
داشكاندن% 15نرخ دوای  نمره ی وه رگرتن به ش\ كۆلێژ 
- - - - 8,500,000 90% بەش ی ددان/ کۆلێجی پسیشکی

- - - - 8,500,000 84% بەش ی دەرمانسازی/ کۆلێجی پسیشکی 

4,244,730           92> 4,503,555               82-91 5,176,500                                  80% بەش ی شارستانی/کۆلێجی ئەندازیاری

4,136,695           89> 4,388,933               80-88 5,044,750                                  77% بەش ی نه وت/کۆلێجی ئەندازیاری

3,624,400           89> 3,845,400               78-88 4,420,000                                  75% بەش ی كۆمپیىتەر/کۆلێجی ئەندازیاری

4,170,520           85> 4,424,820               73-84 5,086,000                                  70% بەش ی ژینگه /کۆلێجی ئەندازیاری

2,788,000           89> 2,958,000               85-88 3,400,000                                  62% (شیكاری نه خۆشییه كان)بەش ی زانستی تاقیگه ی پسیشكی / کۆلێجی زانست

- - - - 2,000,000                                  60% بەش ی زانستی كۆمپیىتەر/ کۆلێجی زانست

2,439,500           79> 2,588,250               65-78 2,975,000                                  60% بەش ی زمانی ئینگلیزی/ کۆلێجی زمان

2,817,971           79> 2,989,799               60-78 3,436,550                                  55% بەش ی كارگێری كار/ کۆلێجی کارگێڕی و ئابىری

2,817,971           79> 2,989,799               60-78 3,436,550                                  55% بەش ی ژمێریاری/ کۆلێجی کارگێڕی و ئابىری

2,817,971           79> 2,989,799               60-78 3,436,550                                  55% بەش ی بانك و دارایی/ کۆلێجی کارگێڕی و ئابىری

2,817,971           79> 2,989,799               60-78 3,436,550                                  55% بەش ی كارگێڕی زانیاری/ کۆلێجی کارگێڕی و ئابىری

2,817,971           79> 2,989,799               60-78 3,436,550                                  55% بەش ی بازرگانی ئه لكترۆنی/ کۆلێجی کارگێڕی و ئابىری

فێرخىازی سێیەم فێرخىازی دووەم  فێرخىازی یەکەم

0% 50% 0%

100% 0% 0%

خواز لە لە هەمان کاتدا تەنها یەک داشکاندن دەیگرێتەوە: تێبینی  ر
فێ 

 خوێندنی ئەکادییم 
ی

٢٠١٩-٢٠١٨نرخ و داشکاندنەکان بەپێ ی بەشەکانی زانکۆ بۆ ساڵ

:کاتژمێری خىێندن  (٦٠)هاوکاری دارایی فێرخىازان لە دوای تەواوکردنی 

دا بێت کە لە کۆتایی هەر  [داشکاندن  (٢٥%) داشکاندن،  یان لیستی ڕاگری کۆلێجەکان ٥٠%لیستی سەرۆک  ]کاتژمێری خوێندن تەواودەکات، لەوەرزەکانی داهاتوودا داشکاندنی بۆ دەکرێت ئەگەر لە  (٦٠)پاش ئەوەی فێرخواز لە زانکۆ  

.وەرزێکدا ئامادە دەکرێن

داشکاندن بۆ ئەندامانی یەک خێزان، بە مەرجێک ناویان لەسەر یەک فۆڕمی خۆراک بێت

داشكاندنیان بۆ % 13ئه و نمرانه ی 

 کاتژمێری خىێندن٦٠بۆ / ئه كرێت

داشكاندنیان بۆ % 18ئه و نمرانه ی 

 کاتژمێری خىێندن٦٠بۆ /ئه كرێت


