
تَيبينــــى رَيذا منرا ئةجنام تَيكرا منرا كويى منرا ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
سةركةفت ثةسةند ثةسةند اتینا صبحی رمضان 1

سةركةفت ثةسةند ثةسةند احمد عبدالهادی جعفر 2

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند امل بهجت طاهر 3

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار امین اسماعیل طاهر 4

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز ایڤان کمال عبدالقادر 5

عبور سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند الواز حجی محمد صدیق محمد 6

بريار سةركةفت ثةسةند بريار دلظني 7

بريار سةركةفت ثةسةند بريار زنار طیب رشید 8

سةركةفت ثةسةند ثةسةند ثةسةند زید شعبان سعي الدین 9

ساهر مجید علی 10

كةفتى ثةسةند الواز سعد حسین علي 11

عبور سةركةفت ثةسةند ثةسةند الواز سوزدار شمال قهار 12
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2021-2020 بو ساال خاندنَى 2021-5-9 ل 318خاندنا قوتابى هاتية ثاشئخسنت لديف بريارا فةرمانا زانكوي ذمارة 

  
2

18 كويي  يةكان  

(2021-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

مسستةرىَ دووَى

خوال دووَى

هةرَيما كوردستانا عرياقَى

بو ساال خواندنىَ -مسستةرىَ دووىَ -تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ  

2020-2021

وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

زانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

سثَيدةيان                                       /ليذنا ئةزموونا

A  ئَيكَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى



تَيبينــــى رَيذا منرا ئةجنام تَيكرا منرا كويى منرا ثلة ذمارة ثلة ثلة ذمارة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى قوتابى ذ
بريار سةركةفت ثةسةند بريار الند حمو سلیم 1

كةفتى الواز الواز شڤان حجی میکائیل 2

عبور سةركةفت الواز الواز صهیب سلیمان شیرو 3

عبور سةركةفت الواز الواز فرهاد شکری سلمان 4

سةركةفت الواز ثةسةند ثةسةند فیصل خالد علی حمو 5

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز كارزان جالل حسین 6

كةفتى الواز الواز الواز الواز الواز الواز الواز النە نهاد عثمان احمد 7

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند مسریخان خالد مال 8

بريار سةركةفت ثةسةند ثةسةند بريار نسرین کرم علی 9

سةركةفت ثةسةند ثةسةند الواز نیروذ محمد حسن 10

سةركةفت ثةسةند ناظنجي ثةسةند ثةسةند وارژین نذیر هادي 11

سةركةفت الواز ثةسةند وارڤین مصطفى عبدهللا 12

18 كويي  يةكان  مبادئ

المحاسبة
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 التاريخ

االقتصادي

3

 مبادئ

الرياضيات
الحاسوب

2

(2021-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

مسستةرىَ دووَى

خوال دووَى

هةرَيما كوردستانا عرياقَى

بو ساال خواندنىَ -مسستةرىَ دووىَ -تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ  

2020-2021

وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

زانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

سثَيدةيان                                        /ليذنا ئةزموونا

B ئَيكَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 



تَيبينــــى رَيذا منرا ئةجنام تَيكرا منرا كويى منرا ثلة ذمارة ثلة ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ذمارة ثلة ذمارة ناظَى قوتابى ذ
كةفتى الواز الواز الواز الواز نواس محمد صديق 1
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18 كويي  يةكان

(2021-2020)وةرزىَ خواندنىَ 

مسستةرىَ دووَى

خوال دووَى

هةرَيما كوردستانا عرياقَى

بو ساال خواندنىَ -مسستةرىَ دووىَ -تومارا ئةجنامَين دوماهيىَ  

2020-2021

وةزارةتا خواندنَين بلند وظةكولينَين زانستى

زانكويا دهــــــوك

كوليذا كارطَيرى و ئابــــــــورى

سثَيدةيان                                       /ليذنا ئةزموونا

عبـــــــور ئَيكَى: قوناغ  /    ثشكا ئابوورى 


