
دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 
English Grammar Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

  سةرنةكةفتى ثةسةند ناظنجى الواز باش ثةسةند ناظنجى ابراهيم حممد حسن 1

 بريار ب ثيَطةهاندن سةركةفتى زور باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى احالم الزكني يونس 2

  سةركةفتى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى امحد ياسر حممد 3

  سةرنةكةفتى ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند اسراء صربي امحد 4

  سةركةفتى باش ناظنجى ثةسةند باش باش باش امينة حممد رشيد جالل 5

  سةرنةكةفتى الواز ثةسةند الواز باش ثةسةند باش اميان نزار داود سليمان 6

         اهوان يوسف جاسم 7

         ايوب حممد صاحل 8

 بريار ب وةرطيَرانا بةرضاظ سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى فاضل ئةذين دلوظان 9

  سةركةفتى زور باش ناظنجى ناظنجى زور باش باش زور باش امحد حسن ئةظني 10

  سةركةفتى زور باش باش باش زور باش ناظنجى هةرةباش ئوميد امني حممد زيرو 11

  سةركةفتى زور باش زور باش هةرةباش زور باش زور باش هةرةباش خبتيار سعدى جاسم 12

  سةركةفتى زور باش زور باش باش باش باش باش ثينار مسري حممد علي 13

  سةرنةكةفتى الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى جان فخري امحد 14

  سةركةفتى زور باش باش باش باش زور باش زور باش مصطفىجالل حممد  15



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

  سةركةفتى ناظنجى ثةسةند ناظنجى باش باش باش جوسلني عماد جرجيس 16

  سةركةفتى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى دملان عادل سليم شريف 17

  سةركةفتى باش باش ناظنجى ثةسةند باش باش دلناز نورالدين حسني 18

  سةرنةكةفتى ناظنجى ثةسةند باش باش ناظنجى ناظنجى افدل طيب راذان نزار 19

         رجب سعيد حبيب 20

  سةرنةكةفتى الواز ثةسةند الواز ناظنجى الواز ناظنجى رجيوان مهدي حممد 21

  سةركةفتى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى ناظنجى باش زينة محيد حنا بغدو 22

 بريار ب وةرطيَرانا بةرضاظ سةركةفتى زور باش ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى سامل عبدالقهار صاحل 23

  سةرنةكةفتى الواز الواز ثةسةند الواز الواز الواز مسيع سفر يوسف 24

         سناريا فائق عبدالكريم 25

  سةرنةكةفتى الواز الواز ثةسةند الواز الواز الواز صفاء جنم الدين عبداهلل 26

  سةركةفتى زور باش ناظنجى ناظنجى باش ناظنجى باش عائشة صاحل عبدالكريم 27

  سةرنةكةفتى   الواز الواز الواز  عمر امحد سعدي 28

  سةركةفتى باش ناظنجى ثةسةند زور باش ناظنجى باش كالرة مسري يوخنا دخنا 29

  سةركةفتى باش ثةسةند ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى موسى عثمانكظرين  30



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

  سةركةفتى هةرةباش زور باش ناظنجى باش ناظنجى باش طوظند امني توفيق 31

  سةركةفتى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش ناظنجى لورين برهان عبداهلل 32

  سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ناظنجى ناظنجى ناظنجى حممد حسيب حممد 33

         حممد عبداهلل جاسم 34

 بريار ب وةرطيَرانا بةرضاظ سةركةفتى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظم الياس ابراهيم 35

         هريم محيد امساعيل 36

  سةركةفتى هةرةباش باش ثةسةند زور باش باش باش هالت محيد عثمان 37

 بريار ب ريَزمانا ئينطليزى سةركةفتى زور باش ناظنجى ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى امحد سربست مصطفى 38

  سةركةفتى باش ناظنجى ناظنجى باش باش باش اسامة صالح متر 39

  سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند معروف اظا حسن حممد 40

  سةركةفتى باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى االء عامر حممد على 41

  سةركةفتى زور باش باش باش ناظنجى ناظنجى باش اهلام نذيار سليم 42

 ثيَطةهاندنبريار ب  سةركةفتى زور باش ثةسةند ناظنجى باش ثةسةند ناظنجى انوار رمضان حممد 43

  سةرنةكةفتى باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى الواز ناظنجى قادر حممدعلي بذارآواز  44

  سةركةفتى باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند زور باش ناظنجى اميان طيب ابراهيم 45



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

 سةركةفتى هةرةباش زور باش ناظنجى زور باش باش هةرةباش ئارام حربي سعداهلل 46

 

 سةرنةكةفتى باش ثةسةند الواز الواز ثةسةند ناظنجى ئارين برهان عبداهلل 47

 

 سةركةفتى باش باش باش باش باش باش بلند عماد الدين محدي 48

 

 سةركةفتى باش ناظنجى ثةسةند باش باش زور باش جودي سامي حسن 49

 

 سةركةفتى زور باش باش ناظنجى زور باش زور باش زور باش رفعت حممد على لشَيرد 50

 

 سةركةفتى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند باش ناظنجى دلني جعفر خليل صاحل 51

 

 سةركةفتى باش ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى زور باش دنيا حسني مال اهلل 52

 

        روند خليل حسن 53

 

 بريار ب وةرطيَرانا بةرضاظ سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى حممد علي ذيََكر رزطار 54

 سةرنةكةفتى الواز الواز الواز ثةسةند ثةسةند ناظنجى خالد عثمان ذين 55

 

        شانا هاني عبدالرمحن 56

 

 بريار ب ثيَطةهاندن سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند زور باش رشيد  شردل طلحه 57

 سةرنةكةفتى ناظنجى الواز ثةسةند الواز الواز ناظنجى شيماء شكري ابراهيم 58

 

 بريار ب ثيَطةهاندن سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى باش باش فوزي مراد  رزنده فه 59

 سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى نيهاد خالد حسن ظان 60

 

 



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

 سةرنةكةفتى الواز الواز الواز ثةسةند الواز ناظنجى سلمان طاهر ظةذين 61

 

        ظينا رشيد ابراهيم 62

 

 سةركةفتى ناظنجى ناظنجى باش زور باش ناظنجى ناظنجى مأوى عبدالغفار امام 63

 

 سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند حممد دانا بكر 64

 

 سةركةفتى زور باش باش باش باش زور باش باش حممد علي حممد علي 65

 

 سةركةفتى ناظنجى ناظنجى باش باش باش باش مهاباد جهور منر خدر 66

 

        ميسم كريم خان عزت 67

 

 سةركةفتى هةرةباش ناظنجى باش باش باش زور باش نارين عبد الناصر خالد 68

 

  سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند الواز ناظنجى ناظنجى ناظنجى ياسر برزو مظهر 69

  سةركةفتى زور باش زور باش ناظنجى باش باش باش امحد شوكت خورشيد 70

         بذين سربست لزطني 71

  سةركةفتى ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند حسن هظال حسن 72

  سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز الواز الواز خدر سيدو درويش 73

  سةرنةكةفتى الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز ناظنجى دادظان بشري فتاح 74

 سةركةفتى باش ناظنجى باش باش زور باش زور باش امري صاحل علي داظني 75

 

 



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              

 
 

 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

 سةركةفتى زور باش باش ناظنجى ناظنجى باش باش دانييل منري مشعون 76

 

 بريار ب ريَزمانا ئينطليزى سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند باش ثةسةند ناظنجى امحد امحد دلوظان 77

 سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى دَيذين حسني سعدي 78

 

 سةركةفتى زور باش ناظنجى ثةسةند زور باش باش هةرةباش ديندار برهان عبدالرحيم 79

 

        روزان مازن حممد سعيد 80

 

 سةرنةكةفتى ثةسةند الواز الواز الواز ثةسةند باش ريان رجب اسعد 81

 

 ب وةرطيَرانا بةرضاظبريار  سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى باش ذظان باثري حسني حممد 82

 سةركةفتى هةرةباش زور باش باش باش زور باش باش ماهر داود حممد سليم  سارة 83

 

        عبدالقادر عزالدين  سدرة 84

 

        سعد سعيد امحد 85

 

 سةرنةكةفتى     الواز الواز سعده قاسم امساعيل 86

 

 سةرنةكةفتى الواز الواز الواز ثةسةند الواز ثةسةند سيداد زبري حسن 87
 

        شرين كريم خان عزت خان 88
 

 سةركةفتى زور باش باش باش زور باش باش زور باش شهد حممد كريم 90

 

 

 



دووىَقوناغا  خوال ئيَكىَ /  2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزمانانكوليذا              
 

 
 بابةت 

Translation into 

Kurdish or 

Arabic 

 
 Translation into 

English 

Sight 

Translation 

English 

Grammar 
Communication 

English 

Literature 
 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

 سةرنةكةفتى    الواز الواز  علي حممد كيظي 91

 

  سةركةفتى باش باش ثةسةند زور باش ناظنجى زور باش ليالن فرهاد رشيد 92

  سةركةفتى ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ناظنجى باش مانويال سامل اسحق 93

  سةرنةكةفتى الواز الواز الواز الواز الواز ثةسةند خميرب حسن سينو 94

  سةرنةكةفتى الواز الواز الواز الواز الواز ناظنجى مروان حممد علي حسيين 95

         مهاباد سامى حممود 96

  سةرنةكةفتى ثةسةند الواز الواز ناظنجى ثةسةند ناظنجى مينا جعفر زهري 97

 سةرنةكةفتى  الواز  الواز الواز  نيضرفان مجال حممد 98

 

 سةركةفتى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى صفاء حممد هةذى 99

 

 سةرنةكةفتى الواز الواز الواز ثةسةند ثةسةند ناظنجى كار فاضل صاحل هه 100

 

 سةركةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى كار حكيم حسني هه 101

 

 سةركةفتى    ثةسةند ثةسةند  وحيد طارق حممد امني 102
 

 سةرنةكةفتى    الواز الواز ثةسةند خلفكامل كمال  103

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 

 



عبور  -  خوال ئيَكىَ /  قوناغا ئيَكىَ 2019-2018كوليذا زمانان/ ثشكا وةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا ساال خواندنىَ           

 
 بابةت 

بنةماييَت وةرطيَرانىَ 
Principles of 

Translation 

 ريَزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 ثيَطةهاندن

Communication 

 كوردولوجى

Kurdology 

 زمانىَ عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

  سةركةفتى      زور باش اسراء صربي امحد 1

  سةركةفتى      زور باش اميان نزار داود سليمان 2

         بذين سربست لزطني 3

         عبدالقادر عزالدين  سدره 4

  سةركةفتى      ناظنجى سفر يوسفمسيع  5

  سةركةفتى      باش صفاء جنم الدين عبداهلل 6

         حممد عبداهلل جاسم 7

         مهاباد سامى حممود 8

         ميسم كريم خان عزت 9

  سةرنةكةفتى   الواز    مينا جعفر زهري امحد 10

  سةركةفتى      باش معروف اظا حسن حممد 11

  سةركةفتى      باش شيماء شكري ابراهيم 12

         ظينا رشيد ابراهيم 13

  سةركةفتى      باش خميرب حسن سينو قاسم 14

  سةركةفتى     باش  حممد دانا بكر 15



 

             
عبور  -خوال ئيَكىَ /  قوناغا ئيَكى   2019-2018كوليذا زمانان/ ثشكا وةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا ساال خواندنىَ   

 

 

 
 بابةت 

بنةماييَت وةرطيَرانىَ 
Principles of 

Translation 

 ريَزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 ثيَطةهاندن

Communication 

 كوردولوجى

Kurdology 

 زمانىَ عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

  سةركةفتى      ثةسةند خدر سيدو درةيش 16

         رجب سعيد حبيب 17

  سةركةفتى      زور باش عثمانذين خالد  18

  سةركةفتى      ثةسةند سعده قاسم امساعيل 19

         شرين كريم خان عزت 20

  سةركةفتى      ناظنجى كامل كمال خلف 21

         ايوب حممد صاحل 22

  سةركةفتى     ثةسةند  حممد طارقوحيد  23

         هريم محيد امساعيل 24

 


