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گەشەی جوڵەالنحوچوار شەممە 2021/5/05

ئامادەکردنی مندال 

بۆ خوێندەنەوەو 

نوسین

شانۆی مندااڵندەرونزانی گەشەالنحوڕەخنەی پڕکتیکیپێنج شەممە 2021/5/06

علم الصوتهەینی2021/5/07
Net 

Programming 

شەممە2021/5/08
بەڕێوەبردن و 

سەرپەرشتیاری
Grammarإالدارة واالشراف

بەڕێوەبردن و 

سەرپەرشتیاری
oop

بەڕێوەبردن و 

سەرپەرشتیاری
ئاماری پەروەردەیی

بەڕێوەبردن و 

سەرپەرشتیاری

یەک شەممە2021/5/09
ڕێگای وانەوتنەوەی 

گشتی
Grammar

profissional 

Development
calculas

ڕێگای وانەوتنەوەی 

گشتی

ڕێگای وانەوتنەوەی 

گشتی

 Short Story data securityعلم اللغەدوو شەممە2021/5/10
دەرونزانی 

پەروەردەیی
بیردۆزی کەسیەتی

 psychologyالمحادثە والتعبیرسێ شەممە2021/5/11
Literature in 

ELT
دەروونزانی گشتی

Graphic 

Design
میوزیکدەروونزانی گشتی

ادب ماقبلە االسالمواتاسازیدوو شەممە2021/5/17
Reading & 

Literary Texts
syntacs 

Web 

Programming 

(th)

OS
ئەدەب و چیرۆکی 

مندااڵن

 Pronunciationالدب االندلسیاسێ شەممە2021/5/18
Reaserch 

Methodology 
javaDatabaseپەروەردەی تایبەتکوردۆلۆجی

چوار شەممە 2021/5/19
ڕێگای وانەوتنەوەی 

تایبەت
 Phonologyالمحادثە والتعبیر

Consoling & 

Helth 

psychology

ڕێنمایی و درووستی 

دەروونی

ڕێگای وانەوتنەوەی 

تایبەت

پێنج شەممە 2021/5/20
دەروونزانی 

پەروەردەیی
IT Skills

ELT 

Methodology 

social 

Awereness

دەروونزانی 

پەروەردەیی

پێگەیاندنی 

کۆمەاڵیەتی

گەشەو زمان و 

زانەکی

هەینی2021/5/21
طرق التدریس 

الخاصە

Listening & 

Speaking 
Novel

English 

Language-III

Mobile 

programming

االدب العباسیشەممە2021/5/22

Socal 

Awareness 

Enviromental

Language & 

Meaning 
English ڕێبازی توێژینەوە

التفسیرزمانەوانی کارەکییەک شەممە2021/5/23
E. Writing 

Skills

Data 

Structure(Th) 
پەروەردەی هونەری

البالغەدوو شەممە2021/5/24
Reading & 

Writing 
syntacs English Compailar IT

سێ شەممە2021/5/25
2nd Language 

Learning 

Textbook 

Analysis
data miningEnglish 

فێرکردن و 

بیرکردنەوە

پیوانە و هەڵسەنگاندنچوار شەممە 2021/5/26
Listening & 

Speaking 

Language 

Testing 

Computation 

Theory 
پیوانە و هەڵسەنگاندنپیوانە و هەڵسەنگاندن

ادب االطفالپێنج شەممە 2021/5/27
C&A 

Psychology 

Dramalogicالنقد االدبیهەینی2021/5/28
Research 

Methodology 
سایکۆلۆژیای یاریفەلسەفە

ئەدەبی نوێشەممە2021/5/29
ELT 

Methodology 

Computer 

Network (th)

Web 

development
پڕۆگرامی باخچەکان

تەندروستی و 

خۆراک

زانكۆی ڕاپە ڕین 

بەیانیان/لیژنە ی تاقیكردنە وه كان

 کۆلێژی پە روه رده ی بنە ڕه ت ٢٠٢١-٢٠٢٠خشتە ی تاقیكردنە وه كانی كۆتایی ساڵی خوێندنی 

کۆلێژى پە روه رده ی بنە ڕه ت

باخچە ی ساوایانكۆمپیوتە رعەرەبی
ڕۆژانی هە فتە ڕێكە وت

English

««ده بێت 9.00خوێندكاران ئاگادار ده كە ینە وه  كاتی ده ست پێكردنی تاقیكردنە وه كان كاتژمێر »»

.دێت کۆتایی پێ٢٠٢١-٥-٢٨لە  ڕێكە وتیو ده ست پێ ده كات٢٠٢١-٥-٥لەیە كە م و سێیە م قۆناغی تاقیكردنە وه كانی**

:تێبینی



9.00
.دێت کۆتایی پێ٢٠٢١-٥-٢٨لە  ڕێكە وتیو ده ست پێ ده كات٢٠٢١-٥-٥لەیە كە م و سێیە م قۆناغی تاقیكردنە وه كانی**

.دێت كۆتایی پێ٢٠٢١-٥-٢٩لە ڕێكە وتی و ده ست پێ ده كات٢٠٢١-٥-٦لە  دووه م و چواره م قۆناغی تاقیكردنە وه كانی**


