
زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

ساڵەیى5 پارالێل/بهشیكۆمهاڵیهتی

ومرەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو74.50ساڵەیي5 سۆران عسیس محمد1

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

پیشەییپارالێل/بهشیكۆمهاڵیهتی

ومرەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو79.1079.10پیشەییدارا حمدأمیه حاجي1
پاڵێوراو6565پیشەییصباح محمد حسه2
پاڵێوراو61.0661.06پیشەییدیلمان عثمان محمد3
پاڵێوراو60.0060.00پیشەییزولفا عبدالله سورە4

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

سالەیی5مامۆستایان/بهشیكۆمهاڵیهتی  

ومرەیپسپۆڕی دي رچواویواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو77.30هووەرە جواوەکانساڵەیي5 بااڵ قادر کریم1

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 



زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

پیشەییمامۆستایان/بهشیكۆمهاڵیهتی

ومرەیپسپۆڕی دي رچواویواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو6868.00ئیسالميپیشەیییوسف بکر قادر1
پاڵێوراو6767.00گشتيپیشەییوریا مستەفا کاکەڕەش2

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاًکۆی ڕاپەڕیي          
ئێىاراى/ فاکەڵتی پەروەردەی بٌەڕەت 

      دکىهەتی هەرێوی کىردستاى
وەزارەتی خىێٌدًی بااڵ و تىێژیٌەوەی زاًستی

ئامادەیىپارالێل/بهشیکۆمەاڵیەتى

ًورەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچىويًاوی سیاًًژ
 پسپۆڕی

 ًورە تێکڕایکۆ ًورەي ئاهادەیً
تێکڕای 

ًورەی کۆتایی
تێبیٌیدەرئەًجام

پاڵێىراو64.2964.29ئاهادەیًکوال دسي هصطف1ً
پاڵێىراو64.2064.20ئاهادەیًعباش عبدالله صاڵخ2
پاڵێىراو63.8063.80ئاهادەیًههدي ستار هذود عل3ً
پاڵێىراو63.3063.30ئاهادەیًئارام کرین دودأهیي4
پاڵێىراو63.2063.20ئاهادەیًصبریە دسێي ادود5
پاڵێىراو62.4362.43ئاهادەیًصاڵخ سوایل هذود6
پاڵێىراو61.8561.85ئاهادەیًکیفً علً ادود7
پاڵێىراو61.5061.50ئاهادەیًکاهراى دود ڕسىڵ8
پاڵێىراو61.2061.20ئاهادەیًشاداى أهیي هصطف9ً
پاڵێىراو60.860.8ئاهادەیًعبدالله أهیي صاڵخ10
پاڵێىراو60.7060.70ئاهادەیًکۆسار غفىر یىسف11
پاڵێىراو60.5060.50ئاهادەیًشااڵو هذود ادود12
پاڵێىراو60.2860.28ئاهادەیًبەهرە خیرالله ادود13
وەرًەگیراو59.4059.40ئاهادەیًزیاد اسعد دوداهیي14
وەرًەگیراو5959ئاهادەیًڕەًگیي دسي دود15
وەرًەگیراو5959ئاهادەیًئىهێد هذود هصطف16ً
وەرًەگیراو58.5758.57ئاهادەیًًەشویل ادود شریف17
وەرًەگیراو5858ئاهادەیًشیبا عبدالله دسي18
وەرًەگیراو57.4057.40ئاهادەیًخەًدە خالید عبدالله19
وەرًەگیراو57.1457.14ئاهادەیًصدیق علً عبدالله20
وەرًەگیراو57.1057.10ئاهادەیًڕەًجدەر فارش اسواعیل21
وەرًەگیراو55.7155.71ئاهادەیًهەریىاى فتاح سوایل22
وەرًەگیراو55.7055.70ئاهادەیًسەرکەوت براین دود23
وەرًەگیراو54.8054.80ئاهادەیًدسێي ادود بابکر24
وەرًەگیراو5454ئاهادەیًکۆچر عور ڕسىل25
وەرًەگیراو53.4053.40ئاهادەیًڕێٌاش ابراهین ادود26
وەرًەگیراو53.1053.10ئاهادەیًدیاري قادر عور27
وەرًەگیراو51.0051.00ئاهادەیًدلیوە بایس گىاڵوي28
وەرًەگیراو5050ئاهادەیًبکر عبدالکرین ادود29

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاًکۆی ڕاپەڕیي          
ئێواراى/ فاکەڵتی پەروەردەی بٌەڕەت 

      حکوهەتی هەرێوی کوردستاى
وەزارەتی خوێٌذًی بااڵ و توێژیٌەوەی زاًستی

ئامادەیىمامۆستایان/بهشیکۆمەاڵیەتى

ًورەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىًاوی سیاًيژ
 پسپۆڕی

 نمرە تێکڕایکۆ نمرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ًورەی کۆتایی
تێبیٌیدەرئەًجام

پاڵێوراو572.5777.57کۆهەاڵیەتيئاهادەیيئاسۆ هولود عبذالله1
پاڵێوراو571.8576.85کۆهەاڵیەتيئاهادەیيهوسە سالم قادر2
پاڵێوراو569.2874.28کۆهەاڵیەتيئاهادەیيسرتیپ هولود عواڵ3
پاڵێوراو73.8373.83کوردىئاهادەیيڕابەر هحوود ڕشیذ4
پاڵێوراو56772.00کۆهەاڵیەتيئاهادەیيًەبەز عور عسیس5
پاڵێوراو565.8670.86کۆهەاڵیەتيئاهادەیيهێوي عبذالله حسێي6
پاڵێوراو564.5769.57کۆهەاڵیەتيئاهادەیيحسي هحوذ أحوذ7
پاڵێوراو564.4269.42کۆهەاڵیەتيئاهادەیيهجیذ خضر هوٌذ8
پاڵێوراو562.4267.42کۆهەاڵیەتيئاهادەیياحوذ خالیذ احوذ9
پاڵێوراو561.1466.14کۆهەاڵیەتيئاهادەیيفرهاى عبذالله هحوود10
پاڵێوراو560.8565.85کۆهەاڵیەتيئاهادەیيسۆراى سوارە ڕسوڵ11
پاڵێوراو559.5264.52کۆهەاڵیەتيئاهادەیيحکین هصطفي حوذ12
پاڵێوراو64.1464.14زاًستئاهادەیيکوردۆ عبذالخالق قادر13
پاڵێوراو63.2863.28ًیەتيئاهادەیيهحی الذیي ًجن الذیي کاک احوذ14
پاڵێوراو558.1463.14کۆهەاڵیەتيئاهادەیيشولٌە صاڵح حوەڕەش15
پاڵێوراو59.5059.50عەرەبيئاهادەیيجالل حوذ حسێي16
پاڵێوراو552.8557.85کۆهەاڵیەتيئاهادەیيسیرواى هحوذ عواڵ17
پاڵێوراو55257.00کۆهەاڵیەتيئاهادەیيکرێکار خالیذ حسي18
پاڵێوراو55.7155.71وەرزشئاهادەیيڕسوڵ حیذر تۆفیق19
پاڵێوراو55.7055.70زاًستئاهادەیيداًا حوذ ڕسوڵ20
پاڵێوراو5454.00ژهێریارىئاهادەیيسەفیي حسێي ابڕاهین21
پاڵێوراو53.1453.14زاًستئاهادەیيعبذالله ڕسوڵ هحوذأهیي22
پاڵێوراو5353.00ًیەتيئاهادەیيهحوذ خضر هحوود23
پاڵێوراو52.2352.23ًیەتيئاهادەیيقادر حوێس اسواعیل24
پاڵێوراو5050.00ًیەتيئاهادەیيعبذالله قادر عبذالله25

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 


