
 ئَيظازان -ثشكا شمانَى ئينطليصى/ كوليرا شمانان

  Aدووَى قوناغا 

 (Reading & Writing= 2طةهاندن ، Listening & Speaking= 1:  )طةهاندنبينىتَي

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكان

 

 تَيبينى شانوو زومان هوشان 2طةهاندن  1طةهاندن  زَيصمان بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

1         

 دةزنةضوو ثةضةند الواش الواش الواش ثةضةند ثةضةند اڤیڤان ازاد كادر شعدی  2

 دةزنةضوو ثةضةند الواش الواش ثةضةند الواش ثةضةند ایدا خصیو اخهد جلبی   3

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ایهان عهران اڤدا خصو  4

 عبوز  ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى بیروژ علی ندهد  5

 دةزضوو ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى خلٌل خصو عبدالرخهو 6

 دةزنةضوو الواش الواش الواش الواش ثةضةند ثةضةند دالیا یادگار شعید علی  7

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند دًار بشار خهٌد 8

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند روىدک ندهد خاجی اخهد 9

 عبوز  ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند رًان هٌوا رنزي 10

11         

12         

 دةزضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند شرکار یوىس عبدالعزیز شلو  13

 دةزضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ثةسةند عبدالخالق اخهد انیو اخهد 14

 دةزضوو ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند عهر عصهت خجی ابراهیم  15

 دةزنةضوو الواز الواز الواز الواز الواز ثةسةند عهر ندهد خجي 16

17         



 دةزنةضوو ثةسةند الواز الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناڤیو اشهاعیل طاهر صالح  18

19         

 دةزضوو/ بسياز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظنجى ثةسةند ندهد شعٌد خالد نصطفى 20

21         

 دةزنةضوو الواز الواز ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ههزة جهال جٌاىگٌر 22

 

  Bدووَى قوناغا 

 (Reading & Writing= 2طةهاندن ، Listening & Speaking= 1:  )طةهاندنبينىتَي

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكان

 

 تَيبينى شانوو زومان هوشان 2طةهاندن  1طةهاندن  زَيصمان بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند أنٌية هشٌار صالح 1

2         

3         

4         

 دةزنةضوو ثةضةند الواش الواش ثةضةند الواش ثةضةند رێبر عباس ندهد علي 5

 دةزنةضوو الواش الواش الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ریان بدل شلیهان خالد  6

 دةزضوو باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى زیتون ندهد عزیز ندهد 7

 عبوز ثةسةند الواز ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند عادل اشهاعیل عادل   8

 دةزنةضوو ثةسةند الواز الواز ثةسةند الواز ثةسةند عبدالرزاق عدىان ندهد خجی 9

10         

11         

 



 قوناغا دووَى/ عبوز

 

   4 4 4 8 8 6 ذمازا يةكان

 

 تَيبينى شانوو زومان هوشان 2طةهاندن  1طةهاندن  زَيصمان بابةت

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

1         

 


