
سۆران زانکۆی

ئاداب فاکەڵتیی

کات ڕێکەوتپسپۆری بەشئاستناوەکان ژمارە
11/02/202009:00جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆراارام رضا عزالدین١
11/02/202009:10جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆرابهروز صالح حسن٢
11/02/202009:20جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆراجنان رحمان ابراهيم٣
11/02/202009:30جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆرارزگار محمد عثمان٤
11/02/202009:40جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆراگیالن رسول فقێ ابراهیم  ٥
11/02/202009:50جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆراهيمن كمال حمه امين٦
11/02/202010:00جوگرافياى سروشتىبەشی جوگرافیادکتۆرائاريان على حامد٧
11/02/202010:10جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەراحمد سعيد احمد٨
11/02/202010:20جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرجبار موسى زیرو٩
11/02/202010:30جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرجمال کمال حمد١٠
11/02/202010:40جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرخدیجە عبداللە محمدعلی١١
11/02/202010:50جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرسیروان عبدالرحمن رسول١٢
11/02/202011:00جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرکاکە انوەر میر احمد١٣
11/02/202011:10جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرمیدیا اسعد خورشید١٤
11/02/202011:20جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەربارزان محمد حمد١٥
11/02/202011:30جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆرابردمان ویسی عباس١٦
11/02/202011:40جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆراچیا سامی سلیمان١٧
11/02/202011:50جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەردژوار كامل محمد طيب١٨
11/02/202013:00جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرديدار حمد قادر١٩
11/02/202013:10جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆرادەشتى حسين على٢٠
11/02/202013:20جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرریبوار باقی حسین٢١
11/02/202013:30جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆراڕزگار مصطفی محمدامین٢٢
11/02/202013:40جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرسه نگه ر محمود احمد٢٣
11/02/202013:50جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆراشوان احمد علی ٢٤
11/02/202014:00جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرشوان صالح عزيز٢٥
11/02/202014:10جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆراشیروان حسین شینک٢٦
11/02/202014:20جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرعبدالله لقمان رحمان ٢٧
11/02/202014:30جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرغازی نجیم صالح٢٨
11/02/202014:40جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرمصطفی یوسف محمد٢٩
11/02/202014:50جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرنازدار احمد حويز٣٠
11/02/202015:00جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرنریمان حمید نبی٣١
11/02/202015:10جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیادکتۆراهیمن صالح قادر٣٢
11/02/202015:20جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرئیریڤان اکرم عبدالجبار٣٣
11/02/202016:00جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرئەرسەالن جمال مصطفي  ٣٤
11/02/202016:10دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەراوين سلمان جبرائيل٣٥
11/02/202016:20دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرحسن خانەمیر صوفی٣٦
11/02/202016:30دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرخالص احمد حکیم٣٧
11/02/202016:40دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرخليل سليم مولود ٣٨
11/02/202016:50دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەردڵخواز ظاهر عوال٣٩
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11/02/202017:00دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرريزان محمد عثمان٤٠
11/02/202017:10دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرریفیینگ مسعود سلیم٤١
11/02/202017:20دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرڕەنگین فارس حمدامین٤٢
11/02/202017:30دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرژیان حسن باقی٤٣
11/02/202017:40دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرساهیرە شوکت خالد٤٤
12/02/202009:00دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرسعدالدين حسن انور٤٥
12/02/202009:10دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرعیشی محمد نوح٤٦
12/02/202009:20دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرفێنک حمدامین مالشیخ٤٧
12/02/202009:30دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرنه شمیل خدر عبدالله ٤٨
12/02/202009:40تیۆرەکانی کەسایەتیبەشی دەروونزانیدکتۆراپاکستان فایق محمدامین ٤٩
12/02/202009:50تیۆرەکانی کەسایەتیبەشی دەروونزانیدکتۆرازانا حسن بابكر احمد ٥٠
12/02/202010:00ده رونزانی زانینی بەشی دەروونزانیدکتۆرافرمان حسن عوال٥١
12/02/202010:10ده روونزانی په روه رده ییبەشی دەروونزانیدکتۆراکامەران مجید علی٥٢
12/02/202010:20كۆمه ڵناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆراريباز جالل محمود٥٣
12/02/202010:30کۆمەلناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆراغریب ابراهیم سلیمان٥٤
12/02/202010:40کۆمەلناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆراکامەران عزیز عبدالله٥٥
12/02/202010:50کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەراحمد ابراهیم احمد٥٦
12/02/202011:00کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆراحمە همزە حمد ٥٧
12/02/202011:10کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆرادلشاد صبری علی٥٨
12/02/202011:20کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەررێبوار عزیز صالح٥٩
12/02/202011:30کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرسالم رسول حسین٦٠
12/02/202011:40کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرشهلە لطيف حاجى٦١
12/02/202011:50کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرعبدالواحد جوهر واحد٦٢
12/02/202013:00کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیدکتۆراکاروان محمد عزیز٦٣
12/02/202013:10کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرکۆژان مصطفی احمد٦٤
12/02/202013:20کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرمریم عیسی احمد٦٥
12/02/202013:30کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرهاوار حمد عد٦٦
12/02/202013:40کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرهبه صبري حسن ٦٧
12/02/202013:50کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرئاشنا قادر محمد٦٨
12/02/202014:00مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرابڕاهیم تۆفیق سەیدا ٦٩
12/02/202014:10مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەراسماعيل خالند ناخوش ٧٠
12/02/202014:20مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرجوهر عزیز عبداللە٧١
12/02/202014:30مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەردیار ماهر طاهر٧٢
12/02/202014:40مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرسامان عثمان عالى٧٣
12/02/202014:50مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرئاڤان عزیز احمد٧٤
12/02/202015:00مێژووی کۆنبەشی مێژوودکتۆرابختیار قاسم عوال٧٥
12/02/202015:10مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرعمر مصطفى عالى٧٦
12/02/202015:20مێژووی کۆنبەشی مێژوودکتۆرافرصة احمد حسین٧٧
12/02/202016:00مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرکوریان حسین قادر٧٨
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12/02/202016:10مێژووی ناوەڕاستبەشی مێژوودکتۆراسیهاد اسعد اومر٧٩
12/02/202016:20مێژووی ناوەڕاستبەشی مێژوودکتۆراناصح عزیز مصطفى٨٠
12/02/202016:30مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرانزار طاهر جادر٨١
12/02/202016:40مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرپەرێز صالح عزيز٨٢
12/02/202016:50مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆراپەیوەند محمد حمد ٨٣
12/02/202017:00مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرتەبا یونس لطیف ٨٤
12/02/202017:10مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆرادڵگەش سعید سیدو٨٥
12/02/202017:20مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەررێبوار عبداللە قادر٨٦
12/02/202017:30مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەررێژنە محمد خورشید٨٧
12/02/202017:40مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆراریباز دالوەر عمر٨٨
13/02/202009:00مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرشیالن علی محمد٨٩
13/02/202009:10مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆراڕێبین سعيد مال٩٠
13/02/202009:20مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرسامان فارس عوال٩١
13/02/202009:30مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرشوان ئەحمەد بابیر٩٢
13/02/202009:40مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرطالب على نبى٩٣
13/02/202009:50مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرعزیز سعید مال٩٤
13/02/202010:00مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆرافارس لطيف يحيی٩٥
13/02/202010:10مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرهێرۆ عبدالله عمر٩٦
13/02/202010:20مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرکاروان موسی خالند٩٧
13/02/202010:30مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرلقمان عیسی حمد ٩٨
13/02/202010:40مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژوودکتۆرانعمت علي محمود٩٩
13/02/202010:50مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرهاشم سمایل زاهر١٠٠
13/02/202011:00مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرفرحان جوهر قادر١٠١
13/02/202011:10مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەروریا محمد نۆح١٠٢
13/02/202011:20مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەریوسف جمال حسن ١٠٣
13/02/202011:30مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئارام صابر محمد١٠٤
13/02/202011:40مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئاواز على قادر١٠٥
13/02/202011:50مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئەشقی محمود موسی١٠٦


