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دةزنةجووبةسةندالواشبةسةندالواشبةسةندالواشبةسةندافراز سهٌم عبد الرحمن1

دةز جونافهجيبةسةندبةسةندبةسةندنافهجينافهجيبةسةندبٌمان عادل ابراهٌم محمد2

دةزنةجووالواشالواشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجٌان خدر حسو3

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندخالد سفر حسن4

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندرابر غفار زبٌر5

دةزنةجوونافهجيبةسةندبةسةندالواشالواشالواشبةسةندروژ شوان احمد6

دةز جونافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيزهدي رجب محمد7

دةزنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالواشبةسةندالواشبةسةندزهرة عبدهللا حسٌن8

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجينافهجيساالر صالح عبدالجبار9

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندستٌبلٌن درٌاوش ادم10

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندسٌف الدٌن نوري اسماعٌل11

2018-2017ساال خواندنى 
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وةشزاتا خواندنني بلهد فةكوليني شانستى 
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تقييم القراراتالتمويل الذولي
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تقييم القراراتالتمويل الذولي
دةز جوبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشٌالن عبدالسالم مالو اسماعٌل12

دةز جو بـ بسيازبةسةندبسياز/ بةسةندباشباشنافهجيبةسةندنافهجيفٌان عمر اسماعٌل13

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندَكالوێژ زٌدان جرجٌس14

دةز جونافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيَكولدار فواز سلٌمان15

دةزنةجووبةسةندالواشبةسةندالواشالواشالواشبةسةندمالك طارق ٌونس16

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندمحمد سٌف الدٌن عبدهللا17

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندمحمد عبد هللا خلٌل18

دةز جوباشبةسةندبةسةندبةسةندباشبةسةندبةسةندمسعود اسعد عٌسى19

دةزنةجووبةسةندبةسةندالواشالواشالواشالواشبةسةندشمٌن محمد صالحهنـ20

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجينٌشتمان غضبان محمد21

دةز جو بـ بسيازنافهجيبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندنافهجيبةسةندبةسةندهفكار رشٌد اسماعٌل22

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيهوژٌن عدنان فارس23

دةزنةجووالواشالواشبةسةندالواشالواشالواشبةسةندهونر ظاهر ٌونس24
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دةزنةجووالواشالواشالواشالواشالواشالواشالواشانس رمضان حسن25

دةز جوبةسةندبةسةندباشبةسةندنافهجيبةسةندنافهجياٌرٌڤان فتحً حفظ هللا26

دةزنةجووالواشبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندالواشبةسةندپاكستان رمضان سلٌمان27

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندنافهجيتورٌن محمد سعٌد28

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندداود سلٌمان عمر29

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنددژوار عبدالقادر شكر30

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندرێدٌن غازي محمد31

دةز جوبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندزهرة صالح جهور32

دةز جو بـ بسيازبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندزٌتون عبدالجبار عبدالكرٌم33

دةز جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسالم عبد الغفور محمد34

دةزنةجووبةسةندالواشبةسةندبةسةندالواشالواشبةسةندسربست طٌب شكر35

دةزنةجووبةسةندالواشبةسةندالواشالواشالواشبةسةندشمال جالل محمد36

دةز جوبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافهجيعَكٌد جبرائٌل محمد37
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دةز جو بـ بسيازبةسةندبسياز/ بةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندكامٌران علً عبد38

دةزنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالواشبةسةندالواشبةسةندكوردستان سلٌم حسٌن39

دةز جوبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندكوڤان حزنً ابراهٌم40

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندگولستان حسن عٌسى41

دةز جو بـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندمظفر ناوخوش حسن42

دةزنةجووالواشالواشبةسةندالواشالواشالواشبةسةندنزار حسٌن ابراهٌم43

دةزنةجووالواشالواشبةسةندبةسةندالواشالواشبةسةندنعمت ٌونس عل44ً

دةز جوبةسةندبةسةندنافهجيبةسةندبةسةندبةسةندنافهجينور جاسم محمد45

دةزنةجووالواشالواشالواشالواشالواشالواشالواشنٌوار علً جمٌل46

دةز جو بـ بسيازبةسةندبسياز/ بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهلكفت حبٌب سلٌمان47

دةزنةجووالواشالواشالواشالواشبةسةندالواشبةسةندهوٌدة رائد غالب48

دةز جونافهجينافهجيبةسةندنافهجينافهجيبةسةندبةسةندهٌمن عبدالحمٌد ٌوسف49


