
ی زانست ژ  
کۆلێ 

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد حمە عیل رشید ابراهیم١

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێشەوا حمد عیل محمد٢

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ابراهیم ناظم قادر عثمان٣

ی گێندڵ٤ ی احمد حسی  AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠تحسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هیوا محمد قادر فرخە٥

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕامیار کمال خدر محمود٦

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بێگەرد خالد مصطفی احمد٧

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠قادر رسوڵ داود ابراهیم٨

ی٩ ی حمدامی  ی حسن حسی  AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەفی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠احمد فرحان شالل فرحان١٠

یف سالح١١ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ساالر عیل شژ

 محمد حسن  محمد١٢
ی
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شوق

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سامان عبدالرحمن عیل محمد١٣

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عبدالقادر خدر حمد خضی١٤

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠رياض زيندين مولود خضی١٥

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠زانا حسن ابراهیم أحمد١٦

ؤت ابراهیم١٧ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠رزکار قادر بێ 

ی حسن ابراهیم حسن ١٨ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠رێبی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شهال محمد عبدهللا ابراهیم١٩

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠دارا محمد عزیز قادر٢٠

ی٢١ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێشەوا حسن محمود حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠جوامێ  رسول حمە عبدالقادر٢٢

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد احمد وسو مویس٢٣

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بنار محمود إبراهیم عبدهللا٢٤

٢٥

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
تاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕزگار حاجى صالح عبدهللا١

ۆت ویس٢ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بارزان عیل پێ 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سۆران عبدالرحمن حمد عبدهللا٣

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠مؤید بالول رشید عثمان٤

ی عبدالرحمن خضی٥  
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ناهدە حسی 

ی معروف٦  
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠رێژنە معروف حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بروا رسوڵ احمد صالح٧

٨
ی
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠چیا عیل مصطفی عەبدوڵ

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠مصطفی قادر حسن همزە ٩

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠تاڤگە عمر حمەصاڵح عمر١٠

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠صافیە محمد احمد عبدهللا١١

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ئاوات فرحان وسمان خدر١٢

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ابراهیم عبدالرحمن محمد قادر١٣

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠توانا قادر صابر إبراهيم١٤

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شازاد كریم عثمان زیندین١٥

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠خدر عبدهللا خدر احمد١٦

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ستار مصطفی ففی محمد بابان١٧

ی١٨ ی حمزە حسی  AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠لمیاء یاسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پەرى طه مصطفی  اسماعیل١٩

ی ابراهیم٢٠ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠صالح ابراهیم حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠نور سالم عبدالجبار عبدالقادر٢١

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محی  الدین محمد سعید خلیل٢٢

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠جیهاد قادر عیل مصطفی٢٣

ی دحام جلوی٢٤ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عالء صێى

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ئازاد عبدهللا محمد خورشید ٢٥

ی نجم الدین قادر١ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠تەزرە نورالی 

ی حمد٢ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠احمد عیل محمدامی 

ی محمد نورى إسماعیل٣  
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠جیهاد انوەر قادر حاجى عبدهللا٤

ی مصطفی٥ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠پشکۆ رسول حمدأمی 

ی احمد عبدهللا٦  
AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد حسی 

يف٧ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئارام محمد رسول شژ

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سامر قیس جمیل عبدالمجید٨

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
پەروەردەی بنەڕەت.کتاقیکردنەوەی زمانی



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هیوا احمد عزیز حسن٩

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئاکام عزیز عبدالرحمن عزیز١٠

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠جعفر سلێمان حامد مجید١١

ی خدر حمد١٢ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کامەران حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بەشدار عبدهللا سالم طه١٣

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠زۆزان نعمان حسن رسوڵ١٤

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد ابراهیم محمد مصطفی١٥

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هیمن محمود خدر سلطان١٦

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سەرباز همزە عبدهللا حسن١٧

یف سید باباعیل١٨ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هیدایەت محمد شژ

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠نفیا حمید محمد شیخو١٩

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ابوبكر مصطفی احمد پاشا٢٠

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حیدر نارص مرادى٢١

ی حسێیی٢٢ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠اقبال محمد حسی 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کوێستان احمد اسماعیل حسن٢٣

ان٢٤ AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ڕابەر إبراهیم محمد مێ 

AM٢٦/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠پێشەوا بابکر برایم بابكر٢٥

ی حسن١ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠عبدهللا رسوڵ محمدامی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ایوب كریم سعید عویز٢

ی٣ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هەژار قادر ابراهیم حسی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هێمن محمود خدر سلطان٤

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕزگار سعید قادر احمد٥

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سیڤان عمر اسماعیل حسن٦

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠جمال عیل عمر عبدهللا٧

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بورهان قادر سلیم احمد٨

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئاکار قادر احمد روستم٩

ی محمود١٠ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕزگار محمد امی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئارام وسمان عمر حمد١١

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دانا ابراهیم أحمد رسول١٢

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠محمد رسوڵ مراد کاك عبدهللا١٣

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕۆژان محمد حجى محمود١٤

ی کریم١٥ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠لطیف یحی  حمدامی 

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
پەروەردەی بنەڕەت.کتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هاوکار مج الدین جلیل احمد ١٦

وت١٧  اسماعيل بێ 
PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠احمد حمە مصطفی

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئاراس عبدالرحمن مصطفی حسن١٨

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕەوەز محمود رسول احمد١٩

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠عماد عبدالقادر محمدسعید نوری٢٠

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سەیوان عیل رضا فرج٢١

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠احمد رضا احمد عمر٢٢

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ابراهیم عیل سلیم بایز٢٣

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بەختیار عبدهللا كریم رسوڵ٢٤

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠صدرالدین عبدالرحمن قادر فیچ٢٥

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هەرێم حسن احمد حسن١

ی٢ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ڕێبوار خاليد مصطفی محمد امی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠حلىم رسول رضا محمد ٣

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠نوزاد خالد رؤوف عبدهللا٤

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠قادر محمد محمد قادر٥

ی عیل عبدهللا ابراهیم٦ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمدامی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠رسوڵ ابراهیم رسوڵ عبدهللا٧

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عیل عبدالرحمن خدر رسول٨

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سەنگەر عبدهللا رسوڵ احمد٩

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠طه رجب حمد عثمان١٠

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عیل عبدهللا محمود حمد١١

داود١٢ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ساکار محمد حسن پێ 

ی محمد١٣  
PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بێستون احمد حسی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠پشتیوان عیل محمد ابراهیم١٤

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عیل حسن عیل محمد١٥

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠طلعت محمد طاهر عمر قادر١٦

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هەڵەت رشید عبدهللا رشید١٧

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠فاطمە قادر مصطفی ابراهیم١٨

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠پشتیوان شفیق أحمد عبد هللا١٩

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمد قادر رسوڵ مصطفی٢٠

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شاسوار محمد محمود حمە٢١

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هێمن عبدهللا وستا أحمد عبدهللا٢٢

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠طه أحمد كریم عبابکر٢٣

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
زانستە مرۆڤایەتییەکان.کتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ی٢٤ PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمد وەتمان محمد حسی 

PM٢٦/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عیل حسن عیل محمد٢٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠یادگار مصطفی إبراهیم أحمد١

ی اسماعیل عبدهللا٢ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هێمن حسی 

ی حمە اسماعیل حسن٣ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ریبی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەالم محمود نارص رسوڵ٤

ۆت٥ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بەختیار عثمان خضی پێ 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠مسلم حسن محمد عزیز٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئارام قادر صابر ابراهیم٧

ی صدیق محمد٨ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠حسن حسی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بتول رضا عباس ویل٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠یوسف عبدالرحمان محمد فتاح١٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد جەودەت عمر مولود١١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هیمداد محمود حمە صالح عیل١٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەنگەر عیل رسوڵ محمد١٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕەوا کاکەڕەش سەید مینە مصطفی١٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێشەوا حمید عبدهللا محمد١٥

 إبراهیم قادر١٦
ی
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد عبدالباق

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کمال محمد ابوبکر فرخە١٧

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هێمن رسول مراد حمە سور١٨

یف١٩ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کریم طه طاهر شژ

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شاخەوان خدر رسوڵ حمد٢٠

ی٢١ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عبدالرحمن یحی  محمود حمدامی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠أبوبكر صدیق عمر سعید٢٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئامانج محمود عبدهللا کوێخا مارف٢٣

ی٢٤ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕۆژگار احمد محمود حسی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ابراهیم صالح قادر مصطفی٢٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕەنج رسوڵ حمد خضی١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠گۆران عزیز محمد وهاب٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠اسماعیل زرار كاك حسن مام رەسوڵ٣

ی عمر٤ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠زانا تۆفیق كاكە أمی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێدار بكر احمد یعقوب٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠قارەمان محمد حسن یونس٦

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
زانستە مرۆڤایەتییەکان.کتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ۆت٧ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سەردار مال عزیز پێ 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عبدهللا قادر ففی   ابراهیم٨

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ئاراس حسن عبدالقادر صادق٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠زهرە عثمان محمد اسماعیل١٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شوانە حسن عیل مویس١١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پەیمان رمضان احمد حمد١٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێباز رسوڵ خدر خدر١٣

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سناء حسن عبدالصاحب حسن١٤

ی محمد١٥ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەرزان محمد محمدامی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محمود عارف محمود عارف١٦

ی١٧ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠روخسار محمد عمر حسی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شاخەوان ئازاد احمد ابراهیم١٨

 مسعود١٩
ی
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سمێ  یونس الق

ی احمد٢٠ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بڵند بەرزان امی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سعید عوسمان عبدهللا احمد٢١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێناس محمد خضی حمد٢٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێبوار ارسالن محمد مولود٢٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠دەریا شۆڕش عبدالرحمن محمد٢٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عمر وەیل عیل فەیزی٢٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠نەبەز عیل احمد رسوڵ٢٦

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
زانستە مرۆڤایەتییەکان.کتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
پەرستاری.کتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کمال احمد خدر محمد١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠كریم مولود حمد اسماعیل٢

ی كريم٣ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاوکار جعفر حمدأمی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئارام عمر حمد قادر٤

یڤان عبدالخالق غریب جمعە٥  
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بێ 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠احمد ساجد حمید تایە٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠صاڵح عبدهللا مصطفی سلێمان٧

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠إنتصار رزاق إبراهیم خميس٨

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ڕۆژگار عبدهللا رسوڵ عبدهللا٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد عمر عزیز عبدهللا١٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠نجم الدین محمد سعید خلیل١١

ی١٢ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠شنە جبار عبدالکریم امی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠احمد عوال حمد رسوڵ١٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئاراس عمر مولود احمد١٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بەشدار محمدطاهر عمر سلێمان١٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠شوانە برایم حسن محمد١٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سلێمان خضی احمد عوال١٧

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بڕیار قادر احمد روستم١٨

ی سۆرکان ففی ١٩ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سلێمان حمدأمی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئاراز احمد همزە  محمد٢٠

ی محمد نورى٢١ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حسی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاوکار عیل حجى خدر٢٢

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ی

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ژ  
 کۆلێ 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هیوا مینە محمود رسوڵ١

ی٢ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شیما ء رشید محمد سمی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠زبێ  محمد رشید محمد٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد عزیز مصطفی قادر٤

 سفێ ٥
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عبدالرحمن عزیز مصطفی

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ساىم ناجى سوادی حطاب٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پەخشان رحیم رشید حمید٧

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠قاسم محمد عبد احمد٨

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ارکان عبید مهدی سعود٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عمر خدر ابراهیم محمد١٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠احمد محمد سلیم احمد١١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەرکەوت عمر ابراهیم عبدهللا١٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕابەر كاكەڕەش سیدمینە مصطفی١٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هاوسەر نوزاد ففی ابراهیم صالح١٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شهاب طیب طاهر شەریف١٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠مصطفی سید مینە ستەفا ابراهیم١٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠لەنجە عبدالرحمن غریب كریم١٧

ی حمە عیل١٨ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠همزە حسی 

ی١٩ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠تابان نوری حمە سعید حسی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پەرێشان خالد صابر ابراهیم٢٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شوە خدر حمد حسن٢١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کاروان سلیم قیطران خدر٢٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سامان محمد عثمان محمد٢٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠صاڵح ابراهیم احمد عبدهللا٢٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نوزاد حسن قادر  بایز٢٥

ۆت حسن١ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠فاطمە حسن پێ 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سەرکەوت محمد قادر رسوڵ٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠خالد عیل عبدهللا عیل٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕاوێژ محمد ابراهیم وسوو٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هاوراز قادر حمە اسماعیل٥

ۆ حسن عبدهللا وەییس٦  
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هێ 

یف عزیز سعید٧ وان شژ  
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شێ 

ی عبدهللا رسوڵ٨ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کارمەند حسی 

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
دزێ.کتاقیکردنەوەی زمانی

ی
پەروەردە قەڵ

 کۆمپیوتەر:شوێن
ی

هۆڵ



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ی محمد صالح٩ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سوهام حسی 

ڕەو حمە حمە سلیم١٠
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پێشژ

اودەل احمد كانیى عثمان١١ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠مێ 

 عبدالصمد محمود عبدهللا١٢
ی
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پۆڵ

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠لیا حسن محمد عباس١٣

ی مامۆستایانی  ی  ئینگلێ 
دزێ.کتاقیکردنەوەی زمانی

ی
پەروەردە قەڵ

 کۆمپیوتەر:شوێن
ی

هۆڵ


