
كوليرا كازكريى وئابووزى 

عبوزبـ بسيازبةسةندنافنجيبةسةندبريار/بةسةندبةسةندبةسةندالوازئارى بلند محمد عمر1

عبوزبـ بسيازالوازنافنجينافنجيبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندطوزطيسبنٌامٌن كانو بنٌامٌن 2

دةر جوبةسةندزور باشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبهرا سامً أنوٌا پثٌو3

عبوربةسةندنافنجيبةسةندالوازبةسةندبةسةندبةسةندثةٍلةواٌ عادل سعدي ابوبكس4

دةر جونافنجيهةرة باشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندجٌرٌڨان داخاز صالح عمر5

دةر جونافنجيبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندرغدة حسٌن عبدهللا سعٌد6

عبوزبـ بسيازنافنجيزور باشالوازبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسلٌم جبرائٌل محً الدٌن محمدعل7ً

دةر جوبةسةندزور باشباشبةسةندباشنافنجيبةسةندسولٌن ابراهٌم علً اسالم8

عبوربةسةندزور باشنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندالوازطاهر جالل جمٌل ابراهٌم9

عبوزبـ بسيازبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةندبريار/بةسةندعبد الستار سلٌمان خورشٌد احمد10

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازالوازالوازالوازعلً جوزل جعفر عل11ً

دةرنةجووالوازنافنجيالوازالوازبةسةندالوازالوازعلً محمد سلٌم سلٌم12

دةر جونافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندعمار علً صالح خاجه13

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيلٌالڨ ابراهٌم محمد طه14

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالوازمارفن نبٌل حمٌد ٌاقو15
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دةز جو بـ بسيازبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندمحمد ادرٌس جوهر ٌابه16

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازبةسةندالوازالوازمةزطوذيً حمند ابساٍيه علي17

عبورنافنجينافنجيبةسةندالوازبةسةندبةسةندنافنجيمؤمن حمٌد حاجً فندي18

دةرنةجووالوازالوازالوازالواز بةسةندالوازكاوار محمد طاهر حسن محمد19

دةر جوبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندبةسةند حسن علً احمددلطش20

عبورباشالوازبةسةندبةسةندبةسةندباشنافنجيإكرام صابر سعٌد محمد21

دةر جوبةسةندباشنافنجينافنجيبةسةندبةسةندبةسةندامل عبداللطٌف احمد محمد22

دةز جو بـ بسيازبةسةندنافنجيبةسةندنافنجيبةسةندباشبريار/بةسةندئاالن ارشد جمٌل محمد23

دةر جونافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةنداٌمن توفٌق محمد سعٌد محمدامٌن24

دةرنةجووالوازالوازالوازالوازالوازالوازالواز نعمان محمد خلٌلثةميا25ٌ

بةسةندبةسةندبةسةندبريار/بةسةندبةسةندبةسةندالوازدومان عصام مصطفى خالد26
راسب بسبب عدم 

النجاح فً هادة العبور 

فً الوردلت الثانٍت

دةز جو بـ بسيازبةسةندنافنجينافنجيبريار/بةسةندنافنجينافنجيبةسةندسامً خضر خلف رشو27

دةر جوبةسةندباشنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسردار كندور حسٌن عرب28

دةز جو بـ بسيازباشزور باشنافنجيبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسند مقداد علً حسٌن29

دةر جونافنجيباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندسوزدار محمد سعٌد علً صالح30
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دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندشهال محمد خلٌل رسول31

دةرنةجووبةسةندباشبةسةندالوازبةسةندالوازالوازشٌرزاد عٌدو حاجً مراد32

دةر جوبةسةندهةرة باشبةسةندزور باشباشنافنجيباششٌالن فٌلزور علً مراد33

دةز جو بـ بسيازبةسةندباشبةسةندبريار/بةسةندبةسةندبةسةندنافنجيشٌالن مقداد هاشم حٌدر34

عبوربةسةندباشبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندالوازعمره سفٌان علً محو35

دةز جو بـ بسيازنافنجيباشبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندكەشبٍن روؤف ٌاسٍن ادود36

دةر جوبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندلورٌن هەلكەفت رشٍد سعٍد37

دةر جوبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندمحمود رمضان احمد نجم الدٌن38

دةرنةجووبةسةندبةسةندبةسةندالوازبةسةندبةسةندالوازمێردٌن عبدالحلٌم اٌوب محمود39

دةر جونافنجيباشبةسةندبةسةندنافنجيبةسةندبةسةندنذٌرة محمد صدٌق رمضان ابراهٌم40

دةز جو بـ بسيازبةسةندباشبريار/بةسةندبةسةندبةسةندبةسةندنافنجينورا قاسم خلف عل41ً

دةر جونافنجيباشباشبةسةندباشنافنجيبةسةند جمال ٌوسف بنٌامٌنٍةذى42

دةر جوبةسةندباشبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندبةسةندهٍڨى دوٍد هذود دسن43

دةر جو   بةسةند بةسةندبةسةندحسن حسٌن محمدظياٌ 44

عبوربةسةند  نافنجي  الوازمحمد حامد عبدهللا حسن45
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دةز جو بـ بسياز   بريار/بةسةند   ئاالن جمٌل صالح46

دةر جو     بةسةند حامد عبد هللا صالح47

دةر جو      بةسةندراوٌژ عور سلٍن48

دةر جوبةسةند      ر عبد هللا عورگژێـ49

دةر جو     بةسةندسلٌم محمد سلٌم50

دةرنةجوو   الواز شاناز سعٌد حمه خدر51

دةر جو      بةسةندعماد اٌوب عبدي52

دةرنةجووبةسةندالوازمحمد صالح نادر53

دةر جوبةسةندبةسةندىةمشني حمند صاحل54

دةرنةجووبةسةندالوازنە برد نوري صالخ55

دةر جوبةسةندبةسةندهونر ظاهر ٌونس56

دةز جو بـ بسيازبةسةندبريار/بةسةندٌاسٌن محمود حمد57


