
ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پەروین محمد مینە عمر١٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سەرکەوت محمد وسو عیل١٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سۆران رحمان اسماعیل ابراهیم١٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پەژارە ممند صالح الیاس١٧

ە وسو حسن عیل١٨ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠لیر

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عمر صالح خدر حسن١٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠رێزان عبدهللا رسو عبدهللا ٢٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بختیار محمد جونت بامر٢١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ساوێن انوەر صابر محمد٢٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕۆژان قادر ابوبكر محمد٢٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محمد خدر ابراهیم اسماعیل٢٤

ی وەیىس احمد٢٥ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەیان حسیر

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠خالد قوربانی حمە محمد١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد ابراهیم عبدهللا  اسماعیل٢

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠عمر محمد رسول احمد٣

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠پێشەوا عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا٤

ی٥ یڤان عمر عیل  حسیر ر
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کلثوم عیل قادر عثمان٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠قانع حسن رسوڵ حسن٧

ۆت٨ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠مەهدى عبدهللا احمد پیر

ی باهۆمه ر رسول٩ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠فەرهاد محمدامیر

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بەهار خدر ابراهیم قادر١٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ڕێبوار حسن ابراهیم محمد١١

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠النه  عثمان محمد ابراهیم١٢

ی باپیر رسوڵ١٣ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠شۆڕش حسیر

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئارام صاڵح حسن حمد١٤

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠رێبوار عبدهللا بالل مصطفی١٥

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠شاناز حسن ابوبكر سلێمان١٦

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠عادل تۆفیق حمە رەحیم١٧

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ابوبکر عبدهللا احمد اسماعیل١٨

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠عیل حسن اسماعیل عبدهللا١٩

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠عثمان ابراهیم مام اغا خضی٢٠

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئاهەنگ حسن محمد حسن٢١

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
دزێ.کتاقیکردنەوەی زمانی

ا
پەروەردە قەڵ

 کۆمپیوتەر:شوێن
ا

هۆڵ



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ابوبکر احمد رسوڵ احمد٢٢

یف عبدهللا بابكر خالید٢٣ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠شر

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠گوڵناز محمدطاهر صدیق حمد٢٤

ۆت نبی٢٥ AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠فاتم عبدالقادر پیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ساالر عمر عبدالقادر محمد١

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کوێستان حاجی رسوڵ بابكر٢

ی حمە حمە٣ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دیمەن حسی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠محمد عبدهللا شێخە محمود٤

ۆت محمود٥ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شادیە صالح پیر

ی حسن عیل حسن٦ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠حسی 

زاد خدر حسن قادر٧ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠رسوڵ ابراهیم خدر احمد٨

ی حمە عبدهللا٩ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ابوبکر حسی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ادریس عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا ١٠

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دەرباز محمود خدر برایم١١

ی١٢ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠محمد عمر عیل حمدامیر

ی احمد١٣ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠حبیبە حمد حمدامیر

ی عباس١٤ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دێرین احمد حسیر

ی عمر بابكر١٥ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠عصمت حسیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠گوڵە بابكر شێخە بابكر١٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کلثوم عبدهللا ابراهيم عبدهللا١٧

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠فاطمە عبدهللا  حمه وسو١٨

ی خدر نبی١٩ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠مصطفی حسیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠توانا ابراهیم حسن ابراهیم٢٠

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠خالد قادر وسو قادر٢١

ی احمد حمە عیل٢٢ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠حسی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سامان محمد ابراهیم ڕۆستەم٢٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠عثمان شخصه  مامه  عمر٢٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سازگار اسماعیل عبدهللا  محمد٢٥

ی حاجی عیل١ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هادى حسیر

ی عوال٢ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شاکۆ محمد حمدامیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شەونم احمد مصطفی عبدهللا٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کوشەت حمه  مصطفی حسن٤

 کۆمپیوتەر:شوێن
ا

هۆڵ

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
دزێ.کتاقیکردنەوەی زمانی

ا
پەروەردە قەڵ



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠چیا رسو عبدهللا حمد٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بێوار ابوبکر قادر إبراهیم٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدالرحمن حسن غفور عزیز٧

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠أحمد حسن أحمد حسن٨

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شەهال عبدهللا احمد عبدهللا٩

یڤان مصطفی قادر رسول١٠ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کلثوم عبدهللا اسماعیل عیل١١

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هەرێم برایم اودل احمد١٢

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدالرحیم حمه عبدهللا رسوڵ١٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عمر رسوڵ أحمد بابكر١٤

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
دزێ.کتاقیکردنەوەی زمانی

ا
پەروەردە قەڵ

 کۆمپیوتەر:شوێن
ا

هۆڵ



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ش سلیمان بوكر عثمان٢٣ ر
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هی 

AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠باوەڕ محمد عوال رسوڵ٢٤

 محمد٢٥
ی
AM٢٧/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاوار حسن صۆف

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠جوتیار اسماعیل جمال عیل١

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠محمد نبی شێخ اومر رسوڵ٢

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئاراز قادر رسوڵ نبی٣

ی٤ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شۆخان تۆفیق مغدید حسیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بەناز عمر أحمد عبدهللا٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سعدیە خضی رسوڵ مراد٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠فاطمه  عبدالكریم محمود كریم٧

وان سعید مصطفی محمد٨ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سیر

از مولود ڕەسوڵ نبی٩ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شیر

ی مصطفی١٠ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کارزان محمود حسی 

ۆت١١ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠پروین خدر هباس پیر

ر حمد عبدهللا مصطفی١٢
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کنی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شوە محمد برایم عبدهللا١٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شاناز محمد صادق فارس١٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دڵنیا احمد سلێمان قادر١٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠صاڵح عبدهللا بابكر وەسبر١٦

ی محمود١٧ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠خۆشناو عزیز حمدامیر

ۆت رسول١٨ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠خوناو سلێمان پیر

ی١٩ ی عبدهللا حسیر ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سەربەست حسی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هاوکار قادر رسول خدر٢٠

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئارام احمد وسو برایم٢١

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کانیاو خدر سلیم  خدر٢٢

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سازگار عیل قادر کاکۆ٢٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سالم محمود حمد احمد٢٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠نضالدین محمد غفور صالح٢٥

 ابراهیم١
ی
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدهللا محمد عبدالباف

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠رۆىم عبدهللا محمود شێخە٢

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠جبار احمد عزیز محمد٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠حسام الدین احمد إبراهیم احمد٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠حمد حسن بایز حمد٥

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هونەر احمد عبدهللا وسو٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠توانا محمود سلێمان قادر٧

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠خالید خدر غمر خدر٨

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠زانا حمد قادر حارس٩

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمد انور رسوڵ حسن١٠

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠فرمان مال حسن غفور١١

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدهللا رسوڵ محمود حمە١٢

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدالغفور رسوڵ عوال ففی   رسوڵ١٣

ۆت احمد١٤ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠رەنجدەر محمود پیر

ی عزیز١٥ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ادریس حسن حسیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمد وەیىس محمد وەیس١٦

 رسول١٧
ا
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ڕێبوار کریم عوڵ

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هاوکار زرار محمد باپیر١٨

ۆت١٩ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بەختیار قادر عثمان پیر

کۆ عبدالرحمن حمد عبدهللا٢٠ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شی 

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠شەوێن زرار رسوڵ حمد٢١

ی محمد قادر٢٢ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠وریا محمدامیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کەژیا عبدالرزاق باپیر باب٢٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ڕۆژگار ابوبكر مصطفی وەستا عمر٢٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کوێستان معاز عزیز محمد٢٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠شوان احمد محمد عبدهللا١

ی خضی٢ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هەوار احمد حمدأمیر

ی٣ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠کمال احمد فتاح محمدامیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠عبدهللا عزیز حسن خضی٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠محمد عبدهللا صالح صالح٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠سلمان عبدالرحمن حمد خضی٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠سالم احمد محمود احمد٧

ی ابراهیم عبدهللا٨ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هونەر محمدامیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ابراهیم محمود مویس شێخە٩

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠پێشەوا قادر حمد عبدهللا١٠

ی احمد١١ ی أمیر ر
ی حسی  PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠أمیر

ۆت ابراهیم١٢ ی پیر PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠بەهمەن حسیر

ی١٣ ر
PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هێمن عیل حسن وسی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 
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کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
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PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠سەرکەوت محمد حاجی حمد١٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠عمر خدر رسول حمە١٥

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئاراز رمضان احمد حمد١٦

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ایوب محمد رسوڵ مینە١٧

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠سیامەند حمەعزیز رسوڵ حمەعزیز١٨

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠دیدەن مجید خضی رسول١٩

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠بەهزاد وسو حمد وسو٢٠

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئاراس محمد رسول بابکر٢١

ی رسوڵ٢٢ PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠کامەران خالد حسیر

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠كه ژال شێخ محمد إبراهیم ٢٣

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئاکۆ محمود قادر حمد٢٤

PM٢٧/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ڕێباز عبدهللا حاجی عبدالرحمن٢٥

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کواژین انور عمر١

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠خالد خدر عمر٢

ی خدر احمد ابراهیم٣ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئەمیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئارەزوو محمود خدر محمود٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شایان عبدهللا محمد رسوڵ٥

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بەختیار لطیف رسول حسن٦

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هیوا شۆڕش رسوڵ حمەعزیز٧

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نیسار خدر کاک مال همزە٨

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد قادر حمه ڕە ش٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠فرە یدون قادر حمه ڕە ش١٠

ی رسوڵ١١ كۆ یوسف حمه أمیر ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شی 

١٢
ی
ی صۆف AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠احمد رسوڵ حسیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠گواللە عبدالقادر عزیز محمد١٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئاراز عیل محمد قادر١٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠دابان زرار عیل یوسف١٥

ی ١٦ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نەبەز مولود عیل حسیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شنۆ حسن حاجی قادر١٧

ی١٨ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕەوشت محمد کونی حسیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئارام ابوبكر صالح عزیز١٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠دیار صدیق عبدالرحمن٢٠

ی احمد محمد٢١ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عثمان حسیر

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ی٢٢ ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕێباز رسول حسن وسی 

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نەزیرە خدر حمد عبدهللا٢٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ابوبکر وسو محمد عبدهللا٢٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠تانیا جزا ء محمد أحمد٢٥

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠خدر احمد خدر بابکر١

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەهرۆز وسو حمد وسو٢

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شاخەوان احمد قادر محمد٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عثمان عزیز عیل رسول٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سامان حسن عبدهللا قادر٥

وان اسماعیل حاجی حاجی٦ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ئامانج عیل قادر احمد٧

ی اسماعیل٨ ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠خلیل انور حسی 

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠لقمان برایم احمد رسوڵ٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠دەریا سیامەند مامند صالح١٠

ی ففی   عیل١١ گس عبدهللا حمدامیر ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠نی 

و میقداد عزیز محمد١٢
ا
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شاڵ

ی١٣ ی حسیر ۆت حمدامیر AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بێستون پیر

  محمود رسوڵ محمود١٤
ا

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کاڵ

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پەیمان قادر ابراهیم حسن١٥

ی١٦ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕۆژگار بابكر محمد حسیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هێمن عبدهللا مولود عیل١٧

ی١٨  عبدهللا احمد محمدامیر
ا
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ئاڵ

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێژنە فاروق عبدهللا ابوبكر١٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەهرۆز رسوڵ باپیر عبدهللا٢٠

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠نیشتمان احمد عبدهللا مام کاک٢١

ی٢٢ ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هەوار محمد عبدهللا حسی 

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕزگار محمد عزیز محمد٢٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠امینە محمود عبدهللا رسوڵ٢٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عمران عبدهللا حاجی حمە ڕەش٢٥

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سۆران عثمان رسوڵ عبدهللا١

ۆت٢  پیر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بێستون اسماعیل مصطفی

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ڕەهێڵە عزیز رسول عزیز٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد خضی إسماعیل خضی٤

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

یف٥ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠زانا اسماعیل خضی شر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠غازى عبدهللا عبدالرحمن احمد٦

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ژوان محمد خالد محمد٧

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هیوا حسن مصطفی بابكر٨

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هەڵگورد رسوڵ أحمد مصطفی٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاوکار حاجی سید جنید رضا١٠

ی عبدهللا محمد١١ ر
AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد حسی 

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سامان عبدهللا هەیبی عبدهللا١٢

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حمید حبیب اله محمدرحیم ١٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠عثمان عبدالرحمان حمد عبدهللا١٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠توانا عزیز مصطفی رسوڵ١٥

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بژار ابراهیم احمد مصطفی١٦

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بیالنە ابوبکر عیل شێخە١٧

ی١٨ ی عیل امیر AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠پروین امیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئاڤێستا ابراهیم بایز عزیز١٩

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠میدیا إبراهیم تمر عزیز٢٠

ۆت٢١ AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠مریم محمد احمد پیر

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاوکار نبی احمد عبدهللا٢٢

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هاودەنگ محمد احمد مولود٢٣

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد ابراهیم عبدهللا محمد٢٤

AM٢٨/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠جیهان خلیل عبدهللا خلیل٢٥

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ژیلوان حسن نبی کاکل١

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بەناز ابراهیم غفور عزیز٢

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کمال سمایل محمد مصطفی٣

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کنار معصوم عبدالكریم أسعد٤

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئومێد محمد خضی شێخە٥

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠عمر محمد إبراهیم وسو٦

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هانا اسماعیل عمر قادر٧

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠صالح مینە نبی محمود٨

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ژیان حمە ابراهیم بابكر٩

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کارزان محمد رسوڵ عیل١٠

ی عیل١١ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠محمد خرسو محمدامیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ابراهیم عمر ابراهیم اسماعیل١٢

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕۆشنا سلێمان عبدهللا احمد١٣

ی١٤ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئاراز سمایل طه امیر

ی١٥ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠فائق احمد فتاح محمدامیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠برهان الدین محمد نبی رسوڵ١٦

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سارا صباح محمدشامل نەجیب١٧

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هانا مراد احمد محمد١٨

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠تارا عیل حمە ابراهیم١٩

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ساکار عیل محمود عیل٢٠

ی برایم مصطفی٢١ ر
PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕێناس حسی 

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠رەوا مالنبی محمود ابراهیم٢٢

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بێخال غفور تۆفیق حمد٢٣

ی بابكر٢٤ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠صالح بابكر حسیر

ی بایز٢٥ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سەردار عبدهللا حسیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بێوار احمد عبدهللا احمد١

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠محمد عیل عبدهللا عیل٢

وان حسن خضی حمد٣ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بۆکان غازی خالید حمد٤

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدهللا فتاح بالو عیل٥

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کەوێ حمە سعید كریم محمود٦

ی كریم ٧ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠لطیف یحبر حمدأمیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئارام حاجی عزیز عبدهللا٨

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠وریا مصطفی كاكە ڕەش قادر٩

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کانیاو قادر عیل مصطفی١٠

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠چنار عیل حاجی عبدهللا١١

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئاشیل تۆماس بارلۆ١٢

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠تۆماس پیته ر فرانسیس١٣

ابیس دوبینا١٤ ی PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئان ئلیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠زەردەشت خالد محمد رشید١٥

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سەرهەد همزە خدر بابکر١٦

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ڕێبوار محمد مصطفی عیىس١٧

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کۆشەت خدر أبوبكررسوڵ١٨

ۆت١٩ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠احمد بایز احمد پیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئاودێر شدار عبدالرحمن رسول٢٠

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بانە فاتح کریم رشید٢١

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئاراز محمد اسماعیل ابراهیم٢٢

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سەرکار حمد خدر ابراهیم٢٣

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هیوا احمد حمد عزیز٢٤

ی رجب حمد عثمان٢٥ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ١:٠٠تحسیر

ۆت ممند١ PM٢٨/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠احمد حمە سور پیر

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هاوژین محبر الدین جلیل٢

 گاردنەر٣
ا

PM٢٨/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠کلیفۆرد ویسڵ

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەردار احمد خدرعبدهللا٤

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێشەوا عبدالفتاح عیل ابراهیم٥

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠دڵخواز ففی   طاهر عمر سعید٦

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هاوناز عزیز احمد صالح٧

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠روناک عیل حسن بایز٨

 عیل٩
ا
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ارام احمد عوڵ

و ابوبكر اسماعیل مصطفی١٠
ا
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شاڵ

ی١١ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هۆزان عیل حمەشەل حسیر

ی رشید١٢ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠سەردار سعید امیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کێوان رشید احمد اسماعیل١٣

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕۆشنا خالد محمود وەیس١٤

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

ۆت١٥ ڕەو خدر إبراهیم پیر
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێرسر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠کوردستان مصطفی عبدهللا احمد١٦

ۆت١٧ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد قادر عیل پیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠دیار محمد حسن ابراهیم١٨

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نجیبە محمد بایز محمود١٩

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
تەندروسبی و سەالمەنی .بتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
كتێبخانـــەی نــــاوەند .بتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
سەرۆکایەنیتاقیکردنەوەی زمانی



ی إبراهیم٢٠ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ولید مصطفی حسیر

ی٢١ ی سلێمان حسیر AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئارێز حمدأمیر

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هەڵمەت رسول سمایل حمد٢٢

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠كامەران إبراهیم سورە٢٣

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پشدەر عزیز حسن عزیز٢٤

ی احمد٢٥ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠صالح الدین مغدید حسیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠یاد مینە طه اوستا١

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەرهەم حسن مصطفی حسن٢

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شەماڵ محمد إسماعیل عبدهللا٣

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کاروان اسماعیل عباس احمد٤

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێباز عبدهللا محمود بابکر٥

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شکریە احمد محمد مولود٦

ی عبدالقادر رسوڵ حسن٧ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕێبیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠چنار محمد خدر خدر٨

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هێمن حمە عبدان قادر٩

ی١٠ ش فتح هللا احمد حسیر ر
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هی 

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کافیە ابراهیم وەتمان اسماعیل١١

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سامان عثمان عمر حمد١٢

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠انور خضی ابراهیم عبدهللا١٣

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠دانەر حمید عیل عبدهللا١٤

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محمود حامد قادر مویس١٥

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هێمن عثمان قادر محمد١٦

ی عبدهللا وسمان حمد١٧ ر
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەڵی 

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠لقمان طه صاڵح طه١٨

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بەناز محمد عبدهللا رسول١٩

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بیتوێن كریم محمد احمد٢٠

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کاروان عیل قادر عبدهللا٢١

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠مریم محمود ابراهیم سعید٢٢

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
ووردبیبی.بتاقیکردنەوەی زمانی

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
دارانی.بتاقیکردنەوەی زمانی



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

یف بابكر عبدهللا٢٣ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ناسکە شر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠مسعود ففی  خدر حمد مصطفی٢٤

ی٢٥ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠نیگار ابراهیم عبدهللا حسیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حسن قادر محمود قادر١

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هێفى عبدهللا اسماعیل حسن٢

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بەیار عثمان قادر عزیز٣

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کوردستان عبدهللا احمد عزیز٤

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئەژین ئەنوەر یوسف ڕەشید٥

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ئامانج قادر نادر احمد٦

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠زانا احمد خضی حمد٧

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سەیران حسن قادر حسن٨

ۆت سلێمان٩ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠بەسۆز حمد پیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هانا عیل حمە ابراهیم١٠

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠رسول مصطفی محمد عبدالرحمن١١

ر خالید حسن محمود١٢
AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠دلی 

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هۆشیار ابراهیم مینە حاجی١٣

ی احمد١٤ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ڕزگار مصطفی محمدامیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سەنگەر عبدهللا رسوڵ احمد١٥

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠یادگار مصطفی إبراهیم أحمد١٦

ی ابراهیم١٧ ی عبدالرحمن حسیر AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠حسیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠کوردستان ابراهیم احمد خضی١٨

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠محمد رسوڵ خدر ابراهیم١٩

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هونەر کمال مصطفی خضی٢٠

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠دانا عیل طه محمد٢١

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هونەر عیل حسن حمد٢٢

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠ریبوار اسماعیل مصطفی حسن٢٣

ی حاجی٢٤ AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠سامان مال حمدامیر

AM٢٩/٥/٢٠١٩ ١١:٠٠هەلکەوت سیامەند مامند صاڵح٢٥

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کیفی ابوبکر حمد مصطفی١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هەتاو عیل احمد ابراهیم٢

ی ابراهیم٣ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠دارستان عبدالرحمن حسیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠کۆچەر عبدالرحمن عیىس محمد٤

ی٥ ر
ی محمد حسی  ر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هێمن حسی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
ى زانستەمرۆڤایەتیەکانتاقیکردنەوەی زمانی ر ر

کۆلی 

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سەالم محمود نارص رسوڵ٦

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠چنار محمود ابراهیم عبدهللا٧

ی٨ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕۆشنا محمد احمد حسیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠شاناز ابراهیم محمود ابراهیم٩

ی١٠ ر
ی ففی  محمد حسی  ر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠زەنوێر حسی 

ی١١ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئازاد عیل مولود محمدامیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠نوزاد خالد صالح عزیز١٢

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠زریان همزە عزیز احمد١٣

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ڕازاوە خضی عبدالرحمن مال حاجی١٤

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠چاوان هه ژار رزاق فاتح١٥

ی رسوڵ١٦ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠بادینان جالل حمەامیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠حسن رسوڵ عبدهللا رسوڵ١٧

ی١٨ یف محمدامیر PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠امینە محمد شر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سامان قادر عبدهللا عزیز١٩

ی عبدالرحمن٢٠  احمد حمدامیر
ا
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠ئاڵ

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هاوژین زرار ابراهیم احمد٢١

ی عیىس محمد عیىس٢٢ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠تحسیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠هەڤاڵ عزیز أحمد محمد٢٣

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠سەنگەر عیل حسن بابکر٢٤

ی٢٥ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١٢:٠٠پێشەنگ خدر عمر حسیر

ی١ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کارۆخ عیل بابكر محمدامیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کارزان احمد قوربانی حاجی٢

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سلێمان یوسف عمر حمە٣

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠اکرم احمد اسماعیل قادر٤

ی٥ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هەوراز جبار عبدالكریم امیر

ی٦ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سامان محمد سلێمان امیر

ی حسن ابراهیم حسن ٧ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠رێبیر

 رشید٨
ی
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠دەشبی  عمر حمە صاڵح صۆف

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بێالن محمد ابراهیم روستم٩

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کیشوەر محمد وسمان عوسمان١٠

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠کاثرین سلێمان محمد یعقوب١١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سەفەر سعید محمد سعید١٢

ۆت عزیز عبدهللا١٣ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠دڵنیا پیر

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
ى زانستتاقیکردنەوەی زمانی ر ر

کۆلی 



PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هیوا مصطفی احمد خدر١٤

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠دیارى مصطفی ممند مصطفی١٥

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدالرحمن عیل عبدهللا اسماعیل١٦

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠سەرباز عوال مال حاجی١٧

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠بڕوا مالنبی محمود إبراهیم١٨

ی احمد قادر محمد١٩ ر
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠حسی 

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئاسۆ هاشم حسام الدین احمد٢٠

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عبدهللا نبی حمد وسو٢١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠عائشە حسن احمد رسوڵ٢٢

ر عیل محمود محمد٢٣
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠دلی 

 برایم٢٤
ا
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ئاوات حمد عوڵ

ی رسول٢٥ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠هاوڕێ ظاهر محمدامیر

ی احمد٢٦ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠ڕازاو دیندار حسیر

ی٢٧ ی حسیر PM٢٩/٥/٢٠١٩ ١:٠٠وریا عمر حمدامیر

ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هەور إسماعیل مصطفی بایز١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هیوا عبدهللا رسوڵ مصطفی٢

ی٣ ی عثمان حمدامیر PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠جێگر حمدأمیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠حسن عیل احمد٤

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠راز عزیز احمد عبدهللا٥

ی٦ ۆت محمدامیر ی ابوبکر پیر PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ڕەنگیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ابراهیم محمد ابراهیم رسوڵ٧

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئارام محمد ابراهیم محمد٨

ت عبدالواحید احمد خضی٩
ا
PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هەڵ

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠هانا حامد قادر حمالن١٠

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠زارا عبدهللا محمود عبدهللا١١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئاکام حسن عبدالقادر كەڕە١٢

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ڕێژین قاسم محمود قادر١٣

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠باوەڕ عثمان حمد١٤

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠عبدالرحمن عبدهللا  مصطفی محمد١٥

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠زانیار زیاد ابراهیم حارس١٦

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠دیارى احمد ممند مصطفی١٧

ی حمد قرەنی١٨ PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠دەشبی حسیر

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠محمد قادر رسول خدر١٩

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
ى  پەروەردەى بنەڕەتتاقیکردنەوەی زمانی ر ر

کۆلی 

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 



PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠عبدالرحمن محمد صالح رسوڵ٢٠

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠طارق احمد رسول حمد٢١

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠کۆشەت عثمان محمد عزیز٢٢

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠ئازاد احمد خدر قادر٢٣

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠پەیمان حسن عزیز رسول٢٤

PM٢٩/٥/٢٠١٩ ٢:٠٠سارا محمد عیل حمە٢٥

 ابراهیم عبدهللا١
ی
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شادیە عبدالباف

ی٢ ی احمد حمدامیر AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئەروەند حمدامیر

ی٣ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠تروسکە قادر محمدجاف محمدامیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕابەر عمر محمد خضی٤

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠اوارە خدر محمود حمد٥

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠خدر سیدە عبد هللا رسول٦

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕۆژان غازى خالید حمد٧

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئاسۆس حسن حمد حسن٨

ی حمد٩ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠احمد عیل محمدامیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ساکار عمر خدر محمود١٠

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هونەر ابوبكر احمد عبدهللا١١

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئاشبی عبدهللا مال مال١٢

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شایان احسان جالل نضالدین١٣

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شادى کریم عبدهللا محمد١٤

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠مهدى برایم مامەڕەش برایم١٥

ی١٦ ر
ی عبدهللا حسی  ر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠شوە حسی 

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠نوزاد رسول محمد احمد١٧

ی١٨ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد احمد ابابكر محمدامیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠محمد كاكه مم محمد أورحمان١٩

ۆت٢٠ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عمر محمد صالح پیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠حمد خضی قادر احمد٢١

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠هیمداد عیل حسن حمد٢٢

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ئارام محمد سعید اسماعيل٢٣

ی محمد حسن ففی عمر٢٤ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠ڕێبیر

ۆت مصطفی٢٥  پیر
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠عبدهللا مصطفی

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠فاروق وەتمان قادر وتمان٢٦

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠بەشدار محمود محمد عمر٢٧

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠مصطفی حمە عبدالرحمن همزە ٢٨

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ٩:٠٠پێشەوا احمد زەینەڵ عبد٢٩



ناوی سیانیژ
کانی ئەنجامدانی

 تاقیکردنەوە
بەروار

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سامان حمە عزیز رسوڵ حمەعزیز١

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠حنیفە حسن حمد عیل٢

٣
ی
 صۆف

ا
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سومیا اسماعیل عوڵ

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕەشۆ ابوبکر احمد قادر٤

ی٥ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شکریە مصطفی قادر حمدامیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠احمد خدر موالن خدر٦

ی احمد حمە عزیز٧ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠کارزان حسیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سیڤەر محمد احمد حمە٨

ی٩ ر
ی حسن حسی  ر

یوان حسی  ر
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بی 

ی عبدالرحمن کریم  بارام١٠ میر AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شر

ی١١ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠رابیعە عمر محمد امیر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠بارزان محمد قادر حاجی١٢

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شەیدا سوارە بابکر محمود١٣

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محمد حسن حمە بابكر ١٤

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠حامد خدر أحمد عبدهللا١٥

ش مصطفی حمە ابراهیم١٦ ر
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هی 

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ڕابەر عزیز احمد محمد١٧

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ایوب رسول حمد مویس١٨

ی ابراهیم١٩ ڕەو محمد حسیر
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠پێرسر

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠ارام خضی احمد خضی٢٠

ی مال حاجی٢١ AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠سارا امیر

ی رسوڵ٢٢ ر
ڵە ابوبكر حسی 

ا
AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠گوڵ

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠شاج الدین محمود عبدالقادر رسول٢٣

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هەڤال محمد عیل احمد٢٤

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠عماد عبدهللا حمە مصطفی٢٥

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠دڵسۆز محمود خدر حسن٢٦

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠محمد خضی حمد عبدهللا٢٧

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠هاوناز خدر إبراهیم إسماعیل٢٨

 اسماعیل عبدهللا قادر٢٩
ى

AM٣٠/٥/٢٠١٩ ١٠:٠٠جنگ

ی فەرمانبەرانی  ی  ئینگلیر
ى پەرستارىتاقیکردنەوەی زمانی ر کۆلیر

 :شوێن
ا

ی پەروەردەی بنەڕەت قانی سێیەمLearning Centerهۆڵ ر ر
 کۆلی 


