
وەرنهگيراو

بشى زانستىناوى پشکشکارژ
پسپۆڕی 

(یر ھگئ)
جۆری کورسی

ئه نجامی 
كۆتایی

ژمارەی 
کورسی 
کشبپ

وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاگیالن رسول فق ابراھیم١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیارزگار محمد عثمان٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاشیروان حسین شینک٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاشوان احمد علی٤
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاجنان رحمان ابراھيم٥
وەرگیراوزانکۆکانی ترجوگرافیاھيمن كمال حمه امين٦
وەرگیراوزانکۆکانی ترجوگرافیائاريان على حامد٧
1وەرگیراوگشتیجوگرافیاڕزگار مصطفی محمدامین٨
1وەرگیراوپاڕاللجوگرافیاھیمن صالح قادر٩

جوگرافیاارام رضا عزالدین١٠
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیزانا حسن بابكر احمد١
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیکامران مجید علی٢
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیپاکستان فایق محمدامین٣
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیفرمان حسن عوال٤

وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانی عه ره بیزمانی عرەبیھیمن عزیز مصطفى١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانی عرەبیزمانی عرەبینوار ستار نبي٢
وەرگیراوپاڕاللزمانی عه ره بیزمانی عرەبیعلي عبدالله حمد٣
وەرگیراوپاڕاللزمانی عه ره بیزمانی عرەبیسعد سعيد مجيد٤

1وەرگیراوزانکۆی سۆرانئه ده بی عرەبیزمانی عرەبیانس عزيز كريم١

وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردیشن ابوبكر احمد١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردیگولچین عزیز محمدامین٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردیعلی حمد عثمان٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردیھاژە چیچۆ محمدامین٤
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردینردین خالد حمید٥
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانى كوردىزمانی کوردیھاوکار عمر خضر٦
3وەرگیراوگشتیزمانى كوردىزمانی کوردیچۆلی ئسعد جراد٧

وەرگیراوزانکۆی سۆرانئدەبی کوردیزمانی کوردیکاظم شیخ حسین١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانئدەبی کوردیزمانی کوردیسرباز مجید عمر٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانئدەبی کوردیزمانی کوردیطالب عبدالصمد عبدالرحمن٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانئدەبی کوردیزمانی کوردیرزگار عبدلل احمد٤
وەرگیراوزانکۆکانی ترئدەبی کوردیزمانی کوردیبارزان على بیروت٥
وەرنگیراوزانکۆکانی ترئدەبی کوردیزمانی کوردیمصطفى سيدمينة مصطفى٦
1وەرگیراوگشتیئدەبی کوردیزمانی کوردیگھین نزار ابراھیم٧
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بشى زانستىناوى پشکشکارژ
پسپۆڕی 

(یر ھگئ)
جۆری کورسی

ئه نجامی 
كۆتایی

ژمارەی 
کورسی 
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ئدەبی کوردیزمانی کوردیدیندار مصطفى سعدو٨
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

زمانی ئینگلیزیسیاکۆ سلمان شخۆ١
English 

Literature
وەرگیراوزانکۆی سۆران

زمانی ئینگلیزیھاوار کمال مصطفی٢
English 

Literature
وەرگیراوزانکۆی سۆران

زمانی ئینگلیزییادگار اسماعیل سعید٣
English 

Literature
وەرگیراوزانکۆی سۆران

زمانی ئینگلیزیڤیان محمود عبدالله٤
English 

Literature
وەرگیراوگشتی

زمانی ئینگلیزینجيبه حسن احمد٥
English 

Literature
وەرگیراوگشتی

زمانی ئینگلیزیمينا حسن عبدالله٦
English 

Literature
وەرگیراوپاڕالل

زمانی ئینگلیزیعلي محمد ابراھيم٧
English 

Literature
وەرگیراوپاڕالل

زمانی ئینگلیزیھنير صديق اسماعيل٨
English 

Literature
وەرنگیراوپاڕالل

وەرگیراوزانکۆی سۆرانLinguisticsزمانی ئینگلیزیسروان صديق حسن١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانLinguisticsزمانی ئینگلیزیچیایی خورشید فقی٢
2وەرگیراوگشتیLinguisticsزمانی ئینگلیزیره وه ند صباح احمد٣

Linguisticsزمانی ئینگلیزیصالح جميل جبرائيل٤
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزیايجاد نادر حمد١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزینازناز شوقی مال٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزینيھاد فيصل احمد٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزیکۆڤان رزگار محمد موستفا٤
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزیپريشان حاجى احمد٥
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزیسروە حسین مصطفی٦
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLزمانی ئینگلیزیمخلص صالح ابراھیم٧
وەرگیراوگشتیTESOLزمانی ئینگلیزیئاکام ازاد محمدامین٨
وەرگیراوگشتیTESOLزمانی ئینگلیزیدلدار قادر عبدالحمید٩

TESOLزمانی ئینگلیزیمحمد حسین محمد١٠
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆمناسیکامران عزیز عبدالله١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆمناسیريباز جالل محمود٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆمناسیدلشاد صبری علی٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆمناسیکاروان محمد عزیز٤
2وەرگیراوگشتیکۆمناسیحم ھمزە حمد٥

کۆمناسیغریب ابراھیم سلیمان٦
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو
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١
مژووسیھاد اسعد اومر

مژووی 
سدەکانی 
ناوەراست

وەرگیراوزانکۆی سۆران

٢
مژووناصح عزیز مصطفى

مژووی 
سدەکانی 
ناوەراست

وەرگیراوزانکۆی سۆران

1وەرگیراوزانکۆی سۆرانمژووی کۆنمژووفرصة احمد حسین١
1وەرگیراوگشتیمژووی کۆنمژووبختیار قاسم عوال٢

مژوونعمت علي محمود١
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژووریباز دالور عمر٢
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژووفارس لطيف يحيی٣
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژوودلگش سعید سیدو٤
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژووريبين سعيد مال٥
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژووپیوەند محمد حمد٦
مژووی نوێ 
و ھاوچرخ

وەرگیراوزانکۆی سۆران

2

6

وەرگیراو
ئو كاندیدانن ك ل تاقیكردنوەی توانستی زانستی دەرچوون و ل كبركی 

خابندی كورسییكاندا سركوتوو بوون.

وەرنگیراو
 م لوەی توانستی زانستی دەرچوون، بتاقیكردن ل ن كشكارانشكو پئ

كبركی بدەستھنانی كورسییكاندا سركوتوو نبوون.


