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ئةجنامEقراءات 

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداالء ولٌد شاهٌن محمد1

دةرنةجووالوازبةسةندالوازالوازاشور كوركٌس كانون كوركٌس2

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازخضرايظاى  مشو دزويش 3

دةرنةجووباشالوازالوازالوازنافنجيالوازالوازإنانا  شمائٌل  هٌدو  داود4

دةر جو بـ بريارنافنجيبسياز/بةسةنداهٌن محمد خالد فتاح5

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندبةسةندبارزان محمد حسن محمد6

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبنكٌن حازم امٌن احمد7

عبورنافنجيبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجٌندا عبدهللا احمد ابراهٌم8

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندباشبةسةندبةسةندجنٌف مسعود ملكً سفر9

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازجٌهان عبدالكرٌم عبدي اسماعٌل10

دةرنةجوونافنجيبةسةندالوازبةسةندالوازالوازالوازخالد خلٌل سعدو حسن11

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندنافنجينافنجيبةسةندنافنجيبسياز/بةسةندخدٌجة احمد عمر احمد12

دةر جوبةسةندباشبةسةندبةسةندزور باشنافنجيباشدالٌا مسعود محمد بشٌر13

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازدلٌر ٌوسف الٌاس خضر14
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دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنددٌمن اكرم حسن عٌدو15

عبورنافنجينافنجيبةسةندالوازداؤد طه برجس داود16

عبوربةسةندبةسةندالوازدانٌٌل توما عودٌشو داود17

عبوربةسةندبةسةندالوازجمعة علً احمددلوظان 18

دةرنةجووالوازالوازبةسةندالوازالوازالوازالواززشظاى امحد حممد سليم زشيد19

دةر جونافنجيبةسةندنافنجيبةسةندنافنجينافنجينافنجيزوذاى يشياز موسى موسى20

عبوربةسةندبةسةندبةسةندالوازرامن شموئٌل اوشانه كوركٌس21

بسياز/بةسةندبةسةندنافنجيالوازنافنجيبةسةندبةسةندسرمد عبدالسالم علً عٌسى22
راسب بسبب عدم وجاحه فً 

مادة العبور فً المرحلت االولى

دةر جونافنجيبةسةندزور باشنافنجيباشبةسةندنافنجيسةرمةد صاحل مريزا صاحل23

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازسوالف احمد امٌن احمد24

دةرنةجووبتستودبةسةندالوازالوازهٍالن سربسج شكري ٌاسٍه25

دةر جوبةسةندنافنجيباشباشنافنجيبةسةندنافنجيسارة هادي نائف رشوكا26

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبسياز/بةسةندسلٌمان احمد سلٌمان محمد27
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دةر جوبةسةندبةسةندباشنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندشرٌن سعدهللا جرجٌس وحٌد28

دةرنةجووبةسةندالوازالوازالوازالوازالوازالوازشةفطري خريي شيخو نعمو29

عبور بـ برياربةسةندبةسةندالوازبسياز/بةسةندشظاى حسو حسني حممد زشيد30

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندعمر حسٌن محمد علً اسماعٌل31

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندكاذيو ضتو نيب عبو32

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندالوازالوازكٌفً عماد عمر عمر33

دةر جونافنجيزور باشنافنجيباشنافنجينافنجيبةسةندمارلٌن ناجً بطرس كوركٌس34

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازالوازمروا فارس كرٌم صالح35

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمٌعاد فرست عبدهللا حسن36

عبوربةسةندالوازبةسةندبةسةند نائف هاشم فقً شافعىميظان37

دةر جو بـ بريارنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندنارمسٌن اسحق عٌسى اوراها38

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندنجاة عزٌز سٌف الدٌن حج39ً

عبور بـ برياربةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندنورا ناٌف صادق عبدي40

عبور بـ بريارنافنجيبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالوازنٌوار جمال عٌسى ٌونس41
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عبوربةسةندبةسةندبةسةندالوازنٌهاد محمد حكٌم عل42ً

دةر جو بـ بريارنافنجينافنجيبسياز/بةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةنديةذيو خوزشيد حممد علي43

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبسياز/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهرمان تحسٌن علً محمد سلٌم44

دةرنةجوونافنجيالوازالوازبةسةندبةسةندبةسةندالوازهدار جبرائٌل حسٌن محمد45

دةر جونافنجينافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهناس بهزاد سعٌد محمد46

دةر جو بـ برياربةسةندبسياز/بةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهندرٌن ٌونس حسن ٌونس47

دةرنةجووبةسةندبةسةندالوازالوازبةسةندالوازبةسةندٌوسف صبري عبدالحمٌد محمد48

عبوربةسةندالوازصفاء قنبرمحمد ذنون49

دةر جو بـ برياربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبسياز/بةسةندديريو حاشم حممد امحد50

عبوربةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندالوازامد احمد ابراهٌم حسن51

دةر جوبةسةندبهرا سامً أنوٌا پثٌو52

دةرنةجووالوازدلشاد مولود طه53

دةرنةجووالوازدومان عصام مصطفى54

دةر جونافنجيزبٌربسام محمد باقر55
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دةر جوبةسةندسردار كندور حسٌن56

دةرنةجووالوازشٌرزاد عٌدو حاج57ً

دةرنةجووالوازعلً جوزل جعفر58

دةرنةجووالوازعلً محمد سلٌم59

دةر جوبةسةندعمره سفٌان علً محو60

گهشبٍه روؤف ٌاسٍه 61
دةر جوبةسةندبةسةند

دةرنةجووالوازمارفن نبٌل حمٌد62

دةرنةجووالوازمحمد ادرٌس جوهر63

دةر جونافنجيمحمد حامدعبدهللا64

دةرنةجووالوازمسكوذيو حممد ابساييم65

دةر جوبةسةندبةسةندمؤمن حمٌد حاج66ً

دةرنةجووالوازمێردٌن عبدالحلٌم اٌوب67

دةرنةجووالوازولٌد خالد موسى68

دةرنةجووالوازٌوسف عماد فكتور69
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دةرنةجووالوازانس رمضان حسن70

دةر جونافنجيبةسةندجٌان خدر حسو71

دةر جوبةسةندحامد عبد هللا صالح72

دةرنةجووالوازشمال جالل محمد طاهر73

دةز جو بـ بسيازبسياز/بةسةندهامنو نعمان حمه74


