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 بابةت 

بنةماييَت وةرطيَرانىَ 
Principles of 

Translation 

 ريَزمانا ئينطليزى

English 

Grammar 

 طوهدارى وئاخفنت

Listening & 

Speaking 

 نظيسني خواندن و

Reading & 

Writing 

  ئينطليزىئةدةبىَ 
English 

Literature 

 كوردولوجى

Kurdology 
 زمانىَ عةرةبى

Arabic 

 كومثيوتةر

Computer   

 تيَبينى ئةجنام ثلة ثلة ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ة ثل ناظ ر

  سةركةفيت ناظنجى ناظنجى باش ناظنجى باش باش ناظنجى باش نازك حممد امني يوسف 1

  سةرنةكةفتى    ثةسةند   الواز ثةسةند امحد حسن همزو 2
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 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 الواز الواز ثةسةند الواز ثةسةند بذين سربست لزطني 1

 

  سةرنةكةفتى ناظنجى الواز الواز الواز الواز ناظنجى سدرة عبدالقادر عزالدين 2

  سةرنةكةفتى  الواز الواز الواز الواز الواز حممد صاحل ايوب 3

  سةرنةكةفتى الواز ثةسةند الواز ثةسةند الواز ثةسةند سناريا فائق عبدالكريم 4

  سةرنةكةفتى ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند روند خليل حسن 5

  سةرنةكةفتى  الواز  الواز الواز  شرين كريم خان عزت خان 6

  سةرنةكةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز ميسم كريم خان عزت 7

 سةرنةكةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز حممد عبداهلل جاسم 8
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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  ظنا ر

  سةرنةكةفتى زور باش الواز ثةسةند ثةسةند الواز ثةسةند طوالن عبد اجلبار درويش 1

 بريار ب وةرطيَران بوَ كوردى سةركةفتى زور باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند زهرة صاحل خدر 2

  سةركةفتى زور باش ناظنجى ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ذيطر يوسف عمر 3
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 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

  سةرنةكةفتى     الواز  طوالن عبد اجلبار درويش
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 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 باش زور باش ناظنجى باش باش ناظنجى دوروستان عثمان عبداهلل

2 
  سةرنةكةفيت باش باش الواز ناظنجى ثةسةند ثةسةند حممد ياسر سعيد

3 
  سةركةفيت ناظنجى زور باش ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند ئةركان ئوميد ويسي

4 
  سةركةفيت باش زور باش ناظنجى باش باش ناظنجى امحدباكو مهجد 

5 
  سةركةفيت باش هةرةباش باش ناظنجى باش ثةسةند خلف طاهر رمضان

6 
  سةركةفيت باش ثةسةند ناظنجى ناظنجى ثةسةند ثةسةند مصطفىزانا صديق 

7 
  سةركةفيت باش باش ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى نعمان زهري حممود

8 
  سةركةفيت ناظنجى ثةسةند ثةسةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى امساعيل سعد قاسو

9 
  سةركةفيت باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند صباح حممد أمني

10 
  سةركةفيت باش ناظنجى ثةسةند باش ناظنجى ثةسةند حممود عبدالعزيز صربي

11 
  سةركةفيت زور باش زور باش ناظنجى باش ناظنجى ثةسةند هةملةت سليمان حممود
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 بابةت 

Translation 
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Contrastive 
Grammar Linguistics French 

 تيَبينى ئةجنام ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ثلة  ناظ ر

  سةرنةكةفتى     الواز  صباح حممد أمني 1

          

          

          

          

          

          

          

 


