
زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

ساڵەیى5 مامۆستایان/بهشیكوردی

ومرەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو72.00هووەرەجواوەکانساڵەیي5 پەوا عبدالرحمه ممىد1

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 



زاًکۆی ڕاپەڕیي          
ئێواراى/ فاکەڵتی پەروەردەی بٌەڕەت 

      حکوهەتی هەرێوی کوردستاى
وەزارەتی خوێٌذًی بااڵ و توێژیٌەوەی زاًستی

ئامادەیىپارالێل/بهشیکوردى

ًورەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىًاوی سیاًيژ
 پسپۆڕی

 ًورە تێکڕایکۆ ًورەى ئاهادەیي
تێکڕای 

ًورەی کۆتایی
تێبیٌیدەرئەًجام

پاڵێوراو8181ئاهادەیيشریف عبذالله براین1
پاڵێوراو7878ئاهادەیيهحوذ فاضل عبذالله2
پاڵێوراو6868ئاهادەیيهاوار طیب ًبي3
پاڵێوراو66.566.5ئاهادەیيچرا آغا حوذ4
پاڵێوراو65.4365.43ئاهادەیيالوێي هحوود حوە5
پاڵێوراو6565ئاهادەیيڕێژًە ئاشتي شکرالله6
پاڵێوراو6464ئاهادەیيهحوذ حسێي ابراهین7
پاڵێوراو6464ئاهادەیيسۆراى خالذ حسي8
پاڵێوراو6363ئاهادەیيبێژاى هحوذ ڕسوڵ9
پاڵێوراو6363ئاهادەیيسەرباغ هصطفي احوذ10
پاڵێوراو6363ئاهادەیيشاهۆ عور جوهر11
پاڵێوراو6262ئاهادەیيهەردى خالذ هحوود12
پاڵێوراو6262ئاهادەیيساهاى صاڵح ابراهین13
پاڵێوراو6262ئاهادەیيهاوکار علي هصطفي14
پاڵێوراو6262ئاهادەیيًیگا ًەژاد اکرم15
پاڵێوراو6262ئاهادەیيشااڵو علي حسي16
پاڵێوراو6161ئاهادەیيڕێٌاش حسي هصطفي17
پاڵێوراو61.4261.42ئاهادەیيهێوي حوەسور هحوذ18
پاڵێوراو6161ئاهادەیيبراین ڕسوڵ براین19
پاڵێوراو6161ئاهادەیيخاص حسي هحوذاهیي20
پاڵێوراو6161ئاهادەیيسٌور ڕهضاى سورە21
پاڵێوراو6161ئاهادەیيئااڵ عور هحوذ22
پاڵێوراو6161ئاهادەیيکوێستاى حسێي عبذالله23
پاڵێوراو6161ئاهادەیيکٌێر هحوذ هصطفي24
پاڵێوراو6161.00ئاهادەیيپەیواى عواڵ سوایل25
پاڵێوراو6161ئاهادەیيبەًاز حسێي صۆفي26
پاڵێوراو6060ئاهادەیيڕەوەًذ صابڕ هحوذ27
پاڵێوراو6060ئاهادەیيبەیاى حوذ احوذ28
پاڵێوراو6060ئاهادەیيهێوي هحسي هصطفي29
وەرًەگیراو5959ئاهادەیيگواڵى عبذالقادر حوە علي30
وەرًەگیراو5959ئاهادەیيتافگە عبذالله قادر31
وەرًەگیراو5959ئاهادەیيئاکۆ هراد هحوذ32
وەرًەگیراو5959ئاهادەیيڕەًگیي حسي احوذ33
وەرًەگیراو5959ئاهادەیيسۆراى سلێواى هصطفي34
وەرًەگیراو5858ئاهادەیيشۆخاى زیي الذیي هوسە35
وەرًەگیراو5858ئاهادەیيهێشوو عبذالله ڕسوڵ36
وەرًەگیراو5757ئاهادەیيئاودێر حسێي براین37
وەرًەگیراو5757ئاهادەیيسۆراى علي عبذالله38
وەرًەگیراو5757ئاهادەیيهاوسەر هۆشیار حوذأهیي39
وەرًەگیراو5757ئاهادەیيبەسۆز سلێواى باپیر40
وەرًەگیراو5656ئاهادەیيهێلیي فخرى عواڵ41
وەرًەگیراو5656ئاهادەیيفرهێسک قادر کرین42

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاًکۆی ڕاپەڕیي          
ئێواراى/ فاکەڵتی پەروەردەی بٌەڕەت 

      حکوهەتی هەرێوی کوردستاى
وەزارەتی خوێٌذًی بااڵ و توێژیٌەوەی زاًستی

ئامادەیىپارالێل/بهشیکوردى

ًورەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىًاوی سیاًيژ
 پسپۆڕی

 ًورە تێکڕایکۆ ًورەى ئاهادەیي
تێکڕای 

ًورەی کۆتایی
تێبیٌیدەرئەًجام

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن

وەرًەگیراو5656ئاهادەیيحسێي خضر ابڕاهین43
وەرًەگیراو5656ئاهادەیيتروسکە حسێي عسیس44
وەرًەگیراو5555ئاهادەیيبژیار علي هحوذ45
وەرًەگیراو5555ئاهادەیيشەهاڵ خالذ عواڵ46
وەرًەگیراو5555ئاهادەیيبڕیار علي هحوذ47
وەرًەگیراو5555ئاهادەیيکێواى ڕشیذ احوذ48
وەرًەگیراو5454ئاهادەیيشەهاڵ حسي حاجي49
وەرًەگیراو5454ئاهادەیيڕێباز بابکر هیٌە50
وەرًەگیراو5353ئاهادەیيشەهذیي علي ًبي51
وەرًەگیراو5151ئاهادەیيڕەوەز عبذالله حوذ52
وەرًەگیراو5151ئاهادەیيڕسوڵ عبذالله خذر53
وەرًەگیراو5050ئاهادەیيساکار هحوذ هصطفي54



زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىذوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

پیشەیىپارالیل/بهشیكوردی

ومرەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو7676پیشەیيسلێمان گواڵوى اسماعیل1
پاڵێوراو6060پیشەیيڕەوا احمذ سلێمان2
وەروەگیراو5656پیشەیيشەهێه صابڕ شێخە3
وەروەگیراو5656پیشەیيڕووواک عارف حامذ4
وەروەگیراو5454پیشەیيڕێژوە بایس سعیذ5

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاوکۆی ڕاپەڕیه          
ئێواران/ فاکەڵتی پەروەردەی بىەڕەت 

      حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی خوێىدوی بااڵ و توێژیىەوەی زاوستی

پیشەیىمامۆستایان/بهشیكوردی

ومرەیپسپۆڕیدەرچووىواوی سیاويژ
 پسپۆڕی

 ومرە تێکڕایکۆ ومرەى ئامادەیي
تێکڕای 

ومرەی کۆتایی
تێبیىیدەرئەوجام

پاڵێوراو82گشتيپیشەیيادریس ولي علي1
پاڵێوراو60کارەباپیشەیيصاڵح محمد اسماعیل2

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن



زاًکۆی ڕاپەڕیي          
ئێواراى/ فاکەڵتی پەروەردەی بٌەڕەت 

      دکوهەتی هەرێوی کوردستاى
وەزارەتی خوێٌذًی بااڵ و توێژیٌەوەی زاًستی

ئامادەیىمامۆستایان/بهشیکوردى

ًورەیپسپۆڕی دبلۆمدەرچووىًاوی سیاًيژ
 پسپۆڕی

 ًورە تێکڕایکۆ ًورەى ئاهادەیي
تێکڕای 

ًورەی کۆتایی
تێبیٌیدەرئەًجام

پاڵێوراو7171.00ًیەتيئاهادەیيخالیذ داجي شێخە1
پاڵێوراو6969.00کۆهەاڵیەتيئاهادەیيهێوي ابراهین علي2
پاڵێوراو6868.00بیرکارىئاهادەیيخالذ هذوذ دوە3
پاڵێوراو6867.50وەرزشئاهادەیيعثواى هیٌە طه4
پاڵێوراو56267.00کوردىئاهادەیيسەرباز هذوذاهیي علي5
پاڵێوراو56065.00کوردىئاهادەیيصباح ابوبکر قادر6
پاڵێوراو55661.00کوردىئاهادەیيئوهێذ قادر ًبي7
پاڵێوراو55560.40کوردىئاهادەیيشکریە ادوذ اهیي8
پاڵێوراو55459.00کوردىئاهادەیيصبڕیە ڕدواى دسي9
پاڵێوراو5858.28باخچەی ساوایاىئاهادەیيشیریي هذوذ دوذ10
پاڵێوراو55257.00کوردىئاهادەیيفرهاد ادوذ صاڵخ11
پاڵێوراو5656.00وەرزشئاهادەیيڕزگار رسوڵ دوذ12
پاڵێوراو5454.00کارەبائاهادەیيشٌۆ خضر عباس13

 (2017 -2016)ساڵی خوێندنی 
 ئەنجامی وەرگرتن


