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 (6102-6102)بۆ ساڵى خوێودهى   ئىهجامى ماستىرخشتىى 

 شیجوگرافیا.به /كان تیى مرۆڤایى  زاهستى فاکىڵتى /ڕین  ڕاپى  : هاوى زاهکۆ

 پسپۆڕی
كورسی 

رخانكراو  ته
 خوێندنی بااڵبۆ

ی  ژماره
 شكار پێشكه

ی  ژماره
 رگیراو كاندید/وه

 گ ده یه
كورسی 

بۆ رخانكراو  ته
 پارالێل

ی  ژماره
 شكار پێشكه

ی كاندید/  ژماره
 رگیراو وه

 گ ده یه 1

 - 1 3 3 - 1 2 2 جوگرافیای سروشتی

 - 4 5 4 - 1 2 2 جوگرافیای مرۆیی

 - 5 8 7 - 2 4 4 م رجه سه

  

 
 

 ز
بىشى  شكار پێشكىهاوى 

جۆری  پسپۆرى زاهستى
 پێشبڕكێ

 تاقیکردهىوەى تواهستى  زاهستى تێکراى همرەى بى کالۆریۆس

کۆى گشتى 
خاڵى 

 پێشبڕکێ

هجامی كۆتایی  ئى
پێی   پێشبڕكێ بى

ی كورسی  ژماره
 رخاهكراو تى

تێکراى 
همرەى 

بىکالۆریۆسى 
 پێشکىشکار

 ژمارەى خاڵ
همرەى 

تاقیکردهىوەى 
تواهستى 
 زاهستى

خاڵى ژمارەى 
تاقیکردهىوەى 

تواهستى 
 زاهستى

خاڵى 
کۆکراوەکان 

لىسىر بوىماى 
تێکراى همرەى 

 %(21)سىرووى 

ژمارەى خاڵ 
لىسىر رێژەى 

ى خاڵى %(21)
 کۆکراوەکان

 كاهدید 14.392 1.1 19.1 12.292 17.56 99.78 خ.باالَ شروشتى جوطرافيا هيَنن حصني حمنذ حصني  .1

 دةرنةضوو دةرنةضوو دةرنةضوو :.17 12.749 18.213 117.:9 خ.باالَ شروشتى جوطرافيا عنرثةروين حمنذ مينة   .2

 

  



 
2 

 

 
 

 ز
بىشى  شكار پێشكىهاوى 

جۆری  پسپۆرى زاهستى
 پێشبڕكێ

 تاقیکردهىوەى تواهستى  زاهستى تێکراى همرەى بى کالۆریۆس

کۆى گشتى 
خاڵى 

 پێشبڕکێ

هجامی كۆتایی  ئى
پێی   پێشبڕكێ بى

كورسی ی  ژماره
 رخاهكراو تى

تێکراى 
همرەى 

بىکالۆریۆسى 
 پێشکىشکار

 ژمارەى خاڵ
همرەى 

تاقیکردهىوەى 
تواهستى 
 زاهستى

ژمارەى خاڵى 
تاقیکردهىوەى 

تواهستى 
 زاهستى

خاڵى 
کۆکراوەکان 

لىسىر بوىماى 
تێکراى همرەى 

 %(21)سىرووى 

ژمارەى خاڵ 
لىسىر رێژەى 

ى خاڵى %(21)
 کۆکراوەکان

 كاهدید 15.743 6.1 1.;1 11.543 16.49 ;98.6 خ.باالَ مرؤيي جوطرافيا رِؤشنا حمنذ امحذ حصن  .3

 دةرنةضوو دةرنةضوو دةرنةضوو 16.6 12.323 17.576 99.798 خ.باالَ مرؤيي جوطرافيا ضنار حمنود ابراهيه عبذاهلل  .4
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 ز
بىشى  شكار پێشكىهاوى 

جۆری  پسپۆرى زاهستى
 پێشبڕكێ

 تاقیکردهىوەى تواهستى  زاهستى تێکراى همرەى بى کالۆریۆس

کۆى گشتى 
خاڵى 

 پێشبڕکێ

هجامی كۆتایی  ئى
پێی   پێشبڕكێ بى

ی كورسی  ژماره
 رخاهكراو تى

تێکراى 
همرەى 

بىکالۆریۆسى 
 پێشکىشکار

 ژمارەى خاڵ
همرەى 

تاقیکردهىوەى 
تواهستى 
 زاهستى

ژمارەى خاڵى 
تاقیکردهىوەى 

تواهستى 
 زاهستى

خاڵى 
کۆکراوەکان 

لىسىر بوىماى 
تێکراى همرەى 

 %(21)سىرووى 

ژمارەى خاڵ 
لىسىر رێژەى 

ى خاڵى %(21)
 کۆکراوەکان

 كاهدید 9.4429 1.7 18.7 7.9429 11.347 91.769 ثاراليَل شروشتى جوطرافيا شةمالَ شتار امحذ رشول  .5

 دةرنةضوو دةرنةضوو دةرنةضوو 16.6 6.685 9.55 77.;8 ثاراليَل شروشتى جوطرافيا شامان ياشني اورمحان محةعسيس  .6

 دةرنةضوو دةرنةضوو دةرنةضوو 17.1 6.721 9.573 797.;8 ثاراليَل شروشتى جوطرافيا شةرباز حوال ابراهيه  .7
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 ز
بىشى  شكار پێشكىهاوى 

جۆری  پسپۆرى زاهستى
 پێشبڕكێ

 تاقیکردهىوەى تواهستى  زاهستى تێکراى همرەى بى کالۆریۆس

 کۆى گشتى
خاڵى 

 پێشبڕکێ

هجامی كۆتایی  ئى
پێی   پێشبڕكێ بى

ی كورسی  ژماره
 رخاهكراو تى

تێکراى 
همرەى 

بىکالۆریۆسى 
 پێشکىشکار

 ژمارەى خاڵ
همرەى 

تاقیکردهىوەى 
تواهستى 
 زاهستى

ژمارەى خاڵى 
تاقیکردهىوەى 

تواهستى 
 زاهستى

خاڵى 
کۆکراوەکان 

لىسىر بوىماى 
تێکراى همرەى 

 %(21)سىرووى 

ژمارەى خاڵ 
لىسىر رێژەى 

ى خاڵى %(21)
 کۆکراوەکان

 كاهدید 14.43 7.7 7.:1 11.13 15.9 ;.97 ثاراليَل مرؤيي جوطرافيا دانا عباس حمنذ عباس  .8

 كاهدید 11.723 6.1 1.;1 7.523 12.719 ;91.91 ثاراليَل مرؤيي جوطرافيا صاحل انور حمنذ حكيه  .9

 كاهدید 7.924 1.1 19.1 5.824 8.32 71.:8 ثاراليَل مرؤيي جوطرافيا كاوة حمنود عبذالرمحن امحذ  .12

 كاهدید 6.286 1.1 19.1 4.186 5.98 :;.87 ثاراليَل مرؤيي جوطرافيا حمنذ فاتح بابا رشول حمنذ  .11

 دةرنةضوو دةرنةضوو دةرنةضوو ;.11 4.553 6.524 88.716 ثاراليَل مرؤيي جوطرافيا فريصتة بايس عباس حمنود  .12

 

 

 

 

 

 


