
ژمارەبەشکۆڵێژ
42تەالرسازیئەندازیاری
62شارستانیئەندازیاری
58كارەبائەندازیاری
61میكانیك و میكاترونیكسئەندازیاری
88پرۆگرامسازی و ئینفۆرماتكسئەندازیاری
25جیۆماتكس رووپێوانئەندازیاری
52بەنداو وەسەرچاوەكانی ئاوئەندازیاری
27كیمیاو پترۆ كیمیائەندازیاری
11پرۆگرامسازی و ئینفۆرماتكس ئیوارانئەندازیاری
426ئەندازیاری

102بایۆلۆجیزانست
110كیمیازانست
83فیزیازانست
58ماتماتیكزانست
53جیۆلۆجیزانست
62زانست و تەندروستی ژینگە زانست
83كۆمپیوتە رزانست
7بایۆلۆجی  ئیوارانزانست
5كیمیا         ئیوارانزانست
6كۆمپیوتە ر    ئیوارانزانست
569زانست
149یاسایاسا

74زانستە  سیاسییە كانزانستە  سیاسییە كان
68کیمیا پەروەردە
96بایلۆجی پەروەردە
64فیزیك پەروەردە
68ماتماتیک پەروەردە
64رێنمایی پەروەردەی و دەرونی پەروەردە
27پەروەردەی تایبەت پەروەردە
76زمانی کوردیپەروەردە
90زمانی عەرەبی پەروەردە

(خولی یەکەم ودووەم  ) ٢٠٢٢-٢٠٢١ئاماری دەرجووانی کۆلێژەکانی زانکۆی سەالحەدین بۆ ساڵی خوێندنی 



102زمانی ئینگلیزی پەروەردە
14زمانی سریانی پەروەردە
84زمانی ئینگلیزی  ئیواران پەروەردە
753 پەروەردە

109كارگێری كار كارگێری و ئابووری
165ژمێریاری كارگێری و ئابووری
122زانستی دارایی و بانك كارگێری و ئابووری
137ئابووری كارگێری و ئابووری
149ئاماروزانیارییەکان كارگێری و ئابووری
47كارگێری رێكخراوه  گە شتیاریە كان كارگێری و ئابووری
52كارگێری كار   ئیواران كارگێری و ئابووری
781 كارگێری و ئابووری

15سامانی ئاژه ڵیزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
5سامانی ماسی و گیانە وه ره  ئاوییە كانزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
12دارستانزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
12ڕه زگە ریزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
18پاراستنی ڕووه كزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
20پیشە سازی خۆراكزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
8خاك و ئاوزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
8بە رووبوومی كێلگە ییزانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان
98زانستە  ئە ندازیارییە  كشتوكاڵییە كان

140کۆمەلناسیئاداب
111مێژووئاداب
84جوگرافیائاداب
69شوینەوارئاداب
48ڕاگایاندنئاداب
78کاری کۆمەالیەتیئاداب
46دەرونزانیئاداب
25فەلەسفەئاداب
15ڕاگایاندن  ئیوارانئاداب
616ئاداب
85کوردی زمان
82عربی زمان



92ئینگلیزی زمان
19فارسی زمان
18فەڕەنسی زمان
24تورکی زمان
12ئەڵمانی زمان
332 زمان

 پە روه رده ی جە ستە یی و زانستە  
وه رزشییە كان

118وه رزش

 پە روه رده ی جە ستە یی و زانستە  
وه رزشییە كان

1وه رزش  ئیواران

 پە روه رده ی جە ستە یی و زانستە  
وه رزشییە كان

119

60شە ريعە  زانستە  ئيسالميە كان
94خوێندنى ئيسالمى زانستە  ئيسالميە كان
44پە روه رده ى ئاينى زانستە  ئيسالميە كان
198 زانستە  ئيسالميە كان

47زمانی کوردیشەقاڵوە /پەروەردە
42زمانی عەرەبیشەقاڵوە /پەروەردە
28بایۆلۆجیشەقاڵوە /پەروەردە
27فیزیاشەقاڵوە /پەروەردە
15پەوەردەی وەرزششەقاڵوە /پەروەردە
159شەقاڵوە /پەروەردە

44زمانى کورد ى پەروەردەى مەخموور
50زمانى عەرەبى پەروەردەى مەخموور
94 پەروەردەى مەخموور
123زمانی ئینگلیزی پەروەردەی بنەرەتی
66زانستى گشتى پەروەردەی بنەرەتی
46زمانی عەرەبی پەروەردەی بنەرەتی
120زمانی کوردی پەروەردەی بنەرەتی
90زانستی كۆمە التییە كان پەروەردەی بنەرەتی
59باخچەى مندااڵن پەروەردەی بنەرەتی
52ماتماتیك پەروەردەی بنەرەتی
32ئیواران -زمانی کوردی  پەروەردەی بنەڕەتی



65ئیواران -زمانی عەرەبی  پەروەردەی بنەڕەتی
46ئیواران -زانستە کۆمەالیەتییەکان پەروەردەی بنەڕەتی
25ئیواران -زانستە گشتییەکان پەروەردەی بنەڕەتی
96ئیواران -زمانی ئینگلیزی پەروەردەی بنەڕەتی
22ئیواران -ماتماتیک پەروەردەی بنەڕەتی
842 پەروەردەی بنەرەتی

18شێوه كاریهونە ره جوانە كان
24موزیكهونە ره جوانە كان
18سینە ما و شانۆهونە ره جوانە كان
60هونە ره جوانە كان

5270                       کۆ


