
 (2017-2016) خوێندنی ساڵی بۆ  ماستەر ئەنجامی خشتەی

 زمان/ عەرەبی زمانی بەشی/ زمان سكوڵی/  پەروەردە فاكەڵتی/  ڕاپەڕین زانكۆی

  پارالێڵ/ بۆ تەرخانكراو كورسی

 كورسی سێ( 3/  )كورسی  ژمارەی

 
 ژ

 
 

 كةشكارپێشناوى 
 

 
 

 کۆلێژ/
 فاکەڵتى 
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بەشى 
 زانستى

 
 

 پسپۆرى
)ئەگەر  

 هەیە(

  تاقیکردنەوەى توانستى  زانستى** تێکراى نمرەى بە کالۆریۆس *
کۆى گشتى 

خاڵى 
 پێشبڕکێ

 
ئەنجامى 
تێکراى نمرەى  كۆتايي

بەکالۆریۆسى 
 پێشکەشکار

نمرەى  ژمارەى خاڵ
 ىتاقیکردنەوە

 توانستى زانستى

ژمارەى خاڵى 
 تاقیکردنەوەى
توانستى 
 زانستى

کۆکراوەکان خاڵە 
لەسەر بنەماى 
تێکراى نمرەى 

 (%60سەرووى )

ژمارەى خاڵ 
لەسەر رێژەى 

(ى خاڵە 70%)
 کۆکراوەکان

ڵتی ڕین فاكهزانكۆی ڕاپه مصطفى أحمد حمد أحمد 1
 تڕهی بنهردهروهپه

زمانى 
 عەرەبى

 دەرنەچوو 17.518 0 10.5 17.518 25.026 85.026 زمان

زمانى  كۆلێژی زمان زانكۆی كۆیه مهاباد إبراهيم محمد 2
 عەرەبى

 دەرنەچوو 11.104 0 8.4 11.104 15.864 75.864 زمان

زانكۆی صالح الدین  خةئازاد وسو شي 3
 كۆلێژی ئاداب

زمانى 
 عەرەبى

 دەرنەچوو 3.474 0 13.2 3.474 4.963 64.963 زمان

 
 
 بێت:ده وهی خوارهیهم شێوهرگرتنی خاڵ بهو وهبۆ خوێندنى ماستەر كالۆریۆس ی بهژماركردنی تێكرای نمرهئه *
(ی خاڵی پێ 20وا )ئه( بوو %80كالۆریۆسی )ی بهشكار تێكرای نمرهر پێشكهگهئه بۆ نمونه درێت، واتهشكار دهپێشكه ك خاڵ به( یه1وا )ك ئهیهر نمرهزیادبوونی هه گرێت و بهرده( سفر خاڵ وه0كالۆریۆس )(ی به%60ی )تێكرای نمره -
 كرێت، بۆیهرخان ده(ی بۆ ته%70ی )كالۆریۆس رێژهی بهكان تێكرای نمرهپێی رێنماییه به ( بكرێت چونكه0,7جارانی ) ₓ كۆكراوه خاڵه 20م ئه (، دواتر پێویسته%60رووی )ی سهمای كۆنمرهر بنهسهكان لهی خاڵهكو كۆكراوهدرێت وهده

 بۆ نمرەکانى تر هەمان بنەما پەیرەو دەکرێت. .خاڵ 14=  بێتهشكار دهكالۆریۆسی پێشكه(ی به%70ی )ر رێژهسهكانی لهی خاڵهوا ژمارهكرێت ئه( ده0,7جارانی ) كهخاڵه 20تێك دا كالێره
 

لە  ى هێنا( نمرە15واتە ئەگەر پێشکەشکار )تاقیکردنەوە، تەرخانکراو بۆ (ى نمرەى 30بهێنێت لە ) یان زیاتر ( نمرە15)دەربچێت لە تاقیکردنەوە و مەرجە پێشکەشکار  نمرەى تاقیکردنەوەى توانستى زانستى بەم شێوەیە دەبێت:** 
 و دەکرێت. ەبۆ نمرەکانى تر هەمان بنەما پەیڕ ( خاڵ وەردەگرێت،5هێنا ئەوا )رەى ( نم20ئەگەر پێشکەشکار )( یەک خاڵى بۆ زیاد دەکرێت، 1وەردەگرێت، بە زیادبوونى هەر نمرەیەک ) ( سفر خاڵ0تاقیکردنەوە ئەوا )


