
ىئيَكقوناغا   ىَ /خوال دوو 1028-1027اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا ونماناكوليذا ز               

 
 

 بابةت 

بنةماييَت وةرطيَرانىَ 
Principles of 

Translation 

 ريَزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 ثيَطةهاندن

Communication 

 كوردولوجى

Kurdology 
 زمانىَ عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer 

 تَيبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

 احالم الزكني يونس  1

       
  

 الواز الواز امحد حسن همزو   2

    

   سةرنةكةفتى

 امحد ياسر حممد  3

        

 ثةسةند ثةسةند الواز اسراء صربي امحد  4

   

 عبور سةرنةكةفتى

 ثةسةند الواز اميان نزار داود سليمان 5

    

 عبور سةرنةكةفتى

 فاضل  ئةذين دلوظان 6

        

 ئوميد امني حممد زيرو 7

       
 بذين سربست لزطني 8 

        

 جان فخري امحد 9

        

 رجيوان مهدي حممد  11

        

  مجيلزينب سعد  11

        

 بغدوزينة محيد حنا  12

       

 عبدالقادر عزالدين   سدره 13 

        

 ثةسةند الواز  مسيع سفر يوسف 14

    

 عبور سةرنةكةفتى

 سناريا فائق عبدالكريم  15

       
  



ىئَيكقوناغا   َى /خوال دوو 2118-2117اال خواندنَى ةرطَيرانَى / ئةجنامَين دوماهيا س/ ثشكا ومانانكوليذا ز               

 
 

 بابةت 

بنةمايَيت وةرطَيرانَى 
Principles of 

Translation 

 رَيزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 ثَيطةهاندن

Communication 

 كوردولوجى

Kurdology 
 زمانَى عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer 

 تَيبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

 صفاء جنم الدين عبداهلل  16

        

 عمر مقديد عرفات  17

        

 كمال قاسم خديده  18

        

 امساعيل  هظاللوالن  19

       

 حممد عبداهلل جاسم  21 

 

 الواز

  

 ثةسةند

 

 بريار ب زمانَى عةرةبى / عبور سةرنةكةفيت

 مهاباد سامى حممود   21

        

 ميسم كريم خان عزت  22

        

 زهري امحدمينا جعفر  23

        

 معروف  اظا حسن حممد 24

        

 قادر حممدعلي بذارآواز  25

        

 ئارين برهان عبداهلل  26

        

 امحد امحد دلوظان 27

        

 روند خليل حسن  28

        

  ريان رجب اسعد  29

        

 خالد عثمان  ذين 31

        



ىئَيكقوناغا   َى /خوال دوو 2118-2117اال خواندنَى ةرطَيرانَى / ئةجنامَين دوماهيا س/ ثشكا ومانانكوليذا ز               

 
 

 بابةت 

بنةمايَيت وةرطَيرانَى 
Principles of 

Translation 

 رَيزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 ثَيطةهاندن

Communication 

 كوردولوجى

Kurdology 
 زمانَى عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer 

 تَيبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

 الواز شيماء شكري ابراهيم  31

     

 عبور سةرنةكةفيت

 صاحل حسن حممود  32

       
  

 ثةسةند فوزي مراد   رزنده فه 33

     

   سةركةفيت

 ثةسةند ثةسةند سلمان طاهر  ظةذين 34

  

 ثةسةند

 

   سةركةفيت

 ظينا رشيد ابراهيم   35

        

 مانويال سامل اسحق  36

        

 ثةسةند الواز خميرب حسن سينو قاسم 37

    

 عبور سةرنةكةفيت

 مروان حممد علي  38

        

 حممد دانا بكر 39

        

 صفاء حممد هةذى 41

        

 روزان مازن حممد  41

        

          

         
  

         
  

         
  



 

  


