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 ظارى/ ئيَنةرازيبوونى َ ل ثشكا وةرطيَرانىَ ئةجناميَن
  طةرا ئيَكىَ 2019 -2018اال خواندنىَ س

 

اال دوماهيا س ئةزموونيَت ئةجناميَن 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 -2018نةرازيبوونىَ ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ  ئةجناميَن

 قوناغا ئيَكىَ
 

 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر

 ئامةد فريق فاروق 1
 وةك خو الواز طوهدارى وئاخفنت

 الواز عةرةبى
 وةك خو ثةسةند وةرطيَرانىَ بنةماييَن شانا بيار حممد 2

 ثةسةند الواز عةرةبى مريم خملص طاهر 3

 بادين يوسف امحد 4

  ازالو طوهدارى وئاخفنت
 الواز خواندن ونظيسني وةك خو

 الواز ئةدةبىَ ئينطليزي

 الواز عةرةبى 

 وةك خو الواز كومثيوتةر هكار صاحل حممد 5

 بزاظ امحد شعبان  6
 وةك خو الواز ريَزمانا ئينطليزي

 الواز عةرةبى

 موسى اسالم موسى 7
 وةك خو الواز خواندن ونظيسني
 الواز ئةدةبىَ ئينطليزي

 وةك خو الواز كومثيوتةر ئاماد اكرم عبدالرمحن 8

 وةك خو الواز بنةماييَن وةرطيَرانىَ علي حسني مالحممد 9

 وةك خو الواز كومثيوتةر مهرداد خسرو صاحل 10

 عيسى عبدالرمحن خالد 11
 وةك خو الواز عةرةبى 

 الواز كومثيوتةر

12 
 ةك خوو الواز كوردولوجى فراند وصفي دخنا

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

 
 ىَقوناغا دوو

 
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر
 وةك خو الواز ريَزمانا ئينطليزي / ئيَكىَ عبور سيثان امني ياسني 1

 وةك خو الواز / ئيَكىَ عبور بنةماييَن وةرطيَرانىَ نشأت سعد شاكر 2

 بريار ثةسةند الواز وةرطيَرانا بةرضاظ  خوناظ خالد سليم 3

 بريار ثةسةند الواز وةرطيَرانا بةرضاظ رةظةند سعداهلل علي 4

 خوشظني عبداهلل علي 5

 وةك خو الواز وةرطيَران بوَ ئينطليزي

 وةك خو الواز ريَزمانا ئينطليزي

  ثةسةند الواز ئةدةبىَ ئينطليزي
 وةك خو الواز ريَزمانا ئينطليزي / ئيَكىَ عبور
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 طةرا ئيَكىَ 2019 -2018ئةجناميَن نةرازيبوونىَ ل ثشكا وةرطيَرانىَ ساال خواندنىَ 

 
 ميَهظاندارى ىَقوناغا سي

 
 ئةجنام ثلة بابةت ناظىَ قوتابى ر
 وةك خو الواز زمانناسى امحد عبيد عبداحلميد 1

 وةك خو الواز زمانناسى حممد بيار توفيق 2

 وةك خو الواز  ريَكيَن ظةكولينىَ اسامة جالل عيسى 3

 نسمة فواز ابراهيم 4
 وةك خو الواز وةرطيَران بوَ عةرةبى
 الواز وةرطيَرانا دوفئيَك

 يوسف ابراهيم حسن 5
  الواز وةرطيَران بوَ عةرةبى

 وازال وةرطيَرانا دوفئيَك وةك خو

 الواز ريَزمانا هةظبةركرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 نةرازيبوونىَ ليذنا سةروكىَ

 


