
تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە76.92416.924018.93.920.8240پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریئاڤان عەلی محەمەد ئەمین1

وەرگیراوە68.6788.678018.63.612.2780پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریژوان محەمەد نەجات عەبدواڵ2

وەرنەگیراوە63.933.93001836.9300پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریئاراس ئەحمەد مەحمود3

کەووتوە71.75211.752013.2پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریرەحیم رەشید رەحیم4

کەووتوە68.8468.84608.4پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریسیزار حسێن سەعید5

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە75.04415.044020.15.120.1440پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریشەیما سەروەر محەمەد1

وەرگیراوە69.2299.229016.51.510.7290پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریچۆڤین ئیبراهیم حسێن2

کەووتوە72.33712.337013.4پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریرێژە ئازاد رەسوڵ3

کەووتوە66.9726.972013.2پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریناز هۆشیار عەبدواڵ4

کەووتوە64.3944.394012.6پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیارینیان مەحمود مەجید5

کەووتوە68.418.410012پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریشەیما عومەر عەبدولرەحمان6

کەووتوە68.1878.18708.7پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریالڤە چاالک رەفیق چاالک7

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ژمارە

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

2: ژماره ی كورسی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكار (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

(2020 - 2019)ماستەر ساڵى خوێندنى / خشتەى ئەنجامى خوێندنی بااڵ

2: ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

ئەنجامی كۆتایی

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە68.6598.659012.3پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریشکار مەجید ئیبراهیم1

کەووتوە67.01687.016810.2پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریسۆز محەمەد حسێن2

کەووتوە60.2660.26606پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریمحەمەد شیراز سەفا3

کەووتوە67.7547.75405.4پالنسازی شارپالنسازی شارتەکنیکى ئەندازیاریرێبین سامان فەوزی4

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIELTS829.8230 80.92320.923015.90.97.5ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریبەیار ابراهیم عبداللە1

وەرگیراوەIELTS827.4960 77.39617.396017.12.16ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریبانە حەسەن شێخ فرج2

وەرنەگیراوەTOEFL -IBT425.4920  79.39219.392017.12.158ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریشەنگە مەعروف محمد3

کەووتوە69.0929.092011.1ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریسەروەت علی احمد4

گشتی :كورسی ته رخانكراو بۆ

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

1: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

2: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە78.29118.291015.30.318.5910ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریدەلوە عومەر کەریم1

کەووتوە70.44410.444012.6ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریشیما محمد سعید2

کەووتوە65.9485.94800.9ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریئامانج جواد یابە3

کەووتوە69.0289.02808.7ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریبڵند حەسەن بارام4

کەووتوە7919.00001.8ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریتەالر محمد عبداللە5

کەووتوە62.0752.07502.7ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریهاوتا حسیب محمد6

کەووتوە70.9310.93002.1ئەندازیاری گەیاندنئەندازیاری گەیاندنتەکنیکى ئەندازیاریسمر صباح فتە7

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIELTS827.1680 73.46813.468020.75.76.5بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریئەلەند شوان کەریم1

وەرگیراوەIELTS412.1130 67.5137.513015.60.64.5بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریالنە ابراهیم حسن2

وەرگیراوە69.4379.437017.42.411.8370بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریاحسان جبار خماس3

وەرگیراوە68.8838.883016.81.810.6830بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریشەوبۆ علی حەمە سور4

وەرنەگیراوە69.9349.93401509.9340بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریبنار ئیبراهیم عومەر5

کەووتوە65.0145.014013.5بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریدیالن سەروەر محمد صاڵح6

کەووتوە64.0524.052010.8بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیارینبیل علی یارک عزیز7

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

4: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

4: ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەTOEFL -IBT816.9550  64.7554.755019.24.297بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریئەردەاڵن فریاد خلیل1

وەرگیراوە69.7619.761015.90.910.6610بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریئاریان انوەر علی2

وەرگیراوە63.28983.289816.81.85.0898بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریبنار هیوا سعید3

وەرنەگیراوە60.2020.202016.81.82.0020بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریهونەرمحمد طاهیر4

کەووتوە66.3316.33105.1بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریهیوا عزیز صۆفی غفور5

کەووتوە63.17833.178314.4بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریچەپک ئاوات حەمە صاڵح6

کەووتوە69.5529.552012بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریسانا عبدالسالم محمد علی7

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

3: ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە69.3869.386019.84.814.1860بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریهیوا علی حەمە صاڵح1

وەرگیراوە67.0627.062016.81.88.8620بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریرەوا حەمزە محمد2

کەووتوە62.6082.608010.2بەرهەمهێنان/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریتێبین فەرەیدوون عەبدواڵ3

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە75.78315.783019.54.520.2830گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریدیدار عثمان محمد1

کەووتوە63.5633.56308.4گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریجمال حمە امین احمد2

گشتی :كورسی ته رخانكراو بۆ

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

2: ژماره ی كورسی

3: ژماره ی كورسی

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە70.49910.49908.7گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریژیلوان علی مجید1

کەووتوە66.5436.54308.85گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریبااڵ فوئاد کاک مەند2

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوەIELTS6 74.81214.812012.4505گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریحامید علی حمە صاڵح1

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

گشتی :كورسی ته رخانكراو بۆ

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

1: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

1: ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ 
لەسەر بنەمای 
تێكرای نمرەی 

60%سەرووی 

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە66.2686.26806.90گشتی/ میكانیكئەندازیاری میكانیكتەکنیکى ئەندازیاریمحمد کریم احمد1

شەهیدان: كورسی ته رخانكراو بۆ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

:ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

:واژوو

:ناو
سەرۆکى لیژنەى تاقیکردنەوەکان 

:واژوو

:ناو
کول س/فاکەلتى/بەرپرسى خوێندنى بااڵ لە کۆلێژ

:واژوو

:ناو
سکول /فاکەلتى/راگری کۆلێژ

:واژوو

:ناو
یاریدەدەرى سەرۆکى زانکۆ بۆ کاوربارى زانستى و خوێندنی بااڵ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIT  IT 88.122028.122017.72.76 IELTS838.8220 تەکنیکی ئینفۆرماتیکوەرمن فایەق احمد1

وەرگیراوەIT  IT 68.34908.349017.12.110.4490 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدانا ابوبکر صالح2

کەووتوەIT  IT 84.177624.177611.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکرەوەند رەووف عبداللە3

کەووتوەIT  IT 84.376024.376010.85 IELTS6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکچیا قادر حەمە فەرەج4

کەووتوەIT  IT 80.267920.267910.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدانا صدیق عبداللە5

کەووتوەIT  IT 74.154014.15409.6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکعلی محمد بهرام6

کەووتوەIT  IT 63.40003.40006.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئاسۆمستەفا قادر7

کەووتوەIT  IT 75.979915.97995.7 تەکنیکی ئینفۆرماتیکعطا صابر احمد8

کەووتوەIT  IT 67.97907.97901.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکاحمد رەمەزان رەشید9

(2020 - 2019)ماستەر ساڵى خوێندنى / خشتەى ئەنجامى خوێندنی بااڵ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

3: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
امەی توانستی زمانی ئینگلیزی  بروان

(3)

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە
کۆی گشتی خاڵی 

پێشبرکێ
ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIT  IT 64.32004.320016.51.55.8200 تەکنیکی ئینفۆرماتیکمحمد خالید عوسمان1

کەووتوەIT  IT 90.088930.088914.7 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهەنار هۆشیار مستەفا2

کەووتوەIT  IT 84.776624.776613.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکنەشما تەها محمد3

کەووتوەIT  IT 84.983024.983013.5 تەکنیکی ئینفۆرماتیکگۆران حسام الدین نجم4

کەووتوەIT  IT 77.693917.693913.2 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهێمن هاشم فتاح5

کەووتوەIT  IT 78.437018.437013.2 تەکنیکی ئینفۆرماتیکمحمد عومەر حەمە امین6

کەووتوەIT  IT 84.144024.144012.35 IELTS6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکبەرهەم عارف احمد7

کەووتوەIT  IT 75.741015.741011.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدابان صالح الدین عبداللە8

کەووتوەIT  IT 81.970021.97007.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئومێد حسێن صابر9

کەووتوەIT  IT 79.928019.92805.16 IELTS8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدارکۆ یاسین حسێن10

کەووتوەIT  IT 63.28003.28000.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیککارزان حەمە امین حەمە11

کەووتوەIT  IT 72.204012.20408.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکماردین مستەفا عبداللە12

کەووتوەIT  IT 65.48815.48817.85 IELTS6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکرێژەن ستار عومەر13

کەووتوەIT  IT 60.68880.68881.5 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدیدار ابراهیم کریم14

کەووتوەIT  IT 66.59006.59003.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهێدی حلمی محمود15

کەووتوەIT  IT 71.252911.25291.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکنەسرین عومەر اسعد16

کەووتوەIT  IT 67.02307.02306.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیکسالم عمر احمد17

کەووتوەIT  IT 73.056513.05655.7 تەکنیکی ئینفۆرماتیکدلۆڤان بەختیار محمد کریم18

کەووتوەIT  IT 75.075815.07589.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیکسۆز رەوف حەمە19

کەووتوەIT  IT 84.800024.80008.773  TOEFL -IBT8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکگۆران حسین صاڵح20

کەووتوەIT  IT 72.219012.21903.3 تەکنیکی ئینفۆرماتیکرەوەند عومەر حەمە سعید21

کەووتوەIT  IT 72.197012.19700.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئاکار صالح عبداللە22

کەووتوەIT  IT 77.831917.83196 تەکنیکی ئینفۆرماتیکرۆزا ئازاد عمر23

کەووتوەIT  IT 85.082825.08288.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئاکۆ عومەر محمود24

کەووتوەIT  IT 77.800017.80000.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکبڕیار احمد  محمد اسماعیل25

کەووتوەIT  IT 67.86237.86230.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکتەرزە حەسەن علی26

(ئەگەر هەیە )پسپۆری

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

5: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
امەی توانستی زمانی ئینگلیزی  بروان

(3)

بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە
کۆی گشتی خاڵی 

پێشبرکێ
ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوەIT  IT 75.681715.68170.64.5 IELTS4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکرۆژگار محمد قادر27

کەووتوەIT  IT 76.140316.140310.55.5 IELTS6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکسۆلین نەوزاد محمد صالح28

کەووتوەIT  IT 65.04205.04204.2 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهۆزان محمد احمد29

کەووتوەIT  IT 63.08773.08770.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیککاوان کامیل حەمە غریب30

کەووتوەIT  IT 71.770011.77003.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکمهاباد محمد نجمە31

کەووتوەIT  IT 70.284010.28402.1 تەکنیکی ئینفۆرماتیکعلی شێرزاد علی32

کەووتوەIT  IT 84.374524.37456.6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهەڤان واحید رەشید33

کەووتوەIT  IT 69.20009.20000 تەکنیکی ئینفۆرماتیکبیالل سەالم لەتیف34

کەووتوەIT  IT 80.700020.700036 IELTS8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکخۆشی بازیان رەفیق35

کەووتوەIT  IT 87.876627.87668.7 تەکنیکی ئینفۆرماتیکپرژە بەرزان محێدین36

کەووتوەIT  IT 72.949012.94900 تەکنیکی ئینفۆرماتیکنگین قادر محمد احمد37

کەووتوەIT  IT 65.30005.30000.6 تەکنیکی ئینفۆرماتیکپەرژین محەمەد محەمەد رەزا38

کەووتوەIT  IT 60.62500.62500.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکوەرزان سۆران حسن39

کەووتوەIT  IT 62.31122.31124.8 تەکنیکی ئینفۆرماتیکگواڵن رفیق سدیق40

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوەIT  IT 60.00200.002014.85 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئازیز رەحمان عبداللە1

:ژماره ی كورسی

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكار

بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

شەهیدان: كورسی ته رخانكراو بۆ

(ئەگەر هەیە )پسپۆری

ژمارە
کۆی گشتی خاڵی 

پێشبرکێ
ئەنجامی كۆتایی

ئەنجامی كۆتایی

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
امەی توانستی زمانی ئینگلیزی  بروان

(3)

کۆی گشتی خاڵی 
پێشبرکێ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
امەی توانستی زمانی ئینگلیزی  بروان

(3)



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوەIT  IT 87.309027.309011.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکگۆڤان انوەر حسن1

کەووتوەIT  IT 93.300033.300011.1 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهەکار محمد رسول2

کەووتوەIT  IT 65.00415.00419 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهیوا حسن مستەفا3

کەووتوەIT  IT 85.768025.76807.2 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهاوار رەوف فارس4

کەووتوەIT  IT 84.330024.33006.9 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئاشتی عبداللە مەال5

کەووتوەIT  IT 61.54671.54676 تەکنیکی ئینفۆرماتیکهاوکار حاجی سەید جنید6

کەووتوەIT  IT 84.671224.67125.4 تەکنیکی ئینفۆرماتیکئیڤان بەهمەن کەمال7

بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

گشتی :كورسی ته رخانكراو بۆ

2: ژماره ی كورسی

ئەنجامی كۆتایی(ئەگەر هەیە )پسپۆری

امەی توانستی زمانی ئینگلیزی  بروان
(3)

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

کۆی گشتی خاڵی 
پێشبرکێ

:واژوو

:ناو
سەرۆکى لیژنەى تاقیکردنەوەکان 

:واژوو

:ناو
ول سک/فاکەلتى/بەرپرسى خوێندنى بااڵ لە کۆلێژ

:واژوو

:ناو
سکول /فاکەلتى/راگری کۆلێژ

:واژوو

:ناو
یاریدەدەرى سەرۆکى زانکۆ بۆ کاوربارى زانستى و خوێندنی بااڵ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە89.670029.670018.63.633.2700شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیدیارى عثمان کریم1

وەرگیراوە74.500014.500018.33.317.8000شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیڤیلیا شوان عوسمان2

وەرگیراوە64.80924.809219.234.239.0392شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیسەردار حسێن عەلی3

کەووتوە69.24709.247014.49شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیگالرە سەعدی ئیسماعیل4

کەووتوە78.732018.732014.16شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستییادگار عەزیز عەبدواڵ5

کەووتوە74.046614.046614.4شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیبڕوا زاهید محەمەد6

کەووتوە73.670013.670013.2شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیشیڤان محەمەد مستەفا7

کەووتوە68.14088.140812.6شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیباوەڕ فەیزواڵ حسێن8

کەووتوە61.96891.968910.3شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیشەوێن کۆسرەت شوکرواڵ9

کەووتوە64.71404.71408.76شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیجەالل کەریم ئۆمەر10

کەووتوە67.12207.12208.55شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیئەرسەالن حەسەن سەعید11

کەووتوە87.790027.79007.68شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیسوهەیب حسێن کاکەمەند12

کەووتوە60.43820.43822.1شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیئاراس کەمال قادر13

ێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ پاراڵ

4: ژماره ی كورسی

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە
کۆی گشتی 

خاڵی پێشبرکێ
ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

(2020 - 2019)ماستەر ساڵى خوێندنى / خشتەى ئەنجامى خوێندنی بااڵ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIELTS621.4420 75.292015.292015.150.155شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیدیمەن محەمەد مەحمود1

وەرگیراوە70.290010.290015.930.9311.2200شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیئیسرا سەعدەدەین شەمسەدین2

کەووتوە69.92479.924714.4شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیئاراس قادر پیرۆت3

کەووتوەIELTS4 69.64109.641013.114.5شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیهێرۆ خلیل سعید4

کەووتوە74.500014.50005.48شیكاری نەخۆشییەكانشیكاری نەخۆشییەكانتەکنیکی تەندروستیئاسۆ عەبدولرەحمان عبداللە5

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە77.100017.100025.210.227.3000تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیرۆزا ئاراس جەنگی1

وەرگیراوە81.003321.003317.852.8523.8533تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیهەردی حسن ڕەسوڵ2

وەرگیراوە75.665815.665821.66.622.2658تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیهەوار کەمال ئەسعەد3

وەرگیراوە62.23902.239024.69.611.8390تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیسامان محەمەد ئەمین سەعید4

وەرنەگیراوە62.78002.780015.750.753.5300تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیخونچە کاوە حەمە ساڵح5

کەووتوە64.60404.604014.34تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستینازەنین مستەفا عەزیز6

کەووتوە69.31409.314014.5تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستینەهلە رەسوڵ رەزا7

کەووتوە71.729011.729012.9تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیرێبوار لەتیف ساڵح8

کەووتوە72.213012.213011.82تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیبەسۆز بەکر مستەفا9

کەووتوە74.864014.864011.7تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیتابان محەمەد ساڵح فەرەج10

کەووتوە63.10313.103111.37تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیروئیا حسێن فەرەج11

کەووتوە76.920016.920010.77تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیشەوبۆ عەلی سلێمان12

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

4: ژماره ی كورسی

ژمارە

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

ێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ پاراڵ

4: ژماره ی كورسی

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكار

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە74.450014.450010.11تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیخەدیجە ئەبوبەکر عەزیز13

کەووتوە74.600014.60009.9تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیشنۆ عەبدواڵ سەعید14

کەووتوە64.27704.27708.1تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستینەوشیروان جەواد عەزیز15

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIELTS637.4000 91.250031.250015.150.155.5تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیبڕوا حەمە رەزا قوربانی1

وەرگیراوە86.790026.790022.37.334.0900تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیپێشڕەو یاسین شەریف2

وەرنەگیراوە83.660023.660019.414.4128.0700تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیسارا عومەر حەسەن3

کەووتوە75.747915.747912.15تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیئەمیرە نەجیب ئەمین4

کەووتوە75.302715.302712.09تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیژیان عەبدواڵ عەواڵ5

کەووتوە73.260013.26009.66تەندروستی گشتیتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیشەونم عوسمان عەبدواڵ6

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

سكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

2: ژماره ی كورسی

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستی ناوی پێشكەشكار ژمارە

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە82.231922.231912.45تەندروستی كۆمەڵتەندروستی كۆمەڵتەکنیکی تەندروستیئەڤین رەفیق تۆفیق1

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

شەهیدان :كورسی ته رخانكراو بۆ

:ژماره ی كورسی

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵتی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە

:واژوو

:ناو
سەرۆکى لیژنەى تاقیکردنەوەکان 

:واژوو

:ناو
ول سک/فاکەلتى/بەرپرسى خوێندنى بااڵ لە کۆلێژ

:واژوو

:ناو
سکول /فاکەلتى/راگری کۆلێژ

:واژوو

:ناو
یاریدەدەرى سەرۆکى زانکۆ بۆ کاوربارى زانستى و خوێندنی بااڵ 



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە81.360021.360018.53.524.8600پەیوەندی گشتیتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریچاالک عمر رشید1

وەرنەگیراوە24.6500 79.150019.150020.55.5پەیوەندی گشتیتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریشادان ئەحمەد قادر2

وەرنەگیراوە75.812015.812017217.8120پەیوەندی گشتیتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریهێمن محێدین رەحیم3

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە66.58006.580017.52.59.0800پەیوەندی گشتیتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریدانا ئەسعەد محەمەد1

ئەنجامی كۆتایی

(2020 - 2019)ماستەر ساڵى خوێندنى / خشتەى ئەنجامى خوێندنی بااڵ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

1: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیژمارە

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

شەهیدان :كورسی ته رخانكراو بۆ

:ژماره ی كورسی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكار سكۆڵ/ فاكەڵ

(ئەگەر هەیە )پسپۆری

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوەIELTS835.0700 78.070018.07002496تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریبڕوا عوسمان رەحمان1

وەرگیراوە79.921019.921020524.9210تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریعومەر کەریم شەریف2

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە84.660024.660024.59.534.1600تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریتاژان بەختیار محەمەد1

وەرگیراوە82.379022.379019.54.526.8790تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریدلێر کەمال دەروێش2

وەرنەگیراوە75.650015.650019.54.520.1500تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریهێڤی عەبدولـلەتیف یونس3

وەرنەگیراوە75.700015.700015015.7000تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریهاوژین حسێن محەمەد4

وەرنەگیراوە73.850013.850015.50.514.3500تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریتوانا هادی ئەحمەد5

وەرنەگیراوە68.69008.690017.52.511.1900تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریباخان عەزیز رەحیم6

کەووتوە76.170016.170014تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریرێژین ساڵح حەمە حەسەن7

کەووتوە73.000013.000014تەلەفزیۆنتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریسروشت جەناب محەمەد رەمزی8

ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

2: ژماره ی كورسی

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی (ئەگەر هەیە )پسپۆری

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

2: ژماره ی كورسی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە79.520019.520022.57.527.0200رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریشەهێن کەریم ئەحمەد1

وەرگیراوە75.090015.090020520.0900رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریئیسرا قەدری مەولود2

کەووتوە86.672026.672014رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریدانا عومەر ساڵح3

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە81.345521.345520.255.2526.5955رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریهاوکار جەزا حەمە کەریم1

وەرگیراوە86.092026.092015.50.526.5920رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریئۆراڵ ئەبوبەکر حسێن2

وەرنەگیراوە73.550013.550016.51.515.0500رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریجوان ئەسعەد ئەحمەد3

وەرنەگیراوە69.13009.130020514.1300رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریبەناز رەسوڵ حەمە ئەمین4

وەرنەگیراوە68.87608.876015.50.59.3760رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریتریفە حەسەن حسێن5

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی (ئەگەر هەیە )پسپۆری

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

2:    ژماره ی كورسی

(ئەگەر هەیە )پسپۆری

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

2: ژماره ی كورسی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە67.31007.310019411.3100رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریدانا بەهادین مستەفا1

کەووتوە61.33001.330013.5رۆژنامەتەکنیکی میدیاتەکنیکی کارگێریسازیان تاڵب ساڵح2

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە92.366032.366016133.3660ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریفەرەیدون نزار کریم1

کەووتوە87.036027.036014ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریمهاباد قادر فقێ علی2

کەووتوە92.959032.959011.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریساوێن قادر محمود3

کەووتوەIELTS6 90.735530.7355115.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریئیڤان فخرالدین محمد4

کەووتوە91.444031.444010.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریابوبکر عثمان محمد5

کەووتوە88.480028.48009ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریهەرێم عبدالسالم حسن6

کەووتوەIELTS6 89.310029.31007.55.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریسامان صالح عولکریم7

کەووتوە87.529027.52908ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریشیماء حسێن کریم8

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

5: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

(ئەگەر هەیە )پسپۆری

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

شەهیدان :كورسی ته رخانكراو بۆ

:ژماره ی كورسی

ئەنجامی كۆتایی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە بەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە75.560015.560015.50.516.0600ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریبینایی کاوان اسعد1

وەرگیراوە69.44489.444819413.4448ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریمیران عمر امین2

وەرگیراوە63.33303.33302058.3330ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریهۆگر احمد مستەفا5

وەرگیراوە61.29001.290021.56.57.7900ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریبڕیار حسێن احمد3

وەرگیراوە62.29002.290020.55.57.7900ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریڕێبین جمال فتاح4

کەووتوە86.348026.34809ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریالڤین اکرم عوسمان6

کەووتوە82.425022.42507ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریراوێژ یاسین احمد7

کەووتوە60.06800.06803.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریچیا عبدالواحد محمد8

کەووتوە70.218810.21887.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریخەندە نەبەز جمال9

کەووتوە74.005014.00507.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریچرۆ رفعت حمدی10

کەووتوە75.776015.77604ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریسلیڤان محمد احمد11

کەووتوە93.373033.37306.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریناز هۆشیار صاڵح رفعت12

کەووتوە60.62700.62700.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێرینەبەز عبداللە کوێخا افندی13

کەووتوە82.631022.63107.5ژمێریاریتەکنیکی دارایی و ژمێریاریتەکنیکی کارگێریئاکۆ جعفر اکرم14

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

4: ژماره ی كورسی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە92.560032.560011.85كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێرینهایت اسماعیل جمال1

کەووتوەIELTS6 5 90.768030.768011.1كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهۆزان ادیب کریم2

کەووتوە94.225034.22509.6كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریکاوان محمد صالح3

کەووتوە92.862032.86208.4كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێرینیگار عبدالقادر شکور4

کەووتوە91.085031.08507.35كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریصنوبر شریف محمد5

کەووتوە87.842027.84206.6كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریچنار صابر صاڵح6

کەووتوە82.860022.86006كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریڕێژاو احمد محمد7

کەووتوە73.707013.70705.7كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریماجد کمال سمین8

کەووتوە88.903028.90305.4كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریگواڵڵە علی مولود9

کەووتوە89.254029.25404.2كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهێڤی جەزا محمد10

تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

وەرگیراوە77.440017.440023.58.525.9400كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهەڵۆ ئاراس حسن1

وەرگیراوە79.900019.900015.20.220.1000كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریبافڵ اسماعیل بابا رسول2

وەرگیراوە66.15806.158018.63.69.7580كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریشەماڵ صدیق مستەفا3

کەووتوە78.129018.12908.85كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریژینۆ بکر حمە4

کەووتوەIELTS6 79.066019.06608.45كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریڕێبوار ڕزگارعثمان5

کەووتوەTOEFL -IBT4 80.194020.19408.2557كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریسکااڵ محمد اسعد6

کەووتوە74.683014.68308.1كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریشارۆ شاهۆ معتصم7

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

پاراڵێڵ :كورسی ته رخانكراو بۆ

3: ژماره ی كورسی

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

4: ژماره ی كورسی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

(ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

ئەنجامی كۆتایی

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە سكۆڵ/ فاكەڵ



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە74.700014.70003.6كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهاوژین عمر سڵێمان8

کەووتوە85.100025.10006.15كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریشەنگە دەشتی محمد صاڵح9

کەووتوە80.485020.48505.85كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهاوین رەؤوف محمود10

کەووتوە66.90006.90003.75كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریمصلح همزە نوری11

کەووتوە73.120013.12007.65كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریگرنگ احمد لطیف12

کەووتوە77.886017.88607.35كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریڕێباز حامد عبداللە13

کەووتوە66.41006.41007.8كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریپشتیوان اکرم ڕۆستەم14

کەووتوە79.821019.82107.5كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریهانا ڕەئوف ڕەحیم15

کەووتوە82.767022.76706.6كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریلیزا ڕەفیق نامق16

کەووتوە81.278021.27805.55كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریئامانج صدیق سعید17

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی



تێكرای نمرەی بە 
كالۆریۆسی 
پێشكەشكار

100%

ژمارەی خاڵ لەسەر 
بنەمای تێكرای 

نمرەی سەرووی 
%60

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

کەووتوە71.896011.89607.8كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریکوێستان حامد قادر1

کەووتوە90.791030.79105.4كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێریتارا احمد ڕەسوڵ2

کەووتوە82.500022.50006كارگێریتەکنیکی کارگێریتەکنیکی کارگێرینەژاد عبداللە محمد3

تی/كۆلێژناوی پێشكەشكارژمارە (ئەگەر هەیە )پسپۆریبەشی زانستیسكۆڵ/ فاكەڵ

(1)تێكرای نمرەی بە كالۆریۆس

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

گشتی :كورسی ته رخانكراو بۆ

1: ژماره ی كورسی

ئەنجامی كۆتایی

(2)تاقیكردنەوەی توانستی زانستی
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

کۆی گشتی 
خاڵی پێشبرکێ

:واژوو

:ناو
سەرۆکى لیژنەى تاقیکردنەوەکان 

:واژوو

:ناو
ول سک/فاکەلتى/بەرپرسى خوێندنى بااڵ لە کۆلێژ

:واژوو

:ناو
سکول /فاکەلتى/راگری کۆلێژ

:واژوو

:ناو
یاریدەدەرى سەرۆکى زانکۆ بۆ کاوربارى زانستى و خوێندنی بااڵ 
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