
   ۆی سەالحەددین/ هەولێرزانك زمانەوانی کارەکی بابەت:  
   شەقاڵوە -کۆلێژی پەروەردە چوارەم: لپۆ  
    : زمانی كوردیبەش 2022 -2021ساڵی خوێندن:   

  
 سااڵنە تۆماری کۆششی      

 ناوی قوتابی  ژ
40  
% 

 تێبینی  بە نووسین 

   -- ئەژین اسماعیل احمد   1

  -- باوان غفور عزیز   2
: واتاسازی + ڕەخنەی پراکتیکی +  لە داواکراوە

 شیکردنەوەی دەق 

 : شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- بنار جنیدی عبدالعزیز   3

  ت سی و حەف ٣٧ بیان حیدر سمایل   4

   -- بێریوان عبدالرحمن عبدللا   5

  چوار  و   بیست  ٢٤ بەناز انور مجید   6

   -- پریخان کوکز عبدللا   7

  سی و پێنج  ٣٥ رزاق یوسف تریسکە   8

  سی و چوار  ٣٤ جوان کبیر محمد   9

  سی و شەش  ٣٦ جیالن جامی فقو   10

 : ئەدەبی بەراورد + شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- جیهاد خلیل کریم   11

   -- چاوروان عبدالرحمن عبدللا   12

   -- چراخان سرباز عبدالقادر   13

 بیست و شەش  ٢٦ خەالت حسین الوکە   14
: واتاسازی + شیکردنەوەی دەق + هەڵبژاردە  لە داواکراوە

 )زمانەوانی کارەکی( 

   -- داستان عبدللا حسین   15

  سی و شەش  ٣٦ دفاع صباح حاجی   16

  سی و نۆ  ٣٩ دلپاک صباح خدر   17

   -- دنیا حسین طە   18

   -- راژان فاضل عبدللا   19

  سی و یەک  ٣١ رسول مولود حمد   20

   -- رویا رزگار بالل   21

  سی و شەش  ٣٦ زانا علی اسماعیل   22

   -- زینب دلشاد حسن   23

   -- سارا رزگار حارس   24

   -- سلوی یاسین عبدالرحمن   25

 : شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- سەروەت چەتۆ عبدللا   26

   -- سەیران مغدید عزو   27

   -- شۆخان صالح فتاح   28

 شیکردنەوەی دەق : لە داواکراوە  -- شەهال مهدی صالح   29

  سی و دو  ٣٢ عبدللا ابوبکر عثمان   30

 : شیکردنەوەی دەق داواکراوە لە  -- عثمان سلمان ابراهیم   31

  -- عزیز حسین مصطفی   32
: واتاسازی + ئەدەبی بەراورد + زمانی فارسی  لە داواکراوە

 + شیکردنەوەی دەق + پێوانە و هەڵسەنگاندن 

 بیست و سێ  ٢٣ عمر قرنی احمد   33
واتاسازی + ڕەخنەی پراکتیکی + ئەدەبی   لە: داواکراوە

بەراورد + شیکردنەوەی دەق + پێوانە و هەڵسەنگاندن +  
 هەڵبژاردە )زمانەوانی کارەکی( 

 : ڕەخنەی پراکتیکی + شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- فاطمە بالل مولود   34

   -- فاطمە طە انور   35

 + شیکردنەوەی دەق   : ئەدەبی بەراوردلە داواکراوە  -- کاروان رشید حمدامین   36

   -- کنار رزگار مصطفی   37



 : ڕەخنەی پراکتیکی + شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- کنێر کریم سلێمان   38

  سی و سێ  ٣٣ گورەنام سلیمان طە   39

 : ڕەخنەی پراکتیکی + شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- ماریە خالد حامد   40

  سی و حەفت  ٣٧ مصطفی محمد حاجی   41

  -- محمد سامی رمزی   42
: واتاسازی + ڕەخنەی پراکتیکی +  لە داواکراوە

 شیکردنەوەی دەق 

 : شیکردنەوەی دەق  لە داواکراوە  -- الدین محمدامین محمد صالح   43

 : ڕەخنەی پراکتیکی + شیکردنەوەی دەق لە داواکراوە  -- الدین سریمان موسی زین   44

  سی و پێنج  ٣٥ خالد میڤان لقمان   45

   -- نورا نوزاد حسین   46

 بیست و نۆ  ٢٩ نورالدین دڵدار غازی   47
: واتاسازی + ڕەخنەی پراکتیکی + ئەدەبی  داواکراوە لە

بەراورد + شیکردنەوەی دەق + پێوانە و هەڵسەنگاندن +  
 هەڵبژاردە )زمانەوانی کارەکی( 

  سی و شەش  ٣٦ نیهایەت محمد خدر   48

  -- صوفی رسول مغدید   49
دواخستنی خوێندن بە پێی فەرمانی کارگێڕێ ژمارە 

 (٢٧/٤/٢٠٢٢( لە ڕێکەوتی )١/٢/٢٣٨)

 
 

 مامۆستای بابەت                                           سەرۆکی بەش            
 بەهزاد موحسین                                                 د. محمد أحمد حسن   
 
 
 
 


