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1ـــپزیشکیدهوک. ز1

1پزیشکی دداندهوک. ز2

1ـــدەرمانسازیدهوک. ز3

1زانستێن البورا پزیشکىزانستێن تەندروستیدهوک. ز4

1ـــپەرستاریدهوک. ز6

1تەالرسازیئەندازیاریدهوک. ز7

1شارستانیئەندازیاریدهوک. ز8

1ژێدەرێن ئاڤێئەندازیاریدهوک. ز9

1کارەبا وکومپیوتەرئەندازیاریدهوک. ز10

1میكانیكئەندازیاریدهوک. ز11

1روپیڤانئەندازیاریدهوک. ز12

1 پالن دانانا جهىپالن دانانا جهى وزانستێن کارەکیدهوک. ز13

کو نمرێ دەرچوونا قوتابى ل قوناغا دوازدێ کێمتر نەبیت ژ 

80%

کێمتر نەبیت% 70نمرا قوتابى ب وانا ئینگلیزى ژ 

دەرچوویێ بەشێ زانستى بیت

1زانستێن ئەردی کارەکیپالن دانانا جهى وزانستێن کارەکیدهوک. ز14

1کومپیوتەر. ززانستدهوک. ز15

1ماتماتیكزانستدهوک. ز16

1کیمیازانستدهوک. ز17

1فیزیكزانستدهوک. ز18

1زیندەوەرزانیزانستدهوک. ز19

1پزیشکی ڤێتێرنەریدهوک. ز20

3یاسا یاسا وزانستێن رامیاریدهوک. ز21

3زانستێن رامیارییاسا وزانستێن رامیاریدهوک. ز22

3کارگیری کارکارگیری وئابووریدهوک. ز23

3ئابووریکارگیری وئابووریدهوک. ز24

1ژمێریاریکارگیری وئابووریدهوک. ز25

1دارایی وبانک. زکارگیری وئابووریدهوک. ز26

1ئامارکارگیری وئابووریدهوک. ز27

3کارگێرى گوزار وئوتێلگێرىکارگیری وئابووریدهوک. ز28

1بەرهەمێ گیانەوەریچاندن دهوک. ز29

1دارستانچاندن دهوک. ز30

1گەشتیاری وتوریزمی ژینگەچاندن دهوک. ز31

1بیستانکاریچاندن دهوک. ز32

1ئاخ وئاف. زچاندن دهوک. ز33

1پاراستنا رووەکیچاندن دهوک. ز34

1دەرامەتێن کیلگەییچاندن دهوک. ز35

1شیرەتکاریا چاندنێ وجڤاکێ گوندییاتىچاندن دهوک. ز36

2018-2017ل زانکویا دهوک بۆ ساڵی خوێندنی   (زانکوالین ، راستەوخو ، ئێڤاران ، پارالیل ) وه رگرتنی 

کود بەشسکولپەیمانگەهـ/فاکەلتى/کولیژ/زانکوژ

1=زانستى 

2=وێژەیی

+ زانستی 

3=وێژەیى

2018-2017پالنی وەرگرتن 

تێبینى
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3زمانێ کوردىزماندهوک. ز37

3زمانێ ئینگلیزىزماندهوک. ز38

3وەرگێرانزماندهوک. ز39

2مێژووزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز40

3جوگرافىزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز41

3سیاسەتا گشتىزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز42

3ئاشتى و مافێ مروڤزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز43

3کومەلناسىزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز44

3خاندنێن ئیسالمیزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز45

 راگرتن /3شێوەکارىزانستێن مروڤایەتیدهوک. ز46

 راگرتن /3درامازانستێن مروڤایەتیدهوک. ز47

3زمانێ کوردیپەروەردە بنیاتدهوک. ز48

3زمانێ ئینگلیزیپەروەردە بنیاتدهوک. ز49

3جوگرافىپەروەردە بنیاتدهوک. ز50

2مێژووپەروەردە بنیاتدهوک. ز51

1ماتماتیكپەروەردە بنیاتدهوک. ز52

1زانست پەروەردە بنیاتدهوک. ز53

3پەروەردە ودەرونناسیپەروەردە بنیاتدهوک. ز54

3پەروەردا تایبەتپەروەردە بنیاتدهوک. ز55

3پەروەردە وەرزشیدهوک. ز56

3زمانێ کوردىئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز57

3زمانێ ئینگلیزىئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز58

3زمانێ عەرەبىئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز59

2مێژووئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز60

1ماتماتیکئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز61

1زیندەوەرزانىئاکرێ- پەروەردە دهوک. ز62

3پەروەردە ئیسالمىئاکرێ-پەروەردە دهوک. ز63

3زمانێ ئینگلیزیئامێدێ- پەروەردە بنیاتدهوک. ز64

2کومەالیەتیئامێدێ- پەروەردە بنیاتدهوک. ز65
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