
 
 Aقوناغا ئيكَي   

   
8102-8102           

  

 عةرةبي رَيبازا ظةكولينَى ئينكليزي كومثيوتةر رَيزمان دةنكسازي فولكلور بــابــةت  
دانوستاندنا 

  ئةكادميي

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

                   االء غازى حسن عبدالرمحن 1

 دةرنةضوو باش الواز الواز الواز ناظنجى ناظنجى ثةسةند الواز حممد طاهربهرام عبدالرمحن  2

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند بيناهى حجى  عيسى رشيد 3

                   تيما حسني امساعيل حمى 4

 دةرنةضوو )ريزمان / بريار( باش ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ضيمن امري فخري علي 5

 دةرنةضوو                ناظنجى ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند دلني نايف على ايبو 6

 بريار / ئينطليزى(دةرضوو) ب  ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند تيلى طاهردانةر صاحل  7

                   دلوظان جادر عبدى شريف 8

 دةرنةضوو ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ريناس لزطني سعدى شكرى 9

 ئينطليزى(دةرنةضوو )بريار/  ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش ناظنجى الواز ريناس فهرى ميكائل سيف الدين 11

                   ذيان رفعت حسني خالد 11

 دةرضوو) ب بريار/ ئينطليزى( ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند مصطفىرشيد  مصطفىذيان  12

  دةرنةضوو  ناظنجى  ثةسةند ثةسةند   الواز ثةسةند ثةسةند  باش  ناظنجى سوزان حسني حممد حسني 13

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز الواز الواز سرود امساعيل صاحل عبدالرمحن 14

 دةرضوو ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى شرين يوسف عبداحلميد يوسف 15

 دةرضوو ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى عادل قاسم باجو حامو 16

 دةرنةضوو الواز ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند الواز الواز ثةسةند كةظر مسري رةشيد موسى 17

 دةرنةضوو باش الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند حممد امني موسى حممد امني  18

 دةرضوو باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى ناظنجى ثةسةند هالل حممد امني عرب سليمان 19

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند الواز الواز ثةسةند الواز الواز الواز حممدمين عبدالرمحان طاهر  21

 

 



 

 
 Bقوناغا ئيكَي   

   
8102 - 8102           

  

 ئينكليزي كومثيوتةر رَيزمان دةنكسازي فولكلور بــابــةت  
رَيبازا 

 ظةكولينَى
 عةرةبي

دانوستاندنا 
 ئةكادميي

  

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

                   امحد حسنى على سليمان 1

                   امحد نزت حجى جرجيس 2

                   اياز مراد عمرحسن 3

 دةرضوو ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى بنطني حممد عبداللة عمر 4

                   حسني امحد عبداالة كنجو 5

                   خريية حممد صديق عبداللة 6

 دةرنةضوو ناظنجى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى رشيد طهخوذين سعيد  7

                   روذين عبداخلالق تيلى امحد 8

                   زانا عبداخلالق عبداحلميد يوسف 9

                   مهدى امحد عمرروندك  11

                   سطظان مصلح برهان جالل 11

 دةرضوو باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند سناء جالل جربائيل عبدالرمحن 12

 دةرنةضوو)بريار/ فولكلور( ناظنجى زور باش الواز زور باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند شريزاد اظدل على عبدى 13

                   عوال خضر مصطفىشاناز  14

                   ساالر رمزى عيسى سليم 15

                   عماد امحد مريزا حم 16

 دةرضوو باش ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند جمدل قرو رشى حسني  17

  دةرنةضوو  ناظنجى  ثةسةند  الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند  ناظنجى عبداهلل رمضانوليد رجب  18

                   هظند مهدى على رجب 19

 دةرضوو باش باش ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند امساعيل امحد حيى ءهنا 21

 



 

 
 Aقوناغا دووَي   

   
8102 – 8102                

   

 بــابــةت  
ريبازَين 
 ئةدةبي

ئةدةبَي 
 كةظن

تيورا 
 ئةدةبى

كَيش 
 وسةروا

 زارةكان لَيكسيكولوذي مورفولوذي
شارستانيا 

 كوردان
   عةرةبي

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

 دةرضوو باش باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى صديق جميدرمضان امحد  1

 دةرضوو باش ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى باش زور باش باش باش االن ادريس مجيل يوسف 2

                     امحد رمضانامينة حاجى  3

 دةرنةضوو زور باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند الواز باش ثةسةند ثةسةند اياد متر عفريت دقو 4

                     عبداحلميدين ايوب عابد ظا 5

 دةرضوو زور باش هةرةباش باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند زور باش ناظنجى ناظنجى حسني خضرجيهان يعقوب  6

                     خالد عبدالعزيز مصطفى حممد 7

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند الواز الواز ثةسةند ثةسةند روخوش فريق كمر سعيد 8

 دةرنةضوو ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش الواز ثةسةند ذينةر مصلح امحد حسني 9

 دةرضوو باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ين زبري جنمان شفيقذ 11

 دةرضوو هةرةباش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند شرين عبداللة حسن امحد 11

                     مشوفيصل حجى مشو 12

                     لقمان حممد علي سليمان 13

                     حممد خلف حممود خلف 14

 دةرضوو هةرةباش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى حممد رمضاننورا سلمان  15

 

 

 

 

 



 

 
 Bقوناغا دووَي   

   
8102 – 8102                

   

 بــابــةت  
ريبازَين 
 ئةدةبي

ئةدةبَي 
 كةظن

تيورا 
 ئةدةبى

كَيش 
 وسةروا

 زارةكان لَيكسيكولوذي مورفولوذي
شارستانيا 

 كوردان
   عةرةبي

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

 دةرضوو باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند الياس سدنامحد زهري  1

 دةرضوو باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةيام ايوب صاحل عبداللة 2

                     خريي حيدر خدر خلف 3

                     كامريان شرف فيصل  4

 دةرضوو ناظنجى باش ناظنجى باش ثةسةند ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى نايف رمزي امحد اسكندر 5

 دةرضوو باش زور باش ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند باش ثةسةند ثةسةند هادى جوقى حسني بكر 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Aقوناغا سَييَي   

  
8102 - 8102      

 

   فارسي شيوازَي ئةدةبي تيورَين رةخنةي ئةدةبَي نوي زمانيتيورَين  رستةسازي بــابــةت  

 ذ
  

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة

 دةرضوو ناظنجى باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى امحد حممد حاجى امحد 1

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند الواز ازاد ناصر صاحل يوسف 2

 دةرضوو )ب بريار تيورَين زمانى( ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند عبداللةالند صالح نوري  3

               بايز رمضان عبدي شريف 4

               جالل طاهر درباس امساعيل 5

 دةرضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند جربائيل سعيد حممود ضيمن 6

               امنيدلربين وعد يوسف  7

               رين كمال حسنيظز 8

 دةرضوو ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند شبيب قا سم عبدهلل قاسم 9

 دةرنةضوو ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند الواز فارس نوري يونس امساعيل 11

               عبدالكريم خليل عبدالكريم 11

               سرحان حمو سرحانعيسى  12

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى الواز مسري رشيد موسىكظان  13

               عبدالكريم حامدطوهدار 14

 دةرنةضوو) بريار / رستةسازى( ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند مريم  عبداهلل نيب عمرب 15

               حممد سفرمريم كاكل  16

 دةرضوو ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ناظنجى ممو عبدالستار قادرمحو 17

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند حممد طردىمسعود عبدالقادر  18

 دةرضوو ثةسةند ناظنجى باش ثةسةند باش ثةسةند هيثم اكرام درمان قاسم 19

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند الواز ناظنجى الواز ثةسةند رشاد جميد امحد هَيرو 21

 

 



 
 Bقوناغا سَييَي   

  
8102 - 8102      

 

 رستةسازي بــابــةت  
تيورَين 
 زماني

   فارسي شيوازَي ئةدةبي تيورَين رةخنةي ئةدةبَي نوي

 ناظَى ضار قوىل ذ
 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة

               حممد صاحلامحد عبو  1

 دةرنةضوو الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز الواز امر حمسن عزرائيل محو  2

 دةرضوو ثةسةند ناظنجى ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند امل حسني سليم حسني 3

 دةرنةضوو) بريار / فارسى( ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى الواز انور وليد حاجي ياسني 4

 دةرضوو ) ب بريار / رستةسازى( ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند اياد ميغداد زكريا نعمت 5

 دةرضوو ناظنجى ناظنجى ثةسةند باش ثةسةند ناظنجى بشري نزير بابكر رش 6

 دةرنةضوو)بريار / رستةسازى( ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثريس حممد نورالدين عمر 7

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز حنونة مال امساعيل سلو 8

 دةرضوو ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند باش رةوان عصمت حسني عبداللة 9

 دةرنةضوو) بريار / رستةسازى( ناظنجى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ر حممد صاحل طاهريباز  11

 دةرضوو ) ب بريار / رستةسازى( ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند عثمانزمان سكفان نايف  11

               ذيهات موسى علي عبداهلل 12

 دةرضوو ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند سامان يونس مال حممود 13

               عماد حممد مريخان على 14

               ثريموس طاهر عبداللةليلى  15

               مارك بسيو سادة ميخائيل 16

               حممد على رمضانمزطني  17

 

 

 

 



 

 
 قوناغا ئيكَي   

   
8102 - 8102           

 
 حتميل

 ئينكليزي كومثيوتةر رَيزمان دةنكسازي فولكلور بــابــةت  
رَيبازا 

 ظةكولينَى
 عةرةبي

دانوستاندنا 
 ئةكادميي

  

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

                   بَيلني صاحل على سلَيمان 1

 دةرضوو باش ناظنجى باش باش ثةسةند ثةسةند باش ثةسةند ذين زبَير جنمان شفيق 2

                   هدى خدر كريت حاجى 3

 

 
 قوناغا ئيكَي   

   
8102 - 8102           

 
 حتميل

 عةرةبي رَيبازا ظةكولينَى ئينكليزي كومثيوتةر رَيزمان دةنكسازي فولكلور بــابــةت  
دانوستاندنا 

 ئةكادميي
  

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

                   كارزان علي عزالدين رشيد 1

 

 

 

 

 



 

 

 
 قوناغا ئيكَي   

   
8102 - 8102           

 

 عبور

 

 ئينكليزي كومثيوتةر رَيزمان دةنكسازي فولكلور بــابــةت  
رَيبازا 

 ظةكولينَى
 عةرةبي

دانوستاندنا 
 ئةكادميي

  

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

                   حسني صاحل عبداللة الياس 1

                   سارة امحد حممد طاهر  2

 

 
 قوناغا دووَي   

  
8102 – 8102                

  
 عبور

 بــابــةت  
ريبازَين 
 ئةدةبي

ئةدبَي 
 كةظن

كَيش 
 وسةروا

 زارةكان لَيكسيكولوذي مورفولوذي
شارستانيا 

 كوردان
   عةرةبي

 تَيبينى ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضوارينى ذ

 دةرنةضوو ناظنجى ثةسةند زور باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند امر حمسن عزرائيل محو 1

2 
درباس  طاهرجالل 

 امساعيل
                  

 دةرنةضوو ثةسةند باش باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند الواز ناظنجى دمحم صالح طاهر ريَباز 3

                   زظرين كمال حسين 4

 دةرنةضوو ثةسةند ثةسةند باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز هيرو رشاد مجيد احمد 5

 

 

 

 


