
 / ئَيظازاىكوليرا شماناى/ ثشكا شمانَى ئيهطليصى
 (/ خوال دووَى7102-7102ئةجنامَيو ئةشموونَيو دووماييا ضاال خواندنَى )

 

 (A) ئيكَىقوناغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكاى

 

 تَيبيهى عةزةبى كوزدولوجى كومبيوتةز 2طةياندى  1طةياندى  زَيصماى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

 دةزنةضوو ثةضةند     الواش الواش ثةضةند أوٌد جاشه عتدامكرًه 1

        اڤراز عدًان اخىد رشید  2

 دةزضوو/ بسياز ناظهجى   ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند اڤیڤان ازاد كادر شعدی  3

        ایدا خصیي اخىد جنتی   4

 دةزضوو ثةضةند           ةیروژ عنی ودىد  5

 دةزضوو       ثةضةند ثةضةند   خنٌل خصي عتدامرخىي 6

 دةزنةضوو/ عبوز الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند   ثةضةند دامیا یادگار شعید عنی  7

        دًار ةشار خىٌد 8

 دةزضوو     ثةضةند   ثةضةند   روًدک ودىد خاجی اخىد 9

 دةزضوو     ناظهجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند رًان هٌوا روزي 10

 دةزنةضوو/ عبوز+ بسياز ثةضةند ثةضةند   ثةضةند الواش ناظهجى ژیار ةژار ودىد شنٌه 11

        ژیار صٌعان عتدامرخىي ادم 12



        شرکار یوًس عتدامعزیز شنو  13

        عتدامخامق اخىد اویي اخىد 14

        عىر ودىد خجي 15

        وٌرزافتاح أخىد  16

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظهجى كصي أًىار عتدامجتار اةراهیه  17

 دةزضوو ثةضةند       ثةضةند ثةضةند واڤیي اشىاعیل طاهر صامح  18

 دةزضوو/ بسياز     ثةضةند   ثةضةند ثةضةند ودىد شعٌد خامد وصطفى 19

 دةزضوو ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند     ًیتار جعفر صامح  20

 

 (B) ئَيكَىقوناغا 

 

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكاى

 

 تَيبيهى عةزةبى كوزدولوجى كومبيوتةز 2طةياندى  1طةياندى  زَيصماى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

        اواز إدرًس أوٌي 1

 دةزضوو     ثةضةند       ایىان جترائیل اةراهیه شنیىان  2

 دةزضوو       ثةضةند   ناظهجى ةاریڤان ًجه امدیي شنیىان خصي  3

        خامد ومٌد وشختي 4

        خضر یاشٌي ودىدصامح خضر  5

 دةزنةضوو الواش ناظهجى ثةضةند الواش الواش ناظهجى رشٌد ودىد رشٌد 6



 دةزضوو     ثةضةند ثةضةند   ثةضةند ودىد عنيرێتر عتاس  7

 دةزضوو   ثةضةند   ثةضةند     ریان ةدل شنیىان خامد  8

 دةزنةضوو الواش الواش ثةضةند الواش الواش ثةضةند ریدیر صامح جترائیل خاجی 9

        شیىاء ًایف اشعد طیب 10

 دةزضوو   ناظهجى   ثةضةند ثةضةند ناظهجى عادل اشىاعیل عادل اشىاعیل  11

 دةزضوو   ناظهجى ناظهجى ثةضةند ثةضةند ناظهجى عتدامرزاق عدًان ودىد خجی 12

 دةزضوو       ثةضةند   ثةضةند كارزان ةٌار جالل 13

 دةزنةضوو الواش     الواش الواش ثةضةند کارزان ودىد طاهر ًجه امدیي  14

        ودىد عتد امصتار شنٌىان  15

        ودىود خصي شیصوهكار  16

 

  دووَىقوناغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكاى

 

 تَيبيهى شانوو زوماى يوشاى 2طةياندى  1طةياندى  زَيصماى بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

        امحد حاشم زشيد 1

        شاييدة امني حممد 2

 


