
             
 

خوال ئيَكىَ / قوناغا ضارىَ 2019-2018اال خواندنىَ ةرطيَرانىَ / ئةجناميَن دوماهيا س/ ثشكا وزانستيَن مروظايةتى كوليذا   

 

 
 بابةت 

وةرطيَرِانا ئةدة بى 
Literary 

Translation 

وةرطيَرِانا ياسايى 
Legal 

Translation 

وةرطيَرِانا دةملدةست 
Simultaneous 
Interpreting 

وةرطيَرِانيَ  تيوريَن
Theories of 
Translation 

زمانىَ فةرةنسى 
French 

 ثروذىَ وةرطريِانيَ 
Translation 

Project 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

1 
  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى آية نزار امحد

2 
 بريار ب  تيوريَن وةرطيَرانىَ سةركةفيت زور باش ثةسةند ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى صالح أمحداظراز 

3 
  سةركةفيت هةرةباش هةرةباش هةرةباش زور باش زور باش باش االء خورشيد امحد

4 
  سةركةفيت زور باش هةرةباش زور باش زور باش زور باش باش انسام ياسر عبداهلل

5 
 بريار ب  تيوريَن وةرطيَرانىَ سةركةفيت باش ناظنجى ثةسةند زور باش باش باش ابراهيماياد خليل 

6 
  سةركةفيت زور باش هةرةباش باش باش باش باش ئَيظار شكري عبداهلل

7 
  سةركةفيت ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند رضائاكو حممد حممد 

8 
  سةركةفيت زور باش زور باش ثةسةند باش باش ناظنجى بفرين جعفر حسني

9 
  سةركةفيت زور باش هةرةباش ناظنجى زور باش ناظنجى ناظنجى ثيظني عيسى عبداهلل

10 
  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى باش زور باش ناظنجى تارا سعد غامن

11 
  سةركةفيت زور باش هةرةباش زور باش زور باش زور باش باش جيهان مؤيد حممد

12 
  سةركةفيت زور باش ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ضنار امساعيل رشيد

13 
         دوروستان عثمان عبداهلل

14 
 بريار ب زمانىَ فةرةنسى سةركةفيت باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ثةسةند رمضان يونس خضر

15 
  سةركةفيت ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند سارة  مسري حبيب
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وةرطيَرِانا ئةدة بى 
Literary 

Translation 
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Translation 
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Translation 
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 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

  سةركةفيت زور باش باشزور  ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى سارة مصلح محزة 16

  سةركةفيت باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى باش سوزدار عمر عبدالعزيز 17

  سةركةفيت زور باش هةرةباش زور باش باش باش ناظنجى رمضانسيرب مشري  18

  سةركةفيت باش ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ناظنجى سريان كماش حسني 19

  سةركةفيت زور باش هةرةباش ناظنجى باش زور باش ناظنجى شهد ناهض اسطيفان 20

 بريار ب زمانىَ فةرةنسى سةركةفيت باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند صديق مصطفىشيالن  21

  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى رمضانكاذين حتسني  22

         حممد ياسر سعيد 23

  سةركةفيت باش ثةسةند ثةسةند زور باش باش ناظنجى رمضانهارون رشيد  24

  سةركةفيت باش هةرةباش باش باش باش ناظنجى ابراهيم قاسو ابراهيم 25

  سةركةفيت زور باش هةرةباش باش زور باش باش باش ميكائيل مظفرارزو  26

  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى ناظنجى باش ثةسةند اهلام يونس عمر 27

         ئةركان ئوميد ويسي 28

         باكو مهجد امحد 29

  سةركةفيت باش باش باش زور باش باش ناظنجى جيهان امساعيل رميح 30
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Translation 
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Translation 
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Translation 
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 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ظنا ر

  سةركةفيت زور باش هةرةباش ناظنجى باش باش ناظنجى محدية شكر عتو 31

         خلف طاهر رمضان 32

  سةركةفيت باش هةرةباش باش باش باش ناظنجى دلشاد بركات كريم 33

         مصطفىزانا صديق  34

         نعمان زهري حممود 35

  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى سانيا عبداحلميد حممد رشيد 36

         سعد قاسو امساعيل 37

  سةركةفيت زور باش زور باش باش باش باش باش سعدية  شكر عتو 38

  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى سيثل هشيار صاحل 39

  سةركةفيت باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةسةند عبدالرمحنشان امحد  40

  سةركةفيت زور باش باش ثةسةند باش ناظنجى ناظنجى طاهرشيماء نصرالدين  41

         صباح حممد أمني 42

         عمر ازاد خسرو 43

  سةركةفيت زور باش باش ناظنجى باش باش ناظنجى ظةذين حتسني علي 44

  سةركةفيت باش زور باش باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى خضرحممد غفور  45
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Translation 
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Translation 
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         عبدالعزيز صربيحممود  46

  سةركةفيت زور باش هةرةباش ناظنجى باش باش ناظنجى نهاد تاج الدين عيسى 47

         هةملةت سليمان حممود 48

  سةركةفيت باش هةرةباش ناظنجى باش باش ناظنجى هوزان عمران علي 49

  سةرنةكةفيت   الواز    دلوار خورشيد شيين 50

  سةركةفيت   ثةسةند    عزيزليلى عبدالواحد  51
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 بابةت 

Translation 
into Kurdish or 

Arabic 

Translation 
into English 

Consecutive 
Interpreting 

Contrastive 
Grammar 

Linguistics French 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

  سةركةفتى     ثةسةند  اظراز صالح أمحد 1

  سةرنةكةفتى     الواز  سارة  مسري حبيب 2

  سةركةفتى    ناظنجى   سريان كماش حسني 3

  سةرنةكةفتى    الواز   صديق مصطفىشيالن  4

  سةركةفتى  ثةسةند     حممد ياسر سعيد 5

  سةركةفتى     ثةسةند  ئةركان ئوميد ويسي 6

  سةركةفتى     ثةسةند  رضائاكو حممد حممد  7

  سةرنةكةفتى     الواز  صباح حممد أمني 8

 

 

 


