
تَيبيهــــى زَيرا منسا ئةجنام تَيكسا منسا كويى منسا ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

سةزكةفت ناظهجي ناظهجي ثةسةند باش باش ناظهجي ناظهجي ناظهجي 1

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 2

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 3

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 4

سةزكةفت ثةسةند ناظهجي ناظهجي ناظهجي ناظهجي باش ناظهجي باش 5

كةفتى الواش ثةسةند الواش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواش 6

كةفتى الواش باش الواش ناظهجي ناظهجي ثةسةند ثةسةند الواش 7

كةفتى الواش باش الواش ناظهجي الواش ناظهجي ثةسةند ثةسةند 8

كةفتى الواش باش الواش ناظهجي الواش ثةسةند الواش الواش سيالف بهطني كسيت 9

سةزكةفت ثةسةند ناظهجي ثةسةند ناظهجي ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظهجي 1 0

سةزكةفت ثةسةند باش ثةسةند شوز باش ناظهجي باش ثةسةند ناظهجي 1 1

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 1 2

كةفتى الواش ناظهجي ناظهجي ناظهجي ناظهجي باش الواش ناظهجي 1 3

كةفتى الواش ناظهجي الواش ثةسةند ناظهجي ناظهجي ثةسةند ثةسةند 1 4

كةفتى الواش باش ثةسةند باش ناظهجي ثةسةند ناظهجي ثةسةند 1 5

كةفتى الواش ناظهجي الواش الواش الواش ثةسةند ثةسةند الواش 1 6

كةفتى الواش الواش الواش الواش ثةسةند الواش الواش الواش 1 7

كةفتى الواش الواش ثةسةند ثةسةند الواش ثةسةند ناظهجي الواش 1 8

كةفتى الواش ناظهجي الواش ناظهجي ثةسةند ناظهجي ناظهجي الواش 1 9

كةفتى الواش الواش الواش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند 2 0

بابــــــةت
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 (2021  -2020)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال  ئَيكَى

 

   

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

2020-  2021 

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةسموونا

B   سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى    

:واذوو       
اكسم حممد اسود.د  

ثشكا ئابووزى -سةزوكىَ  ليرنا  ئةشموونا   
                           

:تَيبيهى   
.هةكسىَيدا بًَي تومازظَىئاى ضَيكسنَى د نابيت ض جوزَيو ذَيربنَى و( 1  
تَيطسوةزنا ىكس بىئاى كَؤ ى تومازانة تةواوكسَىةبةزيا توزماكسنظزَي( 2  
.بوزيهة ثلَيو زةنطكسى نيشانا ثلَيو سالَيو( 3  

 

     ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا 
نذير محمد سعيدشظاى . م.عبدهللا           م محمد دذواز. م.م                             عبد السالم كفار. م.م   يوسف امحد  عبد اهلل. م.م                                                                                          



تَيبيهـــــى زَيرا منسا ئةجنام تَيكسا منسا كويى منسا ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

كةفتى الواش شوز باش ثةسةند ناظهجي شوز باش باش ثةسةند ناظهجي 2 1

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 2 2

كةفتى الواش ناظهجي الواش ثةسةند الواش باش ثةسةند ثةسةند 2 3

كةفتى الواش الواش الواش الواش ثةسةند ثةسةند الواش الواش 2 4

كةفتى الواش ناظهجي الواش ثةسةند الواش ناظهجي ثةسةند الواش 2 5

سةزكةفت ثةسةند باش ناظهجي شوز باش شوز باش ناظهجي ناظهجي باش طويداز حسني حجي 2 6

كةفتى الواش ناظهجي ثةسةند باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواش 2 7

سةزكةفت شوز باش شوز باش يةزة باش يةزة باش يةزة باش شوز باش شوز باش شوز باش 2 8

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 2 9

سةزكةفت ناظهجي باش ناظهجي باش ثةسةند شوز باش ناظهجي ناظهجي 3 0

سةزكةفت ناظهجي ناظهجي ثةسةند باش باش ناظهجي ثةسةند ثةسةند 3 1

سةزكةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ناظهجي باش ثةسةند ثةسةند ناظهجي 3 2

كةفتى ثةسةند ناظهجي ثةسةند ناظهجي ثةسةند ناظهجي ثةسةند الواش 3 3

كةفتى الواش ناظهجي الواش ناظهجي ثةسةند ناظهجي باش ثةسةند 3 4

سةزكةفت باش شوز باش ثةسةند ناظهجي ناظهجي باش ناظهجي باش 3 5

كةفتى الواش غير مطالب الواش غير مطالب غير مطالب الواش ثةسةند غير مطالب 3 6

سةزكةفت ناظهجي ناظهجي ناظهجي شوز باش باش ثةسةند ناظهجي ثةسةند 3 7

سةزكةفت باش ثةسةند ثةسةند شوز باش شوز باش شوز باش ناظهجي باش 3 8

كةفتى الواش الواش الواش الواش ثةسةند الواش الواش الواش نوزي دلو خلف 3 9

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش نيضريظاى 4 0
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 (2021  -2020)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال  ئَيكَى

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

 

  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

2021  - 2020  

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةسموونا

B سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى   

:تَيبيهى   
.هةكسىَيدا بًَي تومازظَىئاى ضَيكسنَى د نابيت ض جوزَيو ذَيربنَى و( 1  

تَيطسوةزنا ىكس بىئاى كَؤ ى تومازانة تةواوكسَىةبةزيا توزماكسنظزَي( 2  
.بوزيهة ثلَيو زةنطكسى نيشانا ثلَيو سالَيو( 3  

شظاىدذواز        ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا  يوسف عبد اهلل. م.م                                                                                          

:واذوو       
اكسم حممد اسود.د  

ثشكا ئابووزى -سةزوكىَ  ليرنا  ئةشموونا   
                           

     ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا 
نذير محمد سعيدشظاى . م.عبدهللا           م محمد دذواز. م.م                             عبد السالم كفار. م.م   يوسف امحد  عبد اهلل. م.م                                                                                          



تَيبيهـــــى زَيرا منسا ئةجنام تَيكسا منسا كويى منسا ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش يةزيم 4 1

كةفتى الواش ناظهجي الواش باش الواش الواش ناظهجي الواش 4 2

سةزكةفت ناظهجي ناظهجي ناظهجي شوز باش باش باش ناظهجي باش 4 3

كةفتى الواش ثةسةند ثةسةند ناظهجي الواش ثةسةند ثةسةند الواش 4 4

كةفتى الواش باش الواش ثةسةند الواش ثةسةند ثةسةند الواش 4 5

سةزكةفت ثةسةند يةزة باش باش شوز باش باش باش ثةسةند شوز باش ييظي 4 6

سةزكةفت باش شوز باش باش يةزة باش باش شوز باش ناظهجي شوز باش 4 7

كةفتى الواش الواش الواش ناظهجي الواش ثةسةند الواش الواش 4 8

كةفتى الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش الواش 4 9

كةفتى الواش ناظهجي الواش ثةسةند ناظهجي ثةسةند الواش ناظهجي 5 0

كةفتى ثةسةند ثةسةند الواش ناظهجي الواش ثةسةند ثةسةند الواش 5 1
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 (2021  -2020)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال  ئَيكَى

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

 

  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

2020-2021 

 

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةسموونا

B  سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى  

       

:تَيبيهى  .هةكسىَيدا بًَي تومازظَىئاى ضَيكسنَى د نابيت ض جوزَيو ذَيربنَى و( 1   
تَيطسوةزنا ىكس بىئاى كَؤ ى تومازانة تةواوكسَىةبةزيا توزماكسنظزَي( 2  
.بوزيهة ثلَيو زةنطكسى نيشانا ثلَيو سالَيو( 3  

 

شظاىدذواز        ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا  يوسف عبد اهلل. م.م                                                                                          

:واذوو       
اكسم حممد اسود.د  

ثشكا ئابووزى -سةزوكىَ  ليرنا  ئةشموونا   
                           

     ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا 
نذير محمد سعيدشظاى . م.عبدهللا           م محمد دذواز. م.م                             عبد السالم كفار. م.م   يوسف  امحد عبد اهلل. م.م                                                                                          




