
ىئيَكقوناغا   ىَ /خوال دوو 1028-1027اال خواندنىَ ئةجناميَن دوماهيا س  /ئيَظارى    -  ةرطيَرانىَ/ 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

 ثةسةند ثةسةند ثةسةند اسراء حمسن شندو  1

   

 بريار ب رَيزمانا ئينطليزى سةركةفيت

 عبداخلالق عبدالسالم ئاطري 2

       
  

 عبداهلل علي  خوشظني 3
 

 ثةسةند ثةسةند الواز

  

 عبور سةرنةكةفتى

 دلوظان يوسف عبدالرمحن   4

       
  

 ثةسةند ثةسةند ثةسةند جيهاد عمر  روذين 5

  

   سةركةفيت ثةسةند

 الواز ثةسةند ثةسةند زهراء محدي صاحل موسى 6

  

 بريار ب بنةمايَيت وةرطَيرانَى / عبور سةرنةكةفتى ناظنجى

 سربست حممد فرحان  7
       

  

 الواز ثةسةند امني ياسني   سيثان 8

    

 عبور سةرنةكةفتى

 ثةسةند ثةسةند ثةسةند شهريا ويف امحد 9

   

 بريار ب رَيزمانا ئينطليزى سةركةفيت

 عبداهلل مقداد حفظ اهلل 11

        

 صربي مرتيخان كوظان 11

        

 حمسن مؤيد حمسن  12
       

  

 شاكر بذارحممد صديق  13

        

 هشام حممد حسني 14
       

  

 والء نشات عثمان 15
       

  



             
 

ىئَيكقوناغا   َى /خوال دوو 2118-2117اال خواندنَى ئةجنامَين دوماهيا س  ئَيظارى  /  -ةرطَيرانَى  / 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

 ثةسةند ثةسةند ثةسةند حييى مؤيد حممد عيسى 16

   

   سةركةفيت

 يوسف امحدبادين  17
       

  

 الواز ثةسةند ثةسةند طه حممد  ثروين 18

  

 سةرنةكةفيت ثةسةند
بريار ب بنةمايَيت وةرطَيرانَى /  

 عبور

 الواز الواز الواز جيهان عبداهلل طه  19

   

   سةرنةكةفيت

 ثةسةند يونس ترت  رةيان 21

 

 الواز

   

 عبور سةرنةكةفتى

 الواز الواز الواز طه حممد ياسني سنطر 21

   

   سةرنةكةفيت

   سةرنةكةفيت الواز الواز ثةسةند الواز الواز الواز سيميار شوكت حممد 22

 صباح مشري يوسف 23
       

  

 الواز ثةسةند ثةسةند فؤاد عبدالرمحن مجعه  24

   

 بريار ب بنةمايَيت وةرطَيرانَى / عبور سةرنةكةفتى

 الواز الواز الواز حممد نظري سعيد 25

  

   سةرنةكةفيت ثةسةند

 نشأت سعد شاكر 26
        

 ثةسةند ثةسةند الواز نورالدين صاحل سعيد  27

  

 بريار ب ثَيطةهاندنَى / عبور سةرنةكةفيت ثةسةند

 هذال عبد الكريم ابراهيم  28

       
  

 الواز الواز الواز هلز مسري حجي 29

  

   سةرنةكةفيت ثةسةند



 امين عبدالرمحن حممد  31

       
  

             

 

ىئَيكقوناغا   َى /خوال دوو 2118-2117اال خواندنَى ئةجنامَين دوماهيا س  ئَيظارى  /  -ةرطَيرانَى  / 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

 ديار صدقي سليمان  31
       

  

 

 

             
مَيهظاندارى – ىئَيكقوناغا   َى /خوال دوو 2118-2117خواندنَى اال ئَيظارى/  ئةجنامَين دوماهيا س -ةرطَيرانَى / 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

 سيداد زبري حسن  1
        

 

 


