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كۆلێژی ئاداب

کۆمەڵناسی ئێواران: بەش

نـــــــــــاوه كانژ

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، كۆمە لناسی ژینگە، ده روازه ی ئە نترۆپۆلۆژیا، هزری كۆمە اڵیە تی كۆن، نە خشە سازی توێژینە وه ، هزری نوێ، جێنده ر، نە خۆشیە كۆمە اڵیە تیەکان)

(چە مكە  كۆمە اڵیە تییە كان، تێكستی كۆمە ڵناسیی)
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(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، ده روازه ی ئە نترۆپۆلۆژیا، كۆمە ڵناسی پە روه رده ، جیێنده ر، نە خۆشی كۆمە اڵیە تی، عبور لە  ڕێگاكانی خزمە تگوزاریی )
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(تێکست)

(گرفت، نەخۆشیە کۆمەاڵیەتیەکان، پەروەردە)

(2023-2022)ساڵی خوێندنی

تێبینی

(چە مكە  كۆمە اڵیە تییە كان، تێكستی كۆمە ڵناسیی)

(كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە  كۆمە اڵیە تییە كان، نە خۆشییە  كۆمە اڵیە تییە كان، عبور لە  تێكست)

(تێکست)

(رێگاکانی خزمەتگوزاری)

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، نە خشە سازیی توێژینە وه ، هزری نوێ، جێنده ر، نە خۆشی كۆمە اڵیە تیی)

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، نە خشە سازیی توێژینە وه ، كۆمە ڵناسی پە روه رده ، جێنده ر )

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، كۆمە ڵناسی پە روه رده  )

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، گرفتە كۆمە اڵیە تییە كان، ده روازه ی ئە نترۆپۆلۆژیا، نە خشە سازیی توێژینە وه ، هزری نوێ، عبور لە  تێكست )

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، ده روازه ی ئە نترۆپۆلۆژیا و عبور لە  چە مكە كان، نە خشە سازیی توێژینە وه ، كۆمە ڵناسیی پە روه رده ، هزری نوێ، نە خۆشی كۆمە اڵیە تی، عبور لە  تێكست)

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، كۆمە ڵناسی ئایین، نە خشە سازیی توێژینە وه ، كۆمە لناسی پە روه رده ، عبور لە  تێكست)

(ڕێگاكانی توێژینە وه ی كۆمە اڵیە تی، ده روازه ی ئە نترۆپۆلۆژیا، نە خشە سازی توێژینە وه ، ئە نترۆپۆلۆژیای كۆمە الیە تی، عبور لە  تێكست)
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