
(2021-2020سالَى خويَندن ) ناونيشانى تويَذينةوةى دةرضونى قؤناغى ضوارةمى بةشى زانستة كؤمةالَيةتييةكان  

 

 

 ذ ناونيشانى تويَذينةوة ناوى مامؤستا ناوى قوتابى هةلسةنطيَنةرى يةكةم هةلسةنطيَنةرى دووةم رؤذى تاوتويَكردن
 تويَذينةوة جوطرافياييةكان

 

 
 ریان احمد حسین ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح م.ى.شاألو سردارمجيد

ث.ى.د سريوان عارةب 
 صادق

طؤرانكارى رووبةرى زةوى كشتوكاىل لة شيكرنةوةى 
2020تا 2003قةزايى دةشتى هةوليَر لة نيَوان ساالنى   

1 

 ڤينوس اسكندر بابكر م.سوزان موفق عبدالعزيز م.ى.سةنطةر حسني امحد
شيكرنةوةى زيادبوونى رووبةرى سةوزايى لة شاري هةوليَر 

2020 تا  2003لة نيَوان ساالنى   
2 

عباس م.ى.هومشةند جوهر حممود جميد.بيداءم   ئاڤان فیصل اسماعیل 
كاريطةرى ريَخراوى دةولةتى ئيسالمى )داعش( لةسةر 

تا 2014طؤرانكارى دانيشتوانى ثاريَزطاى هةوليَر
2020 

3 

 

 ایمان سامی عزیز ث.ى.د سريوان عارةب صادق م.سوزان موفق عبدالعزيز

ث.ي.د.محيد عبداهلل 
 سالَح

 4 پێکهاتەی کریستان لە هەرێمی کوردستان

محمد احمد.هةدية م ناز عبدالسمیع به م.سوزان موفق عبدالعزيز 
 یاسین

نپێکهاتەییەزیدی لەهەرێمی کوردستا  
5 

حممود جميد.بيداءم م.ى.سةنطةر حسني امحد  6 پێکهاتەی کاکەیی لە هەرێمی کوردستان ایمان محمد كامال 

عباسم.ى.هومشةند جوهر   
 

ڤین عواس سلیمئه م.ى.شاألو سردارمجيد  7 پێکهاتەی شەبەک لە هەرێمی کوڕدستان 

 

 سیما سرسام رضا ث.ى.د سريوان عارةب صادق ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح

حممود جميد.بيداءم  

شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ فراوان بوونی شاری 
(2020-2010)بەردەرەش لەماوەی سااڵنی   

8 

(2020-2010) دنیا بكر محمد ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح م.سوزان موفق عبدالعزيز  9 شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ  فروان بوونی شاری ئاکری لەماوەی سااڵنی

 
محمد احمد.هةدية م م.ى.شاألو سردارمجيد  

 احمد اكرم حمید
 
 
 

کشتوکاڵیەکان شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ بەربوومە 
 10 لە قەزای چومان



(2021-2020سالَى خويَندن ) ناونيشانى تويَذينةوةى دةرضونى قؤناغى ضوارةمى بةشى زانستة كؤمةالَيةتييةكان  

 

 

 ذ ناونيشانى تويَذينةوة ناوى مامؤستا ناوى قوتابى هةلسةنطيَنةرى يةكةم هةلسةنطيَنةرى دووةم 

 

 ایمان نوزاد حویز ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح م.ى.سةنطةر حسني امحد

محمد احمد.هةدية م  

لێکۆڵینەوەیەکی جوگرافی -شاری هەولێر پیسبوونی ژینگەی   11 

حممود جميد.بيداءم م.ى.هومشةند جوهر عباس وین سامی علیشه   دابەشبوونی جوگرافی بازاڕە هاوچەرخەکان لە شاری هەولێر 
12 

 م.ى.سةنطةر حسني امحد
 

کشتوکاڵ لە ناحیەی هۆکارە جوگرافیەکانی کاریگەر لەسەر  دالل جنگی اسماعیل م.ى.شاألو سردارمجيد
 هەریر

13 

 
ىقەزای چۆمان لێکۆڵینەوەیەک لە جوگرافیای سروشت گوڤار ساالر نجم م.سوزان موفق عبدالعزيز م.ى.شاألو سردارمجيد  

14 

 

محمد احمد.هةدية م  گولناز أحمد علی ث.ى.د سريوان عارةب صادق 

 م.سوزان موفق عبدالعزيز

قەزای کۆیە کێشە و چارەسەردەرامەتی ئاو لە   15 
حممود جميد.بيداءم  16 شیکردنەوەی جوگرافی بەروبومە کشتوکالیەکانی قەزای مێرگەسور ئاوات صدیق قادر ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح 

 17 قەزای مخمور لێکوڵینەوە لە جوگرافیای سروشتی أدیب صالح محمود م.ى.سةنطةر حسني امحد م.ى.هومشةند جوهر عباس

 م.ى.هومشةند جوهر عباس
 

أری محمد عبدالله م.ى.شاألو سردارمجيد توانستە جوگرافیەکانی دروستکردنی پارێزراوی سروشتی وەکو  
 18 (نمونە پارێزگای هەولێر

 

 ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح م.ى.سةنطةر حسني امحد

 
سیڤەر عبدالكریم 

 رشید

 
 م.ى.شاألو سردارمجيد

شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ ئاراستەکانی لە دایکبون و مردن لە 
(2020-2010)لە ماوەی نێوان سااڵنی  كؤيهقەزای   19 

محمود سيف الدين  م.سوزان موفق عبدالعزيز م.ى.هومشةند جوهر عباس
 جوهر

شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ دابەشبونی دانیشتوان لە قەزای 
(2020-2010)رواندوز لە ماوەی نێوان سااڵنی   

20 

حممود جميد.بيداءم محمد احمد.هةدية م   

 
 

عمر مولود عبدالله  
 
 

شیکردنەوەیەکی جوگرافی بۆ ئاراستەکانی لە دایکبون و مردن لە 
(2020-2010)قەزای سۆران لە ماوەی نێوان سااڵنی   

 
 
 
 

21 
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 رێمان عمر اسماعیل ث.ى.د سريوان عارةب صادق م.ى.هومشةند جوهر عباس

 م.ى.سةنطةر حسني امحد

سیاسەتی ئێران و کێشەیڕووبارە سنوریەکانی نێوان ئێران و هەرێمی 
( ڕووباری سیروان بە نموونە) کوردستان   

22 

 
هۆكارەكانی ئەنجامنەدانی سەرژمێری لە عێراق كاریگەرییە  رۆژگار احمد شكری ث.ي.د.محيد عبداهلل سالَح م.ى.شاألو سردارمجيد

 23 نەرێنیەكانی لەسەر هەرێمی كوردستان

محمد احمد.هةدية م كێشەكانی نێوان حكومەتی فیدراڵی و حكومەتی هەرێمی  فیراز جبار عزیز م.سوزان موفق عبدالعزيز 
( كوردستان)كێشەی ناوچە جێناكۆكەكان وەك نموونە  

24 

 

زیاكرم عز فاطمه م.سوزان موفق عبدالعزيز م.ى.سةنطةر حسني امحد  

جوهر عباسم.ى.هومشةند   

 

ی ماوهله نكاوهی عهی جوگرافی بۆ فراوان بوونی شارۆچكهوهشیكردنه
(2020-2000)سااڵنی  25 

 
محمد احمد.هةدية م م.ى.شاألو سردارمجيد  سیف الدین مولود داود 

 
 قاڵوهزای شهقه نم و جۆ لهرووبومی گهی جوگرافی بۆ بهوهشیكردنه

(2020-2009)ی سااڵنیماوهله  
26 

ی ناحیه كان لهندروستیهته تگوزارییهی توانستی خزمهوهشیكردنه عبدالباسط ناضم عثمان ث.ى.د سريوان عارةب صادق م.سوزان موفق عبدالعزيز
2020ساڵی صالح الدین له  

27 

 
حممود جميد.بيداءم م.ى.شاألو سردارمجيد یئاوات محمد نب  زای قه كان لهندروستیهته تگوزارییهخزمه ی توانستی وهشیكردنه 

2020ساڵی ئاكرێ له  28 

 تويَذينةوة ميَذووييةكان

 

طهث.ي.د.مقداد حسني  د.بةناز امساعيل عدو  ریناس جبار احمد 

 ث.ي.د.كامل اسود قادر

بزووتنەوەکانی ئۆپۆزسیۆن لەسەردەمی خەلیفە عبدالملک کوڕی 
( ز٧٠٥-٦٨٥ک/ ٨٦ -٦٥مروان)  

29 

-٦۱۳بزووتنەوەکانی ئۆپۆزسیۆنلەسەردەمی  خەلیفەابوجعفرالمنصور) محمد عبدال یونس ث.ي.د.هلز عنرت وىل د.بةناز امساعيل عدو
ز٥۷۷-٥٤۷ك/۸٥۱  

30 

طهث.ي.د.مقداد حسني  ث.ي.د.هلز عنرت وىل خەلیفەالمعتمدعلی بارودۆخی دەولەتی عەباسی لەسەردەمی  ولید وسمان رمضان 
۸۷۰-۸۹۲ /۲۷۹-٥٦۲الله)  

31 

 ث.ي.د.هلز عنرت وىل د.بةناز امساعيل عدو
 عمر صباح عثمان

 
 ٤٤٧-٣٣٤پەیوەندی نێوان بوەیهیەکان و خیالفەتی عەباس)

ز١٠٥٥-٩٤٦ک/  
32 
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د.فةرةيدون عبدالرحيم  م.ى.مسعود عمرعلى
 عبداهلل

 ایمان حیدر عثمان

ث.ي.د..امحد محدامني 
 ئؤمةر

( هۆكار و 1648 -1618وروپا )ئه له نگی سی ساڵهجه
كانینجامهئه  

33 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى عثمان سلیمزریان  ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود  كانینجامه، هۆكار و ئه1815ننا ساڵی یڤییهكۆنگره   34 
 

كانینجامهوروپا، هۆكار و ئهئه له 1830شۆڕشی ساڵی  شیراز انور رحمان د.نةهرو حممد عبدالقادر م.ى.عدنان خسرو اكرم  35 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى كانینجامهوروپا، هۆكار و ئهئه له 1848ساڵی شۆڕشی  دنیا مصطفی جعفر د.ليزان زرار فتح الله   36 

 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى  
ث.ي.د..امحد محدامني 

 ئؤمةر
ز حمدامینبهنجاح نه  

ث.ي.د.خبتيار سعيد 
 حممود

1923-1922ندی شێخ محمود و تورك یوهپه  37 

 
 م.ى.عدنان خسرو اكرم

د.فةرةيدون عبدالرحيم 
 عبداهلل

كانینجامهركوك هۆكار و ئهی كه1959كانی ساڵی ڕووداوه سامان فارس صالح  38 

-1958ثةيوندنى سوظيةت و شورشى كوردى لة باشورى كوردستان  بيوار صالح قادر د.نةهرو حممد عبدالقادر م.ى.مسعود عمرعلى
1975 

39 

اسماعیل محمد  د.ليزان زرار فتح الله د.نةهرو حممد عبدالقادر
1923-1919مالی ی كهوهبزوتنه ڕۆڵی كورد له عبدالرحیم  40 

 

 دلڤین مصطفی حسین ث.ي.د.هلز عنرت وىل د.بةناز امساعيل عدو

طهث.ي.د.مقداد حسني   

فوراتی له به رده م فتوحاتدا له سه رده می خه لیفه  جةزيرةى 
(ز644-634ك/23-13 )رةمعو  

41 

وىلث.ي.د.هلز عنرت  له سه رده می هةوليَرالیه نی ئا بوری و کومه الیه تی شاری  چرۆ صباح كاویس ث.ي.د.كامل اسود قادر 
ز  (1233-1190ك/630-586میر مظفرالدینکوکبوری)   

42 

 شیرزاد محمد عزیز ث.ي.د.كامل اسود قادر د.بةناز امساعيل عدو
کوری مه ئابوری میرنشینی مه روانی له سه رده می میر احمد 

1061-1011ك/453-401روان نصرالدوله)  43 

 ث.ي.د.هلز عنرت وىل د.بةناز امساعيل عدو
 ئاال قاسم احمد

 
 

-348رولي ميرنشيني حه سنهوه يهي له شارستانی ئیسالمیدا)
(ز1015-959ك/406  

44 
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 هێور انور عبدالله ث.ي.د.كامل اسود قادر د.بةناز امساعيل عدو

 ث.ي.د.هلز عنرت وىل

)المالبس واالزیاء( لە سەردەمی سەلجوقی جل و بةرط  45 
طهث.ي.د.مقداد حسني  د.بةناز امساعيل عدو امير عثمان مروه  سةجلوقي( لە سەردەمی الوزارة سیستەمی وزارەت )نظام    46 

طهث.ي.د.مقداد حسني   ث.ي.د.كامل اسود قادر 
زرین ابراهیم ته

ابن المستوفیاألربلي ابو البرکات مبارک بن احمد  سلیمان  47 

 

 
عبدالله حمد .ثةميانم.ى م.ى.عدنان خسرو اكرم  همداد اسماعیل رشید 

 د.ليزان زرار فتح الله

١٧٩٤_ ١٧٥٣زةندى لة ئريان فةرمانرةوايةتى   48 

 م.ى.مسعود عمرعلى
ث.ي.د..امحد محدامني 

 ئؤمةر
١٨٧٢_ ١٨٦٩مدحت باشالة سةردةمى واىل  عيراق  لشكر نجم محمود نجم  49 

 
 م.ى.عدنان خسرو اكرم

د.فةرةيدون عبدالرحيم 
 عبداهلل

عمر ایمان همزه ١٥١٤جالديران سالى  لة شةرىرولى كورد    50 

1905  بزووتنةوةى دةستورى لة ئريان ئارام رشید محمود ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود د.نةهرو حممد عبدالقادر  51 

 

 
 م.ى.عدنان خسرو اكرم

ث.ي.د..امحد محدامني 
 ئؤمةر

 سازگار احمد درویش

د.فةرةيدون عبدالرحيم 
 عبداهلل

لە عێراق و كاریگەری لەسەر پرسی كورد ١٩٦٨كودەتای   52 

لە عێراق و كاریگەری لەسەر پرسی كورد ١٩٦٣كودەتای  سازان جوهر صادق ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود م.ى.مسعود عمرعلى  53 
عبدالله حمد .ثةميانم.ى لەسەر كوردستانو كاریگەری  ١٩٢٣پەیماننامەی لۆزان  شمزین عثمان رشید د.نةهرو حممد عبدالقادر   54 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى نیچروان علی  د.ليزان زرار فتح الله 
١٨٤٧-١٨٢١میر بەدرخان  عبدالرحیم  55 

 

طهث.ي.د.مقداد حسني  فائومید محمد مسته ث.ي.د.كامل اسود قادر   

 د.بةناز امساعيل عدو

 56 دةستكةوتة شارستانيةكان لة سةردةمى عباسي

طهث.ي.د.مقداد حسني  ث.ي.د.هلز عنرت وىل  هیرو شاكر رشید 
-689بارودؤخى ناوخؤ لة سةردةمى سولتان االشرف خليل قالون )

م(1294-1290ه(/693  
57 

طهث.ي.د.مقداد حسني  ث.ي.د.كامل اسود قادر  
عبداللة  عبدالحميد

 محيد
 58 ملمالنيَ نيَوان ئومةوييةكان و زوبيَرييةكان
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 مهدی عجیل كریم ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود م.ى.عدنان خسرو اكرم

 د.نةهرو حممد عبدالقادر

بارودۆخی سیاسی عێراق لەماوەی فەرمانڕەوایەتی عەبدولسالم 
1966-1963عارف    

59 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى  
ث.ي.د..امحد محدامني 

 ئؤمةر
بارودۆخی سیاسی عێراق لەماوەی فەرمانڕەوایەتی عەبدولرەحمان  رونیاس غفور قادر

۸٦۱۹ -٦۱۹٦–۳٦۱۹عارف  
60 

د.فةرةيدون عبدالرحيم  د.ليزان زرار فتح الله
 عبداهلل

۸٥۱۹ی تەمموزی٤۱هەڵوێستی کورد بەرامبەر شۆڕشی هێلین مامند كمال  61 

 

 شنو ستار حسن ث.ي.د..امحد محدامني ئؤمةر د.ليزان زرار فتح الله

عبدالله  .ثةميانم.ى
 حمد

 62 عبدالرحمن گیالنییەکەم سەرۆک وەزیرانی عێراق
 63 کێشەی لیوای ئەسکەندەرۆنە محمد رزا زرار ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود خسرو اكرمم.ى.عدنان 

د.فةرةيدون عبدالرحيم  م.ى.مسعود عمرعلى
 عبداهلل

ر ابراهیم سی به
 64 پەیوەندی ئەمریکا و ئیران لەسەردەمی  محمدڕەزا شای پەهلەوی عبدالله

اللهد.ليزان زرار فتح  د.نةهرو حممد عبدالقادر ی تورکیا 1924دەستوری  هلمت نوزاد كاكۆ   65 

 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى هوان شوان محمدشه ث.ي.د..امحد محدامني ئؤمةر   

 م.ى.مسعود عمرعلى

١٩٣٢-١٩٢٠بارودۆخی عێراق لەژێر ئینتیدابی بەریتانی   66 
علی عمربفرین  ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود م.ى.عدنان خسرو اكرم  ٢- ١٩٣٦بکر صدقی و کودەتاکەی لەساڵی   67 

 د.نةهرو حممد عبدالقادر
د.فةرةيدون عبدالرحيم 

 عبداهلل
١٩٤١شۆڕشی رشید عالی الگیالنی  نیگار فیصل حسین . 68 

الن لقمان صباحردهئه د.ليزان زرار فتح الله م.ى.عدنان خسرو اكرم کۆماری عێراقو دامەزراندنی  ١٩٥٨تموز  ١٤شۆڕشی    69 

 

ث.ي.د..امحد محدامني  د.ليزان زرار فتح الله
 ئؤمةر

عبدالله سنور جمعه  

 
 م.ى.عدنان خسرو اكرم

1921  كيَشةى كورد كؤنكرةى قاهرية  70 

عبدالله حمد .ثةميانم.ى  
د.فةرةيدون عبدالرحيم 

 عبداهلل
عبدالماجد برهان 

1919-1918 حممود و ئينكليزةكانيوةندى شيَخ ثة اسماعیل  71 

 72 مقداد مدحت بدرخان علی فارس محمد د.نةهرو حممد عبدالقادر م.ى.مسعود عمرعلى

 ث.ي.د.خبتيار سعيد حممود د.نةهرو حممد عبدالقادر
 كریستال علی سلیم

رووسةكانكورد ناسى الى    73 
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يةكةم هةلسةنطيَنةرى هةلسةنطيَنةرى دووةم   ذ ناونيشانى تويَذينةوة ناوى مامؤستا ناوى قوتابى 
 

 

ر ياسين رةجندةم.ى.
 عمر

م.ى.فرهاد خالد 
 مصطفى

 ريناس قادر
ره شيد   لطيف د.ئةردةالن 

 عبدالقادر

 74 بنةماى تيؤرى ثةروةردةى لة الى ئةبو حامدى غةزاىل

ياسين ر رةجندةم.ى.
 عمر

م.ى.عثمان عبدالله 
 75 بنةماى تيؤرى ثةروةردةى لة الى بريتاند راسل رعد عثمان عیسی حمدامين

صادق معروف ثةرذينم م.ى.فرهاد خالد مصطفى  76 بنةماى تيؤرى ثةروةردةى لة الى جؤن ديَوي ایمان فاروق رفیق 

 
 م.ى.فرهاد خالد مصطفى

 لطيف د.ئةردةالن
 عبدالقادر

م.ى.عثمان عبدالله  االء عمر عبدالله
 حمدامين

ڕادەی بەکارهێنانی ئامرازە فێرکاریەکان لەالیەن مامۆستایانی 
 بابەتە کۆمەاڵیەتیەکان لەقۆناغی بنەڕەتی

 

77 

ر ياسين عمررةجندةم.ى. صادق معروف ثةرذينم  حمدامین بهار عبدالله  پەروەردەی بنەڕەتی زانکۆی  كؤليَذىبۆچوونی قوتابیانی  
حەدین دەبارەی فێرکردنی ئەلیکترۆنیسەاڵ  78 

 

م.ى.عثمان عبدالله 
 حمدامين

 لطيف د.ئةردةالن
 عبدالقادر

 كارێز نجاة حسن

م.ى.فرهاد خالد 
 مصطفى

هۆكارەكانی ناردنی منداالن بۆ قوتابخانەی نا حكومی لە 
 79 روانگەی دایك وباوكانەوە

صادق معروف ثةرذينم  
 لطيف د.ئةردةالن

 عبدالقادر
هۆكارەكانی وازهێنانی قوتابیان لە قوتابخانە لە قۆناغی  ابراهیم عباس صدیق

 80 ئامادەیی لە ناو شاری هەولێر

ر ياسين عمررةجندةم.ى.  
م.ى.عثمان عبدالله 

 شیماء تحسین صادق حمدامين
سەركەوتوو لە كارامەیە پێەیستەكانی بەرێوبەری 

قوتابخانەكانی ناوەندی شاری هەولێر ، لە 
بةريَوبةرةكانةوةروانگەی  

81 

 
 لطيف د.ئةردةالن م.ى.فرهاد خالد مصطفى

 عبدالقادر
خالد یونس خالده ر ياسين رةجندةم.ى. 

 عمر

 دلەڕاوکێی داهاتوو الی قوتابیانی بەشی زانستەکۆمەاڵیەتییەکان
پەروەردەی بنەڕەتیکۆلێژی ى   82 

م.ى.عثمان عبدالله 
 حمدامين

 لطيف د.ئةردةالن
 عبدالقادر

ىهۆشیاری ژینگەیی الی قوتابیانی کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت هێمن كاكل عبدالخالق  
83 
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 تيَبينى:

، ثيويستة طةشت قوتابيانى قؤناغى ضوارةم لة رؤذى تاوتويكردنةكةى بة ثيَ ثسثؤرييةكةى خؤى ئامادة دةست ثيَدةكاتى بةيانى ( 00:9يكردنى تويَذينةوةى دةرضوون كاتذميَر )تاوتؤ -1
 بيَت. 

تاوتؤيكردن لة ذوورى مامؤستايان دةبيَت. -2  

ليَذنةى هةلَسةنطينةران ثيويستة بة يةكةوة تاوتؤى قوتابى ناوبراو بكةن. -3  

بةرِوارى تاوتؤيكردنى تويَذينةوة : -4  

( تويَذينةوة ميَذووييةكان 17/1/2021)  

( تويَذينةوة ثةروةردةييةكان18/1/2021)  

(تويَذينةوة جوطرافياييةكان19/1/2021)  

تويَذينةوةناونيشانى  ناوى مامؤستا ناوى قوتابى هةلسةنطيَنةرى يةكةم هةلسةنطيَنةرى دووةم   ذ 

 

ر ياسين رةجندةم.ى.
 عمر

م.ى.فرهاد خالد 
 مصطفى

احمد عبدالله ماءیش  

صادق معروف ثةرذينم  

رؤىل بةكارهيَنانى شةبةكةى ئةنتةرنيَت لة سةر ئاستى 
 خويَندنى قوتابيانى كؤليَذى ثةروةردةى بنةرةتى

84 

م.ى.عثمان عبدالله 
 حمدامين

م.ى.فرهاد خالد 
 مصطفى

 خومار كریم علی
دةربرينى قوتابيانى كؤليَذى ثةروةردةى بنةرةتى بؤ 

 ثيشةى وانةوتنةوة
85 

م.ى.فرهاد خالد 
 مصطفى

 لطيف د.ئةردةالن
 عبدالقادر

 زولفان حسین عبدالله
يشكةوتنى ثةروةردةى بؤ ثتياري شةرثرؤىل سةر

يشةكانيانثمامؤستايانى بابةتى كؤمةالَيةتى لة   
86 

م.ى.عثمان عبدالله 
 حمدامين

 لطيف د.ئةردةالن
 عبدالقادر

 بیان محمد حسین
لة  ئاستى ئاسودةيى مامؤستايانى قوتاخبانةى سةرةتايى

 سةر هةلسةنطاندنى سةرثةرشتياري ثةروةردةى
 

87 


