
 

 

 
 

 رێزبەندى دوماهیێ بۆ ساال خاندنى 
2020   /2021  

   

 تيبينى هەلسەنگاندن  ناڤێ قوتابێ ت

  ژۆر باش  نيدار شوكت عباس   .1

  ژۆر باش  اڤين قاسم مجو بيسو    .2

  ژۆر باش  بلند امجد احمد ياسين  .3

  ژۆر باش  باسم على قاسم جردو    .4

  ژۆر باش  نوال عزيز احمد   .5

  ژۆر باش  بركات قاسو بركات حسن   .6

  ژۆر باش  جمال  شمو صالح يوسف  .7

  ژۆر باش  اسراء كمال مصطفى عبدالله    .8

  باش نجوى حجى خرمش رشكو   .9

  باش هاڤين قنجوسيرو فقى عمر   .10

  باش دعاء صباح احمد جبرائيل   .11

  باش ملكو مراد حجى محمود  .12

  باش حجى حسنهلز   .13

  باش زياد ششو عمر على    .14

  باش خيرو غانم شيبو    .15

 تى ـــــــــــــوەزارەتى خۆیندنی باال وتوژینیێت زانس
 ـــۆیــــا پولیتەکنیکى دهــــــــــــــــــــوکــــــــــــــزانکـــــ 

 شـــــــــــێخان   - گۆلێژا تەکنیکی تەندورستی 
 لیژنـــــــا ئەزموونــــــا ( ) 

 
 
 

 ته ندروستى گشتىبەش : 
 چاری قۆناغا : 

 
 
 



 

 

 

 

  

  باش شهاب سنعان احمد حجى   .16

  باش بشرى على خلف  .17

  ناڤنجی  خليل حجى الياس شمو   .18

  ناڤنجی  صالح هبو خلف    .19

  ناڤنجی  فارس حسن كجو  .20

  ناڤنجی  وسام سلمان بيبو حاجى  .21

  ناڤنجی  عدنان مراد حمو حيدر   .22

 سەروکێ بەش
 پ.هـ.د. عالء نوري سركيس 

 

 لیژنـــــــا ئەزموونــــــا سەروکێ 
 د. ازاد جميل حسين 

 



 

 

 
 
 ساال خاندنى   چار رێزبەندى دوماهیێ بۆ 

   

 تيبينى هەلسەنگاندن  ناڤێ قوتابێ ت

  87.2541 بلند امجد احمد ياسين  .1

  85.5667 نيدار شوكت عباس   .2

  82.9149 باسم على قاسم جردو    .3

  81.1857 اڤين قاسم مجو بيسو    .4

  79.1769 اسراء كمال مصطفى عبدالله    .5

  77.9679 بركات قاسو بركات حسن   .6

  76.4197 هلز حجى حسن  .7

  76.4012 جمال  شمو صالح يوسف  .8

  76.2467 نوال عزيز احمد   .9

  74.8663 هاڤين قنجوسيرو فقى عمر   .10

  73.4264 نجوى حجى خرمش رشكو   .11

  71.9752 زياد ششو عمر على    .12

  71.0145 سلمان بيبو حاجىوسام   .13

  70.5142 دعاء صباح احمد جبرائيل   .14

  70.3776 خيرو غانم شيبو    .15

 تى ـــــــــــــوەزارەتى خۆیندنی باال وتوژینیێت زانس
 ـــۆیــــا پولیتەکنیکى دهــــــــــــــــــــوکــــــــــــــزانکـــــ 

 شـــــــــــێخان   - گۆلێژا تەکنیکی تەندورستی 
 لیژنـــــــا ئەزموونــــــا ( ) 

 
 
 

 ته ندروستى گشتىبەش : 
 چاری قۆناغا : 

 
 
 



 

 

 

 

  

  70.1847 ملكو مراد حجى محمود  .16

  67.7829 خليل حجى الياس شمو   .17

  65.2710 صالح هبو خلف    .18

  65.2230 شهاب سنعان احمد حجى   .19

  64.2522 بشرى على خلف  .20

  62.0510 فارس حسن كجو  .21

  59.3562 عدنان مراد حمو حيدر   .22

 سەروکێ بەش
 پ.هـ.د. عالء نوري سركيس 

 

 لیژنـــــــا ئەزموونــــــا سەروکێ 
 د. ازاد جميل حسين 

 


