
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 

 تاقیکردنەوەکەى بينىێت ناوى قوتابيان ژ
   ئاریا اوات نهال   .1
   ئاریان یریُ کریم  .2
   ز شاالر نرهَدیئار  .3
   ئاریو أزاد ذیدر  .4
   ئاشتُ رحب طً  .5
   ئاشيا غزیز غتداهلل  .6
   صتا رفیق شػیدیئاڤ  .7
   ئاالء رنغان ذصیو  .8
   ئاالن ذاند غدو  .9

   هو ذصیویئًرکان ٌ  .11
   ئًژیو اذهد نططفُ   .11
   ئًڤیو ناوه نَلَد داود  .12
   اهللئًویو حهػً غتدا  .13
   ئًویو ریاض خَرشید  .14
   ئًویو شلیهان غتداهلل  .15
   اةراٌیم شیرو شلیم  .16
   اةراٌیم غتداهلل شػید  .17
   اذهد ذاند شلیم   .18
   یرداودةاذهد وریا   .19
   ریو اشهاغیل یَشفآ  .21
   شانً غخیل رشَلأ  .21
   ذکهت طاٌراشراء   .22
   اشراء خلیل غلِ  .23
   اشراء ضدیق اذهد  .24
   اشهاء غلِ طً   .25
   اشهاء یَشف نرهد  .26
   نرهد  اشيا نرِ الدّو   .27
   اڤیو فیطل نخید نرهد  .28
   ناىدا زیاد کَرکیسأ  .29
   ىػام اشهاغیل کریمإ  .31



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 
   ایهان ضالح ذصو  .31
   ایَب شلیهان کژ   .32
   ةاران زریان کاىتِ   .33
   اةراٌیم ُغلةاریو   .34
   ةاال دلیر ضالد نططفی  .35
   ةاوەر شَکت اشػد  .36
   تان حهیل نارفَة  .37
   ةیالل طً اذهد  .38
   ةیيًر غادل اذهد  .39
   ێو ٌیهداد ةرایملةً  .41
   ةًٌرە حهػً غتداهلل  .41
   رس ةرزان غهریپ  .42
   ثاةت ذهد غثهان   .43
   حَان فاتد خغر  .44
   حیيان وریا نرهد   .45
   غزیزدلڤیو اونید   .46
   دیار ضالح ذصو  .47
   ریو فاخر اذهدید  .48
   رام غتداهللأدیالن   .49
   ِدیلهان ىریهان شاف  .51
   ازاد نرهدئدەریا   .51
   روا اةراٌیم ذهد  .52
   کریم نانيد كروىد  .53
   رۆنان ةٍرام حالل   .54
   ریان غتدالرذهو خالص  .55
   ریان نرهد ذصو  .56
   ریان نرهد غائب  .57
   ریان ٌیهو نرهد  .58
   رێتًر فرنان اذهد  .59
   دوان یَشف اذهدّر  .61
   ِرەیان غتدالرذهو ىت  .61



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 
   زکریا لڤيد ىاضر  .62
   زٌرە فرنان حٌَر  .63
   يشػد ِزیتَن فتر  .64
   زیالن ىایف فلی ةرایم  .65
   زیيب شیروان رذهو  .66
   زیيب شیروان كادر  .67
   زیيب فرٌاد ىخاة  .68
   زیيً فاخر رذهان  .69
   ژاکاو غتدالصتار حالل   .71
   ژیان ذصو ةکر  .71
   ژیر  شاالر ذصو  .72
   ژیال اةراٌیم غَال  .73
   شارە ندذت ىانق  .74
   شاالر نال یَشف   .75
   شالم شَار شاکر   .76
   شاىاز کانران ظاٌر  .77
   شرر شردار ذصو  .78
   شروە ٌیرش غتدالرذهو  .79
   شفر نرهَد اشهاغیل  .81
   شفیو شاالر رذهو   .81
   شلهان للهان غلِ شلیهان   .82
   شػتان رنغان ىشلَ  .83
   شلیهان طارق ذصو  .84
   شيدس ضالح غفَر  .85
   شيدس نرهد غثهان   .86
   شَزان ضالح اىَر  .87
   ِشَلیو ذهدانیو ةاك  .88
   شۆنا ضادق غتاس  .89
   نخْد ُشیڤًر غل  .91
   شیها حػفر غتداهلل  .91
   شْها ذصْب نرصو  .92



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 
   شیيار ذصکَ خلیل   .93
   اشهاغیلشًوشًن نظفر   .94
   شًیَان فرذان طالب   .95
   شکریً یاشیو اشهاغیل   .96
   رزاد پیروْشلێر ش  .97
   شیالن ٌاشم کریم  .98
   شًىگً شێروان اذصان  .99

   نرهد ِلو َشًوة  .111
   كٍرنان يضفا نٍد  .111
   ضفاء شاالر نططفُ  .112
   ناوه نططفی  يغتدالتار  .113
   غتدالرذهو نٍدی ذهد  .114
   نید نرهدوغتداهلل ا  .115
   شیروان حهیل مغتدالهال  .116
   غزالدیو نرهد کهال   .117
   غصل ىطرت حَرج   .118
   نْر غهر أغلِ   .119
   غلِ ذصیو نرهد  .111
   غلِ خغر ضاةر   .111
   غهر ركیب ذصیو  .112
   فردوس ذصو خغر   .113
   فیردوس ٌیهو نرهد  .114
   ڤاىیا دیار طالب  .115
   ڤیان طاٌر ضالد   .116
   نارێز شیانيد رشَل   .117
   شهال ىاضد ِکاى  .118
   کَثر غهاد یاشیو  .119
   کۆدۆ ذاند ذصیو  .121
   کًىار حهػً خالد  .121
   کًىار فتاح اذهد  .122
   ىد شاخَان کریمًڤَگ  .123



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 

   گیالن نرهد ذصیو  .124
   رشیدي ىگ غازەزًگ  .125
   دالڤان ىطرالدیو غتدالَاذ  .126
   الىً ذصیو نرهدانیو  .127
   فتاح يالوان غاز  .128
   زان اىَر غثهانیل  .129
   لیيا یَىس غالم  .131
   ضتاح خالد منال  .131
   ریم نططفُ نتیو ک  .132
   نرهد اشهاغیل کریم  .133
   نرهد بنرهد شرتی  .134
   نرهد غثهان حهال  .135
   نرهد نرّم كادر   .136
   نرهد یاشیو طً  .137
   نرهد یریی اةراٌیم  .138
   ِغُ نرهد غلنرت  .139
   نریم شرکَت اةراٌیم  .141
   نصػَد شلْم نرهد  .141
   نيار فاعل غتاس  .142
   شاخًوان ذهدةان نٍر  .143
   نیيا ضالح غزیز  .144
   ىاریو فیطل نرهد  .145
   تَفیق ِىرنیو غَى  .146
   ىصیم شرةصت اذهد  .147
   ىَر ىخم الدیو غتداهلل  .148
   ىیان ذصیب کریم  .149
   ىیان ىَزاد غتداهلل  .151
   شاٌیو یاشیو ىىید  .151
   ىًزەت نرهد شلیم  .152
   يىًوشیروان نططفُ غد  .153
   ٌیا غهار زٌیر  .154



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 

   تان نرهدٌَێدی ة  .155
   ٌێڤی کانران طاٌر  .156
   لیو شهیع رذهانٌْ  .157
   ٌێلیو نرهد نططفُ  .158
   هو اشهاغیل غهرٌْ  .159
   غهر ينٍد يًٌرد  .161
   ًٌىار ازاد ذهدانیو  .161
   ًٌُورانان اةَةکر غل  .162
   وشیلً غتدالکریم ضاةر  .163
   ید یارا ةرٌان غتدالهخ  .164
   یارا فارس ذصیو  .165
   یصرى غلِ حهال  .166
   ضاةر کریمَّشف   .167
   ً یَشف نيذر نان  .168
   یَشف ىخاة غثهان   .169
  لة هةموو وانةكان داواكراوة اةراٌیم غتدالغفار غَال  .171
 )القانون الدولي العام، اذهد نهال نططفُ  .171

Administrative law )
 داواكراوة

 

القانون الدولي  )مصادر االلتزام،  نخید  ذاذهد نػا  .172
اصول الفقه،  القانون  العام، 

(  general English التجاري، 
 داواكراوة  

 

القانون  )القانون الدولي العام، تاةلۆ کرناىج ضاةر   .173
 ( داواكراوةالتجاري

 

)القانون الدولي العام، الهظم  روان خالدْرێزان ش  .174
الشياسية، القانون التجاري، 

Administrative law )
 داواكراوة

 

القانون الدولي  ) مصادر االلتزام،  نصرور ضادق ضَفی   .175
 Administrative العام، 

Law ) داواكراوة 

 

   /  لة هةموو وانةكان داواكراوة اهلل ظىیو غلی فی ىازه  .176
 القانون  )القانون الدولي العام، یاشر غهار غطهت   .177



 ٢٠٢٣-٢٠٢٢قوتابیانى قۆناغی دووەمى بەشی یاسا بۆ ساڵى خوێندنى  لیستى ناوى
 

 

 ( داواكراوةالتجاري
  Administrative Law)) غلی یَىس  انیره  .178

 عبورة
 

  عبورة )القانون الدولي العام(  ن ةرٌان رشَل  شً ره  .179
  عبورة التجاري()القانون  شارا اةراٌیم ذصیو  .181
  عبورة )القانون الدولي العام(  شارا غتدالخالق اشهاغیل   .181
  عبورة )قانون الدستوري(  شیها غلی ىادر  .182
  عبورة )قانون الدستوري(  شایان غتداهلل غزیز   .183
  Administrative Law)) غتدالصتار حهْل شػْد  .184

 عبورة
 

  عبورة )القانون الدولي العام(  فردوس اشهاغیل خَرشید  .185
  عبورة)مصادر االلتزام(     فردوس نَفق غتدالرزاق  .186
  عبورة التجاري()القانون  نرهد شرٌيگ نشیر   .187
  عبورة قانون التجاري( ال) نرهد شیف الدیو ذصو  .188
  Administrative Law)) ةرایم نال ىیزام فارس  .189

 عبورة
 

  عبورة )اصول الفقه(  ٌشیار ایدار غزیز   .191
  عبورة)مصادر االلتزام(  طفٌُێلیو شػداهلل نط  .191
  Administrative Law)) ثهان كادرٌیَا غ  .192

 عبورة
 


