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 ليرنةي هةميشةييةكاني ئةجنومةن
 

(دخايمازيَزةةرخايةةةار طنا ط ةةي ثا05/5/5102(،الةةةابويوة ةةةة ياةةةوخَ مثالوزةةرخالةةةايةةةَةخَيا ا5102يلَثا (يامةة3ئةجنومةةة ثاريَزطايةةييامةةي طةي ثايةةةايمازةةيَيا مةةيَ ا ا
مةموخَبمد ةةةةامةةةَلة ويطادخَاوةة  ةة يار طناي ةةةيال ذ ةةةامةم يةةةز ةبي  ا(ايمازةةيَدَخاية01/2/5101ةَةخَيا (الةيةة8(ال ذ ةةةيامةم يةةةزث،ايةةةاَرادةخ ةةمةالةةةايمازةةيَيا مةةيَ ا 01 

ا(.00(ال ذ ةة ايوا 01ةة يال ذ ةبي الةا بةمنمد 
 

 
 فةزمان

( لة تتتة الب ر 7107(ر يتتتاَل   8(ال     تتتا ر ماتتتا ة   01/5/7107( لة تتتة الب ر  7107(ر يتتتاَل   6ثاَلثشتتتة  تتتةال تةيتتتةَمنةر ثةو ااتتتة بالةال ِااتتتامة  تتتة     تتتا ر ماتتتا ة      
 (تب.06/5/7107 

     ا اااةب  ة:
 ( لةذاة  ةم شةووة ةر كة لةخوب ةالة هانوالة.00( لةذاةالة  ؤ  07ر ثةوكوانةر لةذاة هةاةشةةةكانء كةاك تاةالةر لةذاةكان لة  هةاوب ك تاةالةال ية لةاورو تب  شتنةالة .0

 (  ؤمتب  ااطوةوشيت جةوط ء     ا تة ال ِةاةبااا  لةذاةكااةان تةكةن،  ؤ كؤ والاةالةء  ة اااةر كا ر اورو.05ية ؤك  لةذاةكان لة ااالةر   .7

 

 ئاشاد حمند ئةمني
 ضةزؤكي ئةجنومةني ثازيَصطاي ضليَناني
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 هةميشةييةكانثيَكواتةي نويَي ليرنة

   لةذاة هةاةشة ةةكااةء  ةثةو  فة ااا  تةيتبةكا  والاةان   زك بالن.ِةاةر خوب ةالةش ثةوكوانةر او و
 ياضايى كازوبازىيةكةم/ 

 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك رةشوهَ عةبدولآَل ئيرباِيي .0
 جيَطر حمةوةد رةشوهَ ووراد .7
 برِياردةر  دشةوةد ئيرباِيي حمىة 3
 ئةٌداً بةٌاز حةوةرِةشيد حةوةشةعيد .4
 ئةٌداً شةباح فةتاح ئةمحةد كةريي .5
 ئةٌداً ديمىاُ عةزيس حمةوةد ئةوني .6
 ئةٌداً ئةوني ويٍا شاوى حمةوةد .7

 طةياندن طواضتهةوةو هاتوضؤء ليرنةي خصمةتطوشازىءشازةوانىء دووةم/
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك ةوةد رةشوهَ ووراد حم .0
 جيَطر زياد حةوة رةزا .7
 برِياردةر حمةوةد عةبدولوةِاب عووةر  .3
 ئةٌداً ِاوشةر ِوشيار حمىد .4
 ئةٌداً ويديا ئةمحةد ئيصىاعين .5

 ئةٌداً خةدجية عبداجلبار ئةمحةد .6

 ئةٌداً ئةكرةً شةريف حمةوةد .7

 ئةٌداً ِاوذيَ ئيصىاعين ئيرباِيي .8

 ئةٌداً ئةٌداوي ٌويَ .9

    كؤمةآليةتي ذيهطةء كازوبازى ليرنةي  تةندزوضتىءضيَيةم:  
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك ريَبوار ئةمحةد وةولود وةمحود .0
 جيَطر ويديا ئةمحةد ئيصىاعين  .7
 برِياردةر عووةر الوِابدحمةوةد عب .3
 ئةٌداً ِؤشيار ئيصىاعين وصتةفا  .4
 ئةٌداً يب شةوعوُ ئاواٌج ٌةج .5
 ئةٌداً زياد حةوةرِةزا وصتةفا حمةوةد .6
 ئةٌداً غالب حمةوةد عةىل شكور .7
 ئةٌداً شةباح فةتاح ئةمحةد  .8

 ئةٌداً شةملة فاتح تؤفيق .9

 ئةٌداً ِاوذيَ ئيصىاعين .01
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 ضسوشتييةكان ضامانة باشزطانىء وشة ليرنةي ثيشةضاشىء/ ضوازةم
 

 ثؤضت امناوي ضياني ئةند ش
 شةرؤك غالب حمةوةد عةىل شكور .0
 جيَطر ريَكةوت حمىةد زةكي .7
 برِياردةر شيَوة حةوة خسر .3
 ئةٌداً وةِدي وةمحود حمةوةد .4
 ئةٌداً اِؤشيار ئيصىاعين وصتةف .5
 ئةٌداً وةدةئةكرةً شةريف حم .6
 ئةٌداً جةزا عميحمةوةد داٌا  .7

 
 

 مةدةنيياةكان ء  زيَكخاساوة  ئةنادامانء  كازوباازى  نء/ ليرنةي ثةيوةندييةكاثيَهجةم
 كؤضبةزان كؤضء

 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك بةرزاُ حمةوةد شالَح  .0
 جيَطر رزطار حةوة ٌوري .7
 برِياردةر فةيصةهَ ئيرباِيي عةزيس .3
 ئةٌداً ديمىاُ عةزيس حمةوةد  .4
 ئةٌداً ئاواٌج ٌةجيب شةوعوُ  .5
 ئةٌداً حمةوةد ئةونيي ويٍا شاو .6
 ئةٌداً شةملة فاتيح تؤفيق .7

 
 
 

 ئايهى / ليرنةي ثةزوةزدةو كازوبازىشةشةم
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك ٌياز ئةمحةد شةيدحةوةالو .0
 جيَطر شيَوة حةوةخدر ئةمحةد .7
 برِياردةر حمةوةد ئةونيويٍا شاوي  .3
 ًئةٌدا ِاوشةر ِؤشيار حمةوةد ئةوني .4
 ئةٌداً وةِدي وةمحود حمةوةد .5

 
 
 
 
 

 الوان وةزششء هونةزءحةوتةم/ ليرنةي زؤشهبريىء
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك ئاظاُ جةواه ئةمحةد  .0
 جيَطر ِاوشةر ِوشيار حمىةد .7
 برِياردةر كاشرتؤ وةعروف ئةمحةد .3
 ئةٌداً ٌياز ئةمحةد شةيد حةوةالو .4
 ئةٌداً عووةر حمةوةد عبدالوِاب .5
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 ضةنطةز كةمئةندامانى ئةنفالكساوانء هةشتةم/ ليرنةي كازوبازي شةهيدانء
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك شةملة فاتيح تؤفيق .0
 جيَطر عووةر حمىةد عبدالوِاب .7
 برِياردةر زياد حةوة رةزا وصتةفا .3
 ئةٌداً فةيصةهَ ئيرباِيي عةزيس .4
 ئةٌداً يي حمةوةدشةوةد ئيرباِ .5

 
 
 

 ثسِؤذةكان نؤيةم/ ليرنةي ثالنء
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك خةدجية عبداجلبار ئةمحةد .0
 جيَطر ِاوذيَ ئيصىاعين ئيرباِيي .7
 برِياردةر رزطار حةوة ٌوري .3
 ئةٌداً ِؤشيار ئيصىاعين وصتةفا .4
 ئةٌداً زياد حةوة رةزا .5

 ئةٌداً ة شةعيدبةٌاز حةوةرةشيد حةو .6

 ئةٌداً ريَكةوت حمىةد زةكي .7

 
 
 
 
 
 
 

 دةيةم/ ليرنةي  ناخؤء ئاضايش
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك جةزا حمةوةد داٌا  .0
 جيَطر شةباح فةتاح ئةمحةد  .7
 برِياردةر حمىةد عبدالوِاب عىر .3
 ئةٌداً ويديا ئةمحةد ئيصىاعين .4
 ئةٌداً ئاظاُ جةواه ئةمحةد .5

 
 
 

 ئابووزى ئاوء كازطيَسِىء ضةزضاوةكانى يانصيةم/ ليرنةي كشتوكالَء
 ثؤضت ناوي ضياني ئةندام ش
 شةرؤك كاشرتؤ وةعروف ئةمحةد .0
 جيَطر ريَكةوت حمىةد زةكي .7
 برِياردةر حمةوةد ئةوني ويٍا شاوي .3
 ئةٌداً ريَبوار ئةمحةد وةولود .4
 ئةٌداً شةباح فةتاح ئةمحةد .5

 ئةٌداً اٌج ٌةجيب شةوعوُئاو .6
 

 


