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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

         االء خالد رشيد علي  1

         اوجني جون حبيب   2

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئيَنطليزى سةركةفتى   ثةسةند  ثةسةند  جهان وزير حممد يونس 3

          علي خضررشيد امحد  4

          رةوان كامريان حممد  5

 ار ب وةرطيَرِانا دويفئيَك بري عبور  ثةسةند ناظنجى ثةسةند الواز ثةسةند عبدالواحد عبداهلل  كةظي 6

   سةركةفتى  ثةسةند   ثةسةند  طوالن عبد اجلبار درويش  7

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئيَنطليزى سةركةفتى     ثةسةند  جميد عثمان ابراهيم 8

         مريم  طاهر حسني  9

  سةركةفتى    ثةسةند ثةسةند  ميجر مجال خضر  10

          ندى عزيز خضر 11

  عبور  ثةسةند   الواز  هذار إبراهيم عبد الرمحن  12

         هشيار حسن مشى 13

          خالدة حتسني سامو 14

 سةركةفتى  ثةسةند ثةسةند  ثةسةند  دملان طارق طاهر   15
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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

         لزطنيديار خالت  16

         زنار صديق مصطفى  17

   سةركةفتى      ثةسةند زين شريف عبداهلل 18

   سةرنةكةفتى الواز الواز الواز الواز الواز ثةسةند  سولني عامر امحد 19

   سةركةفتى   ثةسةند  ثةسةند  عال مجال خالد 20

         طيالن عبداهلل مالرسول  21

         والت سليم عبداحلميد   22

         عبدالرمحن كايف جنم الدين 23
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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

         االء خالد رشيد علي  1

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئينطليزى  سةركةفتى     ثةسةند  طوالن عبد اجلبار درويش  2

   سةركةفتى     ثةسةند  جميد عثمان ابراهيم 3

          مريم  طاهر حسني  4

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئينطليزى  سةركةفتى     ثةسةند  ئاونك امحد برايم  5

   سةركةفتى     ثةسةند  حسني حجي ديبو خلف 6

   سةرنةكةفتى     الواز  محيد عبد اهلل كريم  7

          خالدة حتسني سامو 8

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئينطليزى  سةركةفتى     ثةسةند  دملان طارق طاهر   9

          زنار صديق مصطفى  10

   سةرنةكةفتى     الواز   سولني عامر امحد 11

 بريار ب وةرطيَران بوَ ئينطليزى  سةركةفتى     ثةسةند  عال مجال خالد 12

          طيالن عبداهلل مالرسول  13

 بريار ب وةرطيَرانا بةرضاظ سةركةفتى    ثةسةند   عبدالواحد عبداهلل  كةظي 14

   سةرنةكةفتى     الواز  هذار ابراهيم عبدالرمحن 15



             
عبور  -  ىَ /  قوناغا ئيَكىَخوال دوو 2019-2018اال خواندنىَ دوماهيا سكوليذا زمانان/ ثشكا وةرطيَرانىَ / ئةجناميَن   

 

 

 
 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  سولني عامر امحد 1

  سةركةفتى     ثةسةند  طوالن عبد اجلبار درويش  2

 

 

 

 


