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وته ى ده ستپێ� ئاهه نگى ده رچووان

رێوره سمى هاتنى ده رچووان

وته ى به خێرهێنا� ده رچووان
 

ناساند� به رێز قوباد تاڵه با� 

وته ى به رێز قوباد تاڵه با�
 

ناساند� د. جیل دێر�

وته ى سه رۆ ده سته ى ئه مینداران
 

ناساند� باڵوێز وێندى چام�لین 

وته ى فه رمى

ناساند� وته بێژى فێرخوازا� به كاڵوریس
 

وته ى  فێرخواز

ناساند� وته بێژى فێرخوازا� خوێند� ماسته ر 
  

          وته ى فێرخواز

راگه یاند� به خشینى بروانامه ى ده رچووان 
خوێندنه وه ى ناوى ده رچووان

به خشینى بڕوانامه ى ده رچووان

راگه یاند� كۆتایى ئاهه نگه كه
  

رێوره سمى گه رانه وه ى ده رچووان 
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خاتوو راز جاف / به رێوبه رى پرۆتۆكۆل، به � جێبه جێكردن

 موزی� Pomp and Circumstance ئیدوارد ئیلجار
 

د. بروس والكر فێرگسون /سه رۆ� زانكۆ

د. بروس والكر فێرگسون/ سه رۆ� زانكۆ 

به ڕێز قوباد تاڵه با� /جێگرى سه رۆك وه زیرا� حكومه � هه رێمى كوردستان 

د. بروس والكر فێرگسون /سه رۆ� زانكۆ

به رێز د. جیل دێر�/ سه رۆ� ده سته ى ئه میندارا� زانكۆ

د. بروس والكر فێرگسون /سه رۆ� زانكۆ

به رێز باڵوێز وێندى چام�لین سه رۆ� په ی�نگاى  رۆژهه �� ناوه راست

خاتوو راز جاف /به رێوبه رى پرۆتۆكۆل، به � جێبه جێكردن

به رێز سباح تۆفیق نجیم ده رچووى به � به رێوه برد� كار

خاتوو راز جاف/ به رێوبه رى پرۆتۆكۆل، به � جێبه جێكردن 

به رێز توانا سباح محمد ده رچوى خوێند� ماسته رى به رێوه برد� كار

خاتوو راز جاف/به رێوبه رى پرۆتۆكۆل، به � جێبه جێكردن

د. بروس والكر فێرگسون/ سه رۆ� زانكۆى
 د. مازن بوخوزام، راگرى مامۆستایان

سه رۆ� به شه كان

خاتوو راز جاف/به رێوبه رى پرۆتۆكۆل، به � جێبه جێكردن

  موزی�Crown Imperial Coronation March ویلیام واڵتون  

كارنامه ى ئاهه نگى ده رچووا� خو� هه شته هه مینى زانكۆى ئه مری� له  عێراق، سلێ�� ساڵى 2019
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ا¢ع¡ن عن بدء مراسيم الحفل 

دخول ا¤وكب

 كلمة ال»حيب بالخريج¦
 

تقديم قوباد طالبا®

كلمة السيد قوباد طالبا�
 

تقديم الدكتورة جيل دير³

 كلمة رئيسة مجلس امناء الجامعة
 

تقديم السف¶ة ويندى جام�ل¦

الخطاب الرسمي

تقديم الطالب ا¤تحدث نيابة عن ط¡ب البكلوريوس
 

كلمة الطالب

تقديم الطالب ا¤تحدث نيابة عن ط¡ب ا¤اجست¶
  

كلمة الطالب

 ا¢ع¡ن عن منح شهادات الطلبة 
اس�ء الطلبة

منح االشهادات

ا¢ع¡ن عن ختام مراسيم الحفل
  

انتهاء مراسيم الحفل
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7:00

السيدة راز - الجاف مديرة ال�وتوكول، القسم التنفيذي

   معزوفة"Pomp and Circumstance" للموسيقار: إدوارد إلجار
 

د. بروس ف¸غسون - رئيس الجامعة اµمريكية ´ العراق، السلي�نية

د. بروس ف¸غسون رئيس الجامعة اµمريكية ´ العراق، السلي�نية

السيد قوباد طالبا« -  نائب رئيس وزراء إقليم كردستان

د. بروس ف¸غسون رئيس الجامعة اµمريكية ´ العراق، السلي�نية

د. جيل دير¾ - رئيسة مجلس أمناء الجامعة اµمريكية ´ السلي�نية

د. بروس ف¸غسون رئيس الجامعة اµمريكية ´ العراق، السلي�نية

̧ة ويندى جام�لÂ - رئسة معهد الÀق اµوسط السف

السيدة راز - الجاف مديرة ال�وتوكول، القسم التنفيذي

 الطالب صباح توفيق نجيم - خريج بكالوريوس،  قسم إدارة اÄع�ل

السيدة راز - الجاف مديرة ال�وتوكول، القسم التنفيذي

الطالب صباح توفيق نجيم - خريج بكالوريوس،  قسم إدارة اÄع�ل

السيدة راز - الجاف مديرة ال�وتوكول، القسم التنفيذي

د. بروس ف¸غسون رئيس الجامعة اµمريكية ´ العراق، السلي�نية
د. مازن بو خزام، عميد الهيئة التدريسية

رؤساء اµقسام

السيدة راز - الجاف مديرة ال�وتوكول، القسم التنفيذي

“Crown Imperial Coronation March”معزوفة 
للموسيقار: ويليام والتون

مراسيم حفل التخرج لعام 2019


