
زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

کانديد88.47728.47719.933919423.9339گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمصطفى عمر وشيار١

کانديد91.36931.36921.958316.51.523.4583گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىحسن احمد كوردستان٢

دەرنەچوو81.121.114.7710.5گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىبكر عمر ئاراس هةژان٣

دەرنەچوو65.7445.7444.02089گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمحمود ئاوات شارؤ٤

خۆی وەکدەرنەچوو84.54524.54517.18157گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمصطفى نوري باڤَي٥

كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

 کورسى١٠: ژماره ی كورسی

پەسەندەکانديد93.7733.7723.63918.53.527.139گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمحمود احمد روخؤش١

کانديد90.4630.4621.32217223.322گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىالدين محيي احمد بةناز٢

پەسەندەکانديد88.20428.20419.742818.53.523.2428گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىصالح محمد محمد خةندة٣

کانديد93.04133.04123.128715023.1287گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىعمر دليَر محمد گؤلَدؤز٤

کانديد87.03827.03818.926615018.9266گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىاسماعيل محمد مسلم٥

کانديد79.33419.33413.533819417.5338گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمحمد عاصي گوآللَة٦
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کانديد79.22419.22413.456815.50.513.9568گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىامين حمة عبدهللا رؤژان٧

کانديد70.74910.7497.52431729.5243گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمحمود صالح هيَمن٨

کانديد68.68.66.021728.02گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىحسن عزيز كويَستان٩

کانديد67.8937.8935.52511505.5251گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىحسين حمة مهدي سةالر١٠

وەرنەگيراو67.4267.4265.19821505.1982گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمحمد ياسر عدنان١١

دەرنەچوو6.0158-7-61.4061.4060.98428گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجى فرج حمة محمد هةردي١٢

دەرنەچوو70.59410.5947.41585گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىاسماعيل محمد محمود١٣

دەرنەچوو82.42522.42515.69759.5گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجى احمد ياسين راويَژ١٤

دەرنەچوو70.6210.627.4348.5گشتى ژمێريارىگشتى ژمێريارىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىحمةامين احمد پێشەوا١٥

گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

کانديد95.54335.54324.880119.54.529.3801کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىانور اكرم ميادة١

کانديد92.71232.71222.898415.90.923.7984کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىحسن ديار زمين٢

دەرنەچوو83.65323.65316.55719.3کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىقادر علي محمد٣

دەرنەچوو90.76830.76821.53768.4کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىكريم اديب هؤزان٤

دەرنەچوو60.470.470.32911کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىرشيد حمة احمد كرمانج٥
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كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

 کورسى١٠: ژماره ی كورسی

کانديد92.42732.42722.698915022.6989کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىجمال جالل تؤلَة١

کانديد84.4524.4517.11516.51.518.615کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىصالح رشيد رازاو٢

کانديد84.12824.12816.889615.60.617.4896-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجى امين فتاح شيما٣

کانديد79.819.813.8617.12.115.96کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىمجيد ساالر شيالن٤

کانديد77.66317.66312.364116.61.613.9641-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىتوفيق عبدهللا شيالن٥

کانديد79.628219.628213.7397415013.73974-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىقادر انور تةرزة٦

کانديد75.66415.66410.964815.60.611.5648-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجى مارفرؤوف لميعة٧

کانديد75.5415.5410.87815.30.311.178کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىقادر الدين صالح ئاكؤ٨

کانديد66.3786.3784.464615.80.85.2646-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىشريف فتحي ذوان٩

کانديد64.8974.8973.427916.81.85.2279کارگێڕىکارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىشريف عبدهللا شليَر١٠

دەرنەچوو92.5632.5622.79211.5-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجى جمال اسماعيل نهايت١١

دەرنەچوو65.495.493.8439.1-کار کارگێڕىکارگێڕى تەکنيکى کۆلێجىرشيد ابراهيم پشتيوان١٢

گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى ستراتیژى و لێکۆلینەوەى زانستى+زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ
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کانديدITIT67.1137.1134.979118.33.38.2791ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىعبدالكريم دةرويَش هەڤال١

کانديدITIT60.3040.3040.212816.81.82.0128ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجى  احمد الدين صالح سةركؤ٢

دەرنەچووITIT65.455.453.8159ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىجاسم حسين هيَرش٣

دەرنەچووITIT60.82860.82860.5800210.8ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىمحمد رةحمان سوران٤

كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

 کورسى١٠: ژماره ی كورسی

کانديدITIT79.659519.659513.7616518.63.617.36165ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجى  عمر خيرهللا هۆگر١

کانديدITIT79.372619.372613.5608215013.56082ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىصالح فرج شاآلو٢

کانديدITIT65.7935.7934.055116.051.055.1051ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىاحمد توفيق باخان٣

پەسەندەکاندیدITIT60.150.150.1051500.105ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىاحمد علي محمد ئاري٤

دەرنەچووITIT63.87623.87622.713347.2ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىحمةتاَل قادر هاورَي٥

دەرنەچووITIT66.7376.7374.71591.8ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىعلي عبدالرحمن علي٦

دەرنەچووITIT69.94359.94356.960457.65ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىاسماعيل محمد گۆران٧

دەرنەچووITIT80.876220.876214.613347.35ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجى احمد عمر هيَرؤ٨

دەرنەچووITIT69.5649.5646.69483.6ئينفۆرماتيک تەکنيکى کۆلێجىكريم طالب عبدالكريم طالب٩
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گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

کانديد66.3086.3084.415617.12.16.5156شار پالنسازى ئەندازيارىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىمجيد احمد ريَباز١

کانديد67.637.635.3411505.341شار پالنسازى ئەندازيارىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىمحمد جالل محمد٢

دەرنەچوو64.1124.1122.878411.1شار پالنسازى ئەندازيارىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىاحمد كمال ئاري٣

كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

 کورسى١٠: ژماره ی كورسی

کانديد74.13614.1369.895216.81.811.6952شار پالنسازىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىغريب محمد عدنان مريم١

کانديد75.14915.14910.604315010.6043شار پالنسازىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىرسول بختيار مروة٢

کانديد69.8449.8446.890815.30.37.1908شار پالنسازىشار پالنسازى ئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىمجيد عزةت مخلد٣
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بنەماى سەرو 

٦٠%

ئەنجام ژمارەى خال 

لەسەر ریژەى 

ى % ٧٠

خالەکۆکراوەکان

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

زانستى بەشىسکوڵ/کۆلێژ/فاکەڵتى
 ئەگەر پسپۆرى

هەیە

تێکڕاى نمرەى بەکالۆریۆس
تاقیکردنەوەى توانستى 

زانستى

تێکڕاى 

نمرەى 

بەکالۆریۆس

ژمارەى خاڵ

نمرەى 

تاقیکردنەوە

ى توانستى 

زانستى

ئەنجامپێشکەشکار ناوىژ
ئەنجامى تانە و 

سکاال

ئەنجامى تانە و 

سکاال



گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

کانديد76.60216.60211.621423.78.720.3214-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىقادر عول جمال محمد١

کانديد74.662214.662210.2635424.39.319.56354-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىصوفي قادر بةيان٢

وەرنەگيراو75.44515.44510.811517.12.112.9115-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجى  محمد ئوميَد هةوراز٣

كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

 کورسى٨: ژماره ی كورسی

کانديد68.9518.9516.265723.48.414.6657-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىمصطفى جمال سادؤنيا١

کانديد70.787410.78747.5511815.60.68.15118-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىمحمد جمال ساكار٢

کانديد69.1299.1296.39031506.3903-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجى  محمد ابراهيم گۆران٣

کانديد63.3483.3482.343615.30.32.6436-نەوت و وزەئەندازيارى تەکنيکى کۆلێجىكمال كاروان کەڤێ٤

گشت دامەزراوەکانى خوێندنى باال: كورسی ته رخانكراو بۆ

 کورسى٢: ژماره ی كورسی

تەندروستى

خالەکۆکراوە

کان لە سەر 

بنەماى سەرو 

٦٠%

زانستى بەشىسکوڵ/کۆلێژ/فاکەڵتى
 ئەگەر پسپۆرى

هەیە

تێکڕاى نمرەى بەکالۆریۆس
تاقیکردنەوەى توانستى 

زانستى

تێکڕاى 

نمرەى 

بەکالۆریۆس

ژمارەى خاڵ

نمرەى 

تاقیکردنەوە

ى توانستى 

زانستى

ژمارەى 

خاڵى 

تاقیکردنەوەى

 زانستى

خالەکۆکراوە

کان لە سەر 

بنەماى سەرو 

٦٠%

ژمارەى خال 

لەسەر ریژەى 

ى % ٧٠

خالەکۆکراوەکان

ژمارەى خال 

لەسەر ریژەى 

ى % ٧٠

خالەکۆکراوەکان

دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى ستراتیژى و لێکۆلینەوەى زانستى+زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

نیە پێشکەشکارى هیچ

کۆى گشتى 

خاڵى پێشبڕکێ

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى ستراتیژى و لێکۆلینەوەى زانستى+زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

زانستى بەشىسکوڵ/کۆلێژ/فاکەڵتىپێشکەشکار ناوىژ
 ئەگەر پسپۆرى

هەیە

تێکڕاى نمرەى بەکالۆریۆس
تاقیکردنەوەى توانستى 

زانستى

کۆى گشتى 

خاڵى پێشبڕکێ
تێکڕاى 

نمرەى 

بەکالۆریۆس

ژمارەى خاڵ

نمرەى 

تاقیکردنەوە

ى توانستى 

زانستى

ژمارەى 

خاڵى 

تاقیکردنەوەى

 زانستى

ئەنجامپێشکەشکار ناوىژ

ئەنجام

ئەنجامى تانە و 

سکاال

ئەنجامى تانە و 

سکاال



كورسی ته رخانكراو بە پارالیل

  کورسى٨: ژماره ی كورسی

کانديد86.3826.3818.46618.33.321.766کۆمەڵ و تەندروستىکۆمەڵ و تەندروستىتەندروستى تەکنيکى کۆلێجىعنايةت عزيز كمال١

کانديد62.8882.8882.02161502.0216کۆمەڵ و تەندروستىکۆمەڵ و تەندروستىتەندروستى تەکنيکى کۆلێجى ابراهيم نوريفاضل٢

دەرنەچوو67.6087.6085.32560کۆمەڵ و تەندروستىکۆمەڵ و تەندروستىتەندروستى تەکنيکى کۆلێجىعمر حاجي فريدة٣

تێکڕاى نمرەى بەکالۆریۆس
تاقیکردنەوەى توانستى 

زانستى

کۆى گشتى 

خاڵى پێشبڕکێ
تێکڕاى 

نمرەى 

بەکالۆریۆس

ژمارەى خاڵ

نمرەى 

تاقیکردنەوە

ى توانستى 

زانستى

ژمارەى 

خاڵى 

تاقیکردنەوەى

 زانستى

خالەکۆکراوە

کان لە سەر 

بنەماى سەرو 

٦٠%

ژمارەى خال 

لەسەر ریژەى 

ى % ٧٠

خالەکۆکراوەکان

زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى:  ناوى زانکۆ

ئەنجام زانستى بەشىسکوڵ/کۆلێژ/فاکەڵتىپێشکەشکار ناوىژ
 ئەگەر پسپۆرى

هەیە

ئەنجامى تانە و 

سکاال




