
ذمارا يةكان 

بابةت
ثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةناظَى سَى قوىل 

دةرضووباشباشباشنايابزور باشنايابناظنجىزور باشامحد عبد الرمحن امحد قاسم1

دةرضوونايابزور باشنايابنايابباشنايابزور باشزور باشادريس يوسف حممد عبد اهلل2

دةرنةضووالوازثةسةندثةسةندزور باشالوازالوازثةسةندالوازارام ازاد بابري حسن3

دةرضوونايابزور باشنايابنايابزور باشنايابنايابزور باشارسالن بايزيد عبد اهلل بايزيد4

دةرضووناظنجىباشباشزور باشثةسةندناظنجىثةسةندباشاظيظان جاسم حممد 5

دةرنةضووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازامري سعيد مريزا حم6

دةرضووناظنجىباشناظنجىزور باشناظنجىناظنجىناظنجىباشاورهان صبحي ياسني بريو7

دةرضووباشباشباشباشثةسةندناظنجىناظنجىباشاياد سامل صديق صاحل8

دةرنةضووالوازالواززور باشزور باشالوازباشالوازناظنجىمجال عارف رشيد موراد9

دةرضووباشنايابزور باشزور باشناظنجىزور باشناظنجىثةسةندجيكر امني حسني حاجي10

دةرضوونايابنايابنايابنايابنايابنايابنايابنايابحسن عباس حسن علي11

دةرضووناظنجىثةسةندناظنجىباشناظنجىباشثةسةندناظنجىداخاز حممد علي عمر افدال12

دةرضووثةسةندباشباشزور باشباشناظنجىناظنجىباشدرباس حسن عبد الرزاق فتاح13

دةرضووباشباشباشزور باشباشناظنجىباشناظنجىرؤى ناطق عبد العزيز عبيد14

دةرنةضووالوازثةسةندناظنجىباشباشناظنجىثةسةندباشريرب فوزي اسعد امني15

دةرضووثةسةندزور باشناظنجىزور باشباشباشناظنجىزور باشزارظيل حسن حسني ياسني16

دةرضووزور باشناظنجىنايابنايابباشباشنايابنايابذيان حسني امحد ابراهيم17

دةرضووناظنجىباشباشناظنجىناظنجىباشناظنجىناظنجىستريين صبحي سعيد عبد الرزاق18

دةرضوونايابزور باشنايابنايابباشزور باشباشزور باشسروار حمسن سعيد سليمان19

دةرضووباشثةسةندنايابنايابباشباشزور باشزور باشسليمان عمر سليمان20

دةرضووناظنجىناظنجىزور باشزور باشثةسةندناظنجىثةسةندناظنجىمسري سعيد طاهرعلي21

دةرضووناظنجىزور باشناظنجىنايابثةسةندباشزور باشباشمسرية عبد العزيز حممد صاحل حسني22

دةرضووباشنايابناظنجىنايابناظنجىباشباشثةسةندسولني حممد امحد مصطفى23

دةرضووباشزور باشناظنجىنايابثةسةندباشباشناظنجىسيبل نظام الدين حممود ضياء الدين24

دةرضوونايابباشنايابنايابنايابنايابنايابنايابشاكر سليم مسو عبو25

دةرضووباشنايابزور باشنايابباشباشباشزور باششلوفه  فرست صربي حممد26

دةرضووباشنايابنايابنايابباشناظنجىباشزور باششهد عدنان ابراهيم عثمان27

قرار مبادة النحو والصرف

سةروكاتيا ئةجنومةنى وةزيران 
ا خاندنا بااَل و ظةكولينَين زانستى  وةزارةت
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 ئةجنام 

22/5/2018يف  (3/2/106)راسب مبوجب االمر االدراي املرقم 



ذمارا يةكان 

بابةت
ثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةثلةناظَى سَى قوىل 

دةرنةضووثةسةندباشالواززور باشثةسةندزور باشثةسةندالوازشيماء امني نوري حممد28

دةرضووباشباشباشزور باشناظنجىباشباشباشصربية رمضان حممد يونس29

دةرضووباشباشنايابنايابناظنجىثةسةندثةسةندناظنجىعمر زيرك خالد عبد اهلل30

دةرنةضووثةسةندثةسةندباشالوازثةسةندثةسةندالوازثةسةندعمر هاشم فريق عمر31

دةرضووباشناظنجىزور باشزور باشناظنجىناظنجىناظنجىباشعيسى صديق سعيد محي32

دةرنةضووالوازباشالوازباشالوازالوازالوازالوازفيان امني حممد امحد33

دةرضووزور باشباشباشنايابباشزور باشناظنجىباشمهدي امحد سليمان ابراهيم34

دةرنةضووجمازباشجمازباشجماززور باشباشباشمهند طالب حممد شابو35

دةرضووباشثةسةندناظنجىنايابناظنجىزور باشزور باشباشهاشم عبد الرمحن موسى عبد الرمحن36

دةرضووثةسةندناظنجىزور باشنايابناظنجىباشناظنجىزور باشهذار ياسني نعمان حممد37

دةرنةضووباشباشزور باشنايابالوازباشناظنجىباشوليد عزيز حممود حسني38

دةرضووثةسةندباشزور باشباشناظنجىباشناظنجىثةسةندوليد عبد الكريم مريزا حممد علي39

دةرنةضووباشزور باشباشالوازناظنجىالوازناظنجىثةسةنديوسف بد ر الدين اسالم حممد40

اواز جميد سعيد41

سليمان صاحل عيسى42

عدنان حسني ياسني43
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ساالنة : وةرزَى خاندنَى هةرَيما كوردستانا عرياقَى سةروكاتيا ئةجنومةنى وةزيران 
ا خاندنا بااَل و ظةكولينَين زانستى  ئيكَى : خوال وةزارةت

قوناغا ئيكَى زانكويا دهوك 
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2018/2/12 في (558/2/3)االدارى االمر بموجب الدراسية السنة أجلت

2018/2/12 في (558/2/3)االدارى االمر بموجب الدراسية السنة أجل

2018/2/13 في (579/2/3)االدارى االمر بموجب الدراسية السنة أجل

سةروكَى لَيذنةئةندام ئةندام 
نوري عبدالرمحن ابراهيم . د.م.أمصطفى حممد امني حيدر. د.م.أرمزية محزة حسن . د


