
 كوليرا شواٌاُ/ ثػكا شواٌَى ئيٍطميصى
 (/ خوال دووَى7102-7102ئةجناوَيَ ئةشوووٌَيَ دووواِيا ضاال خواٌدٌَى )

 

 (A) ئيكَىقوٌاغا 

 

   4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى كوزدولوجى كووبيوتةز 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

       اخهد عدىان نَشُ 1

 دةزٌةضوو ثةضةٌد الواش الواش ٌاظٍجى الواش اشهاعیل رطَ شرخان خصیو 2

 دةزضوو       ٌاظٍجى ثةضةٌد ئانیز لقهان عزیز اةراٌیم 3

 دةزضوو   ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد جيدى فاضل جيدى عهر 4

       شالم خصو اخهد صالح 5

       شلیم خَلَ خصیو خلف 6

       كاوار شردار ةدري  7

 

 



 (B) ئَيكَىقوٌاغا 

 

   4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى كووبيوتةز 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد اراس فاروق الیاس خدیدا  1

      پرچم اخهد اشهاعیل خدى 2

      رضَان شلیهان اقتال خصو 3

 دةزضوو ثةضةٌد     ثةضةٌد شعید نراد خجُ علُ 4

      طعیب خصو شلێهان ندهد 5

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد     غزالً شلیهان خصیو علُ 6

 دةزضوو ثةضةٌد ٌاظٍجى     فردوس خصْو عتاس 7

 

 

 

 



 (C) ئَيكَىقوٌاغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى عةزةبى كوزدولوجى كووبيوتةز 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو     ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ازاد شلیهان دٌار خصیو 1

        خصو خلف دلُ رطَ 2

        دلفیو شعدو نلدم علُ  3

 دةزضوو     ثةضةٌد       ریزان طیب فیصل شلیم 4

 دةزضوو/ بسياز     ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد زٌرة زکرى ندهد یَىس 5

        زید خلف ندهَد اخهد 6

        شلیم ندهد نصطفُ عتداهلل 7

 دةزضوو     ثةضةٌد       شَالف دلظاد علِ 8

 دةزضوو/ بسياز       ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد علُ خصیو خیدر قاشم 9

 دةزٌةضوو/ عبوز       الواش ثةضةٌد   علِ ىزار عتداهلل 10

        فاّز شعْد درةَ دروێض 11

        كْصتان طٍاب  طً اةراٌْم 12

 دةزضوو     ثةضةٌد       نریم ندهد خصو نیکائیل 13

        ىَفل شعدو ةدل علَ 14

 دةزضوو ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ٌَزان عارس شعدى نَشُ  15



 / عبوز ئَيكَىقوٌاغا 

 

   4 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى كوزدولوجى زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزٌةضوو   الواش خمف ابساِيي خدِدٍباضي  1

    دياٌا خمين قاضي عمى 2

    وّية وساد زفو حاجي  3

 

 / بازِةلطستَ ئَيكَىقوٌاغا 

 

   4 يةكاُذوازا 

 

 تَيبيٍى عةزةبى بابةت

   ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد زعد توفيق غسيف 1

   عبدالقادز رمضاىغرييَ  2

 

 



 (A) دووَىقوٌاغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى غاٌو ِزوواُ ِوشاُ 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزٌةضوو/ عبوز   الواش         امحد لسكني حممد امني رمضاى 1

 دةزٌةضوو/ عبوز ثةضةٌد الواش         ثريوش غعباُ حمىد 2

 دةزضوو/ بسياز   ٌاظٍجى   ثةضةٌد   ثةضةٌد حطني غاشي إلياع 3

 دةزٌةضوو ثةضةٌد الواش الواش ثةضةٌد     دلطةؽ حطَ فتاح 4

        غٍّاش ابساِيي عبابكس ابساِيي 5

        ظًهاز عبدالصالم حممد  6

 دةزضوو     ثةضةٌد       عثماى ابرايّم فارط صاحل 7

 دةزٌةضوو/ عبوز   الواش ثةضةٌد       عمراى خُرظّد امري 8

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد         قاشم بكر قاشُ شعدَ                                 9

 دةزضوو   ثةضةٌد         مؤِد عبداجلبار بعار 10

 دةزضوو   ثةضةٌد         حممد ظاكر حصني 11

        ِىصة مجاه جاٌطري  12

 

 



 (B) دووَىقوٌاغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى غاٌو ِزوواُ ِوشاُ 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة قوىلٌاظَى ضَى  ذ

        اهلام ابرايّم امحد طاير 1

 دةزٌةضوو/ عبوز+ بسياز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد ثةضةٌد     باشم خدِدٍ خلف ابرايّم 2

        بػسى عمي كسيي  3

 دةزضوو/ بسياز   ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد   داَد علْ خلف مريزا 4

 دةزٌةضوو/ عبوز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد ثةضةٌد     شّدَ شّدَ امساعّل كرَ 5

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد   ظرِفاى مشُ حصني مشُ 6

        ظريِو رمضاى عبدالكادر 7

        طُاف مراد خانُ قاشم 8

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد       قاشم مراد كين جتُ 9

 دةزٌةضوو/ عبوز+ بسياز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد قًرماى مخّض احملمد  10

 دةزضوو       ثةضةٌد     نُرا أمحد شعدٓ  11

 

 



 (C) دووَىقوٌاغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى غاٌو ِزوواُ ِوشاُ 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزٌةضوو ثةضةٌد الواش الواش ثةضةٌد   الواش قادر رمضاى صام ئاظاُ 1

 دةزضوو   ثةضةٌد   ثةضةٌد     تاير قاشم  ئاظةٌد 2

 دةزضوو   ثةضةٌد ثةضةٌد       حصو صاحل حصو علُ 3

 دةزضوو ثةضةٌد       ثةضةٌد   داَد صربٓ خلف كتعُ 4

        دِانا خلّل قاشم 5

 دةزضوو   ثةضةٌد         إبرايّم حاجْ دميةُ 6

 دةزٌةضوو/ عبوز+ بسياز ثةضةٌد الواش       ثةضةٌد زعد توفيق غسيف 7

 دةزضوو   ٌاظٍجى         رِساى احصاى تُفّل كرم 8

        عمر طاير  ذياز 9

        ظريكُ حممدصاحل ذيمواُ 10

 دةزضوو/ بسياز     ثةضةٌد       ظًاب امحد عباط حصو 11

 دةزضوو/ بسياز   ثةضةٌد         ظّالى فرماى حاجى منر 12

 دةزٌةضوو الواش الواش الواش       فةزِةٌط ابساِيي حطني 13

 دةزٌةضوو/ عبوز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد       عدناى ممُ جربَ طوِداز 14



        كلُدِا شلّماى مراد اصالى 15

 دةزضوو   ثةضةٌد   ثةضةٌد     ماجد عبدالصالم حممد  16

 دةزضوو   ثةضةٌد         مارِصتاى بّات عجّل كرِت 17

        مًّة مراد رفُ حاجْ  18

        نّاز زِدَ خدِدٍ درَِغ 19

 

 دووَى/ عبوزقوٌاغا 

 

   4 8 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى غاٌو 1طةِاٌدُ  بابةت

   ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو ثةضةٌد   حمىد بده عيطى ؾاحل 1

    طٌ عبدالقادز  طّبكٍَيس  2

    امحد محو مؤِدِدى  3

 دةزضوو ثةضةٌد   حمىد شبري عبدالسمحَ حمىد 4

    ِدى عمى عبداهلل امحد 5

 

 



 (A) ضيَىقوٌاغا 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذوازا يةكاُ

 

 بابةت

زَيصواٌا 
 فَيسكسٌَى

ٌظَيطاٌا 
 وةزطَيساُ شواٌةواٌي ئةكادميى

ِصزكسٌا 
 زةخٍةيى

ئةدةبَى 
 بةزيتاٌى

ئةدةبَى 
 ئةوسيكى

ئةدةيَى 
 تَيبيٍى جيّاٌى

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

          ايسيظاُ عاده مخو قادز 1

          االُ مسري اضعد فٍدو 2

 دةزضوو     ثةضةٌد           ئاغتى كىاه عبدالباقى 3

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد           اضو ٌبين ؾابس 4

          اِس ظثيػواش جربائين  5

          دٌيا ؾالح الديَ عبداحلىيد  6

          شيسةك حمىد امحد ضعداهلل 7

 دةزضوو   ثةضةٌد ثةضةٌد           ضٍدع فدسالديَ ٌاوق عىس 8

 دةزٌةضوو الواش الواش الواش       ثةضةٌد ثةضةٌد طاير مترغّاب حمىد  9

 دةزٌةضوو/ عبوز+ بسياز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد         ثةضةٌد ؾاحل عدٌاُ ؾاحل يوضف 10

          ظياُ جسجيظ عبداهلل  11

 دةزٌةضوو/ عبوز ثةضةٌد الواش ثةضةٌد       ثةضةٌد   عمى ضامل عمى 12

 دةزٌةضوو الواش الواش الواش   الواش   ثةضةٌد   حمىد بده عيطى ؾاحل 13

 



 (B) ضيَىقوٌاغا 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذوازا يةكاُ

 

 بابةت

زَيصواٌا 
 فَيسكسٌَى

ٌظَيطاٌا 
 وةزطَيساُ شواٌةواٌي ئةكادميى

ِصزكسٌا 
 زةخٍةيى

ئةدةبَى 
 بةزيتاٌى

ئةدةبَى 
 ئةوسيكى

ئةدةيَى 
 تَيبيٍى جيّاٌى

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

          اشِس غسيف حاجى دزويؼ 1

          ادزيظ ابساِيي ؾديق ضيدو 2

 دةزٌةضوو الواش الواش الواش         ثةضةٌد شياد عبدالعصيص امساعين  3

           شرمد حممد غساىل 4

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد       ثةضةٌد   ؾاحل أمحدمشاه  5

          بػري زغوكرى  6

 دةزٌةضوو ثةضةٌد الواش الواش       الواش   كىاه امحد حمىد  7

          طٌ عبدالقادز  طّب كٍَيس 8

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد           الويَ بسكات حطَ 9

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد       ثةضةٌد   حمىد شبري عبدالسمحَ حمىد 10

          ِمبني ادزيظ حطني حطَ 11

          امحد محو مؤِدِدى  12

 

 



 (C) ضيَىقوٌاغا 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذوازا يةكاُ

 

 بابةت

زَيصواٌا 
 فَيسكسٌَى

ٌظَيطاٌا 
 وةزطَيساُ شواٌةواٌي ئةكادميى

ِصزكسٌا 
 زةخٍةيى

ئةدةبَى 
 بةزيتاٌى

ئةدةبَى 
 تَيبيٍى ئةدةيَى جيّاٌى ئةوسيكى

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

          اخالص فاخس توفيق ٌاوق 1

          اويٍة حمىد خمين خدز 2

 دةزضوو   ثةضةٌد ثةضةٌد            طايربَيسيظاُ بدزالديَ  3

          حمة عمى امساعين ِاجي 4

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد   ثةضةٌد   ثةضةٌد   حمىد مصطفىدِاً  5

 دةزضوو   ثةضةٌد ثةضةٌد           زيرب عصيص عمى عبدى 6

 دةزضوو/ بسياز ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد       ثةضةٌد   ضيالظ غكسى جٍدى جاله 7

 دةزضوو ٌاظٍجى   ثةضةٌد       ثةضةٌد   حمىد ؾبحى امحد عبداهلل 8

 دةزضوو     ثةضةٌد           حمىود جاله اوني 9

 دةزٌةضوو الواش الواش الواش       ثةضةٌد ثةضةٌد معاذ حيّى حممد امني 10

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد         ثةضةٌد   ٌَيسطص عبداجلباز بػاز  11

          يدى على عبداهلل امحد 12

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد       ثةضةٌد ثةضةٌد ِوطس محو عفدى عمى 13

 


