
 
 

 

 

 

 

 ەکان/سەرنج

  ( خولەکە ڕۆژانە.  ٦:٣٠– ٣:٣٠)کاتى دەسپێکردنى تاقیکردنەوەکان کاتژمێر 
   ە بێت. پێش کاتى تاقیکردنەوە ئاماد( دەقیقە ١٥)پێویستە خوێندکار 
 بۆ واڵمدانەوە بەکاردێت.  شین ێنوسىتەنها پ 
 قەدەغەیە جۆرێک هەموو بە ژورەوە بۆ  مەلزەمە و موبایل ێنانىه. 
  ئەنجامبدات.هیچ خوێندکارێک بەبێ ناسنامەی زانکۆ ناتوانێت تاقیکردنەوە 
 .ئەو بابەتانەی کە تاقیکردنەوەی کرداری )عملی(یان هەیە لەهەمان ڕۆژی تاقیکردنەوەی تیۆری ئەنجامدەدرێت 
 .ئەو خوێندکارانەی دەرسی پەڕینەوە)عبور(یان هەیە بەپێی هەمان خشتەی تاقیکردنەوەکان دەبێت 

 ی ئێوارانژنەى تاقیکردنەوەکانلی

 کۆمەاڵیەتی بیرکاری کۆمپیوتەر زانستی گشتی زمانی ئینگلیزی زمانی عەرەبی زمانی کوردی 

 دووەم.ق ق.یەکەم مچوارە.ق ق.سێیەم دووەم.ق ق.یەکەم مچوارە.ق ق.سێیەم دووەم.ق دووەم.ق ق.یەکەم مچوارە.ق ق.سێیەم دووەم.ق ق.یەکەم مچوارە.ق ق.سێیەم دووەم.ق ق.یەکەم ڕۆژ بەروار

شەممە١ ٢/٩/٢٠١٨ ڕێبازی  ڕێزمان 
 ئەدەبی

ئەدەبى 
 االدب الحديث  مندااڵن

االدب 
 Grammar Grammar Microbiology النحو االدب االندلسي االسالمي

(3) 
Histology & 
Embryology 

Vertebrates & 
Invertebrates  Probability Abstract 

Algebra Topology  مێژووی
 ڕۆژهەالتی کۆن

مێژووی 
 ڕۆژهەالتی کۆن

3/٩/٢٠١٨ شەممە٢   
دەرونزانی 

 گشتی
دەرونزانی 

 گەشە
دەرونزانی 
 پەروەردەیی

بەڕێوەبردن و 
علم النفس  علم النفس العام سەرپەرشتیاری

 النمو
علم النفس 

 التربوی
االدارة و 
 االشراف

دەرونزانی 
 General دەرونزانی گەشە گشتی

Biology (١)ق 
دەرونزانی 
 پەروەردەیی

بەڕێوەبردن و 
 سەرپەرشتیاری

دەرونزانی 
دەرونزانی  دەرونزانی گەشە گشتی

 پەروەردەیی
بەڕێوەبردن و 
 مێژووی ئیسالم دەرونزانی گشتی سەرپەرشتیاری

4/٩/٢٠١٨ شەممە3  ڕێزمانی  ئینگلیزی  
 کارەکی

ڕەخنەی 
 پڕاکتیکی

المدخل الی 
قواعد اللغة 

 العربية
المحادثة و  االدب العباسي ئینگلیزی

 التعبير
Composit

ion Composition ئینگلیزی Ecology & 
Pollution  Logic ئینگلیزی Excel   ئینگلیزی 

5/٩/٢٠١٨ شەممە4  پێوانەو  پەخشان دەنگسازى 
 Cross کوردۆلۆجی التفسير القیاس والتقویم النحو کوردۆلۆجی  هەڵسەنگاندن

culture 
General 

Chemistry 
پێوانەو 

 هەڵسەنگاندن
Parasitology & 
Immunology کوردۆلۆجی MATLAB  پێوانەو

مێژووی کوردی  کوردۆلۆجی  هەڵسەنگاندن
 ناوەڕاست

6/٩/٢٠١٨ شەممە5  دروستی  ئەدەب 
 دەرونی

تیۆرەکانی 
المحادثة و  ئەدەبی نوێ ڕەخنە

 التعبير
الصحة 
Convers  النحو النفسیة

ation دروستی دەرونی دروستی دەرونی Thermodynami
cs  java دروستی دەرونی Numerical 

Analysis   دروستی دەرونی 

٨/٩/٢٠١٨ ڕێگاکەنی  وشەسازی ئینگلیزی شەممە 
طرائق التدریس  البالغة ئینگلیزی  وانەوتنەوە

Pronunci ادب االطفال العامة
ation Pottery   ڕێگاکەنی

 وانەوتنەوە
Inorganic 
Chemistry ڕێگاکەنی   ئینگلیزی

 مێژووی ئەوروپا ئینگلیزی  وانەوتنەوە

٩/٩/٢٠١٨ شەممە١  رێگاتایبەتیەکانی  رستەسازى عربي کۆمپیوتەر 
علوم القران  کۆمپیوتەر وانەوتنەوە

طرائق التدریس  علم الصوت والحدیث
 Short Story Educational کۆمپیوتەر الخاصة

Statistics 
Industrial 
Chemistry Rocks & Metals Calculus & 

statistics 
Linear 

Algebra 
Foundation 

(1) 
Advanced 
Calculus II کارتۆگرافیا کۆمپیوتەر 

١٠/٩/٢٠١٨ شەممە٢   
گفتوگۆی 
ڕێبازەکانی  زارەکان ئەکادیمی

العروض و  حوار االکادیمیة  توێژینەوە
Vocabula العام علم اللغة المحادثة والتعبير القافیة

ry 
Conversatio

n 
Electricity & 
Magnetism ڕێبازەکانی توێژینەوە 

رێگاتایبەتیەکانی 
  وانەوتنەوە

Linear 
Programmin

g 

Differential 
Equation 

تایبەتیەکانی  رێگا
جوگرافیای ئاو   وانەوتنەوە

 هەوا

١١/٩/٢٠١٨ شەممە3  وەرگرتن   
 ودارشتن

زمانەوانی 
المكتبة ومنهج  واتاسازى تیۆری

 البحث
المحادثة 
گفتوگۆی   النقد االدبي والتعبير

 ئەکادیمی
Phonetics & 
phonology Mathematics Animal & 

Physiology Modern Physics organizatio
n     مێژووی کۆنی

  کورد

١٢/٩/٢٠١٨ شەممە4  شێوازی    
 Literature Vocabulary االدب الجاهلي البالغة الصرف   ئەدەبی

Cell & 
Molecular 
Biology 

Organic & 
Biochemistry 

(2) 
Mathematic فەلسەفە  

al Analysis  جوگرافیای مرۆیی گفتوگۆی ئەکادیمی 

 ئێواران/خولی دووەم –ز( ٢٠١٨-٢٠١٧ن بۆ ساڵى خوێندنى )خشتەى تاقیکردنەوەکانى ئێوارا    پەروەردەى بنەڕەت ئێواران  زانکۆى ڕاپەرین       کۆلیژى
 


