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  ێنماییەکانىڕمەرج و  

بۆ ساڵی  هەرێمکانى لە زانکۆ خويندكاران قوتابیان/نى وەرگرت 

 2021-2020خوێندنی 

  : م كه یهبڕگەى 

 :مرمافی وەرگرتن و پێشکەش کردنی فۆ

  ، چوونکە وەرگورتن کە فۆرمی وەرگرتن پێشکەش دەکات مەرج نییە وەربگیرێت کخوێندكارێ /هەر قوتابی -1
 /قوتابیوان لە نێوان تێکوڕا   نمرهۆی كسەر بنچینەی کێبڕکێ لە وزانستى عەدالەت ئامێز پێی چەند بنەمایەکی بە

 .دەبێت خوێندکاران
 سیسووتەمى یژمووار کردنووئەبە وە  (قبوووم مركووز )  ناوەنوود رگرتنووی وه بە شووێوازی كان شووە بەوەرگوورتن لە  -2
ک  یوە  رگرتنوی تەناوا لوە خوێنودکار موافی وه /قوتوابی ،جێبەجێ دەکرێوت بۆ هەموو کۆلێژ و بەشەکان  )تکرید(

 .بە گشتی كان ەیزانكۆ حكومی  لە  شوێن هەیە 
خولەوە بەشدار  دوو بەهەر (2020-2019)ى دوانزە  ئامادەیى بۆ ساڵى خوێندنى لهەموو دەرچووانى پۆ -3

 .دەبن لە یەک پرۆسە  پێشبڕکێ
زانکوۆیەک و  و بێت لە زانکۆ یان پەیمانگەی حکومی هەمان کاتدا خوێندکار خوێندکار مافی نییە لە /قوتابی -4

       هەموان کواتی   ، ئەگەر خوێنودکارێک لە زانکوۆ یوان پەیموانگەی حکوومی و لە (ئەهلوی )ت  تایبوە کىیەپەیمانگە
دوای ڕاگەیانودنی  ڕۆژ (10)مواوە  سەری لە  ئەوا پێویستە لە، وەرگیرا  (ئەهلی )ت  تایبە پەیمانگە  و زانکۆلە 

داوای   كووە تە تایبەپەیمووانگە و  ناوەکووان بڕیوواری خووۆی بوودات و لە زانکووۆ و پەیمووانگەی حکووومی یووان لە زانکووۆ
 دەکرێت.یاسایی لەگەڵ  چینەوەیێپلێبە پێچەوانەوە   ، ە و سڕینەوەی ناو بکاتیکێشانەوەی دۆس

ان یوڵتی  فاكوە و ژێمی پێشوکەش کوردووە لە یەکێوک لە کوۆلرپێشتر فۆسااڵنی   كەخوێندکارەی / ئەو قوتابی -5
 خوێندنەکەی کردبێت یان نەکردبێت مافی نیویە جوارێکی ئەگەر پەیوەندی بەو پەیمانگەکانی هەرێم وەرگیراوە

 .دەگرێتەوەئێوارانی   ل وێوەرگیراوانی پارالئەمە زانکۆالین بۆ  تر داواکاری وەرگرتن پێشکەش بکات
  كوە یواری خوۆیڕی بپێو  بە قوتابی دەبێت /ئارەزووی خوێندکار یپێ  بە (اختيارات) کان ههەڵبژاردو  زبەندیێڕ -6

 ، هەڵبژاردن کەمتر نەبێوت (٥٠)بە مەرجێک لە ،  تنىپێوەرێکی گرنگ و سەرەکییە لە دیاریکردنی شوێنی وەرگر
خوێنوودکار ڕەچوواوی مەرجە گشووتی و تایبەتییەکووانی وەرگوورتن بکووات و تەناووا ئەو  /سووەر قوتووابی پێویسووتە لە
  ۆیههب ، و لقوی خوێنودنی ئاموادەییەکەی دەگون ێوت هەڵبژێرێت کە لەگەڵ ئارەزووی خوۆی  شانە بە و خوێندن

 .نامێنێ ى وه پڕكردنه  ڵه هه وی بهبیانو

         ژێووک یووان پەیمووانگەیەک دەرنەچوووو ێنوواوی لە هوویل کۆل وخوێنوودکار فووۆرمی پێشووکەش کوورد /ئەگەر قوتووابی -7
، ئەوا ناوەنوودی وەرگوورتن هەڵدەسووتێت بە دابەش کردنووی ئەو  هووۆی کەمووی و نەگون ووانی هەڵبژاردنەکووانی بە

بە ڕەچواوکردنی  ودەمێنونەوەبە بەتواڵی  كانخوێندن کە لە زانکۆ یانە ئەو کورسی لە سەرخوێندکارانە  /قوتابی
 خوێندکارانە مافی نارەزاییان نابێت. /، ئەو قوتابی کەمترین کۆنمرەی وەرگیراو

ژ یوان پەیموانگەیەک وەرنواگیرێن ێهوۆی کەموی کۆنمرەکانیوان لە هویل کوۆل خوێندکارانەی کە بە /ئەو قوتابی -8
        ،  ی دووەموی پێشوکەش کوردنڵکێبڕکوێ بە پێوی کوۆنمرەی سوا  وه بچنوەلە سواڵی ئاینودەدا دووبوارە    بۆیان هەیە

ناا دوو سواڵ  یی تە یی زانستی و وێژه رچووانی ئاماده واتە ده،  یەک ساڵ پێدەدرێت تەناا بۆ انوە ئەو مافەشی
لە هویل زانکوۆ و   پێشوتربێوت کە  ده ە رچوووان و ده ناا بۆ ئە می  تە ڵی دووهساو   یە كردنيان هە ش مافی پێشكە

 .نلە ناوەوەو دەرەوەی هەرێم وەرنەگیراب  ت تایبەو  پەیمانگەیەکی حکومی
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  : م دووهبڕگەى 

 :مەرجە گشتییەکانی وەرگرتن

 : زانکۆ و پەیمانگەکان وەردەگیرێت پێویستە ئەم مەرجانەی خوارەوەی تێدابێت خوێندکارەی لە /قوتابی ئەو 

تى نیشتەجێ بووونى نین پێویستە کارراقى ێقوتابیانە  کە ع وە بۆ ئەو،  خاوەنی ڕەگەزنامەی عێراقی بێت -1
 هەرێمیان هەبێت.

 بێت و بڕوانامەکەی پەسەند کرا هەرێمی کوردستانئامادەییەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردەی دەرچووی  -2
            .الیەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی پارێزگاکەیەوەلە بێت 

 مەرجە تایبەتییانەی بۆ هەر خوێندنێک دیاریکراوە.پێی ئەو بە لە پشکنینی پزیشکی دەرچووبێت  -3

پەروەردە   و بەشووەکانى کووۆلێژ)جووگە لە  سوواڵ زیوواتر نەبێووت بووۆ خوێنوودنی بەیانیووان (30)تەمەنووی لە  -4
وێنووودکارەی تێکووووڕای خ /ئەو قوتوووابی ،زیووواتر بێوووت  ڵسوووا  (25) نابێوووت قوتوووابى تەمەنوووى لە کە (وەرزش

  رجووە م مە ئووە ەو ، بووۆ ناکرێووت سووەرەوەیە ڕەچوواوی مەرجووی تەمەنووی بە  %(80)ەی لە نووزنموورەی پووۆلی دوا
 .(پەروەردە  وەرزشو بەشەکانى  کۆلێژ) جگە لە ێتەوەگر كانی  ده ەیی پیشە  ییە ئاماده

        الیەن لێژنەیەکووى تووایبەت ەکانى دەرەوە  هەرێووم لەیدەرچوووانى خوێنوودنى کووورد  لە نوواوچە کوردسوتانی -5
 ەکانیان دەکرێت.یشایستە بوونیان سەیر  داواکاری پێىلە وەزارەت بە هەماهەنگى زانکۆکان بە 

 

  م: سێیهبڕگەى  

 :ەکانی هەرێمیی ئامادهلقی زانستی و وێژەیی رچووانی  رگرتنی ده وه

و  دەرچووانى پوۆلى دوانوزە  ئاموادەیى بەشوى زانسوتى بوۆ پێشوکەش کردنوى داواکوار  وەرگورتن لە کوۆلێژ -1
                      دەتووووانن تەناوووا نمووورە  وانە پەیوەندیووودارەکان (، زانسوووت کوووۆمەڵە  پزیشوووکى ، ئەنووودازیار )بەشوووەکانى 

ئەژموار بوکەن ، ئەژموار کردنوى نمورە  وانەکوانى تور  (، زمانى ئینگلیوز  ، زیندەوەرزانى ، بیرکار  ، کیمیا فیزیا )
 سەرجەم وانەکان دەرچووبێت. لە  اربە مەرجێک پێشکەشک ، ئارەزوو مەندانە دەبێت

ر  هوە  و ەروەردە دایەتوی پ زاره ركی وه ئوە  لوە  كخراو شێوازێكی یوە  بە (11) و (10)ی پۆلی  ێژهڕژماركردنی  ەئ -2
 . وه كرێتە ده  رده روه تی پە زاره ووی وهڕو  ره یی بە ی ئاماده ر كۆنمره سە لە  ک یە وه پێداچوونە

 توى رایە بە ڕێوه بە  لە ری كاروباری هونە تىری گش بە ڕێوه ری بە ده یاریده تى رۆكایە سە  ت کە بە تایبەیەکی  ژنەێل -3
 ردبوین دەکواتوو رچووون ی ده م و بڕواناموەرفوۆ ئەو لێوژنەیە ، كوان پێوک دەهێنرێوتای پارێزگ رده روه پوە تىگش

  تییوە رایە بە ڕێوه بە و  رده روه پوە توى رایوە بە بەڕێوه ی زانیارییەکان لە ئەستۆییڕاستی و دروست ەتىییبەرپرسیار
 دایە. كانای پارێزگ رده روه كانی پە ەیگشتی

 كوات ده (تحسوین مدودم) واتوە )اڕباشوتر کردنوى تێکو) ی وه تاقیكردنە  دووباره  ی كە خوێندكاره /و قوتابی ئە -4
سواڵى  لە ، نابێوت  (، ئێوواران الیون ، پارالێولزانکۆ ) مافى پێشکەش کردنى بۆ هیل جۆرە سیستەمێکى وەرگرتن

 پێشکەش دەکات. وەرگرتن داواکار  دوا  چاک کردنى تێکڕا  نمرەکە دا داهاتوو

 

 



  3  

 

 :چوارەم بڕگەى 

 :ەکانی وەرگرتنیمەرجە تايبەتی

 

کرجێ مە  بە پێشکەش کردن بۆ     ز  

 أ

پزیشووكی ، پزیشووكی )ەکان یکووۆلێژە پزیشووكي
 .بێت متر نە كە (%85)لە   ی پۆلی دوانزه ای نمرهڕێکت (ددان ، دەرمانسازی

 ری لێژی پزیشكی فێترنەۆك ب

  لووە  ری كووە لێژی ڤێترنووەۆكوو  رچووووان لووە رگرتنووی ده وه
ی  ێووژهڕ  یووە هە کی سوولێمانی و زانكووۆی دهووۆزانكووۆ
بووووۆ  %(30) و  بووووۆ پارێزگایووووە %(70)رگوووورتن  وه

 بێت. پارێزگاكانی تر ده

 ج

و کيميوووواوی  وت نوووودازیاری نووووە کووووۆلێژ  ئە
 (، کيمياوی مۆربەشەکانی نەوت ، پت)

 بێت متر نوە كە (%80) لە ی پۆلی دوانزه ای نمرهڕێکت
 .تیکرید، پێ  ئەژمارکردنى سیستەمى 

 د

     بەشوووەکانی ئەنووودازیاری لە زانکۆکوووان جوووگە
 (ج)لە بەشەکانی خاڵی 

 بێت متر نوە كە (%80)لە   ی پۆلی دوانزه ای نمرهڕێکت
بەشوەکانی  ، کریودتپێ  ئەژمارکردنى سیسوتەمى  ،

نابێووت نەخۆشووی ڕەنگبینووی  بیناسووازی و تەالرسووازی
 هەبێت. ی (عمى االلوان)
 

 هو
بەشووى ئەنووودازیار  فڕۆکەوانوووى لەزانکوووۆ  

 دین. دحەالسە

خوێندن لەم بەشە بەهەموان مەرجەکوانى بەشوەکانى 
دەبێوت ، دووسواڵى یەکەموى  ئەنودازیار  لەزانکۆکوان

هەولێور وە دوو  دین لەدحەاڵزانکوۆ  سوە خوێندن لە
                                                      زانکووووووووۆ سوووووووواڵى دووەمووووووووى خوێنوووووووودن لە

(National Aviation) کرێووى  لە ئۆکرانیووا دەبێووت ،
 چوار ساڵى خوێندن و خەرجى مانەوەو هاتووچۆ

لەسەر ئەسوتۆ  خوود   ایکرانۆئ ەل و خەرجى ڕۆژانە
 خوێنوودکار دوو بڕوانووامە /، قوتووابى قوتووابى دەبێووت
 .(ئۆکرانى و زانکۆ  سەاڵحەدین) وەردەگرێت

  و
ژە ێبەشوووووووەکانی ئەنووووووودازیاری لە کوووووووۆل

 تەکنیکییەکان
 بێت متر نوە كە (%80)لە   ی پۆلی دوانزه ای نمرهڕێکت

 .تیکرید، پێ  ئەژمارکردنى سیستەمى 
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کرجێ مە  بە پێشکەش کردن بۆ     ز  

 پەرستاری لە هەر زانکۆیەکژەکانی لێکۆ ز

 ، ژەکە ئەن ووام بووداتێپێویسووتە چوواوپێکەوتن لە کووۆل
 وەرگوووووورتن پوووووواش ڕاگەیانوووووودنى ئەن امەکووووووانى

 ژەکانی پەرسوتاری لەێەکانی خوێندن لە کۆلیکورسیو
بوووووۆ ڕەگەزی نێووووور و لە  %(25)هەر زانکوووووۆیەک لە 

شووی  بە  لووە  ، جگووە بووۆ ڕەگەزی مووێ دەبێووت %(75)
ولێری  زانكووۆی هووە  رسووتاری لووە پەلێژی ۆكوو  مامووانی لووە
 . یە زی مێینە گە ناا بۆ ڕه پزیشكی تە

 

 ح

 یبەشوەکان كان ندروستییە تەزانستە  یکۆلێژ
مایكرۆبووایلۆجی  ،كلینكووی  یژيووان یکيميووا)

 یزانکووۆ،  (، چارەسوەر  سروشوتى پزیشوكی
 یانسووووتكووووۆلێژ  ز وی پزيشووووک یهەولێوووور
زانسووتى البووورد  )ی بەشووەکانى تەندروسووت
 یلە زانکوووۆ (، زانسوووتى سوووڕکردنپزیشوووکى 
 ، بەشی میودیکەڵ مایکرۆبوایۆلۆجی ، دهۆک

 کلینیکەڵ سایکۆلۆجی لە زانكۆ  کۆیە

 
ۆ زانین دەرچووانی ئەم بەشانە نازناوی پزیشک ب

 .وەرناگرن و ماوەی خوێندنیان چوار ساڵە
 

 کزانكۆی دهۆ /جای  پالن دانان  ط

ی  بێووت كووۆنمره ده  ، ەیشووی زانسووتی رگوورتن بووۆ بە وه
پوێ  ئەژموارکردنى  ، بێت متر نوە كوە %(74)قوتابی 

زموانی   بوە  شوە م بە و خوێندن لوە تیکریدسیستەمى 
 . گلیزیەئین

ی تێچوووی  بوڕ  ، وه  ساڵە جپێن (5)  شە م بە خوێندن لە
ر  بوووۆ هوووە  ەزار دۆالر سوووێ هوووە ($3000)خوێنووودن  

 ،  اییووەڕخۆ  بووە م سوواڵی پێن ووە  ێكی خوێنوودن وڵسووا
  یەکەم رسووىۆم  ك كووە ى یەڵسوواخوێنوودکار  /قوتووابى

م  رسووی دووهۆك  لووە  وزمووانی ئینگلیووزی دەخوێنێووت 
نی  مووە ەتو  كووات خوێنوودنی زانسووتی ده  سووت بووە ده
 زیاتر بێت. ساڵ  (30)  شكار نابێت لە شكەپێ
 

زانکوۆ  / کۆلێژ  ئەنودازیار   /بایۆ میدیکاڵ  
 دهۆک

                          تێچووووووو  خوێنووووودنىبوووووۆ زانوووووین ئەم بەشوووووە بوووووڕ  
 ێكی خوێندن.ڵر سا بۆ هە ە زار دۆالر چوار  هە (4000$)

زانکوۆ   بەشى زانستى تاقیگە  پزیشکى لە ک
 ڕاپەرینو  چەرموو

 ەشە بوۆ دەرچوووانى لقوى زانسوتییە ووەرگرتن لەم ب
 خوێندن بە زمانى ئینگلیزیە.
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  :پێنجەم ڕگەى ب

كانی ەیمانگ پهزانکۆ و   له ەکانیی پیشه ییە رچووانی ئاماده دهرگرتنی  وه

  :رێم هه

          کە ییەرپسوپۆ  ژی هاوتوا بوەێكوۆل  لوەپارێزگوا  ر ئاسوتی سوە  لوە ەکانیی پیشوە  ییوە رچوووانی ئاماده ده یم كە یە -1
ئەگەر تێکووڕا  ،  بێت متر نوە كوە (%80)  ی لووە نمورەکە  تێكوڕا  کرجێ مووە بە  ، زانکۆکوانی هەرێوم وەردەگیرێوتلە 

 .پارالێل وەربگیرێت سیستەمى انێت بەودەتئەوا کەمتر بوو  (%80)نمرەکە  لە 
 تێکڕا  نمرەیان ئەگەر پارێزگا ر ئاستی سە  لە ەکانیی پیشە  ییە رچووانی ئاماده ده می م و سێیە دووه یەکەم و -2
                             وەردەگیرێوووت ییەکەیربە پسوووپۆ هاوتوووالە بەشوووی  یەکانكنیكی توووە ژەێكوووۆللە   ئەوا کەمتووور بووووو %(80)لە 
پەیموانگە  هاوتاکانیوان لە لە بەشوە  بووو دەتووانن (%70)لە سوەروو  ئەگەر نمرەکانیان  ، پارالێلیستەمى س بە

 .وەربگیرێن ەکان بە شێوە  گشتىیتەکنیکییەکانى زانکۆ پۆلیتەکنیکی
 .(ەژمار دەکرێتئر دوو خولی یەکەم و دووەم  هە ر ئاستی سە  لە رچووان دهمی  م و سێیە یەکەم و دووه)   
                           رهاوپسوووپۆ شوووی بە  ناا لوووە توووە دووەمو  م كوووە خوووولی یە دوو هەر  كان لوووە ییە پیشوووە  ییوووە ی ئامادهانرچووووو ده -3
ئەگەر تێکووڕا  ،  بێت متر نووە كووە %(70) لە كانیووان نمره  تێكووڕا کرجێ ەموو بووە،  گیوورێن رده كان وه یمانگووە پە لووە

 مەرجێوک بە ، نێڕێنماییەکوانى پارالێول وەردەگیور پێوىبە ئەوا  %(60)تواکو کەمتر بوو  %(70)نمرەکانیان لە 
 .بێت نە زیاترپالنى وەرگرتن    %(25)  رگیراوان لە ی وه ژماره
           یوانوەرگرتنسوەرەوە بووو ئەوا موافى  ەب (%75) ەکان ئەگەر کۆنمرەیوانیکشوتوکاڵی دەرچووانى ئاموادەییە -4
 بەشووی هاوپسووپۆریان لە زانکووۆ ینەبوووون لە بەر ) زانکۆکووانى توور  هەرێووم دەبێووت کۆلێژەکووانى کشووتوکاڵ لە لە

 .(ەکانیپۆلیتەکنیکی
ئامووادەییە پیشووەییەکان بە پێووى ڕێنماییەکووانى کە دووەم و سووێیەم  و خوێنوودکار  یەکەم /قوتووابى جووگە لە)

 .(وەردەگیرێن
كنیكی  ی توە یمانگوە پە  لوە ئافرەتوان و منوداڵبوونشوی  بە  لوە وەردەگیورێن كانی ماموانی ییە رچووانی ئاماده ده -5
ر ئاسوتی  سوە  لوە گیورێن رده كنیكی سولێمانی وه ی توە یمانگوە پە بەشوی ژنوان و منوداڵبوون لە ەسۆران وولێر و  هە

 .پارێزگا
پێشوکەش کردنیوان موافى  دا نیواندەرچوولە سواڵى دەرچووانى ئاموادەییە پیشوەییەکان تەناوا  سەبارەت بە -6

 .واتە دەرچووانى سااڵنى پێشتر مافى پێشکەش کردنیان نییە ، هەیە
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 :شەشەم بڕگەى 

 :كانی خوێندنی ئیسالمی ییه ی ئامادهانرچوو دهوەرگرتنی  
 چووانپەوانتو ن لا ڕێوویا  رده رنه پووا ئتوو زیره نه  ر بووا سووا خاێنووی ئ مکموو دئدەرچووانی ئ مادادەەکانووا ئ 

ما وووییدا ە نەزیرەتوووە خاێنوووی ە بوووا  ن  نا پەوووێ دێووو  لا لا الەان لەژ اەانوووئ تووواە اتانە توووارکوەد انە
با بو   مادوادەەەدنی وەە  با پەوئ نوم ەەە  پوملئ  اێنارێێ لا نەزیرەتە مانروا   تاێژەنانەى زی متە نە

 .نادتە  ابە  (%60)با دارجەێ نم ەەەەان لا  ، نەردەگکەێو نەد ئ نەەیت ژدارما
              رده روه تی پە زاره وه  ر بە كانی خوێندنی ئیسالمی سە ییە رچووانی ئاماده ده  ەم لەییەکەم و دووەم و سێ -1
،              ری جوگرافی وپێی سنو گیرێن بە رده وهبی لە زانکۆکان  ره كانی زمانی عە شە بە  رێم لە ر ئاستی هە سە  لە
 .بێت متر نە كە (%75)  یان لە رجێ تێکڕای نمره مە  بە
 رچووانىەد  ەوێش مانەه ەب رده روه پە یت زاره وه  ر بە سە یسالمیئ یندنێخو یکانەییەئاماد یرچووانەد -2

 یناڵسا رچووانىەد ە، و ەیەه انیکردن شەشکێمافى پ ڵسا کیە یرچووانەد نااەت کانەییەشیپ ەییەئاماد
 ڵیسا یرچووانەد نااەاتا تو،  تێبەد انیکردن شەشکێپ یماف (وارانێو ئ لێپارال) یمەستیس ەب شترێپ
        کانییەسالمیئ ەزانست تىەڵو فاک ژێلۆک کانىەشەب ەل انیرگرتنەو ۆب ێکڕشبێپ ەچنەد (2020-2019) ندنىێخو
 یك ەۆیر زانك هە لە  (ەوەکردنیو تاق وتنەکێچاوپ رجىەم) ەنمر ىێکڕشبێپ ما ەبن رەس ەل ۆوخەاستڕ  ەوێش ەب
 .تێبەن مترەک %(60) ەل انەینمرۆک کێرجەم ە، ب نێریگەردەو مێر هە
بەشووەکانى زمووانى  لە  (2020-2019)پەیمووانگە  ئەزهەر بووۆ سوواڵى خوێنوودنى مى و سووێیە م م و دووه كووە یە -3

 (%75) ەکان وەردەگیرێن ، بە مەرجێک کۆنمرەیوان لەیئەدەبیات ، زانستە مرۆڤایەتی نزمان یا لێژ ۆعەرەبى ک
، ئەوانوى توور بە پێووى سیسووتەمى  سوواڵ زیوواتر نەبێووت (30)خوێنودکاری  لە  /کەمتور نەبێووت و تەمەنووى قوتووابى

 (مەرجوى چواوپێکەوتن و تواقیکردنەوە)ڕاسوتەوخۆ  ەکان بە شوێوە یئیسوالمی بەشەکانى زانسوتە لە پێشبڕکێ
 .کەمتر نەبێت %(60) کۆنمرەیان لە مەرجێک بە  ،  وەردەگیرێن

  ی  ڕێوژه  بێوت و ی ده کوە ر کۆنمره سوە  لوە  هنمور   %(60)ی  ڕێوژه  کرێوت بوە ده  چاوی نمره کاتی پێشبڕکێدا ڕه لە -4
  نیووه  یی توانستی لوەولێااتو  لەنمرە    رجێک مە  بە ، بێت ر لێااتوویی توانستی داواکار ده سە  لە  ی نمره %(40)

  زیاتر بێت.
 .(سکمتادە پاریلەل)با  كان اکمکم دک  ژ  زی متاەكمل لا باشانا ە نەرگەتو -5
  ژی زانسوووتەێكوووۆل موووافى پێشوووکەش کردنیوووان هەیە بوووۆ بەشوووەکانى دەرچوووووانى ئاموووادەییە ئیسوووالمییەکان 

دەرچوووانى  ، سوەبارەت بە بە پێوى ڕێنماییەکوانى سیسوتەمى پارالێول رێم كی هوە ر زانكۆیە هە  لە كان ەیئیسالمی
 .%(55)دەرچووانی ئامادەیی  بۆ وە ،  کەمتر نەبێت  %(60) لە پەیمانگە دەبێت کۆنمرە  پەیمانگەیان
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  :حەوتەم بڕگەى 

 : رده روه تی په زاره وه  ر به كانی سه یمانگه رچووانی په رگرتنی ده وه

ژی هووووونەرە ێو کووووۆلزانكووووۆی سوووولێمانی   كان لووووە جوانووووە  ره ی هونووووەڵكانی سووووكو ەیكورسووووی  ی %(20) -1
       لە فوووواکەڵتی زانسووووتی مرۆڤووووایەتی كاری  و شووووێوه حەددین و بەشووووی شووووانۆالزانکووووۆی سووووەلە  جوانەکووووان

 وەزارەتووی بە ی سووەركان جوانووە  ره ی هونووەەیمانگ رچووووانی پووە كرێووت بووۆ ده رخان ده تووەلە زانکووۆی دهووۆک 
            ،  پێشووووکەش کردنيووووان هەيەى موووواف ( 2020-2019) خوێنوووودنی سوووواڵى یاندەرچووووووناا  تووووە ، پەروەردە

 تێکوووڕا  نمووورە  پەیمانگەیوووان ئەگەر،  کەمتوور نەبێوووت %(65)تێکوووڕای نمووورەی پەیمانگەیوووان لە  بە مەرجێووک
دەرچوووووووانى وە ، ن پارالێووووول وەردەگیووووورێ سیسوووووتەمى بە ئەوا %(60)کەمتووووور بووووووو تووووواکو  %(65) لە

 (%65)کۆنمرەیووووان لە  بەمەرجێووووک ، نێسیسووووتەمى پارالێوووول وەردەگیوووور بە پەیمووووانگە ناحکومییەکووووان
  کەمتر نەبێت.  

 .ڕەچاو  پسپۆر  دەکرێت لە کاتى وەرگرتندا -2
 لە توواقیکردنەوەی  بەشوودار بوونیووان هەیە پێویسووتە  (1)مەرجەکووانی خوواڵی  ی خوێندكارانووە /قوتووابیئەو  -3

 ، ا ئەن وام دەدرێوتكانودەپێکراو ە ئامواژەڵژ و سوکوێ، تواقیکردنەوەکە لە کوۆل نبسوەرکەوتوو تێیدا و لێااتوویی
 ەیمانگەپتێکڕای  نمرەی %(60)و نمرەی تاقیکردنەوەی لێااتوویی  %(40)نمرەی کۆتای  بەم شێوەیە دەبێت 

 .نەبێتر تکەموە ین خوێندکار لەتاقیکردنەوە  لێااتوویى لە /جێک نمرە  قوتابىر، بە مە
 پەروەردە  وەرزشوى   (سوکوڵ) ەکوانى وەرزش لە کوۆلێژسێیەم لە سوەر ئاسوتى پەیمانگ یەکەم و دووەم و -4

تێکووڕا  نموورە   ئەگەر  ، کەمتوور نەبێووت %(75)تێکووڕا  نموورە  پەیمانگەیووان لە  بە مەرجێووک ، وەردەگیوورێن
 .پارالێل وەردەگیرێن ئەوا بە سیستەمى %(70)تاکو  کەمتر بوو %(75)لە پەیمانگەیان 

ڕەچواوی هەروەهوا و  می پارالێول وەردەگیورێنەەکان بە سیستییەکەم و دووەم و سێیەمی پەیمانگە ناحکومی) 
 .(کرێت لە کاتی وەرگرتندادەسنووری جوگرافی 

وەزارەتووى  وەرزشووییەکانى سووەر بە دەرچووووانى پەیمووانگە وەرگرتنووى پاڵەوانووان بووۆیەکانى کورسوی  %( 5) -5
 کەمتر نەبێت.  %(60) لە مەرجێک تێکڕا  نمرەيان بە ، پەروەردە دەبێت

                                و  مەرجێووک لە هوویل کووۆلێژ بە،  بێووت (2020-2019)دەبێووت پێشکەشووکار دەرچوووو  سوواڵى خوێنوودنى  -6
 .بێت پەیمانگەیەکى حکومى یان تایبەت وەرنەگیرا

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  8  

 

 یەکەم:بڕگەى حەوتەم/ خاڵى 

سەر بە وەزارەتى  ىوەرگرتنى دەرچووانى پەیمانگەکانى کۆمپیوتەر 

 ەکان:یلە زانکۆ پۆلیتەکنیکی پەروەردە

لە بەشوى   سەر ئاسوتى هەرێوم ەکانى کۆمپیوتەر لەیحکومی دەرچوو  یەکەم و دووەم و سێیەمى پەیمانگە -1
کەمتر  %(90)بە مەرجێک کۆنمرەیان لە  ، وەردەگیرێن سیستەمى زانیار  کۆلێژ  تەکنیکى ئەندازیار  هەولێر

 نەبێت.
لە کۆلێژ  ئینفۆرمواتیکى  (حکومى) سلێمانى  مى پەیمانگە  کۆمپیوتەر ەيم و سێ م و دووه كە یەدەرچوو   -2

 .کەمتر نەبێت %(85)، بە مەرجێک کۆنمرەیان لە  گیرێندەسلێمانى بەشى کۆمپیوتەر وەر
تەکنیکووى  لە کووۆلێژ  (حکووومى) دهووۆک  مووى پەیمووانگە  کۆمپیوووتەر ەيم و سووێ م و دووه كووە یەدەرچوووو   -3

 .کەمتر نەبێت %(85)لە  بە مەرجێک کۆنمرەیان ، وەردەگیرێنکارگێر  دهۆک بەشى سیستەمى زانیار  
لە کوۆلێژ  تەکنیکوى ئواکرێ  (حکومى) مى پەیمانگە  کۆمپیوتەر  ئاکرێ ەيم و سێ م و دووه كە یەدەرچوو   -4

  .کەمتر نەبێت %(85) ، بە مەرجێک کۆنمرەیان لە گیرێندەزانیار  وەربەشى سیستەمى 
مافى وەرگرتنیان  یستى تێدا نەبوو ئەواپێومەرجى نمرە   (4،3،2،1)دەرچووەکان لە خاڵەکانى  رئەگە -5

 .%(٦٥) تا کۆنمرەیسیستەمى پارالێل  بە  هەیە
انى کۆمپیووتەر و سیسوتەمى زانیوار   بەشوەک لەتەرخوان دەکرێوت  وەرگرتنى پارالێل  پالنىلە  سێ کورسى -6

 (5) ەکانى کۆمپیوتەر یەکان بۆ دەرچووانى پەیمانگە ئەهلییەکانى زانکۆ پۆلیتەکنیکییسەر بە کۆلێژ  تەکنیکی
ێوژەیە پوڕ ڕئەگەر ئەم  ، کەمتور نەبێوت %(80)سەر بە وەزارەتى پەروەردە ، بە مەرجێوک کۆنمرەیوان لە   ساڵە
یە بەتاڵەکان پڕ یکورس بە دەرچووانى پەیمانگەکانى خۆیان هەیە بۆیان ەکانیئەوا زانکۆ پۆلیتەکنیکی وەوەونەب

 .بکەنەوە
  

 بڕگەى حەوتەم/ خاڵى دووەم:

سەر بە وەزارەتى  ىوەرگرتنى دەرچووانى پەیمانگەکانى کۆمپیوتەر

 :لە زانکۆکانى ترپەروەردە 

 لە زانکوۆ  سوەالحەددین (کوومىح) پەیمانگە  کۆمپیووتەر  هەولێورمى  ەيم و سێ م و دووه كە یە  ەرچوود -1
 کەمتر نەبێت. %(85)لە  ، بە مەرجێک کۆنمرەیان گیرێندەکۆلێژ  زانست بەشى کۆمپیوتەر وەر

لە بەشووى کۆمپیوووتەر   (حکووومى) مووى پەیمووانگە  کۆمپیوووتەر  کەالر ەيم و سووێ م و دووه كووە یە دەرچوووو  -2
 کەمتر نەبێت. %(85) ، بە مەرجێک کۆنمرەیان لەوەردەگیرێن زانکۆ  گەرمیان 

اپەریون بەشوى ڕزانکوۆ   لە (حکوومى) انویەڕمى پەیمانگە  کۆمپیوتەر   ەيم و سێ م و دووه كە یە دەرچوو  -3
 کەمتر نەبێت. %(85)، بە مەرجێک کۆنمرەیان لە وەردەگیرێن کۆمپیوتەر 

زانکوۆ  سوۆران بەشوى  لە (حکوومى) پەیمانگە  کۆمپیوتەر  سۆرانمى  ەيم و سێ م و دووه كە یە دەرچوو  -4
 .کەمتر نەبێت %(85) ، بە مەرجێک کۆنمرەیان لەوەردەگیرێن کۆمپیوتەر 

كو خوێنودن  زرێن تاوه دابمە  ەیبۆیان نی وەردەگیرێن (4،3،2،1)كانی  پێی خاڵە  بە ی خوێندكارانە /قوتابیو  ئە -5
 پێچەوانەوە خوێندنەکەیان هەڵدەوەشێتەوە.، بە  ن كە واو ده تە
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  کان له جوانه  ره کانی هونه شه به  : وەرگرتن لههەشتەم بڕگەى 

 :رێمی کوردستان زانکۆکانی هه

 :أ. دەرچووانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی

 ودو ر هوەش کردن یوان سواڵێک پێشوتر بێوت بوۆ  ساڵی پێشکە  یی لە ی ئاماده رچووی دوانزه بێت ده داواکار ده -1
 بێت. بە مەرجێک پێشتر لە هیل زانکۆیەکى حکومى و تایبەت وەرنەگیرا،  (یی زانستی و وێژه)شی  بە
نووواوچە لە یوووان  و رێمی کوردسوووتان بێوووت ری هوووەوکانی سووونو رچوووووی خوێندنگوووە بێوووت داواکوووار ده ده -2

رێمی کوردسوتان  می هوەەپێی سیست  بەکانی  وه کردنەرجێک تاقی مە  بە بێت ،رێم  ی هە وه ره كانی ده ەیكوردستانی
 ن ام دابێت. ئە
 .بێت ساڵ زیاتر نە (30)  نی لە مە بێت تە داواکار ده -3
 .بێت متر نە کە %(60)  (یی زانستی و وێژه)یی  ی ئاماده بێت تێکڕای نمره داواکار ده -4
ی  ڕێوژه  بێوت و ی ده کوە ر کۆنمره سوە  لوە  هنمور   %(60)ی  ڕێوژه  کرێت بوە ده  چاوی نمره کاتی پێشبڕکێدا ڕهلە  -5
  نیووه  یی توانستی لوەولێااتو  لەنمرە    رجێک مە  بە ، بێت ر لێااتوویی توانستی داواکار ده سە لە  ی نمره %(40)

 .زیاتر بێت
بێوت و ی تێودا  (5 -1)کانی  رجێک بڕگوە موە  بە، وزیک یشی م ش بکات بۆ بە توانێت داواکاری پێشکە نابینا ده -6
 .لمێنێت ری خۆی بسە ی هونە هره بە
  واتوە، کاری  شوێوه وزیوک و یشوی م بە  خشورێت لوە بە یی و شیاوی مامۆسوتایی ده ستە رجی جە مە  داوا کار لە -7

 .ن ش بکە توانن داواکاری پێشکە ده (کان تە تایبە  ەین پێداویستی خاوه) گشت
 
 وزیک یم شی کان بۆ به هیپێداویستی *
 وتن. ڕۆژی چاوپێکهبۆ  ڵ خۆیدا بهێنێت گه وزیک لهیداواکار ئامێری م پێویسته   
 

 کاری شی شێوه کان بۆ به هیپێداویستی *
  .وتن ڕۆژی چاوپێکه بۆ ڵ خۆیدا بهێنێت گه کاری لهلکانی هێ سته ره داواکار که  پێویسته  

 

 :انند مه هره ب/ به

ك شێ ر به كان بۆ هه جوانه  ره هونهكانی  شه به  رگرتن له وه  ت به باره سه

 :گیرێت رده ند وه مه هره ( سێ به3نها ) ته

یوان  هاوتوا  نکان یوا جوانوەرە  هونوە ی یمانگە یی یان پە ی ئاماده ی دوانزه ڵگری بڕوانامە بێت هە ند ده مە هره بە -1
 .نێوە دەرچووانى پەیمانگە ناحکومییەکان بە سیستەمى پارالێل وەردەگیر ، بێت

 ڕەچاو  پسپۆر  دەکرێت لە کاتى وەرگرتندا. -2

  نووواوچە لە  نیووواو  رێمی کوردسوووتان بێوووت ری هوووەوکانی سووونو رچوووووی خوێندنگوووە دهبەهرەمەنووود  بێوووت ده -3
رێمی کوردسوتان  می هوەەپێی سیست  بە دنەوەکانىکریرجێک تاق مە  بە بێت ، رێم ی هە وه ره كانی ده یەیكوردستان

 .ن ام دابێت ئە

تەمەنوى  ئەگەر،  بێت ساڵ زیواتر نوە (35)  نی لە مە تەو  کەمتر نەبێت %(60) کۆنمرە  لەبەهرەمەند  بێت ده -4
 .کەمتر نەبێت %(55) بە مەرجێک کۆنمرە  ، تێریگەردەو لێپارال ندنىێخو ەب ئەواساڵ  (45)زیاتر بوو تا 
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 یواو توە بوە دەبێوت ند  مە هره وه بە ( المدنیە  قانون الخدمە)ی شارستانی  یاسای ڕاژه  لە  ەيرپرسیار نی زانکۆ بە -5
بە پێوى یاسوا          ی کوە تی خوێندنە رگرتنوی مۆڵوە وه  لوە  رپرسویاره خوۆی بە  ی و کوە رخان بکوات بوۆ خوێندنە توە خۆی

 .بەر کارەکان لە هەرێمدا

 ی ڕێوژه بێوت و دهەکە  ر کوۆنمر سوە  لوە  ی نموره %(60)ی  ڕێوژه  کرێت بوە ده  چاوی نمره کاتی پێشبڕکێدا ڕه  لە -6
توانسوتی  وییولێاوات  رجێک لە مە  بە ،بێت  ندی پاڵێوراو ده مە هره ر لێااتوویی توانستی بە سە  لە  ی نمره %(40)
  .رچووبێت ندی ده مە هره بە

 .ندانی کوردستان بێت رمە ندیکای هونە ندامی سە بێت ئە ند ده مە هره بە -7

 / کان بڕواناموووە / ڕۆژنامووە)ک  وهڵ خۆیوودا باێنێووت  گووە کان لە ۆمێنتووەم دۆک رجە سووەبەهرەمەنوود  پێویسووتە -8
 .ندانی کوردستان مەر ندیکای هونە ن سە الیە  بێت لەسند کراو  پە (پێناس / وێنە / کان اڵتە خە

ی  (8 -1)کانی  رجێک بڕگوە مە  بە ، وزیکیشی م ش بکات بۆ بە توانێت داواکاری پێشکە ندی نابینا ده مە هره بە -9
 .لمێنێت ری خۆی بسە ندی هونە مە هره بەتێدا بێت و 

  واتە ، کاری وزیک و شێوهیشی م بە  خشرێت لە بە یی و شیاوی مامۆستایی ده ستە رجی جە مە  ند لە مە هره بە -10
 ن. ش بکە توانن داواکاری پێشکە ده (کان تە تایبە  ەین پێداویستی خاوه) گشت

 :وزیکیشی م کان بۆ به هیپێداویستی *

 .وتن ڕۆژی چاوپێکە ڵ خۆیدا باێنێت بۆ گە وزیک لەیند ئامێری م مە هره بە   پێویستە  

 
 :کاری شی شێوه کان بۆ به هیپێداویستی *

 وتن. باێنێت بۆ ڕۆژی چاوپێکە ڵ خۆیدا گە کاری لەلکانی هێ ستە ره ند کە مە هره بە   پێویستە  
 

 و بەشەکانی وەرزش: ڵ: وەرگرتن لە کۆلێژ و سکونۆیەمبڕگەى 

 :أ/ دەرچووانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی 

            وێژەیووی سوواڵىن یووا خوێنوودکار دەبێووت دەرچوووو  پووۆلى دوانووزەی ئامووادەیی بەشووى زانسووتی /قوتووابى 1- 
 هەیە بوۆ  (2019-2018)دەرچوو  ساڵى خوێندنى  خوێندکار  /سەبارەت بە قوتابى ، بێت (2019-2020)

بەڵێننوامەی پوێ  ەو،  بێوت یەک وەرنەگیراەپەیمانگ نک یابە مەرجێک لە هیل کۆلێژێ ، ش بکاتداواکار  پێشکە
 .پڕ بکرێتەوە

یوووان لە نووواوچە  و هەرێموووی کوردسوووتان بێوووت پووواڵێوراو دەبێوووت دەرچوووووی خوێنووودنگەکانی سووونووری 2-
می هەرێموی کوردسوتان ەکردنەوەکانی بە پێی سیستبە مەرجێک تاقی ، بێت رێم ی هە وه ره ده كانی ەیكوردستانی

                            ئەن ام دابێت.                                                                                                    

 .بێت سەرووتر نیا (1995) دایک بوو  ساڵى خوێندکار دەبێت لە /قوتابى -3 

  .دوو ڕەگەز بۆ هەرکەمتر نەبێت  %(60)خوێندکار لە  /قوتابى  تێکڕای نمرە پێویستە -4
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 ی %( 40)کۆنمرەکەی دەبێت و  لە سەرنمرە  ی%( 60)ەچاوی نمرە دەکرێت بە ڕێژەی ڕلە کاتی پێشبڕکێدا  -5
                                  رجێک مووووە  بووووە ، پوووواڵێوراو دەبێووووت (اللیوووواقە البوووودنیە)یی  سووووتە جە سووووەر لێاوووواتوویی توانسووووتی رە لەموووون
  .رچوو بێت توانستی ده لێااتوویی  لە
 کەمتر نەبێت.سم بۆ کل  (155)سم بۆ کوڕ و  (165)خوێندکار بااڵ  لە  /دەبێت قوتابى -6

 خوێندکار لە پشکنینى تەندروستى گشتى دەرچووبێت. /دەبێت قوتابى -7

                        (اللیووواقە البووودنیە)خوێنووودکار لە چوواوپێکەوتنى کەسوووێتى و تووواقیکردنەوە  جەسووتەیى  /دەبێووت قوتوووابى -8
 .تاقیکردنەوەکان زیاتر بە دەست باێنێتلە نیوە  نمرە  سەرجەم دا   (، ماار  تەکنیکى کارامەیى) و

 کەسێتى خوێندکار پێویستە جل و بەرگى تایبەتى وەرزش لەگەڵ خۆیدا باێنێت بۆ چاوپێکەوتنى /قوتابى -9
 و ئەو ڕۆژانە  تاقیکردنەوە  تێدا ئەن ام دەدات.

 وەک مێنتەکانکۆۆدخوێندکار لە کاتى پشکنینى تەندروستیدا کە ئەن امى دەدات هەموو  /دەبێت قوتابى -10
                      ، پشووکنینى پێسووت ، پشووکنینى کۆئەنوودامى هەناسووە ، پشووکنینى گووورچیلەو ، سووۆنەر  هەنووا پشووکنینى دڵ 
 هیمۆگڵۆبین و چەور  و شەکرە بێنێت. گروپى خوێن و ڕێژەیى (پشکنینەکانى خوێن)

 .کەم دانیشتوو  هەرێمى کوردستان بێتالیەنى و  دەبێت پێشکەشکار هاواڵتى ڕەسەنى کوردستان بێت -11
 

  :ب/ پاڵەوانان

                                         بە مەرجێووووک ، ژمووووار دەکوووورێنەئیاریزانووووانی هەڵبژاردەکووووانی کوردسووووتان و عێوووورا  وەکووووو پوووواڵەوان  -1
 تا بەرواری پێشکەشکردنی داواکاری وەرگرتن. یدا كە وانیە پاڵە سەر ت بەبێ یتێنەپەڕساڵ  پێنج

   بە مەرجێک  ، کۆمەڵەکان بۆ یاری تاک و سەر ئاستی عێرا  بێت لە دەست هێنابە  سێیەمیپلەی یەکەم تا  -2
 تا بەرواری پێشکەشکردنی داواکاری وەرگرتن. یدا كە وانیە پاڵە سەر بە تبێی تێنەپەڕساڵ پێنج    

  بە مەرجێک  ، کۆمەڵەکان سەر ئاستی هەرێم بۆ یاری تاک و بێت لە دەست هێنا بەپلەی یەکەم تا سێیەمی  -3
 .تا بەرواری پێشکەشکردنی داواکاری وەرگرتن یدا كە وانیە پاڵە سەر ت بەێب  ساڵ تێنەپەڕپێنج     

    هەرێمسەر ئاستی پەروەردەکانی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆییەکانی  بێت لە دەست هێنا پلەی یەکەمی بە -4
 شکەشێپ  تا بەروار یدا كە وانیە پاڵە سەر بە بێت  ساڵ تێنەپەڕ پێنجبە مەرجێک  ، کۆمەڵەکان بۆ یاری تاک و

    داواکاری وەرگرتن.کردنى 

نووواوچە یوووان لە و پووواڵێوراو دەبێوووت دەرچوووووی خوێنووودنگەکانی سووونووری هەرێموووی کوردسوووتان بێوووت  -5
می هەرێموی کوردسوتان ەکردنەوەکانی بە پێی سیستیبە مەرجێک تاق ، بێت رێم ی هە وه ره ده كانى ەیكوردستانی

 ئەن ام دابێت.

 .بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێتئەوا ئەگەر کەمتر بوو  %(55) کەمتر نەبێت لەکۆنمرە   -6

 دەرچووانى پەیمانگەکانى وەرزشى ناحکومى بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن. -7

 .زیاتر نەبێتساڵ  (30)تەمەنی لە  -8
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نواوی پاڵەوانوان پوێ  ڕاگەیانودنی ئەن امەکوانی لیسوتى  هەروەهوا و خوێندن بێوت اڵیدەرچووی هەمان س -9
قوتوابی  پۆلى دوانزە  ئاموادەيى بە مەرجێک کۆدی ، بۆ بەڕێوەبەرایەتى ناوەند  وەرگرتن زانکۆالین بنێردرێت

، بە مەرجێک لە هیل زانکوۆ و شکەش نەکەن ێلەگەڵدا بێت بۆ ئەوەی لە سیستمەکانی تری زانکۆالین داواکاری پ
 امەی پێ پڕ بکرێتەوە.نبەڵێن وبێت  وەرنەگیرا  (ت تایبە -یهل حكومی و ئە)پەیمانگەیەک

                بنەمای کۆنمرە  سەر بە پێی کێبڕکێ لە  ەی داواکراو لە پالنی زانکۆکان وژمار ىدەرچووان بە پێ -10
 وەردەگیرێن.      

        (و گوزار، گەشت  ، کشتوکاڵ ، بازرگانى پیشەساز ) پێشکەشکاران لە دەرچووانی خوێندنی پیشەیی -11
 کەمتر نەبێت. %(65)ای نمرەیان لە ڕدەبێت تێک      

 %( 40)کوۆنمرەکەی دەبێوت و  لە سەرنمرە  ی (%60)دەکرێت بە ڕێژەی ەچاوی نمرە ڕلە کاتی پێشبڕکێدا  -12
                                               رجێک  موووە  بووە ، پوواڵێوراو دەبێوووت (ەالبوودنی ەاللیووواق)یی  سووتە جە سووەر لێاووواتوویی توانسووتی موورە لەن   ی
 .بێت رچوو دهتوانستی  ییولێااتو  لە

           بە فەرمی  دەزگا پەیوەندیدارەکانەوە لە الیەنمێنتی هەبێت کە دۆکۆپێویستە کەسی پێشکەشکار  -13
 بێت وەکو: پشتگیری لێکرا      

 ا. لێژنەی ئۆڵۆمپی کوردستان و عێرا .      

 کان.اێنەرایەتی لێژنەی ئۆڵۆمپی پارێزگب. نو     

 ج. بەڕێوبەرایەتی چاالکی وەرزشی پەروەردە.     

 وەزارەتى ڕۆشنبیر . ێوەبەرایەتى گشتى وەرزش و الوان سەر بەڕد. بە     

          ڕێژەی  مەرجێکبە ،  و بەشەکان دەبێت ڵسکو وەرگرتنی پاڵەوانان بە پێی پالنی وەرگرتنی کۆلێژ و -14
         وەزارەتى  وەرزشییەکانى سەر بە ڕێژەیە بۆ پاڵەوانانى پەیمانگەئەم    (%5) و تێپەڕ نەکات %(15)      
 دەبێت. پەروەردە      

 .ن دهدەی تایبەتی خۆیاندا ئەن ام رپسپۆ پاڵەوانان تاقیکردنەوە لە -15

     ەکان و تدۆکۆمێن بەدواداچوون بە سەر ئاستی زانکۆ بە مەبەستی اێنرێت لەب لێژنەیەکی ناوەندی پێک -16
 لەگەڵ پاڵەواناندا. ئەن ام دانی چاوپێکەوتن ر  پارێزگاکان دا بۆ وبەشەکانى هاوشێوە لە سنو       

 دیاریکراودا  كاتی کو تاقیکردنەوەی لێااتوویی لە یەپێشکەش کردن  (2021-2020) خوێندنی بۆ ساڵی -17
 لە سەرجەم زانکۆکانی هەرێم ئەن ام دەدرێت.         
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 دەیەم: بڕگەى 

 رێم: كانی هه هیكنیكی لیتهۆزانكۆ پ  رگرتنی قوتابیان و خوێندكاران له وه

قوتابیوان و خوێنودكاران ۆ بو  تە رفە خساندنی ده ، ڕه كان ەیكنیكی لیتەۆی زانكۆ پ وه كانی كردنە ستە بە مە  لە کكێ یە
  یمانگووە رچووووانی پە ده ، سۆریۆكال بووەی  سووتاێنانی بڕوانامووە ده  بووە ۆن بوو خوێنوودن بووده  بووە  ی درێووژه وه ئووە ۆبوو
  لێژهۆو كو كنیكی لوە سی تەكالۆریۆ ی بە واوكردنی بڕوانامە ەت ۆن ب ش بكە توانن داواكار  پێشكە كان ده ەیكنیكی تە
كنیكی  لێژی تووەۆكوو  لووە  كووە  یمانگووە ی پە رچووانووە و ده ئووە،  یان دەگون ێووت كە رییەۆڵ پسووپ گووە لە  دا كووە كنیكیانووە تە
 .(ن كە وام ده م ده كە قۆناغی یە)  گیرێن لە رده وه

رگرتنوی  نودی وه مان ڕێنموایی ناوه وا هوە ئوە، بێت  كان نوە ەییوكنیك لێژی تەۆكو  كان لوە یمانگوە كی پە ر پسوپۆرییە هە
 .كرێت ده جێ بە ر جێ سە  خوێندكارانیان لە /قوتابیان

 
 ان:ک هییكنیك لیتهۆزانكۆ پ  رگرتن له كانی وه ێنماییهڕ

مە پێش ڕاگەیاندنی ەناوی پێشکەشکارانی ئەم سیستدەبێت 

 ، بۆ بەڕێوەبەرایەتى ناوەندى وەرگرتن ئەنجامەکانی زانکۆالین بنێردرێت

قوتابی لەگەڵدا بێت بۆ  پۆلى دوانزەى ئامادەیى بە مەرجێک کۆدی

 .شکەش نەکەنێئەوەی لە سیستمەکانی تری زانکۆالین داواکاری پ

م قوتوابی و  ئوە،  بێوت یی ده رچوووانی ئامواده ده ۆكان بو ەیزانسوتی  شوە رگرتنوی بە پالنوی وه   %(50)ی  ڕێژه -1
 ن.ێگیر رده م وه كە قوناغی یە  لە   وه رگرتنی قوتابیانە ندی وه ی ناوه ڕێگە  لە  خوێندكارانە

 ڵىمسوا ئە ىەکوانیتەکنیکیپەیموانگە  رچوووانی ده ۆكان بو ەیزانسوتی  شە رگرتنی بە پالنی وه   %(50)ی  ڕێژه -2
،  خووۆ ناگرێووت  لووە (م سووێ یووە م و م و دووه كووە یە)رچووووانی  ده  م پالنووە ئووە ،بێووت  دهو پێشووو اڵنىخوێنوودن و سووا

                        ئەوا پوووالنەکە  ەوەنەبووووو ڕئەگەر ڕێوووژەکە پووو ، دەبێوووت بە سیسوووتەمى پارالێووول  رچووانوووە و ده رگرتنوووی ئوووە وه
 دەکرێتەوە.ڕ ئامادەیى پبە دەرچووانى 

  سووەر ئاسووتى بەشووەکانى هەر پەیمووانگەیەک تێکووڕا   (دووەم و سووێیەم یەکەم و)یسووتە دەرچووووانى پێو -3
ڕێنماییەکوانى سیسوتەمى  پێوىکێ بە ڕسەرجەم دەرچووانى تر دەچنە پێشب ، کەمتر نەبێت %(80)نمرەکانیان 
 بەم شێوەیەی خوارەوە: پارالێل

 کەمتر نەبێت. %(70)پێشکەش کردن و پێشبڕکێ  ەکان مەرجى نمرە بۆیئەندازیاری ەیبۆ کۆلێژە تەکنیکی * 
 .کەمتر نەبێت %(65)پێشکەش کردن و پێشبڕکێ  ەکان مەرجى نمرە بۆیە تەندروستییبۆ کۆلێژە تەکنیکی * 
 کەمتر نەبێت. %(60)پێشکەش کردن و پێشبڕکێ  ەکانى تر مەرجى نمرە بۆیبۆ کۆلێژە تەکنیکی * 

 

بە  بێت ده  وه ی خواره شێوه م به  رچووانه و ده رگرتنی ئه وه شێوازى

 :سیستەمى پارالێل

ن امی  رچووونی ئوە پواش ده ۆوخ س ڕاسوتەكالۆریۆ واوكردنی خوێنودنی بوە تە ۆرگرتن ب ش كردن و وه پێشكە -1
 (12/8/2020)بەمەرجێوک توا بەروار   ، كات سوت پێوده ده (و دووەم م كوە ولی یەخو) ىتایی تاقیکردنەوەکانۆك

م  ئوە ۆدرێوت بو ن ام ده ئوە  تی تۆمواری زانكوۆوه رایوە بە ێوهڕ ی بوە لە ڕێگوە ت ،گەیندرابێائەن امى خولى دووەم ڕ
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     و  ناڵینبە ئوۆ كرێوت ده ئاموادە  وه كانوە ەیكنیكی لیتەۆسوێ زانكوۆ پ ر ن هوە الیوە  ت لوە تایبە داتابەیسێکى  ستە بە مە
، لیستى کاندیودەکان پوێ  ڕاگەیانودنى ئەن امەکوانى زانکوۆ الیون دەبێوت بگواتە  رێتەوەتدەبەس وەزارەتەوەبە 

 .وەزارەت بۆ ڕاگەیاندنى

               رگوورتن وه لە بەر ئەوە  ربگیرێووت ش كوورد وه پێشووكە داواکووار   كووە کخوێنوودكارێ /بىر قوتووا هووە  ەیوورج نی مووە 
،  رگورتن پێوی پالنوی وه  كان بوە ەیی كورسوی وه كردنوەڕپ بوۆ بێت كان ده ەیزانستی  شە بەپێی پالنی   بە ێكڕپێشب  بە
كان و  وتووه ركە سوە  ستنیشانكردنی خوازیاره دهر بۆ  هپێو  كرێت بە ده و تەمەن مۆرچونی دبل ی ده ندی نمره ێزبەڕ

 ناهێنرێت. كار رێكی تر بە هیل پێوه

 بچوکتر. و (1/1/1980) مەرجى تەمەن بۆ پێشکەش کردن لە -2

كرێوت  جێ ده ر جوێ بوە سوە  لوە نیوانكانی قوتابیا ەیوێنمایڕموو  هە (ازراو بن یان ن دامە) گیرێن رده ی وه وانە ئە -3
 ت وڵەۆموو پێوودانى ۆكانیان بوو رمانگووە ر فە رامبووە بەە یبەرپوورس نیووتمووان ەوەزاروە  (نوبووو  ی ئاموواده ێووژهڕ)  واتووە
 وامكردن. ده

 پێشبڕکێ. ێک دا بۆ چوونەڵخوێندکارێک مافى پێشکەش کردنى بۆ یەک زانکۆ هەیە لە ساهەر  -4

  واتوە، چواو ناكرێوت  هڕری جوگرافی وس سنوریۆۆكال واوكردنی بە خوێندكاراندا بو تە /رگرتنی قوتابیان وهلە  -5
ت  باره كانی خوێندن سوە گشتییە  ێنماییەڕم اڵ بە  وه مەۆواوكردنی دبل شار و پارێزگای تە  ند نابێت بە رگرتن پابە وه
 بەم شێوەیە  خوارەوە: كرێت چاو ده هڕی پارێزگا  وه ره شی پارێزگا و ده بە  بە

 ەکانى خوێندن بۆ پارێزگا.یکورسی %(80) *     

  .(گشت هەرێم)ەکانى خوێندن بۆ گشتى یکورسی %(20) *     

 ن. ن ام بده زین  ئە گیرێن ناتوانن دابە رده وه کكنی تەیلۆمی پ سیستە  ی بە خوێندكارانە /و قوتابی ئە -6

            ڵەسووا دوو   (ەکووانیئەهلی) تایبەتەکووان ەکووان بووۆ پەیمووانگەیتەکنیکی کووۆلێژە کورسووى خوێنوودن لەپێوونج  (5) -7
، وە لەکوواتى پووڕ نەکوووردنەوە   مى پارالێووولەهەمووان ڕێنماییەکوووانى سووەرەوە بە سیسووت بەتەرخووان دەکرێووت 

هەموان ڕێنموایى  ەکوان بەیکیلیتەکنیەکوانى زانکوۆ پۆیەکانیان دەکرێت بۆ دەرچووانى پەیمانگە تەکنیکییکورسی
 نرێت.بەکار باێ

  یمانگه رچووانی په رگرتنی ده شكردن و وه میكانیزمی پێشكه

  كان: هیكنیكی ته

  بێت. ده کكنی لیتەۆپسیستەمى ی  شێوه  بە   وهۆماری گشتی زانكۆی ت ێگەڕ  لە وخۆ استەڕكردن  ش پێشكە -

رتنەوە دیووار  دەکرێووت لەگەڵ سووەرجەم ێوووەبەرایەتى ناوەنوود  وەرگووڕالیەن بە لە ش كووردن پێشووكەکوواتى  -
  سیستەمەکانى تر  وەرگرتن.

 بێت. ده (ینئۆناڵ) ی  شێوه  كان بە یاندنی ناوه اگەڕ -

 .اگەیاندنى ئەن امى وەرگرتنڕدوا   لە ش كردن  پێشكە  گازانده كرێت بۆ رخان ده تە  فتە هە ک یە ی ماوه -
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 :یانزەیەم بڕگەى 

  كان له هیكنیكی ته  یمانگه كانی په مه كه رچووانی یه ده وەرگرتنى 

 م بن (. كه رچووی خولی یه رجێك ده مه  به)كاندا  ۆزانك

 لێژی پزیشكیۆك  پارێزگا لەر ئاستی  سە  كان لە ەیكنیكی یمانگە تە پە (پزیشكی) کۆمەڵە    م لە كە رچووی یە ده -1
  .گیرێت رده وه

 گیرێت. رده لێژی پزیشكی ددان وهۆك  ر ئاستی پارێزگا لە سە  لە (ددان)كانی  شە بە  م لە كە رچووی یە هد -2
لێژی ۆكوو  ئاسووتی پارێزگووا لووە لە سووەر كان ەیووكنیكی تە  یمانگووە پە (رمانسووازی ده)شووی  بە  م لووە كووە رچووووی یە ده 3-
 گیرێت. رده وه رمانسازی ده

كووۆلێژی   ر ئاسووتی پارێزگوا لووە سوە  پەیموانگە تەکنیکییەکووان لووە   (شویکار  نەخۆشووییەکان)یەکەموى بەشووى 4- 
 گیرێت. رده بەشى تاقیگە  پزیشکى وه /زانست

ژی ێلۆكو لەر ئاسوتی پارێزگوا  سوە  لوە (مۆرنتۆێكردن وكوپكوار) وت یای نەجۆل كنە شی تە بە  م لە كە رچووی یە ده -5
 .ێتگیر رده وت وه شی نە بە /ندازیاری ئە
ووپێووی ڕشوی  بە /نودازیاری لێژی ئەۆكو  ر ئاسوتی پارێزگوا لوە سوە  لوە (ووپێوویڕ)شوی  بە  م لوە كوە رچووی یە ده -6
 .ێتگیر رده وه

ک شووی میكانیوو بە /نوودازیاری لێژی ئەۆكوو  ر ئاسووتی پارێزگووا لووە سووە  لووە (کمیكانیوو)شووی  بە  م لووە كووە رچووووی یە ده -7
 .ێتگیر رده وه

 %(80)  كانیان لوە نمره  اڕبێت تێك ده  وه یانگرێتە ده (6،5،4،3،2،1،7) كانی ەڵی خا خوێندكارانە /قوتابی و ئە -8
  .بێت متر نە كە

ی ۆرلێژی هاوپسوپۆكو  لوە كان  ەیوكنیكی تە  یمانگوە شوێكی  پە ر بە هوە  م لوە م و سێ یوە م و دووه كە رچووی یە ده -9
  لووە نمرەکانیووان  اڕتێكوو کرجێ مووە  بووە،  گیوورێن رده كانوودا وهۆزانك  لووە (ئەنوودازیاری،  ی پزیشووكی ڵە مووەۆك  لووە  جگووە)
هەمووان کەمتوورین کووۆنمرە   ئەوا بە کەمتوور بوووو %(80) لە تێکووڕا  نمرەکانیووان ئەگەر ، نەبێووتمتر  كووە (80%)

  زانکۆکوانى تور بە سیسوتەمى پارالێول وەردەگیورێن لە زانکۆ پۆلیتەکنیکییەکوان وەرگرتن لە دەستنیشان کراو بۆ
 .(1)  ی ژماره پێی خشتە بە
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 (1ی ) خشته
  له  رێم )جگه زانكوكانی هه  كان له هیكنیكی ته  یمانگه رچووانی په رگرتنی ده وه)

 كان( هیكنیكی زانكو پولیته

 

  یمانگە پە  كنیكی لە شی تە بە ژ
ی هاوتا (ڵسكو)ژكۆلێ
 ۆزانك  لە

كانی  ه(ڵسكو)ژكۆلێلەهاوتا  شى بە
 ۆزانك

 بايۆلۆجى پزيشكى/ جیلۆیۆبا زانست ددانسازی 1

 كیمیا زانست رمانسازی ده 2
 كیمیا زانست كردنڕس 3
 فیزیا زانست تیشك 4
 فیزیا زانست ری سروشتی سە چاره 5
 فیزیا زانست پشكنینی چاو 6
 فیزیا زانست كان ەیپزیشكی  تاقیگە  رهێئام 7
 تاقیگە  پزیشکى زانست شیکار  نەخۆشییەکان 8
 جیجیۆلۆ زانست (مۆرکارپێکردن و کۆنت ) تەکنەلۆجیا  نەوت 9

 با كاره ندازیاری ئە با كاره 10

 میکانیک ئەندازیاری میکانیک 11

 ڕووپێو  ئەندازیاری ڕووپێو  12
 یاسا یاسا و رامیاری كارگێری یاسا 13
 كان رامیارییە  زانستە یاسا كارگێری سیاسی 14
 ئامار كارگێری و ئابووری زانیاری ، ئامار ئامار و 15

16 
،  کارگێر   نەخۆشخانە  گشتگیر  جۆر  ، ،  کتێبخانە

 كارگێر  گومرگ كارگێر  بازارگەر  ، 
 كارگێری كارگێری و ئابووری

17 
کارگێر   ، گەشت و گوزار ، رێبەر  گەشتیار 

 شتیاری گە كارگێری و ئابووری دەزگاکانى گەشتیار 

 کبان زانستی دارایی و كارگێری و ئابووری کارگێر  بانکى 18
 ڵ سامانی ئاژه ڵكشتوكا ڵ سامانی ئاژه 19
 ستانكاریبێ ، باخداری ، ری زگە هڕ ڵكشتوكا ری زگە هڕ 20
 یێنمایی كشتوكاڵڕ ڵكشتوكا یڵێنمایی كشتوكاڕ 21

22 
تەکنیکى  + ( قالوه شە)ی ڵ دروستی ئاژه
 ری ڤیتێرنە ری پزیشكی ڤیتێرنە کەالرڤێترنەر  

 وەرگێران ، زمانى ئینگلیز  ئاداب /زمان رانێتەکنیکى وەرگ 23
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  بەشوى هاوتوا لە كوۆلێژه  كان لوە ەیوكنیكی تە  یمانگە م لە هەر بەشێکى پە م و سێ یە م و دووه كە رچووی یە ده -10
ی  ر سوێ پارێزگاكوە هوە  كنیكی لوە كی تەێر كۆلێژ هە  بێت لە یان هە كە ر پسپۆرییە گە ئەگیرێن  رده كان وه ەیكنیكی تە
 .(2)  ی ژماره پێی خشتە  رێم بە هە

                                                                                                              (2) ی خشته
 پەیمانگە تەکنیکییەکان لە زانکۆ پۆلیتەکنیکییەکانوەرگرتنى دەرچووانى 

  شی زانستی له به
  یمانگه په

 كنیكی لێژی تهۆك
  شی زانستی له به

 كنیكی لێژی تهۆك

 تەکنیکى کارگێر  هەولێر تەکنیکى وەرگیران +کارگێر  بازارگەر  
 بازارگەر  نێودەوڵەتى و زمان       

)International Marketing and 
languages) 

 ككارگێری بان + ژمێریاری        
 ولێر كنیكی كارگێری هە تە
 كنیكی كارگێری سلێمانی تە
 کكنیكی كارگێری دهۆ تە

 كنیكی ژمێریاری تە

         ئەلیکترۆنى ڤانی ژنامەڕۆ + ڤانی ژنامەۆڕ + یاندن اگەڕ
 تەكنيكى ميديا +

 ولێر كنیكی كارگێری هە تە
 سلێمانیكنیكی كارگێری  تە
 کكنیكی كارگێری دهۆ تە

 كنیكی میدیا تە 
 نیلیكترۆ ڤانی ئە ژنامەۆڕ

کارگێر   + كان مرۆییە  رچاوه سە + ری كنیكی بازارگە تە 
 +  گومرگ  کارگێر   + کارگێر  تەندروستى  + نەخۆشخانە
 +   ستە ره كارگێری كە + كار كارگێری + كۆگاكارگێری 
 کارگێر  یاسا + ۆریج گشتگیر  +  نووسینگەكارگێری 

 ولێر كنیكی كارگێری هە تە
 كنیكی كارگێری سلێمانی تە
 كنیكی كارگێری دهۆک تە

 كنیكی كارگێری تە
                ێزبەندیدا پێشینە  ڕلە  /تێبینى)

  پەیمانگە و کۆلێژ بۆ رهاوپسپۆ
 (وەرگرتن ڕەچاو دەکرێت

 یس كنۆلۆجیای داتابە تە كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی تە یس داتابە 

 (Net work)کنێتۆر
 كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی تە
 كنیكی ئینفۆرماتیكی ئاکرێ تە

 تۆڕەکانى کۆمپیوتەر           
 پاراستنى زانيار تۆڕ  کۆمپیوتەر            

 ۆلۆجیای زانیارینك تە
 كان كارگێرییە  می زانیارییە سیستە
 ر می كۆمپیوتە سیستە
 کۆمپیوتەرزانستى 

 پاراستنى زانیار 
 کارگێر  ئەلیکترۆنى

 کارەبا
 گەیاندن

 ولێر ندازیاری هە كنیكی ئە تە
 كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی تە
 کكنیكی كارگێری دهۆ تە
 كنیكی ئینفۆرماتیکى ئاكرێ تە

 + ئەندازیار  سیستەمى زانیار 
 كنۆلۆجیای زانیاری تە

                                                         كارەبا
 (پەیمانگە  تەکنیکى دهۆک)

  ووزه ئەندازيار  کندازیاری دهۆ كنیكی ئە تە

کنیکى تە + واسازی ساركردن و هە + میكانیك
 ئامێرەکانى نەوت + میکانیک و ووزە + ئۆتومبێل

 ولێر ندازیاری هە كنیكی ئە تە
 ندازیاری سلێمانی ئەكنیكی  تە
 کندازیاری دهۆ كنیكی ئە تە

  ووزه +   میكانیك و ووزه + میکانیک

 + ێگا وبانڕ + ووپێویڕ + بیناسازی + بیناكاری
 وێنە  ئەندازەیى + ێگاڕدروست كردنی 

 ولێر ندازیاری هە كنیكی ئە تە
 کندازیاری دهۆ كنیكی ئە تە

 ولێر هە /شارستانی ندازیاری ئە     
 ولێر هە /ێگاوبانڕندازیاری  ئە . ت     
 کدهۆ /گا وبانێڕ     

 پالنساز  شار ندازیاری سلێمانی كنیكی ئە تە تەکنیکى تەالرساز   + وێنە  ئەندازەیى + ڕووپێو 
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لە سوەر ئاسوتى  )كان  ەیوكنیكی تە  یمانگوە پە  رسوتاری لوە شوی پە می بە م و سوێ یوە م و دووه كوە رچووی یە ده -11

ەکوان یکییەکەیان لە زانکوۆ پۆلیتەکنیئەگەر پسوپۆری زانکۆکانودا وەردەگیورێنكوۆلێژ  پەرسوتار  لە   لوە (پارێزگا
کەمتور  %(80)ئەگەر تێکوڕا  نمرەکانیوان لە  ، بێت متر نە كە %(80)  كانیان لە نمره بە مەرجێک تێكڕا  ، نەبوو
 .دەتوانن بە سیستەمى پارالێل وەربگیرێنئەوا بوو 
هەمووان  بەهەر بەشووێکى پەیمانگەکووان لە خوێنوودنى ئێووواران  دەرچووووانى یەکەم و دووەم و سووێ یەمووى  -12

ی  ڵە كۆمە  لە  جگە) کانلە زانکۆ مافى وەرگرتنیان دەبێت  شێوە  یەکەم و دووەم و سێیەمى خوێندنى بەیانیان
 .بە سیستەمى پارالێل بەاڵم  (ئەندازیاری،  پزیشكی

 
 
 

 گەیاندن ندازیاری سلێمانی كنیكی ئە تە لیكترۆن  ئە + یاندن گە

 توانایى کارەبایى سلێمانیندازیاری  كنیكی ئە تە سیساتى کارەباتاکارەبا و 

 +رستاری  پە + ڵ ستی كۆمەروند تە + ستكرد لی ده پە
ری  سە چاره + دایكبوون  لە تان و ئافره + ڤانی خۆشە نە

پەرستار   + ددان ستیروند تە پاراستنى + سروشتی
 چاو + تیشک + ددان

 ولێر هە  ندروستی تە كنیكی تە
 شێخان  ندروستی تە كنیكی تە

 ری سروشتی سە چاره
 ڵ مەۆو ك ندروستی تە

  رهاوپسپۆزبەندیدا پێشینە  لە ڕێ /تێبینى)
 (ڕەچاو دەکرێت وەرگرتن پەیمانگە و کۆلێژ بۆ 

ئامێر   + رمانسازی ده + كان شییەۆخ شیكاری نە
 تاقیگە پزیشکییەکان

 ولێر هە  ستیروند تە كنیكی تە
 سلێمانی  ستیروند تە كنیكی تە
 شێخان ستیروند تە كنیكی تە

 هەڵەب ە /تەکنیکى زانستە پڕاکتیکییەکان

 كان خۆشییە شیكاری نە
 تاقيگە  پزيشكى           

سیستەمەکانى کار  + ت و نە  + شیكاری كیمیایی
 کردنى نەوتلۆرپێکردن و کۆنت

 کندازیاری دهۆ كنیكی ئە تە
 ندازیاری سلێمانی كنیكی ئە تە

 تەکنیکى زاخۆ

 پترۆكیمیا
 و ووزە نەوت
 جیا  نەوتۆلۆجی

 ىكشتوكاڵ + یڵكشتوكا ێنماییڕ + وەکوپاراستنی ڕ 
 + ری زگە هڕ + كان جوانە  كە ڕووه + داپۆشراو
باخدار  و دیزاینى  + باخدار  + مى کێڵگەیىوبەروبو

 ىدیمەنى سروشت

 كنیكی ئاكرێ تە
 هەڵەب ە /پڕاکتیکییەکان تەکنیکى زانستە

 ری زگە هڕ
 كشتوكاڵييەكانۆژە ڕكارگێر  پ

 

 ۆژە كشتوكاڵييەكانڕكارگێر  پ هەڵەب ە /تەکنیکى زانستە پڕاکتیکییەکان ۆژە كشتوكاڵييەكانڕر  پكارگێ

ى لۆرپیشەساز  خۆراک و کۆنت + پیشەساز  خۆراک
 ى جۆر لۆرزانستى خۆراک و کۆنت + جۆر 

 ى جۆر لۆرخۆراک و کۆنت زانستى           هەڵەب ە /پڕاکتیکییەکان تەکنیکی زانستە

 سڕکردن سلێمانی  ستیروند تە كنیكی تە سڕکردن         

 پەرستار  سلێمانی  ستیروند تە كنیكی تە منداڵ بوونو ژنان  + پەرستار  مندااڵن + پەرستار 

 بازارگەر پەیوەندییە گشتییەکان و           تەکنیکى کارگێر  سلێمانى پەیوەندییە گشتییەکان و بازارگەر 
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                         :دوانزەیەمڕگەى ب
 ەمانگەیو پ ۆزانک ە( لسیستەمى كريدت) بە رگرتنەو ىینماێڕ

 :(1202-2020بۆ ساڵى خوێندنى ) کوردستان مىێرەه کانىەییحکوم
 و تایبەتەکوان مىزانکۆ حکو سەرجەم لە پەیڕەو دەکرێت (وحدات)سیستەمى کریدت  بۆ ئەمساڵى خوێندن -1

 )جگە لە کۆمەڵەی پزیشکی(.

 ، واتە دەکرێووت پەیوەندیوودارەکانى هەر بەشووێک پەیووڕەو وانە بووۆ (کریوودت) ژمووارکردنىئە لەم سیسووتەمە -2
             نمورە  %(30)دوانوزە دەبێوت و  لىۆسوەر کوۆنمرە  پو   لە %(70) خوێنودکار  /کۆنمرە  کۆتوایى قوتوابى

بەشووى ماتماتیووک  وەرگوورتن لە / بووۆ نمووونە ، یە  کە پێشکەشووى دەکوواترسووەر وانە پەیوەندیوودار بەو پسووپۆ لە
 .(پێدەدرێت  وانەکانى تر زیاترلە  تى وانە  بیرکار یکرید)
خوێنوودکار  /قوتووابى وێکخووراوەڕلە الیەن وەزارەتەوە  ئەلیکترۆنووىبەرنووامەیەکى  ئەم جووۆرە وەرگوورتنە بە -3

نواو  بەکوارهێنەرو )دوا  داخل کردنى  ، بەش و کۆلێژانە دەکات کە ئارەزوویەتىداواکار  خۆ  پێشکەش بەو 
نى بەشوەکا و هەمووو کوۆلێژ کەدەکورێتەوە  ەیەکى تایبەتى بوۆڕالپە خوێندکار /الیەن قوتابى لە (ووشە  تێپەر

هەڵبژاردنوى هەر جوۆرە  سوەر پشوکە لە خوێنودکار /اتە قوتوابىو ، دەگرێت خۆ لە (نئێوارا ،لێل پارا زانکۆالین ،)
 . سیستەمێکى خوێندن

هەڵبووژاردن  (50)بە مەرجێووک لە  ، ۆ چەنوود بەش و زانکووۆ  جیوواواز هەیەکردنووى بوو شەشووکێداواکووار مووافى پ -4
 سەرکەوتوو نابێت.ئەگەر کەمتر بوو ئەوا پێشکەش کردنەکە   ،نەبێت کەمتر 
  %(60) ەبۆ کوۆلێژ و %(65)بریتى دەبێت لە  خوێندنى بەیانیان بۆ ێى وەرگرتنکەمترین کۆنمرە  پێشبڕک -5

کەمترین کۆنمرە  پێشبڕکێى وەرگرتن بوۆ  (ەکانیاڵ ، زانستە ئیسالمیوککشت)جگە لە کۆلێژەکانی  ، بۆ پەیمانگە
 .%(55) پارالێل بۆ سیستەمى وە %(60)لە خوێندنى بەیانیان بریتى دەبێت 

 (2020-2019) ندنىێخو ىڵسا ۆب (ىەیژێلقى زانستى و و)کوردستان  مىێرەهەییەکانى ئاماد انىورچوەد -6
انى وهەروەهوا دەرچوو ، موداەو دوو مەکیەخولى  انىورچوەد ەل ێکڕشبێپ ۆب نەبک شەشکێداواکار  پ تواننەد
 شەکشووێمووافى پ راونیووگەرنەو (تەبیحکووومى و تووا) کىۆیەزانکوو لیهوو ەل ەک (2019-2018)نى نوودێخو ىڵسووا
 . تێبەد انیکردن
                وەرگووووورتن بە شوووووێوە  (خوێنووووودنى ئیسوووووالمى،  ە جوانەکوووووانهوووووونەر ،وەرزش ) بوووووۆ بەشوووووەکانى -7
 زانکۆکان ئەن ام دەدرێت. لە بە هەمان شێوەی ساڵی ڕابردوو  و دەبێت (وتاقیکردنەوە چاوپێکەوتن)
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 ڕگەى سیانزەیەم :ب

 :وەرگرتن لە خوێندنى سیستەمى پارالێل 

 لێوپارال مىەسوتیس ۆبو پەیمانگەکوان  پوالن لە  (%50)ە و لە کۆلێژەکوان   پالنى وەرگورتن %(40)ڕێژە  1- 
          جووگە لە کەس و کووار  شووەهیدان و ئەنفووالکراوان و زینوودانیانى سیاسووى ، بەاڵم سووەبارەت،  دەکرێووت تەرخووان
ئەوا  نەبووووەوە زانکۆکووانى دەرەوە  شووارە گەورەکووان کە خوێنوودنى تایبەتیووان تێوودا نیوویە ئەگەر پالنیووان پووڕبە 

 نمرە تێپەر نەکات. (10)بە مەرجێک  ، دەکرێت چەند نمرەیەک کەمبکرێتەوە
 ،  ، پزیشوکى ددان پزیشوکى) سواڵ زیواتر بێوت بوۆ کوۆمەڵە  پزیشوکى (35)ەمەنى پێشکەشوکار نابێوت لە ت -2

 .(کۆلێژ  وەرزش)بۆ ساڵ  (30)وە   تر ساڵ بۆ کۆلێژ و پەیمانگەکانى (40) ەو (دەرمانساز 

  دەبێت. (ئێواران ،زانکۆالین )هەمان شێوە  سیستەمەکانى  پارالێل بەپێشکەش کردن بۆ خوێندنی  -3

بووۆ چارەسووەر الیەن زانکووۆوە بەرز دەکوورێتەوە بووۆ وەزارەت  هەر کێشووەیەکى توور کەیسووەکان لە سووەبارەت بە -4
 خوێندکار بێت. /کردنیان بە شێوەیەک کە لە بەرژەوەند  ئاستى زانستى قوتابى

 کۆنمرە  پێشبڕکێ بەم شێوەیە دەبێت: -5

 وەرگیراو لە کۆنمرەی  نمرە کەمتر (30)ڕەچاوی   (، دەرمانسازی ، پزیشکی ددان پزیشکی)لە کۆلێژەکانی  *

 ساڵە  خوێندندا دەکرێت. لەو 

وەرگیوراو لەو سواڵە  خوێندنودا  نمورە کەمتور لە کوۆنمرەی ( 35)لە کۆلێژەکانی ئەنودازیاری و یاسوا  ڕەچواوی  *
 دەکرێت.

وەرگیوراو  نمرە کەمتور لە کوۆنمرەی (45)ەچاوی ڕهەر  بوارێکی تر  تەندروستییەکان و ۆ کۆلێژەکانى زانستەب *
 لەو ساڵە  خوێندندا دەکرێت.

و  تێچووووی بەشووەکە زانکووۆوە دەستنیشووان دەکرێووت بە پێوویالیەن ئەن ووومەنی  کرێووی خوێنوودنی پارالێوول لە -6
    ، بۆ ئەم مەبەسوتەش زانکۆکوان دەبێوت کرێوى خوێنودن الیەن وەزارەتەوە پەسند دەکرێت لەنى ەکایپێداویستی

 لە هەر بەش و کۆلێژێک رەوانە  وەزارەت بکەن.

ێک ڵکە بە سیستەمى پارالێل وەرگیوراوە  لە هەر سوا خوێندکار /مەبەستى هاندانى خوێندن ئەگەر قوتابى بە -7
 ودەبوردرێوت    کرێوى خوێنودن (%75)بەشوەکە  ئەوا لە خوێنودکارانى  /بوو لە سەر هەموو قوتابیوانیەکەم 

 دەبوردرێت.خوێندن    کرێى (%25) سێیەم لە ەو( %50)ئەگەر دووەم بوو لە 

            لێوکورسوی خوێنودنی پارالبەر زۆری ڕێژەی دەرچووانی پۆلى دوانوزەی ئاموادەیی بوۆ ئەمسواڵی خوێنودن  لە -8
 پێشوتر  تەرخوان دەکرێوت بوۆ دەرچوووانی ئەمسواڵ و سواڵی (2021-2020)زانکۆکان بۆ سواڵى خوێنودنى  لە

سوواڵ بەسووەر  (5)وە کە مووایەوە ئەوا بەو پێشکەشووکارانە پووڕ دەکوورێتە وە ئەگەر کورسووى بە توواڵ ، خوێنوودن
 دەرچوونیان تێپەر نەبووە.
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   کێڕسووەر بنەمووای کووۆنمرەی ئامووادەیی پێشووب و لە ەنهەیە داواکوواری پێشووکەش بووک یوواندەرچووووی کووۆلێژ بۆ -9
                    جووگە، بووۆ پەیمووانگە  %(55) ەکەمتوور نەبێووت بووۆ کووۆلێژ و %(60)مەرجێووک کووۆنمرە  قوتووابى لە  بە،  دەکەن
 کەمتر نەبێت. %(60) پەیمانگە تەکنیکییە پزیشکییەکان لەلە 

 .(دروس المفاضلە)ڕەچاوی وانە پەیوەندیدارەکان دەکرێت  -10

 مە ناکرێت.ەدابەزین وگواستنەوە بۆ وەرگیراوان بەم سیست -11

 موىێرەه ر ەوروبەد کوانىەتاڵوو کوانىەییەئاماد انىورچووەد ۆب ندنێهاندانى داواکار  خو ستىەبەم ەب -12
              انیورگرتنەو ۆبو تێوبکر ار یود رگورتنەپالنوى و  ەوەرەد ەل کەیەژڕێ ێکرەد تىڵەوەودێو ن انىیکوردستان و ب

،   (ەنمرۆکو،  رچووونەد ىڵسوا ، نەمەت) کووەو رجەم ێنودەه ەشوى کوردن لۆچاوپ ەڵگەل ، لێپارال مىەستیس ەب
راقین بەاڵم هەڵگووری ڕەگەزنووامەی ێووکە بە ڕەچەڵەک ع ەئەم بووڕگەیە ئەو قوتووابی وخوێنوودکارانەش دەگوورێتەو

 .ی لە دەرەوەی وواڵت تەواو کردبێت(  12،  11،  10)بە مەرجێک کە پۆلەکانی  ، بیانین

لیستێک بە ناوی ئەو پێشکەشکارانە دوای یەکسان کردنی بڕوانامەکانیوان ڕەوانەی دەبێت  وەزارەتی پەروەردە 
 پەیمانگەکاندا.  سەر کۆلێژ و ردنیان بەبۆ دابەش ک بکاتناوەندی وەرگرتن 

 
مى لە زانکۆ حکو : وەرگرتن لە خوێندنى ئێواران چواردەیەمبڕگەى 

 :وتایبەتەکان

 بەشوووە تەناوووا ، خوێنووودنى ئێوووواران بەشوووە زانسوووتییەکانى کۆلێژەکوووانى زانکوووۆ حکومییەکوووان نووواگرێتەوە -١
ئەوا  ،  بەاڵم بوۆ پەیموانگە حکومییەکوان (یاسا کۆلێژ  جگە لە)وەردەگرێت  خوێندکار /مرۆڤایەتییەکان قوتابى

  .هەیەدوو بەشە زانستییەکان و مرۆڤایەتییەکان  خوێندکار مافى پێشکەش کردنى بۆ هەر /قوتابى

 پالنوى پەسوندکراو  بەشوەکانى بەیانیوان   (%100) ڕێوژە  لە نابێوتپالنى وەرگرتنوى خوێنودنى ئێوواران  -٢
 .بێت زیاتر
ئاسووتى زانسووتى و کووواڵیتى  دواداچوووون دەکووات بووۆ دڵنیووایى لە دڵنیووایى جووۆر  بە ى وسەرپەرشووتدەزگووا   -٣

 بەشەکان.
                           توووایبەت  ئەلیکترۆنوووىهەموووان الپەڕە   لە،  دەبێوووت (یناڵۆنئووو)ئەلیکترۆنوووى شوووێواز   پێشوووکەش کوووردن بە -٤

  .(پارالێل ،زانکۆ الین  ) کردنى بە پێشکەش
خوێنودنى ئێوواران لەگەڵ  کۆتاییەکوان لە تواقیکردنەوە ، یتى و دڵنیایى جوۆر ڵبەرکردنى کوا بۆ زیاتر دەستە -٥

 .هەمان پرسیار دەبێت بە و  دەدرێتخوێندنى بەیانیان بەیەکەوە ئەن ام 
                   هاوتووا  کووات ژمێرەکووانى خوێنوودنى بەیانیووان بێووت کووات ژمێرەکووانى دەوامووى خوێنوودنى ئێووواران دەبێووت بە -٦
 .(کاتژمێر کەمتر نەبێت 8لە )
    خوێنوودکار   /خوێنوودنى بەیانیووان قوتووابى ئەگەر لە (پەیمانگەکووانو  کووۆلێژلە )هەر بەشووێک  کانوودازانکۆ لە -٧

 خوێندکار وەربگرێت. /دەوامى ئێواران قوتابى ە لەیبۆ  نیئەوا  ، نەبێت
ئەم مەرجە دەرچوانى ئامادەییە  ، کەمتر بێت (%55) نابێت لە نەکایکۆنمرە  وەرگرتن لە پەیمانگە حکومی -٨

بە ڕەچووواوکردنى   هەیە بوووۆ پەیموووانگە نیوووانپێشوووکەش کرد تەناوووا موووافى  کە وپیشوووەییەکانی  دەگووورێتەوە
  .یانیهاوپسپۆر
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هەمان کوۆنمرە  زانکوۆ  ە بەیزانکۆ  تایبەتیان لێ نی شوێنانە  کە ەکان و ئەویقەزاو ناحی کۆنمرە  وەرگرتن لە
 دەبێت.تایبەتەکان 

 دەکرێت. (کریدت)ەکان ڕەچاو  یکانى پسپۆریەبۆ وانە پەیوەندیدار -٩
،           (%80)ێوژە  ڕتوا  دەبێوت (2020-2019) خوێندنى ڵىبۆ دەرچووانى ئامادەیى سا (ئەولەویەت) پێشینە -١٠

و دەکوورێتەوەدەرەوە  هەرێووم پووڕ و  ابووردوو ڕدەرچووووانى سووااڵنى  بوووونەوە  ئەو ڕێووژەیە بەنەوە لە کوواتى پووڕ 
سوواڵ  (30)تەمەنیووان نابێووت لە  کە کووۆلێژ و بەشووەکانى پەروەردە  وەرزش جووگە لە، ناکرێووت  ڕەچوواو  تەمەن
   تێپەر بکات.

ئەوا  ، خوێنودنى ئێوواران لەو قۆنواغەدا نامێنێوتدەبێت و  (راسب ) دەرناچێت خوێندکارە  کە /ئەو قوتابى -١١
وە  ، تەواو  کرێووی خوێنوودنى پارالێوول سیسووتەمى پارالێوول بەمیوانوودار  دەچێووتە خوێنوودنى بەیانیووان بە  بە

 بڕوانامەکە  بە ئێواران دەبێت.
بەر جیواواز   گواستنەوە بوۆ وەرگیوراوان لە خوێنودنى ئێوواران بوۆ بەشوى هاوشوێوە  بەیانیوان ناکرێوت لە -١٢

  .کۆنمرە
ێک ڵلە هەر سا  ئێواران وەرگیراوەسیستەمى  بە خوێندکار کە /مەبەستى هاندانى خوێندن ئەگەر قوتابى بە -١٣

  کرێوى خوێنودن دەبوردرێوت و  %(75)لە  ئەوابەشوەکە  خوێنودکارانى  /لە سەر هەموو قوتابیوانیەکەم بوو 
   کرێى خوێندن دەبوردرێت. %(25)لە سێیەم  ەو %(50)لە ئەگەر دووەم بوو 

 پێووى بەو ە دەسووت نیشووان دەکرێووت والیەن ئەن ووومەنى زانکووۆ کرێووى خوێنوودنى ئێووواران لەبە  سووەبارەت -١٤
  نرخوى خوێنودنى بەش و  %(70)ێژەکە کەمتور نەبێوت ڕمەرجێک  بە ، نىپێداویستییەکا  و تێچوو  بەشەکە

زانکۆکان دەبێوت  بۆ ئەم مەبەستە،  الیەن وەزارەتەوە پەسەند دەکرێت لەژ  هاوشێوە  زانکۆ تایبەتەکان کۆلێ
 .ەوانە  وەزارەت بکەنڕ کە خوێندنى ئێوارانیان هەیە بەشەکانى لە  کرێى خوێندن

 

 مان زی وم ن پاەەا یاەا اى نا لا دەرەنەى شارە گانرەنا و
دەنەێوووووووو  چا ووووووووی مانی ماگار پ  کووووووووان پە ابووووووووانەنە  باسکمووووووووتادە پاریلەوووووووول)

                      ،   انوووووات ڕ ەوووووەە تەووووو ا (10)بادارجەوووووێ ، بوووووم نەرگوووووەتو   ەوووووەەەا  ناێ بووووووەێتانە

 (وێەکگەردەن ناناتا ەتا مزی و ىە ەەمن داناه اب ایرینەم دەامتکس اب نە

 

 پەیمانگە /کۆلێژ ناو  زانکۆ ژ

   زانکۆ  کۆیە 1

   زانکۆ  سۆران 2

 زانکۆ  پۆلیتەکنیکى هەولێر 3
 پەیمانگە  تەکنیکى شەقاڵوە

 پەیمانگە  تەکنیکى خەبات

 پەیمانگە  تەکنیکى چۆمان

 سەید صاد  /پەروەردە مرۆییەکان. کۆ سلێمانىزانکۆ   4
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 ئاکرێ /کۆ. پەروەردە زانکۆ  دهۆک 5

 ئامێد  /کۆ. پەروەردە  بنەڕەت

   زانکۆ  زاخۆ 6

   زانکۆ  گەرمیان 7

   زانکۆ  ڕاپەرین 8

   زانکۆ  هەڵەب ە 9

   زانکۆ  چەرموو 10

 زانکۆ  پۆلیتەکنیکى دهۆک 11

 خانێندروستى ش تەكنیكی   كۆلێژی تە

 كنیكی  ئاكرێ كۆلێژی تە

  كنیكی زاخۆ  ی تە یمانگە پە

 ێكنیكی ئاكر ی تە یمانگە پە

 كنیكی شێخان ی تە یمانگە پە

 كنیكی ئامێدی ی تە یمانگە پە

 بەردەرەشكنیكی  ی تە یمانگە پە

 كنیكی شنگام ی تە یمانگە پە

 سلێمانىزانکۆ  پۆلیتەکنیکى  12

 ەب ەڵهە /ەکانیاکتیکیڕکۆلێ ی تەکنیکی زانستە پ

 پێن وین /كنیكی سلێمانی ی تە یمانگە پە

 الر كنیكی كە ی تە یمانگە پە

  ب ە ڵە كنیكی هە ی تە یمانگە پە

 ڵما مچە كنیكی چە ی تە یمانگە پە

 كنیكی دووكان ی تە یمانگە پە

 یخانبەندر كنیكی ده ی تە یمانگە پە

 جۆ كره كنیكی  بە ی تە یمانگە پە
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 پانزەیەم :ڕگەى ب

 :كارانڕاگەیاند بۆ خوێندنرخانكردنى كورسى تە 

 )ڕاگەیاندکار مەرجە ئەندامی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان بێت(

 ،كانودا ەییکكنيەليتپۆ ۆكوان و زانكوۆزانك ەلڕاگەیانودن كى ێشوەر بەه ەياندن لگەاڕ پاڵێوراو  (6) وەرگرتنى -1
 كاندا.ەر لقەس ەت بێكرەش دەداب ەیش كورسيەم شئە ەيە  لقيان هەشانەو بئەوە 

 دەیى و پەیموانگە  ڕاگەیانودن بون ودەرچووو  ئاموا ، بوۆ زانکۆکوان ئەوانە  پێشکەش دەکەن  ەت بەبارەس -2
 .نەبێت کەمتر %(60) لەن یاکۆنمرە بە مەرجێک ، وانامەڕئاماژە بکرێت بە دوا ب

                     کێ بوووۆ دەرچوووووانى بەشوووى ڕاگەیانووودن ڕەکانى خوێنووودن بە پێوووى پێشوووبییەک لە سوووەر سوووێ   کورسوووی -3
 کەمتر نەبێت. %(60) ایى نمرەکانیان لە پەیمانگە لەڕبە مەرجێک تێک ، کان دەبێتەلە پەیمانگ

ڕاگەیاندن لە پەیمانگە تەکنیکییەکان لە زانکوۆ پۆلیتەکنیکییەکوان ەکانى بەشى ییەک لە سەر سێ   کورسی - 4
 .کەمتر نەبێت %(60)بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ،  بۆ دەرچووانى پیشەیى دەبێت

                 ، ئەوا بێووتسوواڵ  (40-35)ئەگەر تەمەنووى لە نێوووان و  بێووتسوواڵ زیوواتر  (35)تەمەنووى پوواڵێوراو نابێووت لە  - 5
 .دەکرێت ڵپارالێل مامەڵەیان لەگەخوێندنى بە 

قیکردنەوە  لێاواتوویى ئەن وام دەدەن لە الیەن لێوژنەی تا ، انە بە پێشبڕکێ دەبێتیپااڵوتن بۆ ئەم کورسی - 6
                  بوووۆ    %(40)ێوووژە  ڕلە سوووەر نمووورە  ئاموووادەیى و    %(60) ێژەیوووىڕزانسوووتى بەشوووەکانى ڕاگەیانووودن بە 

کردنەوەکە یە مەرجێک لە تاقب ، دوو شێواز  نووسین و چاوپێکەوتن بە هەرو کردنەوە  لێااتوو  دەبێت یتاق
 بە هەموو چاالکى ڕاگەیاندن. یدارەکانبابەتە پەیوەند و پێشکەش کردنى دۆکۆمێنت لەگەڵ دەربچێت

دەبێوت  و ەکوانى دابوڕاو بێوتیچاالکی وەرگرتنوى دا لە ۆژ  داواکردنوىڕنابێت پواڵێوراو سوێ سواڵ زیواتر لە  -7
 دەزگاکان پێشکەش بکات.شتگیر  یەکانى بە دۆکۆمێنت و پیچاالک

 لە کۆلێژ و پەیمانگە.ەوە بێت اڕیان ناو  س بێت و یکهیل کۆلێژنابێت پاڵێوراو دەرچوو   - 8

بووۆ  ێووگە  تۆمووار  گشووتى زانکووۆ بووۆ وەزارەتڕک بەرزدەکوورێتەوە لە ێوتن ناوەکووان بە کۆنووسوواڵدوا  پووا - 9
 پەسەندکردنى.

 
 

 : شانزەیەمبڕگەى 

 :خوێندكاری خاوەن پێداویستی تایبەت قوتابی/ 

 وخۆ رگورتن ڕاسوتە وهداواكواری   یوە بوۆی هە بێت رگرتنوی هوە كانی وه رجوە مە نابینوا كوە  وێنودكاریخ /قوتابی -1
پێوی   مرۆڤایەتییەکان بە  كۆلێژه  لە کكێ یە  رگرتن لە بۆ وه رگرتن ندی وه ناوه تی رایە بە ێوهڕ بە  بە بكات ش پێشكە

 .ت واتە لە ڕێگەی زانكۆالین داواکاری پێشکەش ناکات فۆرمێكی تایبە

ی  سوتە وەرگیورا و جە ک یمانگەیوە یوان پە کژێوێكۆل  ر لە گە ت ئە تایبە  ن پێداویستی خوێندكاری خاوه /قوتابی -2
بیگوووازێتەوە بووۆ   یووە رگوورتن بووۆی هە نوودی وه ناوه تی رایووە بە ێوهڕ بەوا  ئووە ،  خوێندنووە  و جووۆره بوو بووۆ ئووە شوویاو نووە

 ی وەرگیراو لە زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێم. پێی کەمترین كۆنمره  خوێندنێكی شیاوتر بە
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 :حەڤدەیەمبڕگەى 

 :ری جوگرافیوڕەچاوکردنی سنو

خوێنودكارانی  /بوۆ قوتابیوان  یوە هە ک ر پارێزگایوە هە  لە  ی كە زانكۆیانە و خوێندن لە نىكا ەیكورسی ی  %(80) -1
رێم  خوێندكارانی هوە /كێی گشت قوتابیانڕكانی  بۆ کێب ەیی كورسی %(20)  بێت و لە ده  ی پارێزگاكەودانیشتو
 بێت. ر پارێزگای سلێمانی ده لە سە  ب ە ڵە و پارێزگای هەرمیان  كانی گە چاو كردنی ئەوەی کە ناوچە ، بە ڕه بێت ده

 /بوۆ قوتابیوانی ىری جووگرافوپێوی سونو  كان بوە كنیكییوە تە  یمانگە پە  کورسییەکانی خوێندن لەی  %(100) -2
 .ی پارێزگاکە دەبێتوخوێندکارانی دانیشتو

و  بووۆ ئووەگوورتن ر وه   %(40)ی  ێووژهڕ ( یمانگووە كووۆلێژ بێووت یووان پە)كان  شووە بە  تاكووە  رچووووان لووە رگرتنووی ده وه -3
 .رێم رچووانی هە بۆ ده   %(60)  و  ی تێدایە كە شە بە  بێت كە ده  پارێزگایە

  :هەژدەیەمبڕگەى 

 :پەیوەندی کردن و ناڕەزایی

ڕۆژ  (10)ژێک یان پەیمانگەیەک دەردەچێت پێویستە لە مواوەی ێخوێندکارەی ناوی لە هەر کۆل /ئەو قوتابی -1
، بە پووووێچەوانەوە  شوووووێنەکەی خووووۆی بکوووواتپوووواش ڕاگەیانوووودنی ئەن امەکووووانی وەرگوووورتن پەیوەنوووودی بە 

هەروەهوا  ەو، هەڵوەشاندنەوەی پااڵوتنی بۆ دەکرێت و تاکو ساڵی خوێنودنی دواتور ناتوانێوت پەیوەنودی بکوات 
 ەژمار دەکرێت.ئساڵی یەکەمی وەرگیرانی بە کەوتوو بۆ 

پەیموووانگەیەک ژێوووک یوووان ێزبەنووودی هەڵبژاردنەکوووانی خوووۆی لە کۆلێپێوووی ڕ بە کخوێنووودکارێ /قوتوووابی هەر -2
 . وه ی پڕكردنە ڵە هە  رپرسیارن لە خۆیان بەو  هیل شێوەیەک مافی ناڕەزایی نابێت وەردەگیرێت ئەوا بە

ێویستە سەرەتا ئەوا پخوێندکارەی هەر نەگون ان یان هەڵەیەک لە ئەن امی وەرگرتنیدا هەبوو  /ئەو قوتابی -3
پاشوان لە مواوەی  خوێندنە بکات کە نواوی تێیودا دەرچوووەوخوێندکارێكی تر پەیوەندی بەو  /وەک هەر قوتابی

ڕۆژ لە ڕاگەیانودنی ئەن امەکووانی وەرگوورتن فووۆرمی نواڕەزایی لە مەڵبەنوودی ڕاوێژکوواری پارێزگوواکەی خووۆی  (10)
 بەرەوسووەر خوێنوودنەکەی توواوەکو  دوا وەاڵمییووان لووێ وەربگرێووت سووەبارەت بە بەردەوام بوووونی لەو پڕبکواتەوە
کە ببێوتە هوۆی دابڕانوی لە خوێنودن و هەڵوەشواندنەوەی  وهیل جۆرە لێپرسینەوەیەکی یاسایی نەبێتەوە ڕوو 

 وەرگرتنەکەی.

 

 
  : نۆزدەیەمبڕگەى 

 :گەڕانەوەی پااڵوتن

زانكووۆ و   رگوورتن لووە بووۆ وه  بوووو پوواڵێوراو (2020-2019) خوێنوودکارەی کە لە سوواڵی خوێنوودنی /و قوتووابی ئووە
وا بوۆ سواڵی  ئوە ، بێت ک هۆیە ر ر هە بە  رگرتنی لە شوێنی وه  كردبێت بە ندی نە یوه ر پە گە ئە رێم كانی هە یمانگە پە

-2019)  سواڵی خوێنودنی وبوۆ هەموان شووێنی پێشوووی   یوە ی هە وه ڕانە مافی گە (2021-2020)   خوێندنی

 (هلی ئوە)ت  كی تایبوە زانكۆیوە  لوە نبێوت یوا زرا موە دانە کرجێ موە  بوە،  ەژمار بکرێتئبۆ     ی بە کەوتوو (2020
 .بێت گیرا رنە وه
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  : بیستەمبڕگەى 

 :خۆتەرخانکردن بۆ خوێندن

  پێویسوتە لە دەرچوووانى ئاموادەیى یوا پەیموانگە خوێندکارەی لە خوێندنی بەیانیان وەردەگیرێت /و قوتابی ئە 
بێوت بە هەر بڕوانوامەیەک کە  دامەزرا وەرگیرانى ئەگەر پێ  و بە تەواوی خۆی بۆ خوێندنەکەی تەرخان بکات

 پێویستە بە تەواوی خۆی تەرخان بکات بوۆ خوێنودنەکەی و خوۆی بەرپرسوە  ئەوی ،  دەستی هێناوە پێشتر بە
              لە وەزارەتەکەی خوووۆی بە پێوووی یاسوووای خزمەتوووی شارسوووتانیمووووڵەتى خوێنووودن  ەتی وەرگرتنوووییۆنلە چووو

خوێندنەکەی پێ نەدا ئەوا  كردنی رەتەکەی مۆڵەتی پێویستی بۆ تەواوئەگەر وەزا  وه،  (ەالمدنی ەقانون الخدم)
 .ئەم خاڵە خوێندنی ئێواران ناگرێتەوە ، خوێندنەکەی هەڵدەوەشێتەوە وناوی دەسڕێتەوە

 
 : یەکبیست و بڕگەى 

ی خوێنودن و  رمانگوە فە الیەنە پەیوەندیودارەکانی زانکۆکوان و جێبەجێ کردنی گشت ئەو ڕێنماییانە لە ئەستۆی
هەر خوواڵ و بووڕگەیەک بە پێووی  بووۆدایە،  رگوورتن وه بەڕێوووبەرایەتی ناوەنوودی /دواداچوووون  پووالن دانووان و بووە
 .تایبەتمەندی خۆی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


