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 (2020-2019ساڵى خوێندنى ) هڵدوو سا یاڵبا یمۆدبل خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه 

  یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 پزیشكی  :یکۆلێژ
ی توانستی بروانامە پسپۆرى پێشکەشکارناوى  ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

كردنڕس دينا سمير نجيب  1  یگشت یكورس نی يه 

ناڵمندا یررگهشتهنه رفعت حسن علي 2  لێپارال یكورس نی يه 

 یگشت یكورس نی يه ڕۆزهيم یررگهشتهنه رةوةز ازاد حمد شريف 3

ڵو د نگيس  یررگهشتهنه احمد فريدون معروف  4  یگشت یكورس نی يه 

ڵو د نگيس  یررگهشتهنه کۆدۆسالم عزيز 5  یگشت یكورس نی يه 

 یگشت یكورس IELTS 7.5 یجوانكار یررگهشتهنه الفين جوهربطرس 6

 لێپارال یكورس نی يه یجوانكار یررگهشتهنه شيرزاد محمدامين احمد 7

 لێپارال یكورس نی يه یجوانكار یررگهشتهنه محمد فائق محمدامين 8

و سونار شكيت سارا محمود احمد 9  IELTS 5.5 یگشت یكورس 

و سونار شكيت زينب سردار ياسين 10  PTE 47 یگشت یكورس 

و سونار شكيت پهيام نادر عبدەللا 11  لێپارال یكورس نی يه 

و سونار شكيت هبه خالد صالح 12  لێپارال یكورس نی يه 

و سونار شكيت بةروين عمر حسن 13  دانیهشه یس و كاركه نی يه 

 لێپارال یكورس ENT IELTS 7 أسامة صبيح جاسم الخفاجي 14

سمر عبد الحميد ابراهيم  15
 النيساني 

ENT لێپارال یكورس نی يه 

چاو یررگهشتهنه حسين علي رمضان 16  یگشت یكورس نی يه 

چاو یررگهشتهنه أحمد محمدشاكر أحمد 17  یگشت یكورس نی يه 

هبة كاظم احمد محمد  18
 اللهيبي

چاو یررگهشتهنه  IELTS 5 لێپارال یكورس 

چاو یررگهشتهنه افراح بهنام يوسف 19  IELTS 5.5 لێپارال یكورس 

 یگشت یكورس Dermatology PTE 54 فينک فارس علی 20

 یگشت یكورس Dermatology TOEFL-iBT 82 سيف زهير يوسف 21

  لێپارال یكورس Dermatology IELTS 6.5 دلپاک نجم الدين محمد امين 22

 لێپارال یكورس Dermatology IELTS 7 الڤان ياسين طه 23

وهاب رحيم محمد )جيهانی  24
  (ئهسڵ

Dermatology IELTS 6 یتهڵوودهێن یكورس 

 یگشت یكورس Rheumatology IELTS 5 كه الله محمدامين قادر 25

 یگشت یكورس نی يه Rheumatology ابتهال حكمت حميد 26

 لێپارال یكورس نی يه Rheumatology تةالر عبدالرحمن مصطفى  27

 لێپارال یكورس نی يه Rheumatology بێريڤان نهوزاد ادهم 28

 Intervention دلشاد عبدالقادررسول 29
cardiology 

 یگشت یكورس يهنی 

 Intervention عمر حمه رضا قادر 30
cardiology 

IELTS 5.5 لێپارال یكورس 

 یگشت یكورس Oncology IELTS 6 نارين شاكر مال احمد 31

 یگشت یكورس نی يه Oncology كاريز سه ربه ست نامق 32

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه Endocrinology يحيى كمال محمد علي 33

  نو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ
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اسماعيل عبدالرحمن  34
 حمدامين

Endocrinology یگشت یكورس نی يه 

 لێپارال یكورس نی يه Endocrinology علي عدنان غني 35

بوونڵتان و مندائافره االء احمد محمد 36  IELTS 5.5 یگشت یكورس 

بوونڵتان و مندائافره اسيا رسول بايز 37  یگشت یكورس نی يه 

بوونڵتان و مندائافره زيالن عبدەللا حسن 38  یگشت یكورس نی يه 

بوونڵتان و مندائافره تهزرين محمد امين قادر 39  IELTS 4.5 لێپارال یكورس 

بوونڵتان و مندائافره عبير سامى مصعب 40  لێپارال یكورس نی يه 

بوونڵتان و مندائافره پروين سعدي علي  41  IELTS 5 لێپارال یكورس 

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه ناڵمندا یماردهۆو ك شكێم طالب عادل عبدالقادر 42

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ناڵمندا یكاننهێژڕ رهێكو دەوەن دڵشاد عبدەللا 43  PTE 58 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ناڵمندا یكاننهێژڕ رهێكو النه احمد محمد 44  ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ناڵمندا یلهيگورچ سيفان صابر عثمان 45  IELTS 5.5 یگشت یكورس 

ناڵمندا ڵید سنان يوسف نجيب 46  لێپارال یكورس نی يه 

ناڵمندا ڵید ادريس جعفر جالل الدين  47  لێپارال یكورس نی يه 

یزانێخ یشكيپز شةوين ابراهيم خضر 48  IELTS 5.5 یگشت یكورس 

یزانێخ یشكيپز اسماء نبيل رشيد 49  لێپارال یكورس نی يه 

یزانێخ یشكيپز احمد صباح هاوار 50  لێپارال یكورس نی يه 
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 (2020-2019)ر ساڵى خوێندنى ماستە خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 پزیشكی  :یکۆلێژ

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 یگشت یكورس نی يه یكمستريۆبا هةاللة حاتم محمد 1

 لێپارال یكورس IELTS 5 یكمستريۆبا عائشة عبدالكريم أبراهيم  2

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه كيزيفيۆبا رؤى عماد حسين 3

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه كيزيفيۆبا كارزان نوری سالح 4

 یگشت یكورس نی يه كيزيفيۆبا لێزان عثمان شينه 5

 لێپارال یكورس IELTS 5.5 كيزيفيۆبا هةتاو نجم الدين محمد  6

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 5 ڵمهۆك یندروستته گيابهند احمد خدر 7

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه ڵمهۆك یندروستته شفان سمير حجي 8

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه ڵمهۆك یندروستته شوكت احمد برايم 9

 لێپارال یكورس نی يه ڵمهۆك یندروستته انور محمد علي عبد سلومي 10

  یگشت یكورس IELTS 6 یجۆلۆماتيه سارة ليث عبدالجليل 11

 لێپارال یكورس IELTS 6.5 یجۆلۆماتيه الڤا كريم نجم 12

 دانیهشه یس و كاركه نی يه یجۆلۆماتيه سعيد عمر نيگار مولود  13

 لێپارال یكورس IELTS 7 یجۆليۆكروبايما سرود سعادتارا  14

 لێپارال یكورس نی يه لؤجيثؤثا زينه ادول علي 15

 یگشت یكورس نی يه یجۆلۆفارماك ڤانا عبدالحميد سعيد 16

 لێپارال یكورس نی يه یجۆلۆفارماك شامل ناصح لطيف 17

 لێپارال یكورس IELTS 6 یجۆلۆفارماك سفانه دشتي عباس 18

 لێپارال یكورس نی يه یجۆلۆفارماك كوثر عمر حميد 19

 لێپارال یكورس نی يه یجۆليۆسيف ريم بركان سعدالدين 20
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 (2020-2019ساڵى خوێندنى )دكتۆرا  خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك ناوى زانکۆ:

  یشكیپزۆلێژ: ناوى ك

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه تويَكاري نالى عبدالقادر معروف 1

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 5.5 بايؤكمسرتي فرجين عزالدين عبدەللا 2

ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

  

 یگشت یكورس نی يه بايؤفيزيك مى زكي صادق 3

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه تةندروسيت كؤمةلَ کۆچهر علی محمود 4

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه تةندروسيت كؤمةلَ صباح شريف محمد 5

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 لێپارال یكورس نی يه تةندروسيت كؤمةلَ فرقد احمد جواد علوان  6

 دانیهشه یس و كاركه نی يه تةندروسيت كؤمةلَ يحيى عادل حسن 7

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه Dermatology آالء عبدالرحمن  سليمان 8

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك ENT IELTS 6.5 الدينالنا عبد الرزاق شهاب  9

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك PTE 71 فيَركردني ثزيشكي تارا محمد علي سعيد 10

ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

  

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 6.5 مايكرؤبايؤلؤجي الجان قاسم رحمان 11

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه مايكرؤبايؤلؤجي فيصل فاروق صادق 12

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه لؤجيثؤثا تةنيا طارق عبد الحميد 13

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه Radiology شه ونم ناصح داود 14

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 5 نةشتةرطةري طشيت دلشاد حمد مصطفى 15

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ
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 (2020-2019ر ساڵى خوێندنى )ماستە خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 پزیشكی ددان :یکۆلێژ

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

ددان یركردنسهچاره محمد ثامر ياسين 1  PTE 69 یگشت یكورس 

ددان یركردنسهچاره زانيار محمد كريم 2  یگشت یكورس نی يه 

ددان یركردنسهچاره كريم  يخةندة عل 3  یگشت یكورس نی يه 

ددان یركردنسهچاره دارا زکريا شاکر 4  یگشت یكورس نی يه 

ددان یركردنسهچاره شوان جالل النه 5  لێپارال یكورس نی يه 

ددان یركردنسهچاره فكرت شوقي قدوري 6  لێپارال یكورس نی يه 

ددان یركردنسهچاره امل عالء مولود ذيبان  7  لێپارال یكورس نی يه 

یشكیپز یزانشانه عصمت حسين ميسم 8  ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

مده یررگهشتهنه ريژنه محمد حمدامين 9  PTE 53 یگشت یكورس 

مده یررگهشتهنه ريبين ئازاد عبدالصمد 10  PTE 33 یگشت یكورس 

مده یررگهشتهنه شيروان فيصل حمدامين 11  یگشت یكورس نی يه 

ددان یوهراستكردنه دينا جوهر بطرس  12  IELTS 7.5 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ددان یوهراستكردنه الزه لطيف بنيامين 13  IELTS 6.5 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ددان یوهراستكردنه بارزان شوان محمود 14  ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

ددان یوهراستكردنه نور علي هادي 15  یگشت یكورس نی يه 

ددان یوهراستكردنه ميالڤ موسی ابراهيم  16  IELTS 7 لێپارال یكورس 

ددان یوهراستكردنه رێکهوت خزعل بکر 17  دانیهشه یس و كاركه نی يه 

ناڵمندا یددان یشكیپز ديالن ياسين اسماعيل 18  PTE 40 یگشت یكورس 

ناڵمندا یددان یشكیپز شارا رشيد خورشيد 19  PTE 53 لێپارال یكورس 

ددان یدروستكردن آري يعقوب بطرس 20  IELTS 6.5 یگشت یكورس 

ددان یدروستكردن وان مند ابراهيم عزيز 21  لێپارال یكورس نی يه 

پووك یررگهشتهنه رهێل صالح عمر 22  IELTS 5.5 یگشت یكورس 

پووك یررگهشتهنه بورهان علی النه 23  لێپارال یكورس نی يه 
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 (2020-2019ساڵى خوێندنى )دكتۆرا  خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك ناوى زانکۆ:

 ددان یشكیپزۆلێژ: ناوى ك

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 6.5 ڵمهۆك یددان یشكیپز هيران ابراهيم حسن 1

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 لێپارال یكورس نی يه الكیوو شه ووڕ یشكیت سه نكه ر حميد علي شيخو 2

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 5.5 مده یشكیپز اسما قاسم رحمان 3

  نو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆینك نی يه ددان یركردنسهچاره بهرة حسن احمد 4

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه مده یزانیشۆخنه سيف منعم عزيز 5

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه مده یررگهشتهنه سنا دارا هادي 6

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه مده یررگهشتهنه بلند جمال ابراهيم  7

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه ددان یدروستكردن احمدکيفی ولی  8

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 4.5 ددان یپاراستن فيغان جالل حسين 9

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس IELTS 6 ددان یوهراستكردنه ره وه ند جاسم عثمان 10

 یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 5.5 ددان یوهراستكردنه ريبين علي محمدأمين 11

 یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 6 ددان یوهراستكردنه منصور هادى محمد 12

 كانكهیكنتهیلۆپ ۆزانك نی يه ددان یوهراستكردنه هفال جالل رشيد 13

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك IELTS 6.5 ناڵمندا یددان یشكیپز روا محمد ابراهيم 14

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 رێولهه یكیكنتهیلۆپ ۆیزانك نی يه ناڵمندا یددان یشكیپز هيوا سعيد خضر 15
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 (2020-2019ر ساڵى خوێندنى )ماستە خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 رمانسازیده :یکۆلێژ

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 یگشت یكورس نی يه یمستریكیۆبا لكهینیكل جانكير سامي عمر  1

 لێپارال یكورس IELTS 5.5 یمستریكیۆبا لكهینیكل ناز هاوری طاهر 2

 لێپارال یكورس يه نی یمستریكیۆبا لكهینیكل سميان محمد على 3

 دانیهشه یس و كاركه نی يه یمستریكیۆبا لكهینیكل بهيار ئارام عمر 4

 یگشت یكورس PTE 50 یكینیكل یرمانسازده محمد سالم سليمان 5

 لێپارال یكورس IELTS 6.5 یكینیكل یرمانسازده شاكار ههڵۆ علی 6

 یگشت یكورس نی يه یجۆلیۆكروبایما هاوكار صالح الدين عمر 7

 لێپارال یكورس IELTS 6.5 یجۆلیۆكروبایما النا سردار صبري  8

 لێپارال یكورس نی يه یجۆلیۆكروبایما سيما عبدالسميع زبير 9

 یگشت یكورس نی يه یرمانسازده یایمیك ديار بكر وسو 10

 لێپارال یكورس نی يه یرمانسازده یایمیك سرهنك هياس محمد 11

 یگشت یكورس PTE 38 كانهییرمانسازده رةوةند سيروان عزالدين  12

 یگشت یكورس PTE 47 كانهییرمانسازده مهند عمر طاهر 13

 لێپارال یكورس نی يه كانهییرمانسازده سورێن ازاد رمضان 14

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه یسۆگنۆفارماك نازة جالل عوال  15

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك PTE 50 یجۆلۆفارماك محمود سالم ياسين 16

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 لێپارال یكورس نی يه یجۆلۆفارماك سكاال مامند جوهر 17

 یگشت یكورس نی يه یهرزانژه عاصم انور اسكندر 18

 لێپارال یكورس نی يه یهرزانژه ههورين برهان خضر 19
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 (2020-2019ر ساڵى خوێندنى )ماستە خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 رستاریپه :یکۆلێژ

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Adult Nursing IELTS 5 سروشت ظاهر اسماعيل 1

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه Adult Nursing شاگوڵ حسن حسين  2

 یگشت یكورس نی يه Community Nursing شفان حمكو رسول  3

 یگشت یكورس نی يه Community Nursing نيان أنور عمر  4

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Maternity Nursing IELTS 5 ايمان فاضل عمر 5

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك نی يه Maternity Nursing سوزان مصطفى محمد 6

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه Maternity Nursing سيالن محمد عبدالرحمن  7

 یگشت یكورس نی يه Maternity Nursing مسعود فاتح مژده 8

 لێپارال یكورس نی يه Maternity Nursing محدسه فاروق سعدى 9

 دانیهشه یس و كاركه Maternity Nursing IELTS 5 جوان كريم صالح 10

 یگشت یكورس Pediatric Nursing IELTS 4.5 جيهاد رسول مامو 11

 دانیهشه یس و كاركه Pediatric Nursing IELTS 5.5 بارزان عيسى عمر 12

 یگشت یكورس نی يه Psychiatric Nursing ژيان حسين خضر 13

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Psychiatric Nursing IELTS 5.5 احمد نايف على 14

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ
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 (2020-2019ساڵى خوێندنى )دكتۆرا  خوێندنی باڵا/ یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك ناوى زانکۆ:

 یرستارپەۆلێژ: ناوى ك

ی توانستی زمانی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

جنار صالح الدين قادر  1
 احمد

Adult Nursing IELTS 4.5 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك 

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Adult Nursing IELTS 5.5 بختيار عثمان عمر 2

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Adult Nursing IELTS 5.5 کارێز نامق کاکهرەش 3

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 یگشت یكورس نی يه Community Nursing مصطفى محمد أمين  4

 .Psychiatric Nursing Language Cent احمد  على  رسول 5
Intermediate 

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك Community Nursing IELTS 5 شيماء سمير مقصود 6

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ

 /.Maternity Nursing Language Cent سحر اسماعيل عبدەللا 7
Intermediate 

 ۆو زانك یشكیپز یرێولهه ۆیزانك

 ێنو ۆیو زانك كانكهیكنتهیلۆپ
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 (2020-2019ر ساڵى خوێندنى )ماستە خوێندنی باڵا/ ئەنجامى یراوانیرگوه

 یشكیپز  یر ێولهه ۆیزانك : ناوى زانکۆ

 كانندروستیهته زانسته :یکۆلێژ

ی توانستی بروانامە پسپۆرى ناوى پێشکەشکار ژ

 زمانی ئینگلیزی
 رخانكراو كورسی تە

 لێپارال یكورس نی يه یكينيكل یانيژ یايميك شادان نعمت خضر 1

 لێپارال یكورس نی يه یكينيكل یانيژ یايميك زيرين مينه عبدەللا  2

 یگشت یكورس نی يه یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما احمدسمير ميرخان  3

 یگشت یكورس نی يه یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما شمعون صازهار بول 4

 لێپارال یكورس IELTS 5.5 یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما به خته وه ر زياد عمر 5

 لێپارال یكورس نی يه یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما زينب شيرزاد احمد 6

 لێپارال یكورس نی يه یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما افنان ابراهيم نافع  7

 لێپارال یكورس IELTS 7 یشكیپز یجۆلیۆباۆكریما زينب ياسين احمد 8
 

 
 


