
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                  (٢٠٢٠ شەش اەیڤتاکو ه ٢٠١٩ فتەح اەیڤ)ه  ٢٠٢٠-٢٠١٩ لیڤشال ن یگشت نیێ ترویم نێقوتابخان رداەروەپ ایرەبێڤەسالناما ر

 کرنیەهاتیلسەریاپێداجوون ١١/١٩/٢٠١٩*  

 

٩٢٠١ فتەمانگا ح  ٩٢٠١ شتەمانگا ه  ٩٢٠١ هـەمانگا ن          ٢٠١٩مانگا دەهـ  

٢٠١٩مانگا یانزدە   

 
٢٠١٩مانگا دوانزدە  ٢٠٢٠مانگا ئێک   ٢٠٢٠مانگا دوو    

٢٠٢٠مانگا سێ   

 
٢٠٢٠مانگا چوار  ٢٠٢٠مانگا پێنچ   ٢٠٢٠مانگا شەش    

روژێن پەیوەندیکرنا ماموستای 

 ب قوتابخانێ

پیالندانێن خەزنکری / روژا 
 پێشڤەبرنا پروفشنال

 روژێن قوتابی دچنە دەوامێ

ئەو روژێن قوتابی نە چنە 
 دەوامێ

 
قوتابی ناچنە دەوامێ ئو ئوفیسێن 

 رێڤەبەرنێژی دگرتی ینە

 

 قوتابیانیف دەوامە بو هەمی 

نیف دەوامە بەس بو قوتابیێن 

  ١٢تا   ٩ئامادەیی ل قوناغا 

پێشڤەبرنا پروفشنال اروژ  

 

کر رۆژا ٦ ژ زیاتر پێدڤی ئەگەر ێبەفربارین رۆژێن قەرەبووکرنا                   

                                        پێنج مانگا ٢٩ ،٢٨ ،٧٢ ،٢٦    

     

 

                                  حەفتیا تۆمارکرنا قۆتابیێن نوی  7/29-8/2

               ێوامەبو د یرەبێڤەەر ێکاریهار کرناێستپەروژا د 7/11
30/7  لەدگ ێبو کاردکرن ێوامەبو د ایماموستا کرناێستپەروژا د   

                                              ێقوتابخان ایرێو کارگ یرەبێڤەر
31/7                 یبو ستاف ێوامەد ژاۆ/ ر ێوانگووتن ێپالندانانا ستاف    

1/8پالندانانا ستافێ وانگووتنێ / رۆژا دەوامێ بو ستافی                       
                 یبو ستاف ێوامەد ژاۆ/ ر ێوانگووتن ێپالندانانا ستاف 8/2
 سەب ەوامەفول د ١٢تا  ١ نێبو قوناغ-ێامەد ای ێکێروژا ئ 8/5

                                    ەوامەد فین ەیک یزاروکا و پر ێبو باخچ
               ێوامەد ەناچن یقوتاب -یروژا پالندانانا ماموستا 8/30
                 ێوامەد ەناچن یقوتاب -کاراێروژا کر داناڤەنێب 9/2
                                ێچوونڤەشێپ نێکارت کرناڤەالەب 9/6
                                        ێکێئ کایچار کایدوماه 10/4
                                                  ێزیپا داناڤەنێب   10/7-10/11

14/10                                       ێدوو کایچار کرناێستپەد 
مۆستا دێ چنە دەوامێ؛ پالندانان/رۆژا رۆژا پالندانێ، ما 10/18

 تۆمارا؛ قۆتابی ناچنە دەوامێ                                                
                           الفکرنەب ەنێه ێکارت د پورتیر 10/22
         ێوامەد ەناچن یقوتاب -و بابا  کیروژا کومبوونا دا 11/8

11/11 هەمی قۆتابخانە دگرتینە؛ قۆتابی  -راەگاوەنەروژا ج داناڤەبهن       

 ناچنە دەوامێ                                                                    
                                  ێچوونڤەشێپ نێکارت الفکرناەب 11/15
                                  ێکرنیسوپاس ژناەجبهێنڤەدانا  11/27-11/29
12/16-12/18                                ١٢-٩ قۆناغێن بو تاقیکرنا بو رۆژ نیڤ   

19/12نیڤ رۆژ دەوام بو هەمی قۆتابیا؛ دوماهیکا سمستەرێ ئێکێ       

12/20-1/3 بهێنڤەدانێن زڤستانێ                                             

 ژاۆپالندانان/ر ؛ێوامەد ەچن ێد ستاۆمام ،ێپالندان ژاۆر 1/6

                                                 ێوامەد ەناچن یتابۆق مارا؛ۆت
                                     ێیێس کایچار کرناێستپەد 1/7
                                     کارتا پورتیر کرناڤەالەب 1/9
         ێوامەد ەناچن یقوتاب نگ؛یمارتن لوثر ک داناڤەنێبه 1/20
                               ێچوونڤەشێپ نێکارت الفکرناەب 2/7
            ێوامەد ەناچن یقوتاب-یروژا پالندانانا ماموستا 2/17
                                یێ ێس کایچار کهاتنایدوماه 3/13
   ەو بابان کیدا مبووناۆک – ایتابۆق یمەبو ه ژۆر یڤن 3/13

                                                                   ۆریڤن یپشت
                                            ێبوهار داناڤەنێبه 3/16-3/20
                                  ێچوار کایچار کرناێستپەد 3/23
                                    کارتا پورتایر کرناڤەالەب 3/24
                                            ێبوهار داناڤەنێبه 4/10
                   ێچوونڤەشێپ نێکارتراپۆرت  کرناڤەالەب 4/21
            ١٢تا قوناغا  ٩قوناغا  ێکرنیروژ بو تاق فین 5/18-5/20
 یمەبو ه وامەروژ د فین کرنا؛یتاق ای ێکیروژا دوماه 5/21

                                     ێساال خاندن ای یێروژا دوماه ا؛یقوتاب
  یادگاریا                                   بهێنڤەدانا رۆژا 5/25
     یرەبێڤەر ێکاریبو هار ێروژا قوتابخان کیدوماه 6/2

KURDISH 


