
تَيبييــــى زَيرا منسا ئةجناو تَيكسا منسا كويى منسا ثلة ذمازة ثلة ذمازة ثلة ذمازة ثلة ثلة ثلة ذمازة ىاظَى قوتابى ذ

ضةزكةفت ثةضةىد ئاداز حكنت صديق 1
ضةزكةفت ثةضةىد ابساٍيه يوىظ ابساٍيه 2
ضةزكةفت ثةضةىد ازاو حطً ابساٍيه 3

كةفتى الواش الواش امساعيل عصت حمند 4
ضةزكةفت ثةضةىد اياد ابساٍيه حامد 5
ضةزكةفت شوز باش ثسذيً صربي يوضف 6

كةفتى الواش 7 كنال حييىخطاب
كةفتى الواش ضيوز زشيد امني 8

ضةزكةفت شوز باش ضيجاٌ فَيل عبد اجلباز 9
ضةزكةفت ٍةزة باش ضولني مقداد عبداهلل 1 0
ضةزكةفت ثةضةىد ضيداد عناد علي 1 1
ضةزكةفت ثةضةىد 1 صبحي اضالوفاطمة 2
ضةزكةفت ثةضةىد حمند ىايف حمند 1 3

كةفتى الواش ىوزي دلو خلف 1 4
كةفتى الواش ىيجريفاٌ واحد حطً 1 5
كةفتى الواش ٍةزيه حتطني اضعد 1 6

ضةزكةفت ثةضةىد ٍوشاٌ حمند علي 1 7
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 (2020 2021)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال ئَيكَى

   

 

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى 

                                           ليذنا ئةسموونا

(عبور)     دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى   

:تَيبييى   
.يةكسٌَيدا بََي تومازظَىئاٌ ضَيكسىَى د ىابيت ض جوزَيً ذَيربىَى و( 1  
تَيطسوةزىا ىكس بىئاٌ كَؤ ى تومازاىة تةواوكسَىةبةزيا توزماكسىظزَي( 2  
.ثلَيً زةىطكسى ىيشاىا ثلَيً ضالَيً بوزيية( 3  

 

            َىموزا ليرى:                        واذوو
مخى ىاصس زشيد .د.و.أ   

ثشكا ئابووزى -ا  ليرىا ئةشمووٌَىضةزوك  

   ئةىدامَيً ليرىا ئةشمووىا 
ن نذير محمد سعيدشظا. م.عبدهللا         م محمددذواز  .م.كفار عبد السالم         م. م.م   يوضف امحد عبداهلل .و.و     



 (2019 -2020)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

رياقَىعهةرَيما كوردستانا   

   

 

 

 

  تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنَى

2019 - 2018 

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةسموونا

(عبور) دووَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى     

       

:تَيبييى   
.يةكسٌَيدا بََي تومازظَىئاٌ ضَيكسىَى د ىابيت ض جوزَيً ذَيربىَى و( 1  
تَيطسوةزىا ىكس بىئاٌ كَؤ ى تومازاىة تةواوكسَىةبةزيا توزماكسىظزَي( 2  
.ثلَيً زةىطكسى ىيشاىا ثلَيً ضالَيً بوزيية( 3  

 

            َىموزا ليرى:                        واذوو
مخى ىاصس زشيد .د.و.أ   

ثشكا ئابووزى -ا  ليرىا ئةشمووٌَىضةزوك  

شظاٌدذواز      ئةىدامَيً ليرىا ئةشمووىا  بياز حمند أمحد .و.و     


