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پێنجشهممه18/04/2019
Intermidiate 

Accounting

مَيذووى يؤنان و 
ِرؤمان

مَيذووى دةوَلةتي 
عةباسي

جوطرافياي كةش 
و هةوا

جوطرافياى مرؤيى 
فةلسةفةي طريكيكيشوةرةكان

مَيذوو و . ف
شارستانيةت

ههینی19/04/2019
Principles of 

Marketing

كورد لة سةدةكانى 
ناوةراست

مَيذووى هاوضةرخي 
توركيا و ئَيران

جوطرافياي سروشتى 
كيشوةرةكان

هة ستكردن لة 
دوورةوة 

فةلسةفةي نوَي
فةلسةفةي 
ثؤستمؤدَيرن

ِرَيبازى لَيكؤَلينةوةEntrepreneurshipشهممه20/04/2019
مَيذووى نوَي و 

هاوضةرخي عةرةب
بريو ِرَيبازى 

لَيكؤَلينةوةى جوطرافى
جوطرافياى 

طةشت و طوزار
تيؤرى زاننيكوردناسى

یهکشهممه21/04/2019
English 

Language

سةردةمي ثةيامبةرو 
ِراشدي و دةوَلةتي ئومةوي

مَيذووى 
هاوضةرخي كورد

طواستنةوة و . ج
بازرطاني

جوطرافياى 
دةرامةتى سروشتى

ثةروةردة و . ف
فَيركردن

هزرى فةلسةيف  
كوردي

دووشهممه22/04/2019
English 

Language

سةردةمى 
ثةيامبةرو 

خيالفةتى راشدين
مَيذووى ئةوروثاي 

هزرى ِرؤذهةآلتي دةرامةتى ئاو.جكوردؤلؤجينوَي
كؤن

فةلسةفةى 
هونةرو جوانى

سێشهممه23/04/2019
Business 

Law
جوطرافياي الدَيمَيذووى زهلَيزةكانمَيذووى ئابورى

جوطرافياي 
كشتوكاَل

ئةوروثي لة سةدةكاني . ف
ناوةِراست و ِرَينساس

فةلسةفةي 
سياسي

چوارشهممه24/04/2019
Marketing 

Research

مَيذووى كؤنى 
عَيراق و ئَيران

مَيذووى دةوَلةتي 
عومساني و سةفةوي

جوطرافياي 
G I Sذينطة

دةروازةيةك بؤ 
فةلسةفة

ئيسالمي . ف
خؤرئاوا

پێنجشهممه25/04/2019
Computer 

(Theory)

مَيذووى كؤني 
ميسرو شام

هزرو زانست لة 
سةدةكانى ناوةراست

ئاووهةواى ثراكتيكى
كارةساتى 
سروشتى

لؤذيكي فؤِرماَل و 
مامتاتيكي

هزرى فةلسةفى 
ئيسالمى هاوضةرخ

كؤمثيوتةرفةلسةفةي مَيذووكؤمثيوتةرInvestmentههینی26/04/2019
جيمؤفؤلؤجياى 

ثراكتيكى
كؤمثيوتةر

فةلسةفةى ئاوةز 
و و زمان

Statisticsشهممه27/04/2019
مَيذووى 

شارستانيةت
مَيذووى 

هاوضةرخي عَيراق
سةرةتاكانى 
جيمؤفؤلؤجيا

جوطرافياي 
ِرامياري

ئيسالمي لة . ف
خؤرهةآلت

ميتافيزيك

یهکشهممه28/04/2019
Communication 

Skills

جوطرافياي 
طشيت

مَيذووى نوَيي كورد
جوطرافياى 

عَيراق و هةرَيم
ميتؤدى توَيذينةوةى 

زانستى

دووشهممه29/04/2019
Business 

Communication

مَيذووى ساساني و 
بَيزةنتى

مَيذووى بزوتنةوةى 
ِرزطارى خوازى طةالن

كارتؤطرافيا
جوطرافياي 

ثيشةسازىو وزة
واذة فةلسةفيةكان

ئاين و .ف
سؤفيزم

سێشهممه30/04/2019
Research 

Methodology

مَيذووى كوردى 
كؤن

دةروونزاني جوطرافياي شارئامارى جوطرافىمَيذووى ئةمريكا
كؤمةآليةتي

مؤِراَل تيؤرىو . ف
ثراكتيكي

چوارشهممه01/05/2019
Financial 

Accounting

تَيكستى +زمان)ئينطليزى 
.  و تَيكستى جEزمانى  ِرؤذهةآلتناسي(مَيذوويى

Eبة زمانى 

ثالندانانى 
هةرَيمى

ئينطليزي

Englishپێنجشهممه02/05/2019
Academic 

Writing

مَيذووى ئةيوبي و 
مةغؤل و مةماليك

طؤِرانى ئاوو هةوا

ههینی03/05/2019
Business 

Math

 مَيذووى ئةوروثا لة 
سةدةكاني ناوةِراست و 

رَينيسانس
مَيذووى ئاينةكان

جوطرافياى 
دانيشتوان

زانسيت كةالم
فةلسةفةي 

زانست

زمانى ئينطليزىزمانى ئينطليزىزماني ئينطليزيKurdologyMacroeconomicsشهممه04/05/2019
فةلسةفةى 
هاوضةرخ

یهکشهممه05/05/2019

بهشیفهلسهفهبهشیجوگرافیابهشیمێژووبهشیكارگێڕى

( ٢٠١٩ - ٢٠١٨ )بةيانيان و ئَيوارن بؤ ساَلي خوَيندني /خشتةي تاقيكردنةوةكاني كؤتايي ساَل لة كؤلَيذي زانستة مرؤظايةتيةكاني زانكؤي ِراثةِرين



ر (بەیانیان و ئێواران)تاقیکردنەوەکان بۆ خوێندکارانی  بەشەکانی سەرەوە : تێبینی
.ی دوای نیوەڕۆ دەست پێدەکات (٣)، رۆژانە کاتژمێ 

 تاقیکردنەوەکان ئامادە بن (١٥)پێویستە خوێندکاران  ،  
ی

.و پابەندی سەرجەم رێنماییەکانی تاقیکردنەوە بنخولەک پێشێر لە هۆڵ


