
تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

IELTS819.54.55Y - 1M3.08 76.73816.73891216هەڵگورد نەوزاد عول1
6 (5 

NUR+1 

Scopus)

وەرگیراوە2578.318

وەرگیراوە72.57712.57795250022.87.86Y - 1M4.081(NUR)554.457کاوان فایەق احمد2

60.3180.31875.9725.9720018.33.38Y - 6M6.49سالم قادر محمد3
4(3 

NUR+1TR)
وەرگیراوە2541.08

وەرنەگیراوەIELTS617.42.42Y - 4M0.332(2NUR)1035.005 70.44210.44275.8335.8335.5ئەڤین رەووف هەمزە4

کەووتوە79.319.391.521.5009.7506Y - 5M4.41000مشتاق فەرەج قادر5

ئەندازیاری گەیاندن:  ئەندازیاری گەیاندن                                  پسپۆری: کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری                  به شی زانستی : سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

ناوی پێشكەشكار

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

تاقیكردنەوەی توانستی 
(4)زانستی

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

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

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

3:  ژماره ی كورسی

ئەنجامی كۆتایی

(5)سااڵنی خزمەت(2)تێكرای نمرەی ماستەر
 توێژینەوەی زانستی و 

(6)داهێنانى زانستى

ژمارە
کۆی گشتی 

خاڵی 
پێشبرکێ

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

1



تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

وەرگیراوەIELTS818.73.73Y - 2M1.161(NUR)559.243 76.38316.38395256بەختیار علی کەریم1

/تێبینی

Y = ساڵ
M =مانگ

ئەندازیاری گەیاندن:  ئەندازیاری گەیاندن                            پسپۆری: کۆلێژی تەکنیکی ئەندازیاری                      به شی زانستی :  سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

شەهیدان: كورسی ته رخانكراو بۆ

ناوی پێشكەشكارژمارە

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

(2)تێكرای نمرەی ماستەر
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

:ژماره ی كورسی

تاقیكردنەوەی توانستی 
(4)زانستی

(5)سااڵنی خزمەت
 توێژینەوەی زانستی و 

(6)داهێنانى زانستى
کۆی گشتی 

خاڵی 
پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی

: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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تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

IELTS621.156.153Y - 2M1.16 83.5423.5483.3113.315بێستون ابراهیم حەمە رەحیم1
5(3NUR+2S

copus)
وەرگیراوە2575.16

وەرگیراوەPTE421.486.484Y - 7M2.580054.902 85.84225.842861637زانا فارس محمد2

وەرگیراوە2043.92(NUR)63.763.7685.1515.150020.015.01004صالح قادر محمود3

وەرگیراوە68.838.8385.515.50018.33.34Y - 11M2.911 Scopus7.538.04شارا مصطفى حاجي كريم4

74.63714.63787170018.723.724Y - 8M2.64محمد سعید قادر5
3(2 NUR+1 

Scopus)
وەرگیراوە17.555.497

وەرگیراوەIELTS822.417.413Y - 7M1.581 Scopus7.560.28 77.7917.7988186سۆما سعید محمد امین6

وەرگیراوە71.99411.99478.658.650020.75.73Y - 1M1.085 NUR2552.424کمال جالل رشید7

ناوی پێشكەشكارژمارە

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

(2)تێكرای نمرەی ماستەر
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

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

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

ئەنجامی كۆتایی

تەندروستی گشتی:  تەندروستی وکۆمەڵ                                   پسپۆری: تەکنیکی تەندروستی                             به شی زانستی :  سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

خودی زانکۆ:  كورسی ته رخانكراو بۆ

9:  ژماره ی كورسی

کۆی گشتی 
خاڵی 

پێشبرکێ

تاقیكردنەوەی توانستی 
(4)زانستی

(5)سااڵنی خزمەت
 توێژینەوەی زانستی و 

(6)داهێنانى زانستى

3



تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

وەرگیراوە78.13518.13571.391.390018.933.9312Y - 7M102 NUR1043.455نەوزاد خلیل اسماعیل1

وەرگیراوە62.582.5882.512.50018.213.214Y - 5M2.410020.7جوان جالل رشید2

وەرگیراوەIELTS420.45.44Y - 7M2.580023.562 63.5823.5827884سەرخێڵ ئاراز فاضل3

/تێبینی

Y = ساڵ

M =مانگ

5: ژماره ی كورسی

تەندروستی گشتی:  تەندروستی و کۆمەڵ                                     پسپۆری: تەکنیکی تەندروستی                    به شی زانستی :  سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

پاراڵێڵ: كورسی ته رخانكراو بۆ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

تاقیكردنەوەی توانستی 
(4)زانستی

(5)سااڵنی خزمەت
 توێژینەوەی زانستی و 

(6)داهێنانى زانستى
کۆی گشتی 

خاڵی 
پێشبرکێ

ئەنجامی كۆتایی ناوی پێشكەشكارژمارە

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

بروانامەی توانستی زمانی 
(3)ئینگلیزی 

(2)تێكرای نمرەی ماستەر

: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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تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

کەووتوەIELTS41206Y - 9M4.754 NUR200 71.311.372.112.114.5سۆران محمد امین حبیب1

کەووتوە65.395.3989.219.2Intermediate61403Y - 6M1.49000سالم محمود حمە2

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

2:  ژماره ی كورسی

تاقیكردنەوەی توانستی 
(4)زانستی

(5)سااڵنی خزمەت
 توێژینەوەی زانستی و 

(6)داهێنانى زانستى

ئەنجامی كۆتایی
کۆی گشتی 

خاڵی 
پێشبرکێ

تەكنیكی ژمێریاری:  تەكنیكی ژمێریاری                                       پسپۆری: تەکنیکی کارگێری                        به شی زانستی :   سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

پاراڵێڵ: كورسی ته رخانكراو بۆ

ناوی پێشكەشكارژمارە

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

(2)تێكرای نمرەی ماستەر
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 

(2020 - 2019)دكتۆرا ساڵى خوێندنى / خشتەى ئەنجامى خوێندنی بااڵ
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تێكرای 
نمرەی بە 
كالۆریۆس

ژمارەی خاڵی 
بەكالۆریۆس

تێكرای 
نمرەی 
ماستەر

ژمارەی خاڵی 
ماستەر

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 
زمانی ئینگلیزی

نمرەی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی 
زانستی

ژمارەی خاڵی 
تاقیكردنەوەی 

توانستی زانستی

ژمارەی 
سااڵنی 
خزمەت

ژمارەی 
خاڵی خزمەت

توێژینەوەی 
زانستی و 
داهێنانى 
زانستى

ژمارەی خاڵ

وەرگیراوە89.31629.31682120016.51.57Y - 4M5.334 NUR2068.146چنار عبداللە رەشید1

وەرگیراوە81.7821.7880.310.30018311Y - 5M9.411 NUR549.49پەیمان رەفیق محمد2

/تێبینی

Y = ساڵ

M =مانگ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانی:  ناوى زانکۆ 

تەكنیكی ژمێریاری:  تەكنیكی ژمێریاری                                 پسپۆری: تەکنیکی کارگێری                             به شی زانستی :   سكول /فاكه ڵتی /ناوى كۆلێژ

2: ژماره ی كورسی

ناوی پێشكەشكارژمارە

تێكرای نمرەی بە 
(1)كالۆریۆس

(2)تێكرای نمرەی ماستەر
بروانامەی توانستی زمانی 

(3)ئینگلیزی 
تاقیكردنەوەی توانستی 

(4)زانستی
(5)سااڵنی خزمەت

 توێژینەوەی زانستی و 
(6)داهێنانى زانستى

کۆی گشتی 
خاڵی 

پێشبرکێ
ئەنجامی كۆتایی

خودی زانکۆ: كورسی ته رخانكراو بۆ

: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 

6


