
وەرنهگيراو

بشى زانستىناوى پشکشکارژ
پسپۆڕی 

(یر ھگئ)
جۆری کورسی

ئه نجامی 
كۆتایی

ژمارەی 
کورسی 
کشبپ

وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاریبوار باقی حسین١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاجمال کمال حمد٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاسیروان عبدالرحمن رسول٣
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیائیریڤان اکرم عبدالجبار٤
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیامیدیا اسعد خورشید٥
وەرگیراوزانکۆی سۆرانجوگرافیاسه نگه ر محمود احمد٦
2وەرگیراوگشتیجوگرافیااحمد سعيد احمد٧
وەرگیراوپاڕاللجوگرافیاديدارحمد قادر٨
وەرنگیراوپاڕاللجوگرافیامستفا یوسف محمد٩

جوگرافیانازدار احمد حويز١٠
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیاوين سلمان جبرائيل١
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیخليل سليم مولود٢
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیريزان محمد عثمان٣
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیساھیرە شوکت خالد٤
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانینه شمیل خدر عبدالله٥
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیسعدالدين حسن انور٦
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیژیان حسن باقی٧
وەرگیراوزانکۆی سۆراندەرونزانیخالص احمد حکیم٨
وەرگیراوپاڕاللدەرونزانیریفیینگ مسعود سلیم٩
وەرگیراوپاڕاللدەرونزانیفینک حمدامین مالشیخ١٠
وەرنگیراوپاڕاللدەرونزانیدلخواز ظاھر عوال١١
وەرنگیراوپاڕاللدەرونزانیرنگین فارس حمدامین١٢

دەرونزانیعیشی محمد نوح١٣
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانز. عرەبیھیوا حسن کریم١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانز. عرەبیلنج مغدید محمود٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانز. عرەبیشعبان خضر حسين٣
1وەرگیراوگشتیزمانز. عرەبیسامان لطیف يحيي٤
وەرگیراوپاڕاللزمانز. عرەبیھيفاء صۆفی حمسعید٥
وەرگیراوپاڕاللزمانز. عرەبیھوگر زاھد جالل٦
وەرنگیراوپاڕاللزمانز. عرەبیرزگار عبد العزيز حامد٧
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بشى زانستىناوى پشکشکارژ
پسپۆڕی 

(یر ھگئ)
جۆری کورسی

ئه نجامی 
كۆتایی

ژمارەی 
کورسی 
کشبپ

1وەرگیراوزانکۆکانی ترئدەبز. عرەبیھور اسماعیل مصطفی١
1وەرگیراوگشتیئدەبز. عرەبیناصح فتح الله رسول٢
1وەرگیراوپاڕاللئدەبز. عرەبیدەرون ماھر طاھر٣

2وەرگیراوزانکۆی سۆرانزمانی کوردیز. کوردیشادان حقی رسول١
1وەرگیراوگشتیزمانی کوردیز. کوردیدادیار ازاد معروف٢

2وەرگیراوزانکۆی سۆرانئدەبی کوردیز. کوردیریناس خالص نادر١
1وەرگیراوزانکۆکانی ترئدەبی کوردیز. کوردیدیار محمد حسن٢
وەرگیراوپاڕاللئدەبی کوردیز. کوردیعیماد احمد خلیل٣
وەرگیراوپاڕاللئدەبی کوردیز. کوردیھدار سفري محمد٤
وەرنگیراوپاڕاللئدەبی کوردیز. کوردیھیوا ادم فقی٥
وەرنگیراوپاڕاللئدەبی کوردیز. کوردی حسين مصطفی حسين٦

وەرگیراوپاڕاللLiteratureز. ئینگلیزیماردین صدرالدین نوری١
وەرگیراوپاڕاللLiteratureز. ئینگلیزیخابور وسو وسو٢
وەرگیراوپاڕاللLiteratureز. ئینگلیزیاسام غریب حسین٣

٤
دانا شمس الدين محمد 

شريف
وەرنگیراوپاڕاللLiteratureز. ئینگلیزی

وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLز. ئینگلیزیامیرە مامر نبی١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLز. ئینگلیزینوزاد خضر ميرحمد٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLز. ئینگلیزینیرگزجوھرعوال٣

٤
وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLز. ئینگلیزیفرمیسک عبدالرزاق سلیمان

وەرگیراوزانکۆی سۆرانTESOLز. ئینگلیزیغریب کرم مصطفی٥
وەرگیراوگشتیTESOLز. ئینگلیزیھكاري محمد علي٦
وەرگیراوگشتیTESOLز. ئینگلیزیده ريا دلشاد حمدامين٧

٨
وەرنگیراوگشتیTESOLز. ئینگلیزیسیروان عبدالرحمن محمود

وەرنگیراوگشتیTESOLز. ئینگلیزیحاجی خضر حاجی٩

١٠
وەرگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزی سربست رمضان عبدالله

وەرگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزیسمی اسماعیل عرفی١١
وەرگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزیدیالن جوھر عوال١٢
وەرگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزیسرھنك قاسم عوال١٣
وەرنگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزیپشتیوان مصطفى قادر١٤
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كۆتایی

ژمارەی 
کورسی 
کشبپ

وەرنگیراوپاڕاللTESOLز. ئینگلیزیبختیار عبدالل عمر١٥

1وەرگیراوزانکۆکانی ترکۆمناسیربوار عزیز صالح١
وەرگیراوپاڕاللکۆمناسیآشنا قادر محمد٢
وەرگیراوپاڕاللکۆمناسیھبه صبري حسن٣
وەرگیراوپاڕاللکۆمناسیکۆژان مصطفی احمد٤

مژووسامان عثمان عالى١
سدەکانی 
ناوەراست

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژوواسماعيل خالند ناخوش٢
سدەکانی 
ناوەراست

وەرگیراوزانکۆی سۆران

مژوواباھیم تۆفیق سیدا٣
سدەکانی 
ناوەراست

وەرگیراوپاڕالل

مژوودیار ماھر طاھر٤
سدەکانی 
ناوەراست

وەرنگیراوپاڕالل

مژووئاڤان عزیز احمد٥
سدەکانی 
ناوەراست

وەرنگیراوپاڕالل

وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆنمژووشیالن علی محمد١
وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆنمژووکوریان حسین قادر٢
وەرگیراوزانکۆی سۆرانکۆنمژووعمر مصطفى عالى٣

مژووشوان احمد بابیر١
نوێ و 

ھاوچرخ
1وەرگیراوگشتی

مژووسامان فارس عوال٢
نوێ و 

ھاوچرخ
وەرگیراوپاڕالل

مژووھيرو عبدالله عمر٣
نوێ و 

ھاوچرخ
وەرگیراوپاڕالل

مژوویوسف جمال حسن٤
نوێ و 

ھاوچرخ
وەرنگیراوپاڕالل

مژوورژن محمد خورشید٥
نوێ و 

ھاوچرخ
کسوکاری 
شھیدان

-وەرگیراو

2

3

2

1

3

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.


