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 (2020  -2019)وةرسىَ خواندنىَ 

 خوال  دووَى

 

   

 

 هةرَيما كوردستانا عرياقَى

 

 

 

   

 

 تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ بو ساال خواندنىَ 

 وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

 سانكويا دهــــــوك

 كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

                                           ليذنا ئةسموونا

   سيَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى   (عبور)

:واذوو       
مخى ناصس زشيد .د.م.أ       

ثشكا ئابووزى -سةزوكىَ  ليرنا  ئةشموونا   
                           

:تَيبيهى 
.هةكسىَيدا ب َي تومازظَىئاى ضَيكسنَى د نابيت ض جوزَيو ذَيربنَى و

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

شظاىدذواز        ئةندامَيو ليرنا ئةشموونا  بياز حممد أمحد. م.م                                                                                          
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بابــــــةت

وةسارةتا خواندنَين بمند وظةكولينَين سانستى

سانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيزى و ئابــــــــورى

ليذنا ئةسموونا

ثشكا ئابوورى    

:تَيبيهى   
نابيت ض جوزَيو ذَيربنَى و( 1  

ةبةزيا توزماكسنظزَي( 2  
ثلَيو زةنطكسى نيشانا ثلَيو سالَيو( 3  
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ةبةزيا توزماكسنظزَي( 2  
ثلَيو زةنطكسى نيشانا ثلَيو سالَيو( 3  


