
 كوليذا زمانان/ ثشكا زمانَى ئينطليزى
 (/ خوال دووَى7102-7102ئةجنامَين ئةزموونَين دووماهيا ساال خواندنَى )

 (Aقوناغا ضارَى )

   4 4 4 4 8 6 ذمارا يةكان 

 تَيبينى رَيبازَين وانةطوتنى وةرطَيران زمانةوانى رةخنا ئةدةبى بابةتَين ئةدةبى رَيزمانا فَيركرنَى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى سَى قوىل ذ
 دةرضوو     ثةسةند ثةسةند ثةسةند    مصطفىبيار عبدالفتاح  1

 دةرضوو ثةسةند       ثةسةند   توانا عمر حممود سليمان 2

 دةرضوو       ثةسةند ثةسةند ثةسةند خبري عزت سليمان 3

 دةرضوو/ بريار   ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند سوير اسعد بريو 4

 دةرنةضوو ثةسةند   الواز ثةسةند الواز الواز سيداد امساعيل حممد  5

 دةرضوو         ثةسةند   شعبان حممود حممد 6

 دةرضوو/ بريار     ثةسةند   ثةسةند ثةسةند ظاهرحسن  طيب 7

 دةرنةضوو       ثةسةند   الواز عبدالطيفظيان حمسوم  8

 دةرضوو/ بريار ثةسةند       ثةسةند ثةسةند محديهدي عماد  9

 دةرضوو/ بريار ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند هوطر حسن انور  01

        محيد اغا خطيبهيظي  00

 دةرنةضوو ثةسةند       الواز الواز وحيد حممد على  01



 (Bقوناغا ضارَى )

   4 4 4 8 6 ذمارا يةكان 

 تَيبينى رَيبازَين وانةطوتنى زمانةوانى رةخنا ئةدةبى بابةتَين ئةدةبى رَيزمانا فَيركرنَى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى سَى قوىل ذ
 دةرضوو         ثةسةند طهاواز بكر سعيد  1

 دةرنةضوو ثةسةند ناظنجى   ثةسةند الواز جيهان سليمان حممد  2

 دةرضوو/ بريار       ثةسةند ثةسةند حواء بشار مجعة 3

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند   ثةسةند الواز خليل صاحل سليمان  4

 دةرضوو         ثةسةند طاهرربيعة ياسني  5

 دةرنةضوو   الواز ثةسةند ثةسةند الواز زريان عيس حممود 6

       امحد رمضانهظال مهدى  7

 

 

 

 



 (Cقوناغا ضارَى )

 

   4 4 4 4 8 6 ذمارا يةكان

 

 تَيبينى رَيبازَين وانةطوتنى وةرطَيران زمانةوانى رةخنا ئةدةبى بابةتَين ئةدةبى رَيزمانا فَيركرنَى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى سَى قوىل ذ

 دةرضوو/ بريار ثةسةند ثةسةند   ثةسةند   ثةسةند محيد  طاهربيان قادر  1

 دةرضوو     ثةسةند ثةسةند     جهاد عبدالكريم عبدالقادر 2

 دةرنةضوو     ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز فرج حممد ابراهيم  3

 دةرنةضوو     ثةسةند ثةسةند الواز الواز كردستان شهاب حممد امني  4

 دةرضوو/ بريار       ثةسةند ثةسةند   كرم عيسى شينو  5

 دةرنةضوو ثةسةند     ثةسةند الواز الواز طولستان حممود امساعيل  6

 

 

 



 / عبور سيَىقوناغا 

 

   6 6 4 6 ذمارا يةكان

 

 تَيبينى ئةدةيَى جيهانى ئةدةبَى ئةمريكى وةرطَيران رَيزمانا فَيركرنَى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى سَى قوىل ذ

 دةرضوو   ثةسةند     حممد امني  فاضل رمضان 2

 دةرضوو   ثةسةند     سوير اسعد بريو 3

 دةرضوو     ثةسةند   سيداد امساعيل حممد  4

 دةرضوو       ثةسةند عبدالطيفظيان حمسوم  5

 دةرضوو       ثةسةند هدي عماد محدي 6

 دةرضوو/ بريار ثةسةند       زريان عيس حممود  7

 دةرضوو   ثةسةند     محيد  طاهربيان قادر  8

 دةرضوو   ثةسةند     سيثان عمر خالد 9

 


