
 و توێژینه زارهوه 
ا
 ی زانستی وه تی خوێندتی باڵ

 تی ڕواندزكنیكتی تایبه ی ته یمانگه په 

 دووه بـــه
ی

یاری/قــۆناغ ی
 مشى ژمێ 

 خوێندتی  
ا
 2016-2015ساڵ

   

 

 رچووان ندی ده ڕیزبه 
  

   ناو ز

وان عوال سعيد    1  سێی

 عزيز سمايل فيض هللا   2

 ناهیده سفری حسن   3

 عبد العزيز خضی حسن   4

ی قادر   5  فاخر حمداميی

ی   6  فاطمه عزيز حمداميی

 ليىل أسعد إبراهيم   7

 ژالە مامند فرهاد   8

 هاوكار مصطفی عاىل  9

ی   10  شەیما محمد حمدأميی

 فرهنگ مقصود ففی    11

 رشيد خليل أسعد   12

 ئارام دهروێش رهشۆ   13

 ئاري عزيز نعمەت   14

 ئارزو قادر أحمد   15

 إلهام دينۆ عىل    16

 خەرمان مصطفی إبراهيم   17

 فوری أحمد وهسمان   18

 عبدالرحمان أحمد مولود  19

 أومید خضی مصطفی   20

 ناديە كاظم عبدهللا   21

 ژوان أسعد حاجى   22

 منصور خالد عبدهللا    23

ی    24 زاد سالم حسيی  شێی

 رێژين نجات كانتى   25

ی قادر   26  بۆکان حمداميی

 عبدالجبار مصطفی بابێی   27

 باران طالب عبدالصمد   28

 هندرێن أحمد محمد   29

 كوردستان محمد قادر   30

ی   31  رێناس عىل حسيی

ی *  32 ی فايق ياسيی  ياسيی

ی    33  هيوا عمر محمدأميی

 گەالوێژ محمد جادر   34

 هاوار ماهر عبدالرحمن   35



 رابەر أنور عوال   36

 دلزار حمد مال   37

 مظفر محمد حمد   38

 پەيمان كريم خانەمێی   39

 رهوهز غازى قادر   40

ين مال محمد   41  شێی

 شمس الدين نضهللا ألياس   42

 رێژين كمال عباس    43

يف   44  شهاب فريق شى

 سميە عزيز إبراهيم   45

 ئەفسانە كوردو خاليد   46

 گوهدار طه يوسف   47

ی عزيز قادر   48 ی
 بەلي 

 صائب ذكرى سليم  *  49

 هەڤال صباح عثمان   50

ی جوهر   51  ژیال محمداميی

 ناجيە كاظم خليل   52

 ريباز أحمد شيخه    53

ی   54  فرهاد شاكر حسيی

ی جمشێی الس   55  سفيی

 رزگار عبدهللا محمد    56

 وهزيــهام إسماعيل سليمان   57

ی *  58  هاژه هادى حسيی

 محمد رزگار وسو   59

ی   60  جاتی  عىل یاسيی

 زينب عمر إبراهيم  *  61

 ليدا هاشم يحتی   62

 نورالدين محمود صالح *  63

زاد إسماعيل حمد *  64  شێی

 وليد خالد صديق   65

ی  66  أزاد نوزاد حمداميی

 تەزرين عثمان حاجى   67

 مهاباد أحمد رسول   68

 كاروان عمر يوسف  *  69

 هۆگر زبێی سعيد *  70

 كرمانج جمال كمال   71

ی خضی  *  72  فرمێسك حمداميی

 ستار شەوكەت محمد عىل   73

 رێناس صباح عىل  *  74

وان أحمد عاىل  *  75  سێی

 حامد عيىس أحمد    76

 عىل حمد رسول   77

 روناك طه حسن  *  78



ی عبدالرحمن رسول   79  نرميی

 دلنيا عبدهللا خدر *  80

 ئەژين يحتی عىل   81

ی نعمت حاجى   82  متيی

 عطيە خالد مێی *  83

 هێدی خليل قادر *  84

 كۆمار ئازاد معروف  *  85

 دولبەر عبدهللا أحمد   86

 بەرهەم عبدالقادر محمود *  87

ی  *  88  كيفی إسماعيل حمدأميی

 كيهان رزاق شمزين *  89

 كوردستان كمال نجيم   90

 شيوا ئازاد عمر *  91

 سەرتيب چەتۆ عبدهللا *  92

 صالح خالد أحمد سيدا *  93

 مهران نادر محمد *  94

 سەروين عصمت عزيز *  95

 سابات أحمد إسماعيل  *  96

ی *  97 ی
 رێناز قادر حسي 

 صالح فاخر أحمد *  98

 عمرى خليل عزيز *  99

 بهزاد ماهر عبدالرحمن *  100

 ژوليا صابر عمر   101

 فاطمە شاكر شكر *  102

ی طه *  103  ژێكاف تحسيی

ی دهروێش  *  104  هەژار حسيی

 هاوكار محمد رسول *  105

 فالح صباح رسول *  106

 عثمان صديق مجيد *  107

 ئازاد جرى كمال *  108

 مهناز نجات قادر *  109

 هەلمەت مصطفی عثمان *  110

 ئەفرين فهری مال *  111

 أحمد حميد أحمد *  112

 بنار رزگار أحمد  *  113

 ورۆز جادر مێی * نه  114

ی رسول *  115  أحمد حسيی

 زوزان حسن هيتی   116

ۆ *  117 ی
 كاژين روستم شێ 

 رێناس عمر عىل  *  118

ی عزيز *  119  رێزان محمداميی

 سيهاد سلێمان أسعد *  120

ی حمد وسو *  121  أڤيی



 نياز موش نورى *  122

 شادى خوشەوى إسماعيل  *  123

 بۆكان عثمان خضی *  124

 سەنگر فارس عوال *  125

ی عبدهللا *  126  ئاشتی ياسيی

 سەرهەنگ رسول عبابكر *  127

ی *  128  پروين أحمد حمداميی

 رێناز چەتۆ عبدهللا  *  129

 مريم إسماعيل حسن *  130

 هەكار يحتی عمر  *  131

ی *  132  شاعر حسن حسيی

 بەهار زرار أحمد *  133

ى عبدهللا *  134  قائد صێى

 بنار مصطفی حمد *  135

 شەوگار مراد أحمد *  136

 بەشێی جمشێی خورشيد *  137
 



 

 و توێژینه زارهوه 
ا
 ی زانستی وه تی خوێندتی باڵ

 تی ڕواندزكنیكتی تایبه ی ته یمانگه په 

 دووه بـــه
ی

/قــۆناغ  مشى ئای تی

 خوێندتی  
ا
 2016-2015ساڵ

   

 

 رچووان ندی ده ڕیزبه 
  

   ناو ز

 ردار خالد حسن  سه  1

 أفنان عبدالجليل حسن   2

 حميد صديق جانگێی   3

ڵه صالح كريم   هه  4
ا
 ڵ

 چنار رمضان خورشيد   5

 ناز محمود أبوبكر  به  6

 جمال محمد أحمد   7

  شوان خورشيد شيخه  8

ی رشيد إبراهيم   9  ئارميی

 كامران رسول إبراهيم   10

 سليم   عبدالرحمن شيخه  11

ی ممو   12  شهرام صێى

 فتاح سوار    قانعه  13

 ت فارس أحمد  ڵمههه  14

 باران سعيد عبدهللا   15

 ڕۆشنا محمدعىل شاكر   16

 طه أحمد   سنوره  17

 هاوژين عبدهللا عمر   18

و   19 ين محمود مێی  شێی

 شۆخان دلزار محمد   20

 رێناس حسن عىل   21

ۆ عبدالقادر حسن   22  هێی

 پران عبدهللا موش  كه 23

 أسعد يعقوب أسعد   24

ی برايم  هه  25  تاو حسيی

 رێز عثمان محمود  هه  26

ی رسول   نزيره  27  حسيی

ی    ربه سه  28  ست محمود حسيی

ڵه 29
ا
 عبدهللا حسن *  گوڵ

 عبدالكريم عىل   شاديه  30

ين أحمد بكر   31  شێی

 مصطفی حسن  *  ژياوه  32

 هێدی سعيد عمر   33



ي  په  34  روين زرار نتى

 سانا محمد إسماعيل *  35

 رۆبرت فرات كاكۆ *  36

 روين سيسۆ مشۆ * سه  37

 راغب عبدهللا *  وێڵه ته  38

ی   39
ی خالد زبێ  ميی  شى

 وبۆعبدهللا برايم * شه  40

 يال محمد مصطفی * له  41

 أورفا قادر حدۆ *  42

 *  محمد أحمد عبدهللا  43

 ئاواز محمد حسن   44

 رێزان عمر بابكر *  45

  مصطفی أحمد *  46
ا
 كاڵ

 عىل رسول *  النه  47

ی *  48 ی
 ڕاژان عزيز حسي 

 شوين باقی حسن *  49

 ئاشنا صباح صديق *  50

ی *  51  رۆيا رشيد حسيی

 دانا ستار عبدالرحمن   52

 زانا عزيز إبراهیم *  53

 نرسين محمد محمد  *  54

ی *  55 ی
ی أحمد حسي 

 شلێ 

 ڤيان محمد عبدهللا *  56

ی حمه كه 57
 مصطفی *  نێ 

 



 

 و توێژینه زارهوه 
ا
 ی زانستی وه تی خوێندتی باڵ

 تی ڕواندزكنیكتی تایبه ی ته یمانگه په 

 دووهشى گه بـــه
ی

 مشت و گوزار/قــۆناغ

 خوێندتی  
ا
 2016-2015ساڵ

   

 

 رچووان ده ندی ڕیزبه 
  

   ناو ز

 جاسم قاسم عوال حمد   1

 رۆژین خدر زێرۆ   2

ان رسول   3  تابان پێی

ی حسن   4  هايده حسيی

ی   5  گوليشان نضالدين ياسيی

ی    6  مينا طه شاهيی

 شهريار فتاح عثمان   7

ی طه   8  سيبەر حسيی

 بهريە عبدهللا نجات   9

ی   10  روخۆش حمدى محمداميی

 پاكستان حتم عزيز   11

ی   12  موالن سليم حمداميی

 بێخال محمود محمود   13

 بژار فاخر جمعە   14

 شوه بايز حسن   15

 سەركەوت سليمان دهروێش   16

 هاوژین خورشید عثمان   17

 رسول أحمد وسو   18

 أمينە أحمد رحمان   19

 راژان صباح مينە   20

 أوميد شاكر محمد   21

 شنست عبدهللا حمد   22

 طارق وسمان داود    23

 معصومە شهاب عبدالحق   24

 پەخشان نجيم مشو   25

 چنار لطيف محمود    26

ی   27 ه محمداميی  سەمێی

 أحمد عىل رسول    28

 هۆگر رشيد محمد   29

 جوتيار خدر حمد   30

 رۆشنە ئاراز أحمد   31

وان حمه  32  صالح  ميالن سێی

 هونەر رمضان خورشيد   33



ی   34 ی حسيی  يونس اميی

 سۆران صابر صديق   35

 رێناز محسن هاشم   36

 فكريا مرادخان عبدهللا   37

وان أحمد صالح   38 ی
 شێ 

 عبدهللا حمد عەدێ    39

ی محمد   40  پەريسا ياسيی

ی    41  موژده عبد الواحد حسيی

 فرهاد شعيب إبراهيم    42

 دلخواز عبدهللا كمال   43

 قەشەنگ صباح مصطفی   44

 واحيد محمود صالح    45

 عبدالغفار مغديد محمود    46

 شاكر أحمد حمد   47

 روزيتا جعفر خواجە    48

 فائزه مصطفی سليمان *  49

 ر أزهر قادر * زيوه  50

 فريشتە مهاجر عىل   51

ي الدين   52
 پەرۆش رزگار تفی

 دلنيا أبوبكر صديق   53

 شاخوان عبدهللا رسول   54

 رسميه عزيز أسعد   55

 يونس عبدالرحمن عزيز   56

 رۆژان أحمد قادر   57

 رێژنە نجات صالح   58

ی    59 ين صديق شاهيی  شێی

 سەروين محمد رسول   60

 پرشنگ مصطفی حسن   61

 عدنان خدر محمد   62

 نوا عباس أحمد   63

 موسا إسماعيل عوسمان   64

ی   65  پەروين سليم أميی

 رێبوار عبدالخالق رسول   66

ی حمد   67  هێمن حسيی

 روژدى برايم عبدالرزاق    68

ی    69  هاوكار أحمد حسيی

 شاخەوان خليل مجيد   70

ی   71  دنيا دلشاد حمداميی

يوان عبدهللا مينە    72  بێی

 كوردستان قادر كريم   73

 تانيە صوقی عبدالرعمن   74

 هايده صالح فاضل   75

ی    76  شەمال رسول حسيی



 بێخار حمد عزيز   77

ه  78  يحتی مارو    سمێی

 عبدالرحمان قادر خضی   79

 كار أحمد نتى  هه  80

 بارين محمد أحمد *  81

 الهام أحمد مال أحمد    82

ی    83  أرسالن سليم حمدأميی

 پارێز يوسف محمد عىل   84

 هيتی عبدهللا قادر   85

 محمد عبدهللا خان   86

 دلخواز محمود أبوبكر   87

ی فاضل محمد   88  ناليی

 شاناز سليمان عبدهللا   89

 بيناتي دلشاد محمد   90

 هزرت عصمت حسن   91

 هەژار عبدهللا حامد *  92

 ئارام مصطفی عوال    93

ه جادر عىل  94     أمێی

 نشهد نادر مصطفی *  95

 هەنگاو عبدهللا رسول  *  96

 ژاڵە صباح قادر  *  97

 رێباز أيوب إسماعيل  *  98

 دارين رشيد يحتی *  99

 بوار مصطفی محمد   100

 فرياد خدر حاجى   101

  مينا سليم عبدهللا  102

 شەمال نجات برايم   103

 گولشەنگ يوسف أحمد   104

 بۆكان أحمد قادر    105

 زستان نجم الدين محمد *  106

 نيشتمان ناجى مراد   107

 شاسوار أحمد مصطفی   108

 رێدار چتۆ أحمد    109

 ژيان قادر حسن   110

 نرسين غازى إبراهيم   111

 چیاتي محمد حسن    112

 شاكار تۆفيق فەقی    113

 محمد شوقی مەال   114

 جێگر عبدهللا عزيز   115

 بژين فهيم سليم   116

 سليمان كمال شيت *  117

 شهرام هادى سليم    118

 ئارهزوو هوشيار شوكری    119



ی فەهىم فرحو *  120  ئەڤيی

 مهدی حمد يحتی    121

ی سعيد   122  قانعه محمداميی

 كارزان إبراهيم محمود    123

 فاطمە حسن أحمد   124

 پەيمان مشێی كريم   125

 سنار ماهر عيىس *  126

 هوليا يوسف محمد *  127

ی عثمان    128  إبراهيم حمدأميی

 ئاواز حسن شۆرۆ   129

 الوين ئازاد عوال   130

ی عمر   131  ئارام حسيی

 تاڤگە أنور نتى    132

 چيمن قادر أحمد *  133

يف حسن   134  بيالل شى

 بەشدار فتاح مصطفی   135

 شباز أسعد إسماعيل *  136

 أرشد دسكۆ عزیز *  137

 نديمه خورشيد يحتی *  138

 ئاشنا عيىس عوال   139

 هەڤال جمال أحمد   140

 مهناز خليل أحمد  *  141

ش برايم أحمد   142  هێی

 همزه مجيد مرعان *  143

 سەروين صديق مجيد *  144

 ديار زرار أحمد    145

 زانا نضالدين عىل *  146

 زين رمزان مرعان   147

 محمود أسعد *  سلوه  148

 هاوژين محمد رشيد    149

ی   150  روواو عمر محمداميی

 طارق حاجى عمر    151

ه خضی   152  ماهر مێی

ی أنور نتى   153  بەليی

 بێستون أنور محمد    154

 دانيال عبدالرحمن رسول *  155

 هاوژين عبدالكريم صابر    156

 شەمال وسمان عبدهللا    157

 يعقوب مصطفی محمود   158

 ئاوات عبد الرحمن محمود   159

ى حسن   160  رێكان صێى

ۆ عوال شيخۆ *  161 ی
 هێ 

ی متی *  162  أكد أرتيی



ي   163  برادۆست سعيد نتى

 ئيڤان نعمت يوسف   164

 شارى صالح أسعد  *  165

 هندرێن عبدالرزاق عوال *  166

 بەختيار سليمان عبدهللا    167

ی *  168  خەنده إسماعيل محمداميی

ی أحمد   169  هيمداد حسيی

ائيل *  170 ی جميل جێى  ڤەهيی

 زانيار عبدالوهاب نادر *  171

 بێوار كەسەردار فەقۆ *  172

 موژده نجات سالح *  173

ی *  174 ی عبدهللا حسيی ميی  شى

 بەژدار أحمد ماميس *  175

 رامان صدرالدين نورى *  176

 ديار دلدار طاهر *  177

ی *  178  كەنار صابر محمداميی

 رههيل صادق أحمد *  179

 رۆناك رجب رشۆ *  180

 خۆگر سۆران عثمان  *  181

 نيشان كريم خانەمێی   182

 ئامانج حمد عثمان *  183

 كنێی محمد عىل *  184

ی خواجە *  185  وههيل حسيی

 ئەژين فهىم فرحو *  186

 پەروين شهباز سعيد *  187

 نوزاد جبار حسن  *  188

 طارق عىل محمد عزيز *  189

 هادى شهاب إبراهيم *  190

 بينەر كمال عوال   191

 زۆزك أحمد يحتی    192

 ديار نازم يحتی  *  193

 هەنگاو ئازاد محمود  *  194
 


