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 پەروەردەی بنەڕەت ماتماتیک بەشیبۆ  هاتنبەخیر  1
 لە پەروەەردەی بنەڕەت  ماتماتیکبۆ بەشی  بەخێر بێن

ئەو رنج ڕاکێشتتەو وە بەالی تۆوە بەشتتێکی ستتە ماتماتیکدەخوێنیتەوە ئەوە نیشتتان دەدات کە بەشتتی  نامیلکەیە لە ڕاستتتیدا کە ئەو
دەتوانی ستتتود  وی باش کد بەخشتتتە لەبەرئەوەی لە داهاتودا دەبیت بەکادیرێبژێری پیشتتتەیەکی ستتتوپیشتتتەیەی کە تۆدەتەوێت هەڵی 
  بەخۆت و دەوروبەرت بگەیەنیت. 

 

 پەیامی سەرۆکی بەش 

 و میهرەبان  بەناوی خوای گەورە

ەهۆی ئەو ینەوە بڕووی بەرزی شتتتتتتتتێوازی فێرکردن و توێژلە زانکۆی ڕاپەڕین ناوبانگێکی باشتتتتتتتتی هەیە لە  ماتماتیکبەشتتتتتتتتی 
ردنی بواری پەروەردە کگەوەو بەیەکەوە لەگەڵ ئەو پەیوەندیەی کە هەمانە لەگەڵ پەروەردە دەرچوانی ئەم بەشتتتتتتتتە بۆ خ مەت ناوبان

ەکەمان. ئارەزوەکانی سودیان لێوەردەگیرێت. ستافی مامۆستایانی بەش لەگەڵ بونی ئەزمونێکی زۆر خۆیان تەرخان کردووە بۆ بەش
یاری ستتتتتتتتەرەتایی انی ئامانجەکانی تۆیە لە زانکۆی ڕاپەڕین. ئە بڕۆشتتتتتتتتەرە)لفلێت( زانتۆ هەرچیەک بێت ئەرکی ئێمە بەدیهێن

 پەیوەندیمان پێوە رستتتتیارێکت هەبوو دوو دڵ مەبە دەتوانیپتو یان هەر ەکەمان و ئەو هەاڵنەی کە دێنە پێشتتتتدەبەخشتتتتێت بۆ کۆرستتتت
 .ماتماتیکبکەی. بەخێر هاتنتان دەکەین بۆ بەشی 

 

 

 

 

 ماتماتیکسەرۆکی بەشی              سالم بەشدار عبداللهم.ی. 
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 ماتماتیکپوختەیەک دەربارەی بەشی  2
ەوە. ( كراوەت2013-2012ە ساڵی خوێندنی )لڕاپەڕین  ئەم بەشە یەكێكە لەبەشە زانستییەكانی کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی زانكۆی

سیستەمی راستەوخۆی  ( بە شێوەی2018 - 2017بۆ ساڵی خوێندن )(ی بەشی زانستی وەردەگرێت 12ئەم بەشە دەرچووانی پۆلی)
 یانبەكالۆریۆستتت دەرچووانی بەشتتتەكە بڕوانامەیو بەشتتتێوەی کۆرستتتاتە و لە هەشتتتت کۆرس پێکهاتووە خوێندن لەم بەشتتتەدا زانکۆیی

(B.Sc ) هەروەها  وا بنەڕەتیەكانگو دەرچووانی ئەم بەشە دەتوانن بەپیشەی مامۆستا دابمەزرێن لەخوێندنماتماتیكلەبەشی پێدەدرێت
 دەتوانن لەدامودەزگا حكومییەكان و كەرتی تایبەت دابمەزرێن و كاربكەن.

 بەش پەیامی 3
 

 بەشتتتتی. ییرانە کیەبیرکردنەوەی بۆ رهده تییارمهتر.  بناغەیەکە بۆ زانستتتتتەکانی و بەشتتتتێکی گرنگە لە ییانی رۆیانە ماتماتیک
 ڕەوتی ەگەلل کە شتتتتتێوازێک بە وهتهابک استتتتتتی خوێندن و زانستتتتتتی بەشتتتتتەکە بەرزەت هەوڵدەدات کە ئڕبنە پەروەدەی ماتماتیک
 کە هەیە تازە و نوێ بابەتی وانەوتنەوەو وازیشتتتتتتێ دانیپەرەپێ و گۆڕین بە پێویستتتتتتتی ئەمەش. بگونجیت داەستتتتتتەردەمیان خوێندنی
 و بااڵ خوێندنی خوێندكارانی و شبه رانیوتوێژه كادیمیی ئەستتتتتتاف هانی ماتماتیک شتتتتتیبه .ەرنامەیدایەب و ئامانج لە بەشتتتتتەکە

 و وامردهبه فێرخوازی رستتتتتتتهله ڕاهێنان خۆو  خۆیانهربهستتتتتتته و گرانهخنه ڕه یوهبۆبیركردنه داتده ندانیكارمه و زانكۆ خوێندكارانی
 .داماتماتیکجۆرەکانی وجورا بوارەله زاییشاره ستهینانیدهبه

 دیدی بەش 4
 
 :ریتییە لەبو دیدی بەشەکەمان ماتماتیکردنی ئاستی وانەبێژی و گەیاندنی یەکەکانی بابەتەکانی مەبەستی فراوانک بە

 ستتتەوخۆ لەالیەن ستتەرجەم خوێندکارانی زانکۆمانو کە را ماتماتیکی تایبەت بۆ بەرزکردنەوەی ئاستتتی کردنەوی ستتەنتەر
تانیادا لە زۆرێک لە زانکۆکانی بری( کە Math Scope. ئەمە لە هاوشتتێوەی )ستتەرپەڕەشتتتی بکرێت ماتماتیکبەشتتی 

  .ێتریسودی لێوەردەگ
  مەبەستی  ەب ەکانماتماتیکلە پاڵ زیادکردنی بابەتە  ماتماتیککانی وانەووتنەوەی ازیادکردنی وانەی رێگ

 و سەردەمیانە. وەی زانستیانەبەشێژی وەی ئاستی وانەبێبەرزکردنە
 و ڕاهێنانی خوێندكاران  وهبواری توێژینهله تیهوڵهی نیشتمانی و نێودههستهێنانی بڕوانامدهبه ماتماتیکشی تێڕۆانینی به

 و هتد. تەندروستی کشتوکاڵو وسازیبواری پیشهله کۆمەڵگای داویستیانهو پێنی ئهستی دابینكردبهمهبه
 بەمەبەستی  ەرەوەلە ناوخۆ و د ماتماتیکندکارانمان لە خولەکانی وانەووتنەوەی خوێ هەوڵدان بۆ بەشداریکردنی

 .لەو بوارەدا و سەرکەوتووەکان تازە ئاشنابوونیان بە ڕێگا
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 شئامانجەکانی بە 5
 رەوەن: لەسەربنەمای بەدیهێنانی کۆمەڵێک ئامانجی ئیش دەکاتو گرنگترینیان ئەمانەی خوا  ماتماتیکبەشی   

 بڵێتەوە.ی نترین شێوەی زانستبە جوا ماتماتیکمامۆستایەکی سەرکەوتووو کە بتوانێت وانەکانی  ئامادە کردنی 
 .ئامادە کردنی توێژەری سەرکەوتوو 
 و دکتۆرا. ئامادەکردنی خوێندکاران بۆ قۆناغەکانی تری خوێندنی بااڵ وەکو ماستەر 
   کو بتوانن جگە لە لە ییانی رۆیانەیانداو تا ماتماتیکبەرزکردنەوەی ئاستتتتتتتی تێگەیشتتتتتتتن لە بەکارهێنانی بابەتەکانی

 وەربگرن.لە بازاری کاردا سودی لێ وەکانییبەشە پەروەردە
 ی پرۆسهلهبێت رێمی كوردستان پێویستی پێیان دههه دا كهماتماتیكبواری  له هو پڕۆفیشناڵ زاسانی شارهم هێنانی كهرههبه

 .كردن و ئاوەدانکردنەوەداشهگه

  فێربوون كانیهنجامرهده 6

  تماتیکبهێنن دوای تەواوکردنی بکالۆریوس لە زانستی ماست دهبه نەتوانایام زانیاری و ئه خوێندكاران پێویسته

 لە ڕووی زانستی  توانای جێبەجێکردنی هەموو ئەو بنەماسەرەکیانەی کە پێویستە لە مامۆستایەکی سەرکەوتوودا هەبێت
  بە مامۆستا لە خوێندنگاکاندا. و پەروەردەیدا لە کاتی بوونی

 كانبیركارییه ركردنی كێشهسهو چاره تنستنیشانكردن و دارشتوانای ده. 
  وشتی.ڕه یی وی پیشهێیەترارپرسییشنتی بهتێگه 
 تەکان لە بواری بیرکردنەوەی ستتتتوكانی لۆجیک بۆ جیا کردنەوەی دەستتتتتەوایە دروستتتتت و نادرتیهڕهی یاستتتتا بنهیشتتتتتنتێگه

 .یانەوە بێت یان خود لە ییانی ڕۆیانەدا بێتماتماتیک
 كانكان یاخود گریمانهڵی ڕێسا باوهڕۆیشتن لهتێگه. 
 وهنموونهكان لهما گشتییهرهێنانی بنهتوانای ده. 
  بە مۆدێل کردنی کێشەکان و هەوڵدان بۆ چارەسەر کردنیان.توانای 
  کی جیاواز.و هەوڵدان بۆ چارەسەر کردنیان بە تەکنی ماتماتیکتوانای نواندنی بیرۆکە نادیارەکان بە هێمای 

 ندیكردن و گفتوگۆیوهپهزایی شاره 7
 انە:گۆ و پەیوەندی کردندا لە ومەڵێک توانای باشی هەبێت لە گفتوکۆ ماتماتیکپێویستە دەرچووانی بەشی 

 كی ورد و دروستیهشێوهی ماتماتیكی بهوایهستهربڕینی دهتوانای داڕشتن و ده. 
  ماتماتیک.توانای نووسینی 
 ماتماتیكیتوێ تاو بۆكی شكردنی زارهتوانای پێشكه. 
 12كو قۆناغی  تاو وهی ساوایانهباخچهتی ماتماتیك لهی بابهوهكنیكی جۆراو جۆر بۆ ڕوونكردنهتهبه  ئاشنا بوون 

 سەردەمیانە.كی ئاسان و یهشێوهبه
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 وهو توێژینهوهزایی خوێندنهشاره 8
ببەستتتیت لە  بەرهەم بهێنین کە پشتتت بە خۆیتاکێکی وەها ئەوەیە کە  ماتماتیکمانجەکانی بەشتتی ئابەشتتێکی گرنل لە 

 ن هەبێت لەوانە:خویندنەوە و توێژینەوەی زانستیداو بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە دەرچوانمان هەندێک توانای تایبەتیا

 م خۆی له پێدانی زانستتتتتیرهباشتتتتی بۆ پهستتتتی ئامادهبهمه كانیدا بهتیهڕهبنه تهو بابه ماتماتیکزمانی واو لهزایی تهشتتتتاره
 .خۆداربهی سهوهڕێگای خوێندنهدا لهبواره

 ركردنیانداسهچاره وتوو لهركهزموونی سهزایی و ئهكردنی شاره یداكان و پهبیركارییه ڵ كێشهگهله وهڕووبوونهڕووبه. 

 کاریان بۆ دەرەخسێت؟بەشە لە کوێ هەلی  ئەمدەرچووانی  9
ی زۆربه مڕۆكهئه ندهرچه. ههبۆیان دەڕەخستتتتتتتت  بن كهنه کارکردنكانی هلئاگاداری هه ماتماتیکشتتتتتتتتی رچووانی بهدهیهوانهله
 رتهكه له ستتتتتتتتێتدەرەخلی كاری تر نو زۆر ههكهده كار ردهروهرتی پهكهمامۆستتتتتتتتتا واتا له بن بهده ماتماتیکشتتتتتتتتی رچووانی بهده

اڵم پێویستتتیان و بهکماتماتیرچووانی گونجاو نین بۆ ده وخۆكی ڕاستتتهیهشتتێوهكان بهكارهندێ له. ههی و گشتتتیتتایبه ەکانیجیاواز
 وهخوارهخستتت . لهڕهبۆ ده لی تری كاریانی جار دوای خولێكی ڕاهێنانی كورتو زۆر ههزۆربه یه. بۆیههه گراوندێكی بیركاریانهبا به
ن یاخود بچن بۆ كوێ كارێك بكه توانن چ جۆرهده ماتماتیکشی رچووانی بهدهئایا  ی كهوهت بهبارهڕوو سه ینهخهده ندێ نموونههه
 :ی كاروهستی دۆزینهبهمهبه

 ( رنێتزاری ئینتهتگوخ مهکانی كۆمپانیاو ڵئاسیاسێو ك تیلیكۆمهكۆڕتۆڕەکانی پەیوەندی کردن( 
 مامۆستا(.بن بهرچووانمان دهی دهئێستادا زۆربهله)كهرده روهرتی پهكه 
 .خوێندنگە تایبەتیەکان 
 ە بۆ قۆناغەکانی خوێندن.ماتماتیککە کاریان کردنەوەی خولی بەهێ کردنی وانەی  ئەو سەنتەرانەی 
  لە زۆربەی کۆمپانیاکان و سوپەرمارکێتەکان. یمێریارکارکردن وەکو 
 رتوێژه. 
 و پالندانان تدن لە بواری سەربازی و ئاسایشی واڵکارکر. 

 

 خوێندکارانی خوێندنی بااڵ ڕێککاریییەکانی ڕێنما 10
 ماددەی یەک:

 پێویستە هەموو خوێندکارێک ئەم ئەرکانەی خوارەوە پەیڕەو بکات:

نی تەکنیکی، یان پابەندبوون بە یاساااااااا و سااااااایساااااااتەم و ڕێنماییەکان و ئەو  ەرمانانەی کەوا زانکۆ یان دەساااااااتەی خوێند یەکەم:
 پزیشکی، یان کۆلێژ یان پەیمانگا دەریدەکات. ئەنجوومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری
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تانی بۆ بواری ناشاااااااایریی نەکردنی ناوبانگی زانکۆ، یان دەسااااااااتەی خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجوومەنی بااڵی کوردساااااااا دووەم:
 پزیشکی، یان کۆلێژ یان پەیمانگا، بە قسە یان بە کردەوە، لە ناوەوە بێت یان لەدەرەوە.

رتی لە ئیدارەو و دەستەی ەموو ڕەوشتێکی نەگونجاو لەگەڵ زانکۆ و پابەندبوون بە ڕێککاری بەرزو ڕێزگدوورکەوتنەوە لە ه سێیەم:
 خوێندن و  ەرمانبەران و پەیوەندی هاوڕێیەتی و هاوکاری نیوان خوێندکارن.

 پابەندبوون بە سیستەم دڵنیایی و هێمنی زانکۆ، یان کۆلێژ یان پەیمانگا و بەش. چوارەم: 

 ت.یەکانی خوێندن و کەلوپەلی زانکۆ، یان کۆلێژ یان پەیمانگا و بەش بکاتێزگاری لە پێداویسپار پێنجەم:

 تێکنەدانی ڕەوتی خوێندن. شەشەم:

 ات.یان هەستی نەتەوایەتی بک اینی، یان یەکڕیزی نیشتیمانی،نابێت بە خراپە باسی بیرو باوەڕی ئ حەوتەم:

 ماددەی دوو:

 .)تنبیە( دەدرێت ێیەتی نیوان خوێندکاران تێکبدات، سزای وریاکردنەوەهەر خوێندکارێک کە پەیوەندی هاوڕ

 ماددەی سێ:

 هەر خوێندکارێک کە یەکێک لەم سەرپێچیانەی خوارەوە بکات، ئەوا سزای ئاگادارکردنەوە )انذار( دەدرێت:

امداوە سااااازا درا بە وریا نجرێکی ئەەڵنەوەشاااااابووەوە و دووبارە کائەگەر سااااازا دراوبوو بە وریا کردنەوە)تنبیە( و سااااازاکەی ه یەکەم:
 کردنەوە بۆ جاریکی تر.

 ئەگەر سیستەم و دڵنیایی و هێمنی لە زانکۆ، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا، یان بەش تێکبدا. دووهەم:

 ئەگەر قسەی ناشیریی بە یەکێک لە خوێندکاران بڵێت. سێیەم:

  ماددەی چوار:

 رەوە بکات، ئەوا سزای سەرزەنشت کردن )توبیخ( دەدرێت:هەر خوێندکارێک کە یەکێک لەم سەرپێچیانەی خوا

ەنجامدا و ساازادرا بە ئاگادار ئەگەر ساازا درابوو بە ئاگادارکردنەوە )انذار( و ساازاکەی هەڵنەوەشااابووەوە و دووبارە کارێکی ئ یەکەم:
 کردنەوە.

ومەنی بااڵی تەکنیکی، یان ئەنج ئەگەر قساااااااەی ناشااااااایرینی بە یەکێک لە کارمەندانی زانکۆ، یان دەساااااااتەی خوێندنی دووەم:
 ندکاران.کوردستانی  بۆ بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا بڵێت، جگە لە ئەندامانی دەستەی خوێندن و خوێ
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ئەگەر بە هۆی کەمتەرخەمی، یان هەڵەی نا ئەنقەسااااااات )خ ات میر متامد( زیان بە کەلوپەلی زانکۆ، یان دەساااااااتەی  ساااااااێیەم:
 ان ئەنجومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری پزیشکی بگەیەنێت.خوێندنی تەکنیکی، ی

 ماددەی پێنجەم:

دەدرێت بە دەرکردنی  هەر خوێندکارێک لە زانکۆ، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا، یەکێک لەم سااااەرپێچیانەی خوارەوە بکات، ئەوا ساااازا
 کاتی)  صل الموقت(، کە لە ساڵێکی خوێندن زیاتر نەبێت:

شابێتەوە و دووبارە کائەگەر لە یەک  یەکەم: رێکی ئەنجامداو سزای ساڵدا دوو سزای سەرزەنشت کردن درابێت و سزاکەی هەڵنەوە
 سەرزەنشت کردن بدرێت.

ەنجومەنی بااڵی ئئەگەر بە کردەوە دەسااااااتدرێژی بکاتە سااااااەر کارمەندانی زانکۆ، یان دەسااااااتەی خوێندنی تەکنیکی، یان  دووەم:
 ژ، یان پەیمانگا، جگە لە ئەندامانی دەستەی خوێندن.کوردستان بۆ واری پزیشکیم یان کۆلێ

 ئەگەر توندوتیژی بەرامبەر خوێندکاران بەکاربهێنێت. سێیەم:

 نگا هەڵبگریت.ئەگەر هەر جۆرە چەکێکی بە مۆڵەت، یان بێمۆڵەت لە ناو حەرەمی زانکۆ، یان کۆلێژ، یان پەیما چوارەم:

اڵی کوردساااااتانی بۆ دەساااااتەی خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجومەنی با نکۆ، یانسااااات زیان بە کەلوپەلی زائەگەر بە ئەنقە پێنجەم:
 بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا بگەیەنێت. 

 ی بکات.ئەگەر یەکڕیزی نیشتیمانی تێکبدات و بە خراپە باسی بیروباوەڕی ئایینی، یان هەستی نەتەوایەت شەشەم:

ەکنیکییەکان، یان ەندامانی دەسااااتەی خوێندن لە زانکۆ، یان دەسااااتەی پەیمانگاتئەگەر قسااااەی ناشاااایریی بە یەکیک لە ئ حەوتەم:
 ئەنجومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا، یان وانەبێژان بڵێت.

ە لە ناو زانکۆ، یان را، کئەگەر سااەلمێنرا، کە ماددە سااەرخۆشااکەرەکانی لە ناو حەرەمی زانکۆدا بەکارهێناوە، یان سااەلمێن هەشاتەم:
 سەرخۆشە.دەستەی خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا

بۆ بواری پزیشااکی،  ناشاایرینکردنی ناوبانگی زانکۆ، یان دەسااتەی خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجومەنی بااڵی کوردسااتانی نۆیەم:
 ا، یان بەش، بە قسە یان بە کردەوە، لە دەرەوە بیت یان لە ناوەوە.یان کۆلێژ، یان پەیمانگ

 پابەند نەبوون بە ڕەوتی خوێندن. دەیەم:

 ماددەی شەش:

یشکی، یان کۆلێژ، هەر خوێندکارێک لە زانکۆ، یان دەستەی خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری پز
 ئی(:نەی خوارەوە بکات، ئەوا سزا دەدرێت بە دەرکردنی یەکجاری ) صل نهایان پەیمانگا، یەکێک لەم سەرپێچیا
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 دووبارە کردنەوەی یەکێک لەو کارانەی کە لە ماددەی پێنجی ئەم ڕێنماییەدا ئاماژەی پێکراوە. یەکەم:

ۆ، یان دەستەی خوێندنی انکبەکردەوە دەستدرێژی بکاتە سەر یەکێک لە ئەندامانی دەستەی خوێندن، یان وانە بێژان لە ناو ز دووەم:
 تەکنیکی، یان ئەنجومەنی بااڵی کوردستانی بۆ بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا.

 .نواندنی ڕەوشتی نە گونجاو لەگەڵ نەریت و ئادابی کۆمەڵگا لە ناو دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ سێیەم:

 کم علیە بجنابەاو جةە مخلە بالشرف(.حوکم درابیت بە تاوانێک، یان کەتنێکی دژی شەرەف ) ح چوارەم:

ئەنجومەنی بااڵی  ئەگەر سااااااەلمێنرا، کە ماددە هۆشاااااابەرەکانی لەناو ناو زانکۆ، یان دەسااااااتەی خوێندنی تەکنیکی، یان پێنجەم:
 کوردستانی بۆ بواری پزیشکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا بەکارهێناوە.

 ماددەی حەوت:

کی تر لەسااەر خوێندکاری بەساات لە سااەپاندنی هەر ساازایەردا بڕیاری لەسااەر دراوە، نابێتە بەئەو ساازایانەی کە لەم ڕێنمایە یەکەم:
 سەرپێچیکەر )مخالف(، کە یاسای سزادان دەقی لەسەر هێناوەتەوە، یان سەردەقێکی تری سزادان.

زانکۆ، یان دەساااتەی  ناو ئەگەر هاتوو داوایەکی سااازایی لە دژی خوێندکارێک بەرز کرایەوە لەساااەر کردەوەیەک لەدەرەوەی دووەم:
ساااەیر کردنی سااازا  خوێندنی تەکنیکی، یان ئەنجومەنی بااڵی کوردساااتانی بۆ بواری پزیشاااکی، یان کۆلێژ، یان پەیمانگا، دەبێت

 ڕێککارییەکەی دوا بخرێت تا ئەو کاتەی کە داوا سزاییەکە کۆتایی پێ دێت.

 :هەشت ماددەی

 لجنە)  ندکارانخوێ رێککاری بۆ پێکدەهێنێت لێژنەیەک کۆلیج لە ڕاگر یان پزیشاااکی، بواری بۆ کوردساااتانی بااڵی ئەنجومەنی
 یاریدەدەر یساااۆریپری  لە نابێت زانساااتییەکەی پلەی کە خوێندن دەساااتەی ئەندامانی لە یەکێک ساااەریکایەتی بە( ال لبە انظباط
 نوێنەری هەروەها ت،بێ کەمتر مامۆسااااتا ەل نابێت زانسااااتییان پلەی کە خوێندن دەسااااتەی لە ئەندام دو ئەندامێتی بە و بێت کەمتر

ستەی لە ئەندام سێ لە پێکدێت تەکنیکییەکان پەیمانگا لە لێژنەیە ئەم دەکرێت، زیاد لێژنەیە لەم خوێندکاران  نوێنەری و خوێندن دە
 .خوێندکاران

 :نۆ ماددەی

 رێککاری یلێژنە ، هاتوون ڕێنماییەدا ئەم شااااااااەشاااااااای و پێنج ماددەکانی لە کە کارانەی لەو کارێک هەر ڕوودانی کاتی لە
 بااڵی ەنیئەنجوم سااااااەریکی بۆ گونجاو ساااااازای گەڵ لە دەکاتەوە بەرز پێشاااااانیارەکان و دەکات بابەتەکە سااااااەیری خوێندکاران
 .بارەیەوە لەم تر پێشنیاری یان کردنی پەسەند بۆ پەیمانگا، ڕاگری یان کۆلیج، ڕاگری یان پزیشکی، بواری بۆ کوردستانی

 :دە ماددەی
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 کەمتر ماوەی بۆ(  صل)دەرکردن یان ،( توبیخ) سەرزەنشتکردن یان ،(انذار) ئاگادارکردنەوە یان ،( تنبیە)وریاکردنەوە سزای :یەکەم
 .دایە ڕاگر دەسەاڵتی لە مانگێک لە

 .دایە نگاپەیما یان ، کۆلێج ئەنجومەنی دەسەاڵتی لە مانگێک لە زیاتر ماوەی بۆ دەرکردن سزای :دووەم

 بواری بۆ ردستانیکو بااڵی ئەنجومەنی یان تەکنیکی، دەستەی یان زانکۆ، لە( النهایی  صل) کۆتایی دەرکردنی سزای :مسێیە
سەاڵتی لە تەکنیکی پەیمانگای یان کۆلێج، یان ، پزیشکی شنیاریپ بنەمای سەر لە دایە، الیەنانە ئەم سەریکی دە  ئەنجومەنی ێ
 .پەیمانگا یان کۆلێج،

 :یازدە ماددەی

 یان پزیشااااکی، بواری بۆ کوردسااااتانی بااڵی ئەنجومەنی یان ، تەکنیکی خوێندنی دەسااااتەی یان زانکۆ، لە کە خوێندکارەی ەوئ
 بێت کەمتر گێکمان لە و زیاتربێت سااااااااااڵێک لە نابێت کە ماوەیەک پاش لە هەیە بۆی دەخرێتەوە، دوور پەیمانگا یان کۆلێج،

 بەرواری لە ڕیژ (۱٥)ماوەی لە ، داوە دوورخسااااااااتنەوەیان بڕیاری کە بکاتەوە رزبە الیەنانە ئەو بەرپرسااااااااانی بەرامبەر سااااااااکااڵ
 لە یان ،پەیمانگا یان کۆلێج، ئاگاداری تابلۆی لە باڵوکردنەوەی بەرواری لە یان دوورخساااااااتنەوەی، بڕیاری بە ئاگادارکردنەوەکەی

 .کۆتایی شێوەی بە بڕیارەکە باڵوکردنەوەی پاش

 زانکۆ، ئەنجومەنی سەر لە بکاتەوە بەرز سکااڵ کە هەیە ئەوەی ما ی دوورخرابووەوە، کۆتایی وەیشێ ەب خوێندکارەکە ئەگەر بەاڵم
 ەنجومەنئ پێویسااااااتە و پزیشااااااکی بواری بۆ کوردسااااااتانی بااڵی ئەنجومەنی یان ، تەکنیکی خوێندنی دەسااااااتەی ئەنجومەنی یان

 پێشکەشکردنی بەرواری لە ڕیژدا( ۱5) ماوەی لە بکەن سکااڵکە سەیری خۆیان دەسەاڵتی پێی بە کامێکیان هەر وسەریکەکەی
 .دەژمێردرێت کۆتا بە بڕیارەکە پاشان و سکااڵکە

 :دوازدە ماددەی

 و بێت کەمتر کهە تەیە لە نابێت کە ماوەیەک بۆ هەڵدەواساااااااارێت پەیمانگا یان کۆلێج، ئاگاداری تابلۆی لە ساااااااازادان بڕیاری
 مەبەساااتی بە دەکرێت بانگ خوێندکارەکەش و دەکرێنەوە ئاگادار سااازاکە لە اونووسااار شاااێوەیەکی بە خوێندکارەکەش کەساااوکاری
 .سزادانەکەی هۆی لە تێگەیاندنی

 :سێزدە ماددەی

 .دەکرێت جێ بە جێ( ۲۰۱۰-۲۰۰۹) خوێندنی ساڵی لە و باڵودەکرێتەوە  ەرمی ڕیژنامەی لە ڕێنماییانە ئەم
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 ماتماتیککۆدی دەرسەکانی  12
Course Modules Year 

Course 
Credit 

Course Code Language 

Calculus I 1 6 MTH611 English 

Foundation of Mathematics 1 6 MTH612 English 

Elementary Statistic 1 3 MTH313 English 

Calculus II 1 6 MTH614 English 

Calculus III 2 4 MTH421 English 

Linear Algebra 2 6 MTH622 English 

Elementary Geometry 2 2 MTH223 English 

Probability & Statistic  2 6 MTH624 English 

Computer Programming 2 4 MTH625 English 

Linear programing 2 4 MTH426 English 

Ordinary Differential 
Equations 

3 5 MTH531 English 

Mathematical analysis 3 5 MTH532 English 

Optional(Computer) 3 3 MTH333 English 

Abstract Algebra 3 6 MTH634 English 

Numerical Analysis 3 6 MTH635 English 

Optional(math) 3 2 MTH236 English 

Topology 4 5 MTH541 English 

Complex analysis 4 5 MTH542 English 

Geometry 4 5 MTH543 English 

Graduation Research 4 4 MTH444 English 

 

 کۆدی دەرسەکانی زانکۆیی 13

Course Modules Year 
Course 
Credit 

Course 
Code 

Language 

Information Technology   1 5 UNI511 English 

Kurdology  1 4 UNI412 English 

English language(Elementary) 1 2 UNI213 English 

Academic Debate 1 4 UNI414 English 

English language(pre-Intermediate) 1 2 UNI215 English 

English language(Intermediate) 2 0 UNI021 English 

English language(Academic Writing) 2 0 UNI022 English 

 

 پەروەردەی بنەڕەت  ەرسەکانی کۆلێژیکۆدی د 14

Course Modules Year 
Course 
Credit 

Course 
Code 

Language 
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The Philosophy & Basic Education 1 2 EDB211 
English 

General Psychology  1 2 EDB212 
English 

Educational Psychology 2 3 EDB321 
English 

 Child Development Psychology 2 3 EDB322 
English 

Psychological Health Guidance 2 2 EDB223 
English 

General Teaching Methods 3 3 EDB331 
English 

Private Teaching Methods 3 3 EDB332 
English 

Research Methods 3 3 EDB333 
English 

Measurement & Evaluation  4 3 EDB341 
English 

Educational Administration 4 2 EDB242 
English 

Viewing Application 4 4 EDB443 
English 

 

 ڕێنماییەکی پێویست بۆ خوێندکارە خۆشەویستەکانچەند  15
ڕدرێت بۆ ندنەکەی لە خوێندنی ستتااڵنەوە دەگۆ( بەشتتەکەمان بە تەواوەتی شتتێوازی خوێ2018-2017لەم ستتاڵی خوێندنەوە ) (1

بگرە تەواو جیاواز دەبێت  شەدا زۆر جیاواز دەبێت بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی پێشوتر وخوێندنی کۆرساتو واتە خوێندن لەم بە
 لە هەموو زانکۆ حکومیەکانی کوردستان.

الیەتە یەکگرتووەکانی وی ئەم شتتتێوازە لە خوێندن ستتتەردەمییە و لە زۆربەی واڵتە پێشتتتکەوتووەکان پەیڕەو دەکرێت بە نموونە (2
 ە.خوێندن لەم بەشەدا بە ئینگلی یزمانی تەواوی  وئەمریکا

سی خو (3 ستی ماتماتیک لە هەر دووخوێندکار هەشت کۆر یۆری بواری ت ێندن وەردەگرێت کە پێک دێن لە بابەتەکانی زان
 ەردەییەکان.ی ئینگلی ی و وانە پەرواکتیکیو زانستی کۆمپیوتەرو زمانو پڕ

تاقیکر (4 ێداچونەوە و لە کۆتایی دا  ندن و یەک هەفتەی پ ێک پێک دێت لە چواردە هەفتەی خوێ دنەوەی هەر کۆرستتتتتتتت
 ت.کۆتایی کۆرس دێ

ەڵ کوی ەکان و غیابات گلە کە  Mid-Termمی خوێندن تاقیکردنەوەیەک دەکرێت بە ناوی ەلە کۆتایی هەفتەی حەوت (5
 و ... چل دەرەجەی لە سەر دەبێت و شەست دەرەجەش لە سەر تاقیکردنەوەی کۆتایی دەبێت.

ئەو دەبێت  ک کەوتە هەر وانەیەللەم ستتتتیستتتتتەمەدا شتتتتێوازی پەڕینەوەی وانە نامێنێتو بە واتایەکی تر ئەگەر خوێندکار  (6
ە کەوتووەکەوە ناتوانێت ی کە پەیوەستتتتتتن بە وانەو وانانەت بچێتە کۆرستتتتتێکی ترەوە بەاڵم هەموو ئوانەیە بخوێنێتەوەو دەکرێ

 بیانخوێنێت.
انستتێکی چو پێش دەستتتپێکردنەوەی کۆرستتی نوێ بکەوێت لە کۆتایی هەمان کۆرس دا هەر خوێندکارێک لە دەرستتێک  (7

 وپێدەدرێتەوە و جارێکی دیکە بەشتتتتتتتتداری تاقیکردنەوەی دووەم دەکات. ئەگەر لەم تاقیکردنەوە دەرچێت بە دەرچودوبارەی 
هەر  .و لەم دەرستتە دانیشتتێتەوە تا دەردەچێتهەیمار دەکرێت بەاڵم ئەگەر بکەوێت دەبێت لە یەکێک لە کۆرستتەکانی داهاتو
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ت دەرەجەی شتتتتتتتتایستتتتتتتتتەی بۆ هەیمار دەکرێت واتا هەرچی خوێندکارێک لە چانستتتتتتتتی دووەم لە تاقیکردنەوەکان دەربچێ
 دەبێت.   2بهێنێت دابەش  50لەسەرەوەی 

نای خوێندکار و لێرەدا مەرج نییە خوێندکار بە چوار ستتتتتتتتاڵ خوێندنی بکالۆریۆس تەواو بکات بەڵکو کەوتۆتە ستتتتتتتتەر توا (8
وێندن خە دەکاتە شتتتتتتتتەش ستتتتتتتتاڵی ستتتتتتتتەرکەوتنی لە وانەکاندا. هەر خوێندکارێک بۆی هەیە النی زۆر دوازدە کۆرس ک

 وەربگرێت. ئەگەر لەم ماوەیە نەتوانێت تەواوی بکات لە خوێندن بێبەش دەکرێت.
اڵەتی تایبەت حالنیکەمی یەکەکانی پێدراو لە هەر کۆرستتتتتتتتێک دا نابێت لە دوازدە یەکە کەمتر بێتو جگە لە هەندێک  (9

وازدە یەکەی پێدرا م حاڵەتە تایبەتانەدا کەمتر لە دکە لە الیەن زانکۆوە دیاری دەکرێت. ئەگەر کەستتتتتتتێک لە یەکێک لە
ێک حاڵەتی هەروەها لە هەند ئەم کۆرستتتەی لە کۆی گشتتتتی دوازدە کۆرستتتەکەی ئامایەمان پێکرد بۆ هەیمار ناکرێت.

بکات و ئامادەی  دیاری دەکات خوێندکار دەتوانێت بۆ ماوەی کۆرستتتێک یا دوو کۆرس داوای ئیجازەتایبەتدا کە زانکۆ 
 ... وکۆرسەکەش هەیمار نەکرێت وەکۆ  نەخۆشی یان ئیجازەی دایکایەتی  12نەبێت و  لە کۆی گشتی  دەوام

 :دا پەیتتتتتڕەوی یتتتتتاستتتتتتتتتتتتتای پتتتتتاداش و ستتتتتتتتتتتتت ا دەکتتتتترێتتتتتت بەم شتتتتتتتتتتتتتێتتتتتوەیەی ختتتتتوارەوەلەم ستتتتتتتتتتتتتیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمە (10
یەکەیان  12تەنها  وتویان کەمتر بێت ئەوا لە کۆرسی داها 60ئەو خوێندکارانەی لە کۆرسێک دا ناوەندی دەرەجەکانیان  أ(

 پێدەدرێت.
بە پێی گونجانی  واتویا زیاتر بێت ئەوا لە کۆرسی داه ٨٥ئەو خوێندکارانەی لە کۆرسێک دا ناوەندی دەرەجەکانیان   ب(

 یەکەیان پێدەدرێت. 24بارودیخەکە تا 
 شتتتتتتکێشپێا دکەس کەمتر بێت و ئەگەر لەم بڕە کەمتر بێت دەرستتتتتتەکە لەم کۆرستتتتتتە  10نابێت هیچ پۆلێکی خوێندن لە  (11

 ناکرێت و بۆ کۆرسەکانی دواتر دوادەخرێت.
ەشتتتداریکردنی لە هەر کەس لە هەر دەرستتتێک زیاتر لە ستتت  وانە ئامادە نەبێت ئەم دەرستتتەی ل  دەستتتتێندرێتەوە و مافی ب (12

 تاقیکردنەوەی ئەو دەرسەی نابێت.
انمان لە زانکۆکانی ێوەکە بەشە هاوشخوێندکار دەبێت ئەم ڕاستییە ب انێت کە مەنهەج و شێوازی بەشەکەمان تەواو جێاوازە ل (13

ێتو کۆی ئەو . لە بەر ئەم هۆکارە وەرگرتن و گواستتتتتنەوەی خوێندکار لەم ستتتتیستتتتتمە دا ستتتتنوردار دەکرتری کوردستتتتتان
ا یەکالیی دەکرێتەوە دەرستتانەی کە بۆ خوێندکاری وەرگیراو لە شتتوێنەکانی ترەوە هەیمار دەکرێت لە لێژنەیەکی تایبەت د

ستتتەکانی ی دەرێک داوای گواستتتتنەوە بکات بۆ شتتتوێنێکی تر دەبێت لەو زانکۆیەی بۆی دەچێت بارودۆخو هەر خوێندکار
ێتیەک لە ئەستتتتتۆ کرێتەوە و بەرپرستتتتیارێتیش لە ئەستتتتتۆی خۆی دەبێت و زانکۆ هیچ بەرپرستتتتیارخوێندراو لێرەو یەکالیی 

 ناگرێت.
دنەوە لە ئەستۆ دەگرێتو گەڕان و فێر بوون و بیرکر خوێندکار لەم شێوازەدا دەبێت بە سەنتەر بە وەی کە زیاتر ئەرکی (14

ە لە پرۆسەی فێر ئەمەش پێچەوانەی شێوە کالسیکێکەیە کە خوێندکار زیاتر گوێگر دەبێت و کەمترین ئەرکی لەسەر
 بووندا. 

وایوی و  بەڵێننامەی یاسایی پڕ بکاتەوە ازی بێت وی نامیلکەی پێدراوو بەم مەرجانە ڕخوێندکار دەبێت دوای خوێندنەوە (15
  لە سەر بکات بۆ ئەوەی وەکو خوێندکار بە فەرمی وەربگیرێت.
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