
كانديد30.267روندک جبار جلبى 

يةدةك26.885سمیرة حسین باپیر حسین

كانديد31.283جیهان طاهر حجى1ئەیوبى

دةرنةجوومهدى توفیق صدیق 

دةرنةجووهکار حازم محمدامین 

دةرنةجووطارق ابراهیم فنوش 

دةرنةجووفواز محمد عثمان 

كانديد83.262حلیمة خورشید عبدهللا 

كانديد72.250حمدیة حسن محمد 

كانديد68.566رمضان حجى قادر 

كانديد65.566دولت محمد أحمد 

كانديد64.780پروین رؤوف هادى 

كانديد59.597گلستان بدل محمدحسن

كانديد56.430نهایة محمد صالح 

كانديد42.901بێریڤان یوسف عبدهللا

كانديد39.950عبدالرحمن عبدالغفور حسن 1دراما

كانديد44.732خالدة صدیق احمد 

يةدةك23.476احمد یاسین احمد  

كانديد52.160آرام یوسف ابراهیم 

يةدةك43.805درباس مصطفى سلیمان

1

2

ئە ده ب كوردى3

بارالیل 3

مێژوویا ئیسالمى مێژوو 

وەرگێران و زمانەوانى 

وەرگێران و زمانەوانى 

ئینگلیزى

ئە ده بى بةركیرى

جیروك

4بارالیل 

ب.خ.و

بارالیل

ب.خ.و

وەرگێران و 

زمانەوانى

روژهەالتا ئیسالمى

وەرگێران و 

زمانەوانى

ئە ده ب
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ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
كوى طشتى يَى 

خاالن
تَيبينى جورى 

كورسى

1

1

2

1

8

1



كانديد17.931جوان محمد عبدهللا

كانديد17.868کاروان احمد بکر

كانديد13.316جيهان عسكر تيلى

دةرنةجووزکية أمين حسن

دةرنةجووأسماء سعيد علی

دةرنةجووژوين عبدالغفار  رجب

كانديد19.628ڤمان فرست سلمان

دةرنةجوودلخواز رفعت محمدعلى

كانديد21.764أميرة قادر سمو

دةرنةجوورندە طە حبيب

كانديد14.069الهام صالح محمد1مێژوويا کەنداڤێ عەرەبى

دةرنةجووبردل عبدالفتاح على1مێژوويا وەالتێن عەرەبى

كانديد18.135  مسعود عصمان حسن1مێژوويا روژهەالتا ئيسالمى

كانديد19.017محمد حسين مهندس1دەولەتێن ئيسالمى

كانديد21.829شمال حميد محمد1بنەمال و کەساتيێن مێژوويی ئيسالمى دا

كانديد24.174زێمار خالد حامد

كانديد13.482زيرڤان يحيى على

مێژوويا دەولەتا ئوسمانى

مێژوويا تورکيا يا هەڤچەرخ

مێژوويا 2

ئيسالمى
مێژوو

مێژوويا نوى

3شارستانيا کوردا لسەر دەمێ ئيسالمى دا

2

مێژوويا عێراقێ يا هەڤچەرخ

2

3

2

2
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ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
كوى طشتى 

يَى خاالن
تَيبينى

جوگرافى1

مروڤى

جوگرافيا 

سروشتى
جيومورفولوجى

باژێر



دةرنةجووديالن احمد سلمان

كانديد15.708ژيان صالح رشيد

كانديد18.544داود محمد على

دةرنةجووحميد حامد محمد1مێژوويا باژێرێن ئيسالمى

كانديد23.900ساناز محمود يوسف

كانديد20.901شنک سامى شاه کرم

كانديد25.261طيبت عزت ديوالى

كانديد22.908سامان سليم جمعة

كانديد20.826زيتون فريق حسن

كانديد20.770هژين غازى محمد

كانديد20.762صابرين على رمضان

كانديد20.501شيماء سليم ياسين

كانديد20.295اڤين احمد محمد

كانديد19.024حمزە يوسف عمر

يةدةك17.861ماريا سليم محمد

يةدةك17.161آراکسی کريکور توماس

يةدةك13.239بيان جمعة على

دةرنةجووروژان ابوزيد صالح

دةرنةجووڤيوليت موشى أوراهم

دةرنةجوورفعت سلمان صالح

دةرنةجووخالدة جمعة حسين

2

ئەدەب

مێژوويا 

ئيسالمى
مێژوو

شارستانيا کوردا لسەر دەمێ ئيسالمى دا

2سيرەتا پێغەمبەرى و خيالفەتا راشدى

3

TESOL TESOL
زمانێ 

ئينگليزى
4

4
زمانێ 

کوردى

ئەدەبێ 

کوردى
3

8



دةرنةجووهاتين فريق رمضان

دةرنةجوومحمد نافع صديق

دةرنةجووسيپل عتم ادريس

دةرنةجووشيالن عدنان نورالدين

دةرنةجوودل برين فاضل عبدهللا

دةرنةجووسامى سالم محمد

TESOL TESOL
زمانێ 

ئينگليزى
48



كانديد20.260جهور مصلح مصطفى

دةرنةجووليالڤ دشوار محمد

دةرنةجووگيان حاجى صالح

دةرنةجووکافية محمدعسمان

دةرنةجووأسامة صالح رشيد

دةرنةجووبشدار خليل حسو

دةرنةجوومازن  محمد طاهر

دةرنةجوورێژين عبدهللا الياس

دةرنةجووروشن صديق حسين

كانديد23.627سليم حجى محمد

كانديد15.764على خليل علو

كانديد12.330هلکفت عبدالواحد صالح

كانديد8.903هيهات زعيم عبدهللا

دةرنةجووراڤين عمر احمد

دةرنةجووشيدا محمد ابراهيم

دةرنةجووشنك ياسين عبدهللا

دةرنةجووزينە زاهد سليمان

مێژوو3

نوى مێژوويا

ئيسالمى مێژوويا

4

4

2
زمانێ 

کوردى

زمانێ 

کوردى
2کوردى ئەدەبێ

جوگرافي1

جوگرافىیا 

سروشتي
2جیومورفولوجی

2باژێرمروڤی

ناظَى سَى قوىل
كوى طشتى 

يَى خاالن
تَيبينى كورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ
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دةرنةجوونسرين تحسين مراد

كانديد9.550شيالن مجيد موسى

كانديد8.884انجيال عوديشو زيا

يةدةك8.212دێژين محمد على طە

يةدةك5.464دێژين حسن ابراهيم

دةرنةجووأميرة عبدهللا جميل

دةرنةجووزبير خالد سفر

دةرنةجووئارين عبدالرحيم عبدالکريم

دةرنةجووأال محمد محمد سعيد

دةرنةجووسرور سالم حسن

دةرنةجووئاواز کاميران شکرى

دةرنةجووڤەدەر صبحى عبيدهللا

دةرنةجوووارين موسى سليمان

دةرنةجووفلک مصطفى حاجى

دةرنةجوونادية حميل محمد

دةرنةجوودارا احمد محمد

دةرنةجووروژان امين يونس

دةرنةجووبژار شاکر عبيد

دةرنةجووشيالن سفر محمد

دةرنةجووکاژين امير خالد

دةرنةجوودنيا خيرى رمضان

2 TESOL TESOL 4

مێژوو3

4ئيسالمى مێژوويا

TESOL



دةرنةجوونشوان صابر على

دةرنةجووهانا اسماعيل مصطفى

دةرنةجوودلشێر يونس نورالدين

دةرنةجووزيد عباس حسن

كانديد8.892جوان فهمى صديق

دةرنةجووأيمان جميل محمد

2 TESOL TESOL 4

/ ثاراليل
دهوك .ت.ث.ز

2

TESOL
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