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اال دوماهيا س نئةزموونيَ ئةجناميَن خو ل سةرنةرازيبوونىَ ل ثشكا وةرطيَرانىَ بكارىَ  سةركووما ثشتى ثيَرابوونا
 .بن ديار كرىهاتية  ل خوارىَ رةنطىَب  ئةجنام دىَ ، ىَدوو طةرا 8302 -8302خواندنىَ 

 
 ىَطةرا دوو 8302 -8302ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَن

 
 قوناغا ئيَكىَ

 

 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

 امحد حسن همزو 0

 وةك خو الواز بنةماييَت وةرطيَرانىَ

 وةك خو الواز ينطليزيريَزمانا ئ

 لوالن هظال امساعيل 8
 وةك خو الواز كوردولوجى

 وةك خو الواز عةرةبى
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          ىَطةرا دوو 8302 -8302ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ يبوونىَ نةراز ئةجناميَت 
                قوناغا دووىَ 

                                                                                                   
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

 هخديدسعده قاسم  0
 وةك خو الواز عةرةبى يان ران بؤ كوردىوةرطيَ

 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى

8 
 

 شرين كريم خان عزت خان

 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى

 وةك خو الواز وةرطيَرانا بةرجاظ

 وةك خو الواز ثيَطةهاندن

0 
 

 عادل مصطفىهظال 
 ك خووة الواز عةرةبى يان وةرطيَران بؤ كوردى

 وةك خو الواز ينطليزيريَزمانا ئ
 وةك خو الواز ثيَطةهاندن

 سعد سعيد امحد 4
 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى

 وةك خو الواز وةرطيَرانا بةرجاظ

 حتسني سامو خالدة 5
 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى

 وةك خو الواز  وةرطيَرانا بةرجاظ

6 
 
 ن حسنفواد سليما

 وةك خو الواز  عةرةبى يان وةرطيَران بؤ كوردى

 وةك خو الواز  وةرطيَران بؤ ئينطليزى

 وةك خو الواز  وةرطيَرانا بةرجاظ

 وةك خو الواز  ينطليزيريَزمانا ئ

 وةك خو الواز  ثيَطةهاندن

 وةك خو الواز  ثيَطةهاندن محيد امساعيل هريم 2
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 ىَطةرا دوو 8302 -8302ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَت
 

 سيىَ قوناغا
 
 
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

1 
 

 زين شريف عبداهلل

 وةك خو الواز بؤ كوردى يان عةرةبى ا بازرطانىوةرطيَران
 وةك خو الواز بو ئينطليزي وةرطيَران

 وةك خو الواز وةرطيَرانا دويفئيَك

  إبراهيم عبد الرمحن هذار 2

 

 وةك خو الواز بو ئينطليزي وةرطيَران
 وةك خو الواز وةرطيَرانا دويفئيَك

 وةك خو الواز زمانناسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 


