
كانذيذ55.878النە سعید حمید

كانذيذ51.656رحمە احمد اڤدل

يةدةك48.803بهار قهار محمد علی

كانذيذ39.688ڤیان حسن محمد ثاراليل1

كانذيذ70.203عدنان فاضل خلیلب.خ.و1پەروەردا بەراورد

كانذيذ30.136زیا کورش بیثون

يةدةك18.27زبێر شریف عوال

كانذيذ45.167شرین خضر ظاهرب.خ.و2
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2
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. ر
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كانديد27.198رڤٌن فوزی طاهر

يةدةك19.601سهلە بٌبو عبدى

كانديد30.448رمزٌە سلمان امٌن1توپولوجى

كانديد25.101هێال شوکت احمد1تحلٌل عددى

كانديد25.528نێرگز مهدي موسى

يةدةك16.844هەرژٌن دوسکى عبدالکرٌم

كانديد26.005سازان فرمان عبدى1پەروەردا تاٌبەت

كانديد15.104نزار نورى جمٌل1پٌڤان و هەلسەنگاندن

كانديد21.326ٌاسمٌن عبدەللا محمد طاهر1دەروونناسٌا گەشبوونێ

كانديد24.483غرٌبة هادى عبدەللا1دەروونناسٌا کەساٌەتى

پەروەردە و رێکێن 

وانەگوتنێ
كانديد16.427اسماعٌل ابراهٌم احمد1رێکێن وانەگوتنا فەلسەفێ

كانديد23.627هٌام صالح حسٌن

كانديد22.142روندک محمد سلٌم بهاءالدٌن

كانديد18.404شٌماء احمد سلٌم

كانديد13.458معروف محمد علی الٌاس

1

1

3

ماتماتٌک ماتماتٌك 1

2

ناظَى سَى قوىلكورسيا. ذ(وورد)بسبوريا تايبةت بسبوريا  طشتىبةشذ

(ب . خ.و ) 2017-2016  ماستةر/ كوليذا ثةروةردا بنيات / زانكويا دهوك

زمانێ 
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زمان و ئەدەبێ کوردى
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دەروونناسى

پەروەردە و دەروونناسى

كوى طشتى يَى 

خاالن
تَيبينى



كانديد33.873لقمان فرٌق سلٌمان

كانديد28.536اٌڤان حسن حاجى

كانديد24.890سلوى سلٌم محمد علی

كانديد23.374بٌرٌڤان عبدالرحمن حسو

كانديد21.970روژٌن احمد سعٌد

كانديد21.576بختٌار اسماعٌل عبدالرحمن

كانديد0.981حاجً مصطفى هوژٌن

دةرنةجوومً حسٌن علً

دةرنةجووبٌار جعفر حاجی عمر

دةرنةجووسارە مراد شرو

كانديد23.987محمود احمد ٌوسف

يةدةك16.168هژٌان عزٌز حسن

دةرنةجووبلند توفٌق علی2پەروەردا تاٌبەت

3
زمانێ 

کوردى
زمان و ئەدەبێ کوردى

6زمان

1معادالت

1توپولوجى

(ثاراليل ) 2017-2016  ماستةر/ كوليذا ثةروةردا بنيات / زانكويا دهوك

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

خاالن
تَيبينى

پەروەردە و 

دەروونناسی
2

ماتماتٌکماتماتٌک1

پەروەردە و دەرونناسى



دةرنةجوورەڤند جمٌل ابراهٌم1ساخلەمٌا دەروونى

كانديد20.688تحسٌن صالح ابراهٌم

كانديد16.959رمزٌە قاسم حسٌن

كانديد18.555لٌندا الٌاس جٌجو

كانديد14.056کاوار کردى ٌونس

كانديد14.208مٌڤان سلٌمان مصطفى1دەروونناسٌا کەساٌەتى

دەروونناسٌا پەروەردەٌى
. ز/ ثاراليل

2زاخو 
كانديد22.686هٌفاء وحٌد محمد

كانديد18.921نهاد عبدەللا احمد

كانديد17.422زوزان حسن احمد

كانديد11.795پروٌن سلٌمان حاجى

كانديد11.167کاژٌن حاجی شکرى

كانديد8.943اسالم موسى عٌسى

كانديد24.919کارزان احمد عبدالرحمن

كانديد18.578لقمان محمد عبدالرحمن

كانديد17.857نجٌرڤان سلمان وٌس

كانديد10.855هٌرش طاهر نورى

كانديد10.688مردان رفعت ابو زٌد

كانديد25.688نٌوار جمٌل نورى

كانديد19.779مٌعاد صبرى علی

پەروەردە و 

دەروونناسی
2

2دەروونناسٌا زانٌنێ

دەروونناسٌا گەشبونێ

پەروەردە و رێکێن 

وانەگوتنێ
5رێکێن وانەگوتنا زمانێ کوردى

2

پەروەردە و دەرونناسى

3
زمان و 

ئەدەبێ 

کوردى

زمان و ئەدەبێ کوردى

5ئەدەب

5زمان



كانديد16.921رژٌان نظمً مسٌحە

كانديد14.288هانى فخرى قادر

كانديد10.924ئاڤا عبدالعزٌزطٌب

3
زمان و 

ئەدەبێ 

کوردى

زمان و ئەدەبێ کوردى

5زمان
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