
تێبینیپسپۆری بەشئاستناوەکان ژمارە
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەراحمد سعيد احمد١
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرجبار موسى زیرو٢
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرجمال کمال حمد٣
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرخدیجەعبداللە محمدعلی٤
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرسیروان عبدالرحمن رسول٥
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرکاکە انوەر میر احمد٦
جوگرافیای سروشتیبەشی جوگرافیاماستەرمیدیا اسعد خورشید٧
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەربارزان محمد حمد٨
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەردژوار كامل محمد طيب٩
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرديدار حمد قادر١٠
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرریبوار باقی حسین١١
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرسه نگه ر محمود احمد١٢
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرشوان صالح عزيز١٣
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرعبدالله لقمان رحمان ١٤
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرغازی نجیم صالح١٥
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرمصطفی یوسف محمد١٦
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرنازدار احمد حويز١٧
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرنریمان حمید نبی١٨
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرئیریڤان اکرم عبدالجبار١٩
جوگرافیای مرۆییبەشی جوگرافیاماستەرئەرسەالن جمال مصطفي  ٢٠
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەراوين سلمان جبرائيل٢١
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرحسن خانەمیر صوفی٢٢
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرخالص احمد حکیم٢٣
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرخليل سليم مولود ٢٤
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەردڵخواز ظاهر عوال٢٥
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرريزان محمد عثمان٢٦
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرریفیینگ مسعود سلیم٢٧
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرڕەنگین فارس حمدامین٢٨
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرژیان حسن باقی٢٩
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرساهیرە شوکت خالد٣٠
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرسعدالدين حسن انور٣١
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرعیشی محمد نوح٣٢
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرفێنک حمدامین مالشیخ٣٣
دەروونزانی گشتیبەشی دەرونزانیماستەرنه شمیل خدر عبدالله ٣٤
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرابراهيم يونس سمايل٣٥
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەربسنا ميرخان يوسف ٣٦
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرجيگر حمدامين عثمان٣٧
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەردیمەن محمد مصطفى٣٨
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرساالر خالد وسو٣٩
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرسامان لطیف يحيي٤٠
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرسعدیە عبدالرحمن احمد٤١
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرشعبان خضر حسين٤٢
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرعمر حسن حمد خضر٤٣
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زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرفرح عارف محمود٤٤
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرلەنجە مغدید محمود٤٥
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرنریمان عبدالواحد جالل٤٦
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرهوگر زاهد جالل٤٧
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرهيفاء صۆفی حمەسعید٤٨
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرهیوا حسن کریم٤٩
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرهاوار قادر حمد٥٠
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرهەور اسماعیل مصطفی٥١
زمانی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرياسا إسماعيل مصطفى٥٢
ئەدەبی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەردەرون ماهر طاهر٥٣
ئەدەبی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەررزگار عبد العزيز حامد٥٤
ئەدەبی عەرەبیبەشی زمانی عەرەبیماستەرناصح فتح الله رسول٥٥
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرابراهیم حسین مامند٥٦
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرارام احمد عوال٥٧
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەربيريڤان عادل شيخ٥٨
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەربەشدارجمیل   حمد٥٩
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەردادیار ازاد معروف٦٠
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەردحام حسين ميكائيل٦١
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەررۆژگار ظاهر عبدالسالم٦٢
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرستێال پیش رەو محمدامین ٦٣
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرسمیرە فکری عیسی٦٤
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرشادان حقی رسول٦٥
زمانی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرکاروان طه خضر٦٦
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەر حسين مصطفي حسين٦٧
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەردیار محمد حسن٦٨
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەررێناس خالص نادر٦٩
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرعیماد احمد خلیل٧٠
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرهێمن رقیب عبدالله٧١
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرهیوا ادم فقی٧٢
ئەدەبی کوردیبەشی زمانی کوردیماستەرهەدار سەفەری محمد٧٣
TESOL بەشی زمانی ئینگلیزیماستەرامیرە مامر نبی ٧٤
TESOL بەشی زمانی ئینگلیزیماستەرزۆزان فتاح مرعان٧٥
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەربەختیار عبداللە عمر٧٦
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرپشتیوان مصطفى قادر٧٧
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرحاجی خضر حاجی٧٨
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەردیالن جوهر عوال٧٩
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەردەريا دلشاد حمدامين٨٠
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەررۆژان قسیم عبداللە ٨١
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەررێدوان قادر عثمان٨٢
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرسعدون صالح علی ٨٣
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرسمیە اسماعیل عرفی٨٤
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرسیروان عبدالرحمن محمود٨٥
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرسەربەست رمضان عبداللە٨٦
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرسەرهەنگ قاسم عوال٨٧
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TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرشاخەوان صباح حسن٨٨
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرشیالن محمد کانبی٨٩
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرطه سليم حمد٩٠
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرغریب کرم مصطفی٩١
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرفرمیسک عبدالرزاق سلیمان٩٢
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرفریبا احمد اسماعيل٩٣
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەركاروان احمد حسين٩٤
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەركاروان سوار نامق٩٥
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرکاروان مجید تمر٩٦
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرنیرگز جوهر عوال٩٧
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرنەوزاد خضر ميرحمد٩٨
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرهادی هینی محمود٩٩
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرهەكاری محمد علي١٠٠
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرئامانج محمد حسن١٠١
TESOLبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرئاويستا عزالدين عبدالعزيز١٠٢
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەربیار صدیق محمد١٠٣
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرپشتیوان ابوبکر قادر١٠٤
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرتابان محمد محمدشفیع١٠٥
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەردەريا عبدالعزيز شمس الدين١٠٦
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرگواڵن نەسرەت حسين١٠٧
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرناهده محمد سليمان١٠٨
زمانی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرهۆزان محمد علي ١٠٩
بە هەڵە پسپۆرییەکە نوسراوەئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرڕێکان مقتدر عزیز١١٠
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەربەشدار احمد علي١١١
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرخابور وسو وسو١١٢
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەردانا شمس الدين محمد شريف١١٣
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرشامیران فریق محمد١١٤
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرشهریفان اکرم عبدالجبار١١٥
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرعاليمه امير مامر١١٦
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرعبدالوهاب عادل بکر١١٧
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرماردین صدرالدین نوری١١٨
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرمسلم عبدالمطلب احمد١١٩
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرنزیر علی عثمان١٢٠
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرنەبەز حیدر محمد١٢١
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرهێمن قادر محمود١٢٢
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرهەڵگورد احمد محمود١٢٣
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەروالیا شیخ داود صمد١٢٤
ئەدەبی ئینگلیزیبەشی زمانی ئینگلیزیماستەرئوسامە غریب حسین١٢٥
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەراحمد ابراهیم احمد١٢٦
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەررێبوار عزیز صالح١٢٧
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرسالم رسول حسین١٢٨
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرشهلە لطيف حاجى١٢٩
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرعبدالواحد جوهر واحد١٣٠
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرکۆژان مصطفی احمد١٣١
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کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرمریم عیسی احمد١٣٢
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرهاوار حمد عد١٣٣
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرهبه صبري حسن ١٣٤
کۆمەڵناسیبەشی کۆمەڵناسیماستەرئاشنا قادر محمد١٣٥
بە هەڵە پسپۆرییەکە نوسراوەمێژووبەشی مێژووماستەرتەبا یونس لطیف ١٣٦
بە هەڵە پسپۆرییەکە نوسراوەمێژووبەشی مێژووماستەرطالب على نبى١٣٧
بە هەڵە پسپۆرییەکە نوسراوەمێژووبەشی مێژووماستەروریا محمد نۆح١٣٨
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرابڕاهیم تۆفیق سەیدا ١٣٩
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەراسماعيل خالند ناخوش ١٤٠
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرجوهر عزیز عبداللە١٤١
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەردیار ماهر طاهر١٤٢
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرسامان عثمان عالى١٤٣
مێژووی سەدەکانی ناوەراستبەشی مێژووماستەرئاڤان عزیز احمد١٤٤
مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرشیالن علی محمد١٤٥
مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرعمر مصطفى عالى١٤٦
مێژووی کۆنبەشی مێژووماستەرکوریان حسین قادر١٤٧
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرانزار طاهر جادر١٤٨
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرپەرێز صالح عزيز١٤٩
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەررێبوار عبداللە قادر١٥٠
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەررێژنە محمد خورشید١٥١
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرسامان فارس عوال١٥٢
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرشوان ئەحمەد بابیر١٥٣
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرعزیز سعید مال١٥٤
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرفرحان جوهر قادر١٥٥
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرکاروان موسی خالند١٥٦
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرلقمان عیسی حمد ١٥٧
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرهاشم سمایل زاهر١٥٨
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرهێرۆ عبدالله عمر١٥٩
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەریوسف جمال حسن ١٦٠
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئارام صابر محمد١٦١
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئاواز على قادر١٦٢
مێژووی نوێ و هاوچەرخبەشی مێژووماستەرئەشقی محمود موسی١٦٣


