
 ( 2023-2022بةشي ثةروةردةي تايبةت بؤ سالي خويندن) سيَيةم ناوي قوتابياني قؤناغي
 
 

  (A)  ناوي قوتابيانى ثؤلي سَى يةم  ــ   طروثي 

 كؤرسي دووةم كؤرسي يةكةم ناوى قوتابي ز

   امحد صباح قادر  .1

   امسْا  شهاب امحد 6 .2

   اسيا امساعيل كريم 3 .3

 داواكراوة تيورةكانى فريبوون/كورسى دووةم/قوناغى دووةم بيالل ادريس حممد   .4

   ظني مةريوان امحدأ  .5

اسعد فتاح  ءأال  .6    

   االن فرهاد حسني  .7

   اميان سالم حممد  .8

   ثةميان عبداهلل سليم 7 .9

   هيدايةت ظمجوانة نا  .10

   ريان بهرام قادر 8 .11

   فاضلريان سردار  9 .12

   رَيناس أسعد عبدالقادر  .13

   زينب ابراهيم امحد  .14

   سولني صابر يوسف  .15

   سؤما حممد رسول  .16

   سيما ئاوات رةزاق  .17

   شةهَين عزيز همزة  .18

   شةهني عزيز وةيسي  .19

   فقي علىطاهر مشس   .20

   شة عمر عزيزيعائ  .21
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   ديالن عبداهلل حممد   .22

   كاردؤ حامد حسني  .23

   كةوسةر ساالر رشيد  .24

   على امحد كوثر  .25

   ئاراز شكر كوثر  .26

   حممد سالم عبدالرزاق  .27

   وف حممدؤهديل ر 2 .28

   امحد كريم هورد ش .29

   شارةبان عمر على  .30

   - خالد رسول محمد عبدهللا  .31

 فيسولوذياى طشتى/ كورسى يةكةم/قوناغى يةكةم كاوةر امحد على  .32
تيوةرةكانى فَيربوون و فَيركردن/ كورسى 

 قوناغى دووةم/دووةم

 داواكراوة

 داواكراوة فيسولوذياى طشتى/ كورسى يةكةم/قوناغى يةكةم یوسف حسن كاكەرەش   .33

   شوكت احمد سنور   .34
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 (B)   ناوي قوتابيانى ثؤلي سَى يةم  ــ   طروثي

 كؤرسي دووةم كؤرسي يةكةم ناوى قوتابي

   امساعيل امينة امحد 1

   امينة دارا هادي 2

   ايالف امساعيل امحد 3

   اميان ادريس حسني  4

   اميان صباح كريم  5

   خدجية رمحان حممد 6

   فاخر جرجيسدنيا  7

   راويذ فارس حممد  8

   رؤذان جعفر حممود 9

   ريان مولود محدامني 10

   زةينةب تةها عرفات 11

   زةينةب جوهر جوامري 12

   زهرْا  ياسني عزاوي 13

   سيما فرحان فقى نيب  14

   شرين حممد سليم 15

   عائيشة جوهر صؤيف  16

   فرميسك عمر مامند  17

   كةذاأل كامران ابراهيم 18

   حممد همزة كريم 19

   مستةفا سيامند امساعيل  20

   مينا امساعيل انور  21

   تانج يابة نور   22

   هدى حتسني امحد 23

   هَيلني برهان عبداهلل 24

   هيلني حممود امحد  25

   ئاسودة رجب سليم 26
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وشيار محدئاظان  27    

   ئاورينط حسني محدامني 28

   نازدار قهار علي 29

   خدیجە سیامەند محمد  30

دةقةكان بة زمانى ئينطليزى/ كورسى  نيضري سركوت سعيد 31
 يةكةم/ قوناغى دووةم

 

   حسن محد وارەه 32


