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اال دوماهيا س ئةجناميَن ئةزموونيَن خو ل سةرنةرازيبوونىَ ل ثشكا وةرطيَرانىَ بكارىَ  سةركووما ثشتى ثيَرابوونا
 .بن ديار كرىهاتية  ل خوارىَ رةنطىَب  ئةجنام دىَ ، ئيَكىَ طةرا 2019 -2018خواندنىَ 

 
 طةرا ئيَكىَ 2019 -2018ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَن

 
 قوناغا ئيَكىَ

 

 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر
 وةك خو  الواز ينطليزيئةدةبىَ ئ ئارظان عبداجمليد شكري 1
 وةك خو الواز ينطليزيئةدةبىَ ئ نهاد شكر كيت 2

3 
 

 سةروك عبداهلل ابراهيم

  الواز ينطليزيريَزمانا ئ
 الواز ينطليزيئةدةبىَ ئ وةك خو

 الواز وتةركومثي

4 

 
 عبدالستار حسني حسن

  الواز بنةماييَن وةرطيَرانىَ
 الواز خواندن ونظيسني وةك خو

 الواز ينطليزيئةدةبىَ ئ

 الواز كومثيوتةر

5 
 وةك خو زور باش خواندن ونظيسني ساندرا خالد حممد

 زور باش ينطليزيئةدةبىَ ئ

6 
 

 ئاظا كريم حممد

  زالوا كوردولوجى 
 الواز عةرةبى وةك خو

 الواز كومثيوتةر
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          طةرا ئيَكىَ 2019 -2018ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَن
                قوناغا دووىَ 

                                                                                                   
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر
 
1 

 ئارين برهان عبداهلل
 وةك خو الواز وةرطيَرانا بةرجاظ

 الواز ئينطليزى ريَزمانا

2 

 
 

 صفاء جنم عبداهلل

  الواز عةرةبى يان وةرطيَران بؤ كوردى
 

 وةك خو

 الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى
 الواز وةرطيَرانا بةرجاظ

 الواز ثيَطةهاندن

 الواز ينطليزيئةدةبىَ ئ

 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى دادظان بشري فتاح 3

 وةك خو الواز وةرطيَران بؤ ئينطليزى خدر سيدو درويش 4

 الواز وةرطيَرانا بةرجاظ 
 وةك خو باش  وةرطيَران بؤ ئينطليزى ئارام حربي سعداهلل 5
 وةك خو الواز  وةرطيَران بؤ ئينطليزى د زبري حسنسيدا 6

 الواز  ثيَطةهاندن 
 وةك خو الواز  ينطليزيئةدةبىَ ئ هكار فاضل صاحل 7

8 
 وةك خو الواز  وةرطيَرانا بةرجاظ نيضريظان مجال حممد

 الواز  ثيَطةهاندن 
 ثةسةند الواز ريَزمانا ئينطليزي ايهاب حتسني توفيق 9

 وةك خو الواز ئةدةبىَ ئينطليزي
 وةك خو الواز  / عبور وةرطيَران بؤ ئينطليزى حسني حجي ديبو 10
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 طةرا ئيَكىَ 2019 -2018ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَن

 
 سيىَ قوناغا

 
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

 خالدة حتسني سامو 1
 وةك خو الواز ريريَزمانا هةظبةرك

 الواز زمانناسي

 هذار ابراهيم عبدالرمحن 2

  الواز بو ئينطليزي وةرطيَران
 الواز زمانناسي وةك خو

 الواز بو ئينطليزي/ دووىَ عبور وةرطيَران

 كظي عبدالواحد عبداهلل 3

  الواز وةرطيَرانا دويفئيَك
 الواز ريَزمانا هةظبةركري وةك خو

 اواز اسيزمانن
 وةك خو الواز بو ئينطليزي وةرطيَران ميجر مجال خضر 4
 وةك خو الواز ريَزمانا هةظبةركري حسنيمريم طاهر  5
 وةك خو الواز ريَزمانا هةظبةركري وان كامريان حممدرة 6
 وةك خو الواز ريَزمانا هةظبةركري جهان وزير حممد 7
 وةك خو الواز زمانناسي رشيد امحد خضر 8
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 طةرا ئيَكىَ 2019 -2018ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ نةرازيبوونىَ  ئةجناميَت

 
 ارىَضقوناغا 

 
 
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

 ثيظني عيسى عبداهلل 1
 وةك خو ناظنجى وةرطيَرانا ئةدةبى
 ناظنجى تيوريَن وةرطيَرانىَ

 
 
 
 
 

          

 
 
 

 زيبوونىَنةرا ليذنا سةروكىَ


