
 

 

 

 

ى زانکۆ و پەیمانگە (2015)ى ساڵى (2)ڕێنمایى ژمارە 
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 بەناوى خواى گەورە و میهرەبان
 

 پێشەکى
 

 …ئازیز خوێندكاری/قوتابی

 

ئەم  پێویستە اواکارى خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانى هەرێمى کوردستانپێش پێشکەشکردنى د
 :خااڵنەى خوارەوە ڕەچاوبکرێت

 

بخوێنێتەوە و تێیان بگات  بە ووردى رێنماییەکانهەموو بڕگەکانى خوێندکار /پێویستە لەسەر قوتابی .1
 پڕ بکاتەوە. ى کوردستانێمر هە تایبەتەکانى و پەیمانگە زانکۆ  لەرگرتن  وهپێش ئەوەى فۆرمی 

خوێندكارێك کە فۆرم پڕدەکاتەوە وەربگیرێت، چونکە وەرگرتن بەپێى /ك مەرج نییە هەموو قوتابیە .2
 خوێندکارانى تردا دەبێت./مای پێشبڕكێ لەگەڵ قوتابیان نەو لەسەر ب ڕێنماییەکان

رێک ڕێگا نادرێت لەو خوێندكار بەدوا هەڵبژاردن دادەنرێت، بە هیچ جۆ/هەڵبژاردنى دروستى قوتابی .3
 ڕووەوە ناڕەزایى دەرببڕێت.

تاکو فەرمانى هەڵوەشانەوەى لە وەرگیرا بێت پەیمانگایەک  یانزانکۆ پێشتر لە کە هەر پێشکەشکارێک  .4
 لە زنکۆ یان پەیمانگە ەیمافى پڕکردنەوەى فۆرمى وەرگرتنى نینەکرابێت  بۆ  زانکۆ یان پەیمانگەکەى

 .ەکانتایبەت
 بخوێنێت. ت تایبەمافی نییە لە هەمان کاتدا لە زانکۆیەکی حکومی و زانکۆیەکی  خوێندکار/قوتابی .5
خوێندکار لەگەڵ ڕێنماییەکانى وەرگرتن نەگونجا ، ئەوا ئەو وەرگرتنە /ئەگەر وەرگرتنى قوتابى .6

 خوێندکار/قوتابى لە هەرقۆناغێکى خوێندن بێت وە خودى هەڵدەوەشێندرێتەوە و کارى پێ ناکرێت 
 ەرپرسە.ب زانکۆکەى

 

 

        وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى                                                                                   
 بەڕێوەبەرایەتى خوێندنى تایبەت                                                                                   
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  ره الپە ناوەڕۆک
 2 مافی وەرگرتن و پێشکەشکردنی فۆرم م: كە یە

 4 مەرجە گشتییەکانی وەرگرتن :م دووه

 5 مەرجى خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانسێیەم:
 7  (زانستى و وێژەیى)بۆ پۆلى دوانزەى ئامادەیى  ەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتنم چوارەم:

 10 بۆ دەرچووانى لقە پیشەییەکان ەکانی وەرگرتنمەرجە تايبەتيي: پێنجەم

بۆ دەرچووانى پەیمانگە پێنج ساڵییەکانى سەر بە  مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتن :شەشەم
  وەزارەتى پەروەردەى هەرێم

11 

 12 بۆ دەرچووانى پەیمانگە تەکنییەکان مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتنحەوتەم: 
 13  ییەکانی هەرێم رچووانی لقی زانستی و وێژەیی ئاماده پێدانى نمرە بۆ  ده هەشتەم:

 16  ڕاستاندنى بڕوانامەکان نۆیەم:
 18 كان كارگێرییە  كاره دەیەم:

 20 كان داراییە  ڕێنماییەیانزەیەم: 
 21 دوانزەیەم: ڕێنماييەکانی گواستنەوەى خوێندنی قوتابیان/ خوێندکاران 

 24  انکۆ و پەیمانگەکانمیکانیزمى وەرگرتن لە ز سێنزەیەم:
 26 وانە هاوپەیوەندیدارەکان  چوارەدەم:

 26 خوێندكاری خاوەن پێداویستی تایبەت/قوتابی پانزەیەم:
 27 شانزەیەم: پەیوەندیکردن و ناڕەزایی

 27 خوێندكاران/ون و ڕێكاری قوتابییانوزم كانی ئە ڕێنماییەبە پابەندبوون  حەڤدەیەم:
 28 پارێزگاى هەولێربەتەکانى سنوورى زانکۆ و پەیمانگە تای

 35 پارێزگاى سلێمانىزانکۆ تایبەتەکانى سنوورى 
 39 پارێزگاى دهۆکزانکۆ تایبەتەکانى سنوورى 
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و  ندكاران لە زانکۆخوێ/قوتابيان مەرج و ڕێنماییەکانى وەرگرتنى
 6201-5201بۆ ساڵی خوێندنی  هەرێمپەیمانگە تایبەتەکانى 

 

 وەرگرتن و پێشکەشکردنی فۆرمم: مافی  كە یە
 

کە فۆرمی وەرگرتن پێشککە  دەککات مەرج نیکیە وەربگیرێکت، چکونکە  ێندكارێكخو/ک ەهەر قوتابی .أ 
لەگەڵ   ی كکککۆنمرهوەرگکککرتن بەپێکککی چەنکککد بنەمکککایەکی تکککایبەتی و لەسکککەر بن یکککنەی کێبڕکێککک

 خوێندکارانی تردا دەبێت./قوتابیان

جێبەجککێ دەکرێککت، بککۆیە  (قبککوم مركکک ى)ناوەنککدی  رگرتنککی وهوەرگککرتن لە بەشککەکان بە شککێوازی  .ب 
 .ك بەشی زانکۆکان هەیە یە  لەتەنها تنی ررگ مافی وه خوێندکار/قوتابی

، بخوێنێکت ت تایبکەخوێندکار مافی نییە لە هەمان کاتدا لە زانکۆیەکی حکومی و زانکۆیەکی /قوتابی .ج 
تەی یەکەمکی دوای ڕاگەیانکدنی ئەگەر لە هەردووکیان وەرگیرا بوو، ئەوا پێویسکتە لەسکەری لە هەفک

ناوەکان بڕیاری خۆی بدات و داوای کێشانەوەی دۆسییە و سڕینەوەی ناو لە زانکۆی حکومی یکان لە 
 بکات، بەپێ ەوانەوە لێپێ ینەوەی یاسایی لەگەڵ دەکرێت.  كە تە تایبەزانکۆ 

پڕبکککاتەوە لە  (اختیککار)  ههەڵبککژارد (3)خوێنککدکار مککافی هەیە لە فککۆرمی پێشکەشکککردن، /قوتککابی .د 
بڕیکار و  پێکی  بکە (اختيکارات)ککان  ، ڕی بەنکدی و هەڵبژارده تایبەتەککان و پەیمکانگە بەشەکانی زانککۆ

قوتکابی دەبێکت. ئەمە پێکوەرێکی گرنکس و سکەرەکییە لە دیکاریکردنی شکوێنی  /ئارەزووی خوێنکدکار
انی وەرگرتن بکات خوێندکار ڕەچاوی مەرجە گشتی و تایبەتییەک/قوتابیوەرگرتن. پێویستە لەسەر 

هەڵبژێرێت کە لەگەڵ ئارەزووی خۆی و لقی خوێندنی ئامکادەییەکەی   بەشانەو تەنها ئەو خوێندن و 
  ی نامێنی وه ڵە پڕكردنە هە  ی بەووبیان  ۆیەب ،دەگونجێتو کۆنمرەکوەى 

 لە رۆژى دەرچوونى ئەم ڕێنماییە کار بەهیچ ڕێنماییەکى ترى وەرگرتنى پێشووتر ناکرێت. .ه 

.    
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 مەرجە گشتییەکانی وەرگرتن :م دووه

وەردەگیرێاات پێویسااتە ئەم تایبەتەکااان  و پەیمااانگە خوێناادکارەی لەزانکااۆ/ئەو قوتااابی
 مەرجانەی خوارەوەی تێدابێت:

سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی  ى(زانستى و وێژەیی و پیشەییەکان) دەرچووی ئامادەییەکان .أ
و بڕوانکامەکەی لەییەن بەڕێکوەبەرایەتی گشکتیی  بێکت ڵرایکان حککومەتى رێراقکی فیکد کوردستان

  پەروەردەی پارێ گاکەیەوە پەسەند کرابێت.

ر یەکانى سکەدوو سکاڵپەیمانگە  یاندەرچووى پەیمانگە پێنج ساڵیەکانى سەر بە وەزارەتى پەروەردە  .ب
 ێت.لە بەشە هاوشێوەکانى خۆى وەردەگیرژینەوەى زانستى بە وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێ

دەرچووى دەرەوەى واڵت بە مەرجێک لە بەڕێکوەبەرایەتى گشکتى ئەزموونەککانى سکەر بە وەزارەتکى  .ج
 پەروەردە بەرابەرکردنى بڕوانامەى ئەنجامدابێت.

 لە پشکنینی پ یشکی دەرچووبێت، بەپێی ئەو مەرجە تایبەتییانەی بۆ هەر خوێندنێک دیاریکراوە. .د

بە دەرچووى ئەمساڵ ئەژمکار دەککرێن، وە  (2015-2014)و  (2014-2013)دەرچووانى ساڵەکانى خوێندنى  .ه
 دەرچووانى گشت ساڵەکانى پێشووى خوێندن بە دەرچووانى سااڵنى پێشوو ئەژماردەکرێن.

پ یشککى و ئەنکدازیارییەکان  هەردوو ککۆلیژىخوێندکارى پێشکەشککار بکۆ /پێویستە تەمەنى قوتابى .و
 ساڵ زیاتر بێت. (35)نابێت لە 

 



5  

 

 وێندن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانسێیەم:مەرجى خ
( متیکاز أ) مکا  و جیکاوک  بێکت ك ده كکو یکە رێم وه كانی هکە رده روه م پە رجە رگرتن بۆ سە ی وه كۆنمره .1

خوێنکدكارانی سکنوری /بکۆ قوتابیکانی  می كکۆنمره بیانووی هێنانی كە  ك نادرێت بە یە رده روه هیچ پە بە
  .پارێ گاكان

  یشکى و ئەندازیارییەکان تەنها بەیانیان دەبێت.خوێندن لە کۆلیژە پ .2

 (25)  بێککت لککە كان بریتککی ده زانسککتیە  شککە بە  ك لککە ر مامۆسککتایە خوێنککدكار بککۆ هککە /ی قوتککابی ڕێککژه .3
 .خوێندكار/قوتابی

 (30)  بێکت لکە كان بریتکی ده ەیکمرۆی  زانسکتە  شکە بە  ك لکە ر مامۆسکتایە خوێندكار بۆ هکە/ی قوتابی ڕێژه .4
 .ێندكارخو/قوتابی

كان و  ڕێنماییککە  بێککت ئاشککنا ب ککرێن بککە خوێنککدكاران ده/قوتابیککان  رگککرتن بککە پککێش پێککدانی فککۆڕمی وه .5
نککد  موو پابە بێککت هککە رگرتنیککان ده و دوای وه  م رێنماییانککە ئاشککنا كککراون بککە  ب رێککت، كککە  واژۆیککان پککێ

 .دیاری ب رێت ست ی گرێبە شێوه روونی و بە خوێندكار بە/بوونێ ی نێوان زان ۆ و قوتابی

ن  ییکە رگکرتن لە ندكردنی پالنکی وه سکە دوای پە ك لە ر زان ۆیە هە  رگرتن لە ش ردنی داواكاری وه پێش ە .6
نکدی  ناوه  خوێندكاران لکە/رچوونی ناوی قوتابیان دوای ده  فتە ك هە كات تا یە ست پێده ده  وه تە زاره وه
 .نكا ح ومییە  یمانگە رگرتن بۆ زان ۆ و پە وه

سەندکردنى پالنى وەرگرتنى زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەککان بەنکدە بە جێبەجکردنکى گشکت بنەمکا و پە .7
 ڕێنماییەکانى دڵنیایى جۆرى.

دەرچکوونى پێشکەشکار لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانى هەرێمى کوردسکتان تکا  خوێندکارى/قوتابى .8
زانسککتى و فەرمککانى زانکککۆیی وەزارەتککى خوێنککدنى بککااڵ و تککوێژینەوەى لە وەرگرتنککى ڕەزامەنککدى 

 خوێندکارى وەرگیراو ئەژمار ناکرێت./وەرگرتنى بۆ دەرنەچێت بە قوتابى

  ی كکە یکە و قوتابخانە ئکە  نێردرێتە ده  م فۆڕمە بێت و ئە ت ده ی فۆڕمی تایبە ڕێگە  رگرتن لە داواكاری وه .9
ری  بکە ڕێوه كانی بکۆ دابنرێکت و بە نکەی وا تا نمره  رگرتووه وه  یی لێ ی ئاماده خوێندكار بڕوانامە/قوتابی

ندیککدار  یوه ی پە رده روه تی پککە رایککە بە ڕێوه بە  ر ب ککات و لککە سککە مککۆر و واژۆی لە  خوێندنگککە / قوتابخانککە
نابێکت  وەكرێت دەنی لێ سە ی ڕه ت, داوای بڕوانامە زاره وه  رچوونی ناوی لە پا  ده  وه ند ب رێتە سە پە
 .ر ب ات ڕۆژ تێپە (51)  لە  ێنانی بڕوانامەه 
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كانیان  وراوان و دۆكیومێنتککەێی پککاڵ و بڕوانامککە ڕمى وەرگککرتنفککۆ  ك لککە یە ك یککان سککاختە یککە ڵە ر هە هککە .10
خوێنکدكار  /خکودی قوتکابی بێکت وەزان ۆ  ىكان اییەرێنم  ربێت لە ده  ی بە كەەرگرتن بێت یا خوود وه هە
ر قۆنکاغێ ی  هکە  بوو كکردن. لکە ره بکێ قکە  بکە  وه ره هد  كرێتکە ده ى وەرگیکراوانلیست  ناوی لە و  رپرسە بە

وه و  گیرێتکە رده ی لێوه كکە وا بڕوانامە واو كردبێت ئە ر خوێندنیشی تە گە ئە  بڕێت وه خوێندن بێت داده
 .. پێویستە ئەم خاڵە لە فۆرمى وەرگرتن ئاماژە پێ بکرێت   كرێت ڵدا ده گە ی یاساییان لە وه لێپرسینە

رانکدنی  ی نکاوی بکۆ راپە وه انکەڕ گکە  ر ئاگکادار ب رێکت بکەخوێنکدكا/قوتکابی  رۆژ پێویستە (3)ی  ماوه  لە .11
بوو  نککە ئاماده  یککە م ماوه ر لککە گککە ن ئەی خوێنککد پرۆسککە  سککت كککردن بککە ده  رگرتنککی وه ی وه لککە مامە
پێکی   رگرتنیکان بکە ری وه ی پێوه وانە گ ئە ده خوێندكاری یە/قوتابی  وه  وه شێتە وه دهڵ ی هە كە رگرتنە وه

 ت.   زاره ندی وه زامە هڕدوای شوێنینان   خرێتە ری ده روه داد پە   ی وه بە ندی كۆنمره ری بە

سێك  ر كە بێت یان هە هە ى زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانرگیراوان ندی لیستی وه ڕی بە  ك لە یە ڵە ر هە هە .12
  لکە كێك و یە  كە لیستە  لە  وه ره ده  خرێتە وا ناوی ده ئە دانرابێت ى وەرگیراوانلیست  ری لە روه نادادپە  بە

شککوێنی دوای   خریتککە ی ده بوونی كککۆنمره شایسککتەزنجیککرە پێی  كان بککە گککە ده یە  خوێنککدكاره/قوتککابی
 ت. زاره ندی وه زامە ره

ك   ۆیکەر زان ی خوێنکدن, هکە پڕۆسە  چاوكردنی دڵنیایی جۆری لە ی ئاستی زانست و ڕه وه رزكردنە بۆ بە .13
ییەن وەزارەت بککۆ مەرجککى  ی لککە كۆنمرانککە وەل  وه رز ب اتککە كککان بککە كۆنمره  ەی دانککراو لکک ڕێککژه  تککوانێ ده

 . وەرگرتن دانراوە

  و، نابێت ناوی لکە  وه كرێتە رزده ت بە زاره بۆ وه  ن زان ۆوه ییە خوێندكار لە/قوتابی بۆ وەرگرتن پااڵوتن .14
 .ێورێتڵرگرتن بپا   زیاتر بۆ وه ك بە یە

خوێنککدن لە زانکککۆ و پەیمککانگە تایبەتەکککان لە ڕووى دەوام و تککاقیکردنەوە بە کردارەکککى دەبێککت و بە  .15
 رێگا پێنەداروە. %(100),  وە تاقیکردنەوەى لەسەر ئەندامبوون لە دوورەوە یان بە کراوەیى نابێت

کککۆیى بەرایککى بڕوانککامەى زان سککاڵە، دەرچککوون لێیککان (4)مککاوەى خوێنککدن لە زانکککۆ تایبەتەکککان  .16
رەچککاوکردنى مککاوەى خوێنککدن لە  ى پسککپۆرییەکەى پێدەبخشککرێت و لەگەڵلە بککوار (بەکککالۆریۆ )

 پسپۆرییە پ یشکى و ئەندازەییەکان.

بکوارى  لە ى(دبلکۆم)سکاڵە، دەرچکوون لێیکان بڕوانکامەى  (2)ماوەى خوێنکدن لە پەیمکانگە تایبەتەککان  .17
 پسپۆرییەکەى پێدەبخشرێت.
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 (زانستى و وێژەیى)ەتييەکانی وەرگرتن بۆ پۆلى دوانزەى ئامادەیى چوارەم: مەرجە تايب
رگرتن لە بۆ وه ژ ی  تێ رای نمره 

  پۆلی دوان ه
رجێك مە بە  

متر  كە %90 پ یش ی ددانبەشى  1
 بێت نە

  لە فی یارزانی و كیمیا و  وه ی زینده رسێ وانە هە
, م م یان دووه كە خولی یە  بێت لە متر نە كە(225)

 وى بەشى زانستى بێت.دەرچو

متر  كە %85 تەیرسازى و شارستانىندازیاری  ئەبەشەکانى  2
 بێت نە

 (145)ی لە (فی یا و بیرکارى)وانەی  دوور ی هە كۆنمره
, دەرچووى کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم یان دووەم

 بەشى زانستى بێت.

کەمتر  %80 بەشى ئەندازیارى نەوت 3
 نەبێت

 (فی یاو كیمیا و  بیرکارى)ی  رسێ وانە هەکۆ نمرەى 
, م م یان دووه كە خولی یە  بێت لە متر نە كە(225)  لە

 دەرچووى بەشى زانستى بێت.

4 

بەشەکانى ئەندازیارى کۆمپیوتەر و گەیاندن و 
 کۆمپیوتەر، کارەبا، میکانیک، دی اینى ناوخۆ
ووزە, بەرهەمهینان,  سیستەمى کۆنترۆم 

 کردن.

کەمتر  80%
 نەبێت

 (140)ی لە (بیرکارى و فی یا)ی هەردوو وانەی  هكۆنمر
, دەرچووى کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم یان دووەم

 بەشى زانستى بێت.

کەمتر  %75 بەشى ئەندازیارى ژینگە 5
 نەبێت

زیندەوەرزانى و فی یا و )وانەی  هەرسێی  كۆنمره
کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم یان  (210)ی لە (کیمیا

 ەشى زانستى بێت., دەرچووى بدووەم

6 

زانستى کۆمپیوتەر، )بەشەکانى کۆلیژى زانست 
رى، سیستەمى زانیارى، تەکنەلۆجیاى زانیا

 (، شیکردنەوەى نەخۆشییەکانبایۆلۆجى 

کەمتر  65%
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی بێت

کەمتر  %60 (ماتماتیک، فی یا)بەشەکانى کۆلیژى زانست  7
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی بێت
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کەمتر  %65 یاسا ىبەش 7
 نەبێت

 .بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی

 

بەشەکانى پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و 
 ت، لێکۆلینەوەى نێودەوڵەتى، دیبلۆماسیە

 كان. ڕامیاریە  كان، زانستە گشتیە  ندیە یوه پە

کەمتر  06%
 نەبێت

 .بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی

کەمتر  %06 بەشى زمانى کوردى 8
 نەبێت

وانەی ی  نمرهو بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی
کەمتر نەبێت لە خولی  %(60)لە  کوردىزمانی 

 یەکەم یان دووەم.

9 
، ئەدەبى ئینگلی ى، زمانی ئینگلی یبەشەکانى 

 وەرگێڕان
کەمتر  06%

 نەبێت

وانەی ی  نمرهو بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی
کەمتر نەبێت لە خولی  %(65)زمانی ئینگلی ی لە 

 یەکەم یان دووەم.

کەمتر  %60 بەشى زمانى رەرەبى 10
 نەبێت

وانەی ی  نمرهو بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی
کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم  %(06)لە رربی  زمانی

 یان دووەم.

کەمتر  %55 بەشى زمانى فەڕەنسى 11
 نەبێت

 .بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی

کەمتر  %60 کۆلیژى پەروەردە بەشى ماتماتیک 12
 نەبێت

لە بیرکارى وانەی ی  نمرهبێت  دەرچووی لقی زانستی
 کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم یان دووەم. %(06)

کەمتر  %60 کۆلیژى پەروەردە بەشى فی یا 14
 نەبێت

لە فی یا  وانەیی  نمرهبێت  دەرچووی لقی زانستی
 ەکەم یان دووەم.کەمتر نەبێت لە خولی ی %(06)

کەمتر  %65 کۆلیژى پەروەردە بەشى بایۆلۆجى 15
 نەبێت

زیندەوەرزانى  وانەیی  نمره دەرچووی لقی زانستی
 کەمتر نەبێت لە خولی یەکەم یان دووەم. %(65)لە 

کەمتر  %55 بەشی پەروەردەى هونەرى شێوەکار 16
 نەبێت

 بێت. و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی
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17 
پەروەردەى )یژى پەروەردە بەشەکانى کۆل
 (باخ ەى ساوایان ،گشتى

کەمتر  55%
 نەبێت

 .بێت و وێژەیى دەرچووی لقی زانستی

کەمتر  %60 (ڕاگەیاندن)بەشى کۆلیژى ئاداب و هونەر  18
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت

کەمتر  %60 بەشی هونەرى دی انى ناوخۆ 19
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی بێت

20 

بەشەکانى کۆلیژى کارگێرى و ئابوورى 
ژمێریارى، دارایى و بانک، ئابوورى، کارگێرى )

کار، بەرێوەبردنى کار، بەرێوەبردن و ئابوورى، 
کارگێرى یاسا، کارگێرى تەندروستى، بازاڕگەرى، 

کارگێرى ئۆتێلەکان، کارگێرى گەشتیارى، 
كارگێری،  زانیاری می کارگێرى زانیارى، سیستە

 (گوزار و شت گە ى گشتى , میوانداریکارگێر

کەمتر  55%
 نەبێت

 

 

 .دەرچووی لقی زانستی یان وێژەیی بێت

کەمتر  %60 زانیاری لۆجیای كنە تە بە بەشى ژمێریاری 21
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی بێت

22 
بەشەکانى پەیمانگە تەکنیکیەکانى 

 (گەشتوگوزار، ژمێریارى)
کەمتر  55%

 نەبێت
 .زانستی یان وێژەیی بێتدەرچووی لقی 

23 
بەشەکانى پەیمانگە تەکنیکیەکان 

 (تەکنەلۆجیاى زانیارى)
کەمتر  55%

 نەبێت
 .دەرچووی لقی زانستی بێت

24 
تەکنیکى )بەشەکانى پەیمانگەى نەوت 

 (هەڵکەندن، پااڵوتنى نەوت و تەکنیکى گاز

کەمتر  55%
 نەبێت

 .دەرچووی لقی زانستی بێت
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 بەتييەکانی وەرگرتن بۆ دەرچووانى لقە پیشەییەکانپێنجەم: مەرجە تاي
 
رگرتن لە بۆ وه ز ی تێكرای نمره  رجێك مە بە   

 بێت متر نە كە %90 بەشى ئەندازیارى شارستانى 1
دەرچووى ئامادەیى پیشەسازى بەشى وێنەى 

 ئەندازەیى بێت.

 بێت متر نە كە %90 میکانیکندازیاری  ئەبەشى  2
ازى یەکێک لە دەرچووى ئامادەیى پیشەس

 بێت. (میکانیک،)بەشەکانى 

 دەرچووى ئامادەیى پیشەسازى بەشى کارەبا بێت. بێت متر نە كە %85 کارەباندازیاری  ئەبەشى  3

 بێت متر نە كە %85 بەشى ئەندازیارى کۆمپیوتەر 4
دەرچووى ئامادەیى پیشەیى بەشى تەکنەلۆجیاى 

 بێت. (IT)زانیارى 

5 
ارى و بەشى بەشى تەکنەلۆجیاى زانی

 سیستەمى زانیارى
 بێت متر نە كە 70%

دەرچووى ئامادەیى پیشەیى بەشى تەکنەلۆجیاى 
I)زانیارى  T) .یان چاککردنەوەى کۆمپیوتەر بێت 

 دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت. بێت متر نە كە %60 بەشى ژمێریارى 6

 رگانى بێت.دەرچووى ئامادەیى باز بێت متر نە كە %60 بەشى دارایى و بانک 7

 دەرچووى ئامادەیى بازرگانى بێت. بێت متر نە كە %60 کارگێرى کار 8

9 
لە پەیمانگەى  ندن ل ە كنی ی هە تەبەشى 

 بێت متر نە كە %60 نەوت
دەرچووى ئامادەیى پیشەسازى بەشى میکانیک 

 بێت.

 تێبینى:
 كانیان بڕوانامە و  كردووه واو تە خوێندنیان تواڵ ی وه ره ده  لە ی وانە ئە كان ییە پیشە  ییە ئاماده رچووانی ده .1

   پێشک ە وەرگکرتن داواكکاری  هاوشکێوه شکی بە بۆ توانن ده  كسان راوه یە رێم هە ی رده روه پە تی زاره وه  لە
 هاوشکێوەى بەشکى لەسکەر بڕیکار بکااڵ لیکژنەى ئەوا نەبکوو، ڕوون بڕوانکامەکەى پسپۆڕى ئەگەر بەاڵم .ن ب ە

 دەدات.
 كرێت ده هاوتا یی پیشە  بە كانیان بڕوانامە  كە وواڵت ی وه ره ده  لە یی ئاماده رچووی ده ندكارانیخوێ/قوتابی .2

  كە خوێندبوویان  وواڵتە و ئە زمانی  بە زیاتر و ساڵ (9)  لە ر گە ئە , وه رێمە ەه ی رده روه پە تی زاره وه ن ییە لە
 ی وه ره ده  لە  كە زمان، ی شانە بە و لە  یە هە یان وه ئە مافی رێم هە بۆ یان وه ڕانە گە كاتی  لە وا ئە ،ژیاون تیایدا
 .بخوێنن رێم هە كانی تە تایبە زان ۆ  لە  كردووه واو تە پێ خوێندنیان وواڵت
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شەشەم: مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتن بۆ دەرچووانى پەیمانگە پێنج ساڵییەکانى سەر بە 
 وەزارەتى پەروەردەى هەرێم

 

رگرتن لە بۆ وه ز ی تێكرای نمره  رجێك مە بە   

1 
تەکنەلۆجیاى زانیارى و ەکانى بەشى

 زانستى کۆمپیوتەر
 بێت متر نە كە 65%

  Programmingیان  Networkدەرچووى بەشى
Webیان   Des i gn .بێت 

 دەرچووى بەشى هونەرى شێوەکارى بێت. بێت متر نە كە %65 بەشى هونەرەجوانەکان 2

 دەرچووى بەشى زمانى ئینگلی ى بێت. بێت متر نە كە %65 نگلی ى و وەرگێڕانبەشەکانى زمانى ئی 3

 دەرچووى بەشى کارگێرى یان ژمێریارى بێت. بێت متر نە كە %65 بەشەکانى ژمێریارى و کارگێرى کار 4
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 حەوتەم: مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتن بۆ دەرچووانى پەیمانگە تەکنییەکان
 
رگرتن لە بۆ وه ز ی نمره ایڕتێك  رجێك مە بە   

 بێت متر نە كە %90 بەشى پ یشکى ددان 1
دەرچووى دووەم سەر ئاستى هەرێم لە بەشى 

 .(2015 – 2014)بۆ ساڵى دەرچوونى  تەکنیکى ددان

 دەرچووى بەشى بیناکارى بێت. بێت متر نە كە %80 بەشى ئەندازیارى شارستانى 2

 دەرچووى بەشى میکانیک بێت. تبێ متر نە كە %75 بەشى ئەندازیارى میکانیک 2

 دەرچووى بەشى کارەبا بێت. بێت متر نە كە %75 بەشى ئەندازیارى کارەبا 3

 دەرچووى بەشى تەکنەلۆجیاى نەوت بێت. بێت متر نە كە %80 بەشى ئەندازیارى نەوت 4

 ت.دەرچووى بەشى گەیاندن بێ بێت متر نە كە %75 یاندن گە و ر بەشى ئەندازیارى كۆمپیوتە 5

 بێت متر نە كە %75 ر بەشى ئەندازیارى كۆمپیوتە 6
یان  (IT)دەرچووى بەشى تەکنەلۆجیاى زانیارى 

 سیستەمى زانیارى بێت.

7 
و  (IT)بەشەکانى تەکنەلۆجیاى زانیارى 

 سیستەمى زانیارى
 دەرچووى بەشى تەکنەلۆجیاى زانیارى بێت. بێت متر نە كە 65%

 دەرچووى بەشى کارگێرى یاسا بێت. بێت متر نە كە %60 بەشى یاسا 8

 بێت متر نە كە %60 بەشى شیکردنەوەى نەخۆشییەکان 9
دەرچووى بەشى شیکردنەوەى نەخۆشییەکان 

 بێت.

 کراوەیە بەشى ژمێریارى 10
دەرچووى بەشى کارگێرى بانکەکان یان بەشى 

 ژمێریارى بێت.

 ەکان بێت.دەرچووى بەشى کارگێرى بانک کراوەیە بەشى دارایى و بانک 11

 دەرچووى بەشى کارگێرى بێت. کراوەیە بەشى کارگێرى کار 12

 کراوەیە بەشى گەشتوگوزار 13
دەرچووى بەشى ڕێبەرى گەشتیارى یان بەشى 

 کارگێرى دەزگاکانى گەشتیارى بێت.

 دەرچووى بەشى ڕاگەیاندن بێت. بێت متر نە كە %65 بەشى ڕاگەیاندن 14

 دەرچووى بەشى کارگێرى یاسا بێت. ەکراوەی بەشى کارگێرى یاسا 15
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 ییەکانی هەرێم  رچووانی لقی زانستی و وێژەیی ئاماده هەشتەم: پێدانى نمرە بۆ  ده
  وه ردەدایە روه پەتی  زاره ركی وه ئە  لە  كخراوه شێوازێكی یە  بە (11)و(10)یی پۆلی  ژماركردنی رێژه هە**
 . وه كرێتە ده  رده روه تی پە زاره و رووی وه ره یی بە امادهی ئ ر كۆنمره سە ك لە یە وه ر پێداچوونە هە

وانە تکاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، ئەگەر لە سکاڵی  (7)کە داواکراون لە ئەوانەی رچووانی پۆلی دوان ە،  ده -أ 
 .کەیان ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (21)دەرچووبن ئەوا م  كە خولی یە  م و كە یە

وانە تکاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، ئەگەر لە سکاڵی  (7)کە داواکراون لە ئەوانەی  رچووانی پۆلی دوان ە، ده -ب 
 .کەیان ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (7)دەرچووبن ئەوا خولی دووەم   م و كە یە

وانە تکاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، ئەگەر لە سکاڵی  (6)رچووانی پۆلی دوان ە، ئەوانەی کە داواکراون لە  ده -ج 
  خوێندكارانکە/ئەو قوتکابی)کەیان.  ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (14)م دەرچووبن ئەوا  كە ولی یەخ  م و كە یە

 .(دەگرێتەوە کە لە یەک وانە بەخشراون بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی پەروەردە

سکاڵی وانە تکاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، ئەگەر لە  (5)کە داواکراون لە ئەوانەی رچووانی پۆلی دوان ە،  ده -د 
خوێندكارانکە /قوتکابیئەو ). کەیکان ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (7)دەرچووبن ئەوا م  كە خولی یە  م و كە یە

 .(دەگرێتەوە کە لە دوو وانە بەخشراون بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی پەروەردە

 (5)یکان  وانە (6)ن لە کە داواککراوئەوانەی رچکووانی پکۆلی دوانک ە،  دههیچ نمرە ناخرێتە سکەر ککۆنمرەی  -هک
ئەو )دەرچکککککووبن. خکککککولی دووەم   م و كکککککە تکککککاقیکردنەوە ئەنجکککککام بکککککدەن، ئەگەر لە سکککککاڵی یە وانە

دەگکرێتەوە کە لە یەک یکان دوو وانە بەخشکراون بە پێکی ڕێنماییەککانی وەزارەتکی  خوێندكارانکە/قوتابی
 .(پەروەردە

 ك وانکە یم یکە بکە وانە تاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، (7)رچووانی پۆلی دوان ە، ئەوانەی کە داواکراون لە  ده  .و
ئەگەر گشکتی ی   ر كکۆنمره سە ی لە كە ژماركردنی نمره بێ هە چن بە رده نها ده تە   یە و وانە لە  واتە(مستوفین)

ساڵی  ئەگەر لە  ، وه  کەیان ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (18)م دەرچووبن ئەوا  كە خولی یە  م و كە لە ساڵی یە
ئەگەر لە سکاڵی دووەم   کەیکان، وه ر كۆنمره سکە  خرێتکە ده  نمره (6)خولی دووەم دەرچووبن ئەوا   م و كە یە

م ئەوا کۆنمرەکەی وەکو خکۆی دەمێنێکتەوە، واتە  م و دووه كە یان زیاتر دەرچووبێت بە هەردوو خولى یە
  هیچ نمرەیەک وەرناگرێ و هیچ نمرەیەکیشی لێ نابڕدرێت.
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یم دوو وانکە  وانە تکاقیکردنەوە ئەنجکام بکدەن، بکە (7)رچووانی پۆلی دوانک ە، ئەوانەی کە داواککراون لە  . دهز
ئەگەر  گشکتی ی  ر كۆنمره سە ی لە كە ژماركردنی نمره بێ هە چن بە رده نها ده تە   یە و وانە لە  واتە (مستوفین)

ئەگەر لە ساڵی   ، وه  کەیان ر كۆنمره سە  خرێتە ده  نمره (15)م دەرچووبن ئەوا  كە خولی یە  م و كە لە ساڵی یە
ئەگەر لە سکاڵی دووەم   کەیکان، وه ر كۆنمره سکە  خرێتکە ده  نمره (5)خولی دووەم دەرچووبن ئەوا   م و كە یە

م ئەوا کۆنمرەکەی وەکو خکۆی دەمێنێکتەوە، واتە  م و دووه كە یان زیاتر دەرچووبێت بە هەردوو خولى یە
 و هیچ نمرەیەکیشی لێ نابڕدرێت.  تەرناگرێهیچ نمرەیەک و

 م م و دووه كکە یەدەرچووی پۆلی دوان ە، ئەگەر لە ساڵی دووەم یان زیاتر دەرچووبێکت بە هەردوو خکولى ح.  
هککیچ نمرەیەکیشککی لککێ و ئەوا کککۆنمرەکەی وەکککو خککۆی دەمێنێککتەوە، واتە هککیچ نمککرەیەک وەرنککاگرێ 

 نابڕدرێت.

 / قوتابخانە یی وێژه و زانستی كانی لقە ردوو هە  لە م كە یە خولی و م كە یە ساڵی رچووانی ده بۆخ. 
 كانی كوردستانیە  ناوچە  لە ی وانە ئە و كوردستان رێمی هە ی رده روه پە تی زاره وه بە ر سە كانی خوێندنگە

 رێمی هە ی رده روه پە تی زاره وه سیستمی پێی بە ییان ئاماده شی شە ی وه تاقی ردنە رێمن هە ی ئیداره ی وه ره ده
 ی ژماره ی وانە ئە خشرێت بە ده پێ یان نمره (21) ر پێوه و پرسیار مان هە پێی بە  نجامداوه ئە كوردستان

 كانیان وانە ی وانە ئە  بە ت باره سە ، یە نمره (7) م دووه خولی م كە یە ساڵی رچووانی ده بۆ . یە وانە (7) كانیان وانە
 .كرێت ده ڵ گە لە وتیان ڵسوكە هە سەرەوە خاڵەکانى پێی  بە  متره كە  وانە (7)  لە
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 (1)خشتەی

 قی زانستی و وێژەیی ئامادەییەکانبەخشینی نمرە بە دەرچووانی ل

 نمرەی بەخشراو خولی دەرچوون ساڵی دەرچوون وانەی داواکراو بۆ تاقیکردنەوە ژ

هیچ وانەیەک )وانە  7 -1
 (نەبەخشراوە

 نمرە 21 یەکەم یەکەم

 نمرە   7 دووەم یەکەم

 هیچ نمرە وەرناگرێت یەکەم یان دووەم دووەم یان زیاتر

 نمرە 14 یەکەم یەکەم (یەک وانە بەخشراوە)وانە  6 -2

 هیچ نمرە وەرناگرێت دووەم یەکەم

 هیچ نمرە وەرناگرێت یەکەم یان دووەم دووەم یان زیاتر

 نمرە 7 ەمیەک یەکەم (دوو وانە بەخشراوە)وانە  5 -3

 هیچ نمرە وەرناگرێت دووەم یەکەم

 هیچ نمرە وەرناگرێت یەکەم یان دووەم دووەم یان زیاتر

 نمرە 18 یەکەم یەکەم ((مستوفی )یەک وانە)وانە  6 -4

 نمرە 6 دووەم یەکەم

 هیچ نمرە وەرناگرێت یەکەم یان دووەم دووەم یان زیاتر

 نمرە 15 یەکەم یەکەم ((مستوفی)دوو وانە )وانە  5 -5

 نمرە 5 دووەم یەکەم

 هیچ نمرە وەرناگرێت یەکەم یان دووەم دووەم یان زیاتر
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 نۆیەم: ڕاستاندنى بڕوانامەکان
ی  رێمی كوردسکتان بێکت بڕوانامکە ی هکە كانی ئیکداره خوێنکدكارێك دانیشکتووی پارێ گکە/ر قوتکابی هە .1

تى وەرگیکراوان لە زانککۆ و پەیمکانگە لیسک  ت نکاوی لکەهێنا بێک ست ده  رێم بە ی هە وه ره ده  یی لە ئاماده
ڵ  گکککە ، لەی نابێکککت وه بوو كردنکککە ره مکککافی قکککە  وه  وه ره ده  خرێتکککە ده هەبکککوو نکککاوەکەى تایبەتەککککان

ی (1)  كانی ژمککاره ڕێنماییککە  كان لککە ڕاسککتاندنی بڕوانامککە  ت بککە تایبککە کە م ی چککواره چککاوكردنی بڕگککە هڕ
 .2013ڵی مواركراوی سا هە

نی  سککە ی ڕه  ردنی بڕوانامککەشکک پێش ە  بککە  نکده بە لە زانکککۆ و پەیمککانگە تایبەتەکککان رگرتنکی كۆتککایی وه .2
کە پێکى داواى  خوێنکدكار/ن قوتکابی ییکە لە یان پەیمانگە یان بڕیارى بەرابەرکردنى بڕوانامە یی ئاماده

 وەرگرتن پێشکە  دەکات.

شک ردنی داواكکاری  بێت پێش پێش ە ده  ست هێناوه ده  بە وواڵتی  هو ره ده  كانیان لە ی بڕوانامە وانە ئە .3
 .رێم ی هە رده روه تی پە زاره وه  كسان كرابێت لە كانیان یە رگرتن, بڕوانامە وه

خوێندکارانەى دەرەوەى وواڵت کە داواککارى وەرگکرتن پێشککە  بەو بەشکانە دەکەن کە /ئەو قوتابى .4
گەڵ پێشکەشکردنى کردن نمرەى ئەو وانانە لە بەڕێوەبەرایەتى وانەى مفاضەلەیان هەیە، پێویستە لە

 گشتى ئەزموونەکانى سەر بە وەزارەتى پەروەردە دیارى بکەن.

ر  گکە خوێنکدكارێك نادرێکت ئە/هیچ قوتکابی بکە و پەیمکانگە تایبەتەککان زان کۆ  رچوون لە ی ده بڕوانامە .5
ی  رده روه تککی پککە رهزا وه  ی لککە كککە ییە هئاماد  بککۆ بڕوانامککە (الصککدور  صکک ە) شککتر ڕاسککتی و دروسککتیێپ

نوسککراوی نهێنککی   بککە  م ڕاسککتاندنە ئککە  پێویسککتە  كرابێت، كککە رێم بککۆ نککە یککان هککە ڵرێراقککی فیککدرا
 .نجامبدرێت ئە

ر  گککە رناگیرێککت ئە رگرتنیککان وه كککاتی وه  خوێنککدكاران لککە/قوتابیککان  یی لککە كی ئامککاده یککە هککیچ بڕوانامە .6
 . رگیراوه لێی وه  كرابێت كە نە  و زان ۆیە ی ئە ئاڕاستە رمی فە  بە  كە بڕوانامە

بێت  راست و باشوری رێراقن, ده دانیشتوی ناوه  رێم كە ی هە وه ره كانی ده یی شاره رچووانی ئاماده ده .7
ی  ڕێگکە  تی رێراقی فیدراڵ ڕاستاندنی بکۆ ب رێکت لکە ی ح ومە رده روه تی پە زاره وه  كانیان لە بڕوانامە

 . وه تە زاره وه

کەى  بڕوانامکە  بکە دان و پەیمکانگە تایبەتەککان زان کۆ  رچکوونی لکە كارێك پکا  دهخوێنکد/هیچ قوتابی .8
بکۆ  (التخکرج)رچکوونی  دهفەرمکانى زانککۆیى و  (القبکوم)رگکرتن  زاری وه رمانی وه ر فکە گکە ، ئە نانرێت

 .یە کارپێکراوەکانیاسا و ڕێنمایبە پێ ى چوو بێت  رنە ده
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فەرمکانبەرى )لە  ك ر یکە ی هکەوومکۆری زان کۆ و واژ  خوێندكار پێویستە/رچوونی قوتابی هی د بڕوانامە .9
 (رۆكی زان کۆ سکە یکان پەیمکانگە، ڕاگکری كکۆلێژ،   رۆكی بکە ە، سکرپرسی تۆمکاری زان کۆ بەئامادەکار، 

   .سند ناكرێت پە  وه وانە پێ ە بە ،بێت هە  كە ر بڕوانامە سە لە

 (25)ی  ی مکاده ڕوانگە  ی زانستی, لە وه تی خوێندنی بااڵ و توێژینە زاره وه  لە  كە سندكردنی بڕوانامە پە   .01
 ت. زاره ند كردنی وه سە ك بۆ پە یە دانانی خانە  بە (2013)ی ساڵی (2)  یاسای ژماره  لە

خوێندکارێک مافى وەرگرتنى یەک وێنە لە بڕوانامەى دەرچوونى بە نمرەى بە زمانەکانى /هەر قوتابى .11
نەکانى سەر کڵێشەى بڕوانامەکە بەو زمانە یپێویستە گشت نووس هەیە. (ى ، رەرەبى، ئینگلی ىکورد)

 بێت کە دەرچووان داواى دەکەن، نەوەک لە هەمان کڵێشەى بڕوانامەدا زمانى جیاجیا هەبێت.

خوێنکدکاران پێویسکتە بە /لەکاتى پێکدانى بڕوانکامەى بەنمکرە یکان پشکتگیرى دەرچکوون بە قوتابیکان .12
 ئاماژە بە ڕێکەوتى دەرچوونیان بکرێت. ڕوونى

لەکککاتى پەسککەندکردنى بڕوانککامەى بەنمککرە یککان پشککتگیرى دەرچککوون لە وەزارەتککى خوێنککدنى بککااڵ و  .13
ئەو بڕوانککامەیەى کە پێککى لە زانکککۆ )تککوێژینەوەى زانسککتى، پێویسککتە ئەم بەڵگەنامککانەى لەگەڵککدابێت 

دەبێکت لەییەن نکوێنەرى ، کە (کۆیى دەرچوونگرتن و فەرمانى زانوەرگیراوە، فەرمانى وەزاریى وەر
 زانکۆ یاخود پەیمانگەوە بهێندرێتە وەزارەت.

  رگکرتن، پکا  ئاشک رابوونی لکە زان ۆ ب ات بۆ وه    بە پێش ە (م ور)  ی ساختە سێك بڕوانامە ر كە هە .14
ی لکێ  كکە رچکوو بێکت بڕوانامکە ر ده گکە ئە وە برێنرێکت خوێنکدن داده  ر قۆناغێ ی خوێنکدن بێکت لکە هە
  بڕوانامکە  ك لکە یە كات و وێنە ی یاسایی ده وه لێپرسینە توشیبووكردن خۆی  ره قە  و بێ  وه گرێتە رده وه

ب کات و   كە تە ر بابە سە دواداچوون لە ندیدار بە یوه زان ۆی پە وەداواكاری گشتی,   درێتە ی ده كە ساختە
ندی اكانی  و سکە زراوه امکەزگکاو د ت وده زاره م وه جەر ۆ سەكرێت ب ی ده كە ساختە  بڕوانامە  گشتاندن بە

 . تە م بابە یان لە وه ستی ئاگاداركردنە بە مە رێمی كوردستان و رێراقی فیدراڵ بە هە
ی  وه ره راست و باشوری رێراق و ده ناوه  یی لە یی لقی زانستی و وێژه ی ئاماده ی بڕوانامە وانە ئە .15

بێت بۆ  رێمی كوردستانیان ده رچووانی هە ا  و ئیمتیازاتی دهم   مان  ست دێنن هە ده رێراق بە
رێم  یی هە رچووانی ئاماده ده درێن بە ده  ی كە و نمرانە پێدانی ئە  لە  كان، جگە تە زان ۆ تایبە  رگرتن لە وه
 مدا. كە ساڵی یە  م لە م یان خولی دووه كە م خولی یە كە ساڵی یە  لە
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 كان: كارگێرییە  كاره -دەیەم
  لە خوێندن تی مۆڵە خوێندنیان وامی ده ڵ گە لە  هاوكاتە كانیان وامە ده  كە رن رمانبە فە ی وانە ئە بۆ  رجە مە .1

 ی كە رمانگە فە وامی ده ر گە ئە یان زان ۆكە  لە رچوونیان ده كاتی لە  وه وانە پێ ە  بە بهێنن, خۆی ی رمانگە فە
 ناكرێت. ند سە پە  وه تە زاره وه ن ییە لە ی كە بڕوانامە وا ئە ی زان ۆكە وامی هد ڵ گە لە بوو هاوكات

 ،خۆبگرێت  لە كان نامە ڵگە بە م رجە سە بێت ده و  وه كرێتە ده ك یە دۆسیە خوێندكارێك/قوتابی ر هە بۆ .2
 پێویست. تری كانی نامە ڵگە بە تێ ڕای و رگرتن وه زان ۆیی و زاری وه رمانی فە و  بڕوانامە تی تایبە بە

 زان ۆ  لە  كە ی یە شێوه  ەمب ب ات خوێندكار/قوتابی  لە پ یش ی پش نینی داوای زان ۆ  پێویستە .3
 كرێت. ده و یڕه پە كان ح ومییە

 بێت. هە خوێندنی ی پڕۆسە  بە ست یوه پە كانی دۆسییە موو هە زان ۆكان  پێویستە .4
 بۆ  وه تە زاره وه ن ییە لە رگرتنی وه ڕەزامەندى کوتا ب ات میر فە وامی ده بە ست ده خوێندكار/قوتابی  نابێ .5

 رمانی فە زان ۆ  پێویستە درێت, ده م ڵە قە  لە نایاسایی  بە  یە شێوه م لە ر ده بە وامێ ی ده ر هە ،چێت رنە ده
 و ڵنیابووند بۆ  ڵبواسێ هە خوێندكاران /قوتابی ئاگاداری تابلۆی  لە خوێندكار/قوتابی رگرتنی وه زاری وه

 ی. كە ناوه رچوونی ده  لە  وه ئاگاداربوونە
 وە كان ئاگادارییە تابلۆی  لە كان تە تایبە زان ۆ  بە ت تایبە كانی رێنماییە و یاسا م رجە سە زان ۆ  پێویستە .6

 .بکرێتەوە باڵو زانکۆ بە تایبەت سایتى
 م ئە ناكرێت و كات ده پێ ست ده  وه ارهخو ی یە شێوه م بە ند ڕی بە بە رگرتن وه كانی كارگێڕییە  ڕێ اره .7

 لێب رێت: رپێ ی سە یان زێنرێت ببە  ندیە ڕی بە
 ت. زاره وه ن ییە لە رگرتن وه پالنی سندكردنی پە      أ.

 .وەزارەت بۆ وەرگرتن ڕێنماییەکانى و پالن بەپێى پاڵێوراوان ناوى لیستى ناردنى   ب.
  وەزارەت. لەییەن بەرایى گرتنىوەر رەزامەندى نووسراوى دەرکردنى    ج.
 خوێندكار./قوتابی و زان ۆ نێوان  لە ست گرێبە نجامدانی ئە     د.
 خوێندن. كرێی دانی     .ه
 خوێندكاران./قوتابیان رگرتنی وه  بە زان ۆیی رمانی فە رچوونی ده     و.
 .دكارانخوێن/قوتابیان کۆتایى رگرتنی وه  بە زاری وه رمانی فە ركردنی ده     ز.

 ڵ گە لە ست گرێبە و رچوو ده كانی نامە ڵگە بە موو هە ر سە  لە بێت هە خۆی تی تایبە مۆری زان ۆ  پێویستە .8
 بێت. مۆركراو و واژۆ خوێندكار/قوتابی

 رۆژ سێ ی ماوه  لە  پێویستە وەزارەت لە رگرتنی وه ڕەزامەندى رچوونی ده پا  خوێندكار/قوتابی .9
  بێ خوێندن  لە  یە هە بۆی زان ۆ ،وه وانە پێ ە  بە ،ب ات مۆر ست گرێبە و ب ات ی زان ۆكە  بە ندی یوه پە
 بنێردرێت. ت زاره وه بۆ كان سرێندراوه و كان شاوه ڵوه هە ناوی لیستی زان ۆ  بێ ده  ب ات. شی بە
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 (2) و (1)  ژماره خوێندكاران/قوتابیان ڕێ اری و  وه تاقی ردنە رێنمایی  لە سوود توانن ده زان ۆكان .10
 ت. تایبە كی زان ۆیە ر هە ندی تمە تایبە و خوێندن سیستمی رچاوگرتنی بە لە بە  هاوپێ ە  كە ربگرن, وه

 زانستخوازی و جۆری دڵنیایی ی پڕۆسە كانی ڕێنماییە كانی خاڵە م رجە سە  بە بن ده ند پابە كان تە تایبە زان ۆ .11
 تی. یمە سە و ندروستی تە وام رده بە

 و (ء  ناثإست) اڵوێركردن هە ك یە شێوه هیچ بە و، كرێت ده  جێ جێبە كان ڕێنماییە و یاسا دیوور  بە زۆر .12
 یچه  بە كار  رێنماییە م لە  جگە نادرێت،  پێ ی ڕێگە بێت پاساوێك ر هە بە كان ڕێنماییە و یاسا زاندنی بە

 .(0162 – 2015) خوێندنى ساڵى بۆ رچووه ده پێشووتر  كە ناكرێت تر كی ڕێنماییە
 و ندی زامە ره چاوی ڕه  وه ره ده كی زان ۆیە و خۆماڵی كی زان ۆیە نێوان  لە ( ةالتوأم)  دووانە بوونی كاتی لە .13

 كاركردن. تی مۆڵە رگرتنی وه بۆ  زان ۆكە ر سە  خرێتە ده  وه تە زاره وه ن ییە  لە  كە كرێت، ده  رجانە مە و ئە
 ستی بە مە بە ت زاره وه بۆ نێردرێت ده زان ۆ و خوێندكار/یقوتاب نێوان ی سااڵنە ستی گرێبە فۆرمی .14

 كارپێ ردنی. دواتر ندكردنی سە پە و كخستنی یە
 خوێندن  لە بێت خوێندن قۆناغێ ی ر هە  لە رگیرابێت وه كان ڕێنماییە  لە ر ده بە خوێندكارێك/قوتابی ر هە .15

 ی بڕوانامە ر گە ئە ،پرسیارن ر بە زان ۆ و كارخوێند/قوتابی خودی  وه بووكرده ره قە  بێ بە بڕێندرێت داده
 بووكردن. ره قە  بێ بە  وه سێندرێتە ده  لێ ی كە بڕوانامە رگرتبێت وه رچوونیشی ده

 و رج مە چاوی ڕه ، كراوه نە با  یا ، هاتووه نە دا  وه ره سە كانی بڕگە  لە  كە تر تێ ی حاڵە ر هە بۆ .16
 كی زان ۆیە ر هە  لە خوێندن ندی تمە تایبە چاوكردنی ڕه ڵ گە لە ،كرێت ده كان ح ومییە زان ۆ كانی ڕێنماییە

 ت. تایبە
 / قوتایبان ئامارى خوێندن کۆرسێکى هەر دەستپێکردنى لەگەڵ تایبەتەکان پەیمانگە و زانکۆ پێویست .17

 لە تایبەتەکان پەیمانگە و زانکۆ ئامارى بەشى بنێرن کارمەندان و وانەپێژان ستافى و خوێندکاران
   .وەزارەتمان
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 كان: داراییە  ڕێنماییە -یانزەیەم
 . وەرگیرابێت پێ تی زاره وه ڕەزامەندى  پێویستە خوێندكار/قوتابی خوێندنی كرێی  لە لێخۆشبونێك ر هە .1
  لە (6) ی بڕگە بە پالپشت كرێت ده كان تە تایبە زان ۆ م رجە سە لە خوێندن كانی نرخە ی وه پێداچونە  سااڵنە .2

 . (2013) ساڵی (2)  ژماره   یاسای ی (12) ی ماده
 ندی زامە ڕه پا  ب رێت دیاری ست گرێبە  بە خوێندكار/قوتابی خوێندنی كرێی ی سااڵنە ی پاره رگرتنی وه .3

 . كە كرێیە ر سە لە ت زاره وه
 زان ۆ و  دراوه پێنە ی ڕێگە خوێندن ی پاره قستی وتنی دواكە هۆی بە  پاره  بە خوێندكار/قوتابی س ادانی .4

 و لە ر گە ئە بدات,  كە قیستە كراو دیاری كی یە ماوه بۆ  وه ب اتە ئاگادار رزدار قە خوێندكاری/قوتابی  توانێ ده
 كات. ده شی بە  بێ خوێندن  لە وا ئە دا نە ی كە پاره  یە ماوه

  بە زان ۆیی و زاری وه رمانی فە تا ربگرێت وه م كە یە قوناغی خوێندكاری/قوتابی  لە  پاره  نییە زان ۆ بۆ .5
 چێت. رنە ده بۆ رگرتنی وه

 ی وه كردنە و (التمهیدی) رایی بە خوێندنی  لە  جگە , دراوه پێنە  ڕێگە زان ۆ ناو  لە  پاره  بە خولی ی وه كردنە .6
 و رگیرابێت وه ر سە لە تی زاره وه ندی زامە ڕه خت وه پێش رجێك مە بە ر, كۆمپیوتە وانی, زمانە خولی
 بێت.  زان ۆكە خوێندكارانی/قوتابیان خودی بۆ بێ ده  خوینە م ئە درابێت. پێ ی ڕێگە

 دوو (2000)  لە خوێندكار/قوتابی رگرتنی وه بۆ تۆماركردن و ڕێبەر و ش ردن پێش ە فۆرمی نرخی نابێت .7
 و كان ەخاڵ بێت ده ربگیرێت, وه  یە پاره و ئە رمی فە سلی وه  بە ەو بێت زیاتر رێراقی دیناری زار هە
 بێت. ر سە لە ی زان ۆكە لۆگۆی زان ۆكاندا, موو هە  لە بخرێن ك یە ش ردن پێش ە فۆرمی شێوازی ڕۆكی ناوه

 بێت. ر رامبە بە  بێ  بێ ده خوێندن دواخستنی و س ااڵ بۆ داواكاری .8
 ك. یە وانە ر هە ۆب ڕێت تێپە دینار زار هە (1000)  لە نابێت كان وه تاقی ردنە بۆ  وه پێداچونە س ااڵی ی پاره .9
  ڕێگە سااڵ وكۆتایی رزی وه ی وه تاقی ردنە ی وه كردنە دووباره بۆ خوێندكار/قوتابی  لە  پاره رگرتنی وه .10

 . دراوه پێنە
 ی وه ره ده تری شوێنێ ی ر هە بۆ سراوونو كردنی ئاڕاستە ر رامبە بە خوێندكار/قوتابی  لە  پاره رگرتنی وه .11

 . دراوه پێنە  ڕێگە زان ۆ
 م رجە سە و خوێندن ی پڕۆسە كانی پێداویستیە م رجە سە ش ردنی پێش ە  لە بێت ده بریتی خوێندن رێیك .12

  كە پڕۆسە ی وه ئە بۆ كرێت, ده خوێندكار/قوتابی  بە   پێش ە  كە پڕۆسە كاتی  لە  كە ی تگوزاریانە خ مە و ئە
 خوێندن, ی پاره  لە  جگە نادرێت  ڕێگە  ەبۆی ب رێت,  ستە رجە بە تیایدا جۆری دڵنیایی و بێت وتوو ركە سە
 یاخود سایت، ویب و رنێت ئینتە ی پاره ك وه ربگیرێت وه خوێندكار/قوتابی  لە تر كی یە پاره هیچ

 ستانی وه شوێنی پێدانی و تر كانی پسپۆڕیە ی تاقیگە و كان پ یش یە  تاقیگە بۆ کەلوپەم دابین ردنی
 . زان ۆ ەىمناسنا یاخود ،ئوتومۆبێل
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  لە ك یە پاره  بڕه بێت ك هۆیە ر هە بە خوێندكار/قوتابی خوێندنی ساڵی دواخستنی كاتی لە  یە هە بۆی زان ۆ .13
 كات. نە ڕ تێپە ی سااڵنە خوێندنی كرێی ی%(30)  لە رجێك مە بە ربگرێت وه خوێندكار/قوتابی

 ب ات. و یڕه پە كان یەدارای  ڕێنماییە پێی بە ت رامە ده باجی ی پاكانە زان ۆ  سااڵنە  پێویستە .14
 

 خوێندکاران /خوێندنی قوتابیان ىڕێنماييەکانی گواستنەوە: دوانزەیەم
 

 :  وه گواستنە كانی گشتییە  ره پێوه
  كکە ن كکە دهیان پەیمانگکا    ستنیشانی  زان ۆ ی خۆیان دهخواست خوێندكاران بە /ی قوتابیان وه ر ئە بە لە .1

كانی  تکە نێکوان زان کۆ تایبە  خوێنکدكاران لکە /ی قوتابیکان وه تنەگواسک  وێت لێی بخکوێنن، بۆیکە یانە ده
  .بێت رێم سنوردار ده هە

 . وه ست بێنێت بۆ گواستنە ده ردوو زان ۆ بە ندی هە زامە ڕه  رجە مە .2

 . ( 1/10)كات تا  ست پێ ده ده (1/7)  لە  وه گواستنە .3

 .بێت م ده كە نها دوای قۆناغی یە تە  وه گواستنە .4

  .ی رێراق وه ره و ده  وه خوێندكارانی ناوه /بۆ قوتابیان  دراوه پێنە  كان ِرێگە تە زان ۆ تایبە  لە میوانداری .5

 . دراوه پێنە  كان ڕێگە كان بۆ زان ۆ ح ومیە تە زان ۆ تایبە  و میوانداری لە  وه گواستنە .6

بککۆ زان ککۆ   وه گوازرێتککەرێم ب كانی هککە تککە زان ککۆ تایبە  ی لککە كککە خوێندنە  یککە خوێنککدكار بککۆی هە/قوتککابی .7
چێ  ی بۆی ده و زان ۆیە رجێك ئە مە مان پسپۆڕی خۆی بە هە رێم و رێراق لە ی هە وه ره كانی ده تە تایبە
 .ڕپێ راو بێت باوه

كانی  تکە زان کۆ تایبە  رگیراو بێت لە ی وه مان كۆنمره خوێندكار هە/یی قوتابی ی ئاماده كۆنمره  پێویستە .8
 .رگرتنی ساڵی وه  رێمی كوردستان لە هە

 .كرێت ده  شی هاوشێوه بۆ بە  وه نها گواستنە تە .9

دابەزیککن لە بەشککێکەوە بککۆ بەشککێکى دیکککە لە زانکککۆ و پەیمککانگە تایبەتەکککان ڕێگەپێککنەدراوە، ئەگەر  .10
پێویسکتە هەڵوەشکاندنەوەى وەرگرتنکى لەو بەشکەى  خوێندکار ویسکتى بەشکەکەى بگۆڕێکت/قوتابى

وە پێشکبرکێى وەرگکرتن لەو ەرج و رێنماییەککانى وەرگکرتن ب ێکتەوەرگیراوە بۆ بکرێکت و بەپێکى م
 بەشەى دەیەوێت بخوێنێت بە مەرجێک لە فۆرمى پێشکەشکردن ئاماژەى پێکردبێت.
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 -رێم: هە  لە پارێزگا مان هە كانی تە تایبە زانكۆ نێوان  لە  وه گواستنە -أ 

  وه خواره ی تانە حاڵە م ئە بۆ نها تە ناكرێت،  گاپارێ مان هە زان ۆكانی  لە خوێندكار /قوتابی ی وه گواستنە
 -: پێدراوه ڕێگە

 . ەکەىگپەیمان یاخود زان ۆ یان ی كە شە بە  لە رتنرگ وه ساردنی ڵپە هە یاخوود مانی نە .1
 ر هە بە رپێ ی ردنی سە یكات  لە خوێندكار/قوتابی ی وه گواستنە  بە فت ردن رزه بە ی لێژنە بڕیاری .2

 . ك هۆیە
  ئاساییە كان تە تایبە زان ۆ بۆ كان ح ومییە زان ۆ  لە خوێندكار/قوتابی ی وه ەگواستن .3
  لە رگرتنی وه ساڵی لە  كە ی یە كۆنمره و ئە ڵ گە لە هاوتابێت بێت ده  كە ی كە كۆنمره چاوكردنی ڕه بە

 زانستی ی انەپێو نجامدانی ئە و زان ۆ ردوو هە بوونی نە یری نوسراوى وە  رگیراوه وه ی كە پسپۆڕییە
 .ب ات ( العلمیە  المقاصە)
  

 جیاكانیجیا  شاره كانی تە تایبە زانكۆ نێوان  لە خوێندكار/قوتابی ی وه گواستنە-ب
 -: كرێت ده  وه خواره ی تانە حاڵە م لە رێم هە

 ش ردنی پێش ە  بە رێم هە تری كی پارێ گایە بۆ خوێندكار/قوتابی ی واده خانە ی وه گواستنە .1
 رمی. فە ی نامە ڵگە بە
 ر گە ئە (أمر ولی) خێوكاری بە یان بوو، ر رمانبە فە ر گە ئە خوێندكار/قوتابی كاری شوێنی ی وه گواستنە .2

 . ڵگە بە ش ردنی پێش ە    بە بوو ر رمانبە فە
 . تر كی پارێ گایە  لە خوێندكار / قوتابی رگیری ردنی هاوسە .3
 دكار.خوێن / قوتابی (أمر ولی) خێوكاری بە فاتی وه .4
 . پەسەندکراو پ یشکى بەڵگەنامەى کردنى پێشکە  بە خایەن درێژ نەخۆشی .5
  

 بۆ عێراق باشوری و ڕاست ناوه زانكۆكانی  لە خوێندكاران/قوتابیان ی وه گواستنە ج:
 كوردستان: رێمی هە كانی تە تایبە زانكۆ

 . بێت ده م كە یە قۆناغی رووی سە لە  وه گواستنە .1
 رچووانی ده ر سە لە كوردستان رێمی هە خوێندكارانی/قوتابیان رگرتنی وه كانی ییەڕێنما و رج مە مان هە .2

 بۆ خشرێت بە ده  كە ی یە نمره (21) و لە  جگە ، كۆنمره ڕووی  لە كرێت ده جێ جێبە رێراق باشووری و ڕاست ناوه
  كە ی یە نمره (7) و ئە ڵ گە لە م، كە یە خولی و م كە یە ساڵی رچووی ده  كە رێم هە خوێندكارانی/قوتابیان
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 ساڵی دوو و خوێندن ی تازه ساڵی رچووانی ده بۆ م دووه خولی م كە یە ساڵی رچووانی ده  بە درێت ده
 . پێشووتر

 . بێت َرپێ راو باوه خوێنێ ده لێی خوێندكار/ قوتابی  كە ی زان ۆیە و ئە  پێویستە .3
 ساڵی  لە رگیراون وه پێی رێم هە قوتابیانی  كە ی یە كۆنمره و ئە ڵ گە لە بێت هاوتا ی كۆنمره  پێویستە .4
 . رگرتنیدا وه
 . كان ڕێنماییە پێی  بە ب رێت بۆ ی یە( العلمیە  المقاصە) زانستی ی پێوانە .5
 بێنێت. ست ده بە زان ۆ ردوو هە ی وه گواستنە بوونی نە یری .6
 زانكۆ بۆ وواڵت ی وه ره ده خوێندكارانی/قوتابیان خوێندنی ی وه گواستنە د: 

 رێم: هە كانی تە تایبە
 . بێت ده م كە یە قۆناغی روی سە لە  وه گواستنە -1
  لە كرێت ده جێ جێبە ر سە لە رێمی هە خوێندكارانی/قوتابیان رگرتنی وه كانی ڕێنماییە و رج مە مان هە -2

 ساڵی رچووی ده  كە رێم هە خوێندكارانی/قوتابیان بۆ خشرێت بە ده  كە ی یە نمره (21) و لە  جگە ، كۆنمره رووی
 . م دووه خولی و م كە یە ساڵی رچووانی ده  بە درێت ده  كە ی یە نمره (7) و ئە ڵ گە لە م، كە یە خولی و من كە یە
 زان ۆ لیستی  لە ناوی و بێت ڕپێ راو باوه خوێنێ ده لێی خوێندكار/ قوتابی  كە ی زان ۆیە و ئە  پێویستە -3

 بێت. هە  ۆیونس ڕێ خراوی كانی ڕپێ راوه باوه
 ساڵی  لە رگیراون وه پێی رێم هە قوتابیانی  كە ی یە كۆنمره و ئە ڵ گە لە بێت هاوتا ی كۆنمره  پێویستە -4
 بێت. نە رێراق و رێم هە كانی ییە ئاماده رچووی ده ر گە ئە رگرتنی وه
 . كان ڕێنماییە پێی  بە ب رێت بۆ زانستی ی پێوانە -5
  لە كان كۆرسە كانی نمره و  كە بوونە یرینە بێنێت، ست ده بە زان ۆ ردوو هە ی وه گواستنە بوونی یرینە -6

 . كرابێت ند سە پە خوێنێت ده لێی  كە ی وواڵتە و ئە ی وه ره ده تی زاره وه و رێراق ی باڵوێ خانە
 كانی رێنماییە چاوی ڕه  پێویستە رێم هە و رێراق ی وه ره ده و  وه ناوه لە  وه گواستنە كانی بڕگە موو هە بۆ -7
 كرێت. ده و یڕه پە كوردستان رێمی هە كانی ح ومیە زان ۆ  لە  كە ب رێت (والت میل  المقاصە)
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  لە زانکۆ و پەیمانگەکان میکانیزمى وەرگرتن : سێنزەیەم
 پالنى وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگەکان - أ

رگرتن لە بۆ وه ژ  پالنى وەرگرتن 
 50 پ یش ی ددانبەشى  1

 50 تەیرسازىیاری نداز ئەبەشى  2

بەشى ئەندازیارى شارستانى , نەوت کۆمپیوتەر و گەیاندن , کۆمپیوتەر، کارەبا، میکانیک،  3
 سیستەمى کۆنترۆم کردن. بەرهەمهینان ,  , ووزە,ژینگە ,دی اینى ناوخۆ 

70 

زانستى کۆمپیوتەر، تەکنەلۆجیاى زانیارى، سیستەمى زانیارى، )بەشەکانى کۆلیژى زانست  4
 (یۆلۆجى، ماتماتیک، فی یاو شیکردنەوەى نەخۆشییەکانبا

80 

 ت، لێکۆلینەوەى نێودەوڵەتى، بەشەکانى یاسا، پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و دیبلۆماسیە 5
 كان ڕامیاریە  كان و زانستە گشتیە  ندیە یوه پە

120 

زمانى رەرەبى و ، ئەدەبى ئینگلی ى، وەرگێڕان , زمانی ئینگلی یبەشەکانى زمانى کوردى,  6
 زمانى فەڕەنسى

80 

کۆلیژى پەروەردە بەشى فی یا , بەشى بایۆلۆجى , ماتماتیک ,  هونەرى شێوەکار پەروەردەى  7
 گشتى، باخ ەى ساوایان

80 

 80 بەشى کۆلیژى ئاداب و هونەر بەشەکانى ڕاگەیاندن و هونەرى دی انى ناوخۆ 8
زانیاری ,  لۆجیای كنە تە بە یارى، ژمێریاریژمێر)بەشەکانى کۆلیژى کارگێرى و ئابوورى  9

دارایى و بانک، ئابوورى، کارگێرى کار، بەرێوەبردنى کار، بەرێوەبردن و ئابوورى، کارگێرى 
یاسا، کارگێرى تەندروستى، بازاڕگەرى، کارگێرى ئۆتێلەکان، کارگێرى گەشتیارى، کارگێرى 

 (گوزار و شت گە میوانداری كارگێری، کارگێرى گشتى , زانیاری می زانیارى، سیستە

150 

 150 (گەشتوگوزار، ژمێریارى)بەشەکانى پەیمانگە تەکنیکیەکانى  10
 100 (تەکنەلۆجیاى زانیارى)بەشەکانى پەیمانگە تەکنیکیەکان  11

 150 (تەکنیکى هەڵکەندن، پااڵوتنى نەوت و تەکنیکى گاز)بەشەکانى پەیمانگەى نەوت  12

انکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان تەواوى ڕێژەى پالنى وەرگرتنیان پێبدرێت، بەڵکو مەرج نییە گشت ز تێبینى:
و تاقیگەو  وێتە سەر ڕێژەى پابەندبوونیان بە بنەماکانى دڵنیایى جۆرى و ئامادەیى ستافى وانەبێژىەدەک

 .ژینگەى زانکۆ و پەیمانگاو پێداویستەکانى
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 وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگەکان رێژەى - ب

روانامەهەلگرانى ب ژ رێژەى وەرگرتن لە  
کۆى پالنى 

 وەرگرتن

 ساالنى پێشوو ئەم سال

 %01 %91 %81 دەرچوانى ئامادەیی  1

 %01 %91 %5 دەرچوانى لقە پیشەییەکان 2

دەرچککوانى پەیمککانگەى پێککنچ سککالەى  3
 سەر بە وەزارەتى پەروەردە

5% 91% 01% 

دەرچککوانى پەیمککانگەى تەکنیکککى دوو  4
 سالە

01% 91% 01% 

 تێبینى:
ئەوا کۆى پالنى وەرگرتن دابە  دەکرێت  تێدا وەرەگیرێتئەو بەشانەى تەنها دەرچووانى ئامادەیى  .1

 بۆ دەرچووانى سااڵنى پێشوو. %(10)بۆ دەرچووانى ئەمساڵ و  %(90)بە ڕێژەى 
پێنج ساڵى و پەیمانگە  پەیمانگەئەگەر لەو بەشانەى کە ڕێژەى وەرگرتنى لقە پیشەیى و  .2

وە بەپێ ەوانەوە ئەگەر  ن پڕنابێتەوە، ئەوا بە دەرچووانى ئامادەیى پڕ دەکرێتەوە.تەکنییکەکا
ڕێژەى وەرگرتنى دەرچووانى ئامادەیى پڕنەبۆوە ئەوا دەکرێت بە دەرچووانى لقە پیشەیى و 

پێنج ساڵى و پەیمانگە تەکنییکەکان پڕبکرێتەوە بە مەرجێک گشت ڕێنماییەکانى پەیمانگە 
 ەرجەستەبێت.وەرگرتنیان لەسەر ب
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  :وانە هاوپەیوەندیدارەکان: چواردەم

خوێنککدکارانەى، کە کەمتککرین کۆنمرەکانیککان یەکسککانە، زیککاتر بککوو لەو /ئەگەر هککاتوو ژمککارەى ئەو قوتابیککانەى
پێککی وانە ناوەکککان بە ا، ئەوبەپێى پالنککى وەرگککرتنژمککارەیەى بڕیککارە وەربگیککرێن لە بەشککێکى دیککاریکراودا

 :ڕوونکراوەتەوەلەم خشتەیەی خوارەوەدا هەروەکو چنە خانەی پێشبڕکێوە، هاوپەیوەندیدارەکان دە

 

 وانە هاوپەیوەندیدارەکان   بەش  
 زیندەوەرزانى / فی یا /كيميا  پ یشکی ددان

/ بیرککککککککارى / فی یکککککککا/ کیمیکککککککا  بەشە ئەندازیارییەکان

 زیندەوەرزانى

 / فی یککککا / زینککککدەوەرزانى / كيميککککا بەشە زانستییەکانى هەردوو کۆلیژى زانست و پەروەردە
 بیرکارى

 بەپێ ی پسپۆرى  هەموو بەشەکانى دیکە

 

 خوێندكاری خاوەن پێداویستی تایبەت/قوتابی :پانزدەم

وخۆ  رگکرتن ڕاسکتە داواكکاری وه  یکە بێت بکۆی هە رگرتنی هکە كانی وه رجە مە خوێندكاری نابینا كە /قوتابی .أ 
 .ەتییەکانمرۆڤای  كۆلێژه  كێك لە یە رگرتن لە بۆ وه تەکانزانکۆ و پەیمانگە تایبە    ب ات بە پێش ە

و  بوو بۆ ئە نەشیاو ی  ستە بەشێک وەرگیرا و جە  ر لە گە ت ئە تایبە  ین پێداویستی خاوهی خوێندكار/قوتابی  . ب
تیی  رایە بە ڕێوه بەزانکۆ یان پەیمانگە تایبەتەکان دواى وەرگرتنى ڕەزامەندى وا  ، ئە خوێندنە  جۆره
ێتەوە بۆ بیگواز  یە بۆی هە خوێندکارەکە/و لەبەرچاوگرتنى ئارەزووى قوتابى ێندنى تایبەتخو

 .کۆنمرەکەى لەو بەشەدا وەرگیرابێت و کورسى خوێندنى بەتاڵى مابێت مەرجێک  خوێندنێ ی شیاوتر بە
 .بۆ خاوەن پێداویستەکان بکرێت  و هۆم وتاقیگە  رەچاوى شوێنى خوێندن ج. 
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 کردن و ناڕەزاییەیوەندیپ: شانزەیەم
یکان پەیمکانگەیەک دەردەچێکت پێویسکتە لە مکاوەی  زانکۆیەکخوێندکارەی ناوی لە هەر /ئەو قوتابی .1

پەیوەنککدی بە شککوێنەکەی خککۆی بکککات، بە پککێ ەوانەوە  نککاوى وەرگیککراوانڕۆژ پککا  ڕاگەیانککدنی (3)
 .وتنی بۆ دەکرێتهەڵوەشاندنەوەی پااڵ

بەپێکى رێنماییەککانى وەرگکرتن لەو  بەندی هەڵبژاردنەکانی خکۆی خوێندکارێك بەپێی ڕی/هەر قوتابی .2
  لکە رە دەبێکترسکیارپ بە و خکۆی وەردەگیرێت ئەوا بەهیچ شکێوەیەک مکافی نکاڕەزایی نابێکت ىبەشە
 . وه ی پڕكردنە ڵە هە

خوێنککدکاران، پێویسککتە زانکککۆ و پەیمککانگە /لەکککاتى بککوونى هەر کێشککە و حککاڵەتى سکککااڵى قوتابیککان .3
 ئەوەى بۆ وەزارەتمان بەرزبکاتەوە. بەدواداچوونى تەواو ئەنجام بدات پێش تایبەتەکان

 خوێندكاران/ون و ڕێكاری قوتابییانوزم كانی ئە ڕێنماییە: پابەندبوون بە حەڤدەیەم
كان و ڕێ ککاری  زمونککە كانی ئە پێی ڕێنماییککە وام بککە ده بککە دەبێککت پابەنککدبن خوێنککدكاران/قوتابیککان .1

موو  بۆ هکە  گشتاندنی بۆ كراوه 14/12/2009  لە (5/22130)  نوسراومان ژماره بە  ەخوێندكاران ك/قوتابییان
ن تیمکی پشک نینی  ییکە  كان لکە وه وام و تاقی ردنکە ده  كان، بۆ دڵنیکابوون لکە تە زان ۆ و ح ومی و تایبە

 .كرێت دواداچوون ده  ت بە تایبە

ککۆ و پەیمکانگە تایبەتەککان پابەنکدى دەوام لە زان خوێندکار دواى وەرگرتنى کۆتایى/پێویستە قوتابى .2
 بێت و خۆى تەرخان بکات بۆ خوێندن و بەپێى خشتەى وانەکان لە هۆڵەکانى خوێندن ئامادەبێت.

بەبککێ بیککانووى  %(10)لەگشککت وانەکککان گەیشککتە ئامککادەنەبوونى خوێنککدکار ئەگەر ڕێککژەى  /قوتککابى .3
وە  ى بەکەوتککوو بککۆ هەژمککار بکرێککتدەبێککت ئەم سککاڵەى خوێنککدن تێککپەڕى( مشککرو  رکک ر)ڕێپێککدراو 

تێپەراند دەتوانرێت تەنها لەو بکابەتە  %(10)ێک لە بابەتێک  رێژەى خوێندکار /هەروەها ئەگەر قوتابى
 . %(10)بەکەوتوو ئەژمار بکرێت ئەگەر رێژەى کۆى گشتى ئامادەنەبوو نەگەیشتبوە

کە  (مشکرو  رک ر)وى ڕێپێکدراو خوێندکار ڕێژەى ئامادەنەبوونى لەککاتى بکوونى بیکانو/قوتابىئەگەر  .4
کۆچى دواى کەسانى ن یک وەکو دایکک و بکاوک و خوشکک و بکرا و هاوسکەر و منکداڵ یکان )بریتیە لە 

لەییەن  پێویسکتەتێکپەڕى ئەوا  %(15)لە ( نەخۆىشى کە دەبێت بە ڕاپکۆرتى پ یشککى بسکەلمێندرێت
 زانکۆوە دابڕاندنى لە خوێندن بۆ بکرێت.

  كرێت بکە ند ده ساتێك بە هۆی كاره بە كاتی خوێندن بە  لە  ی كە خوێندكارانە/بیو قوتا رفت بدرێت بە ده .5
  ڕانکدبێت لکە پە بووی تێنە نە ئاماده %(15)ی  رێژه  م قوتابیە رجێك ئە مە پێی یاسای س ادانی رێراقی بە

 .ستگیركردنیدا كاتی ده
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ی رێمی كوردستان بۆ ساڵ هەتایبەتەکانى  پەیمانگە ی زانكۆ و خشتە
 6201-5201خوێندنی 

 
 

 زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانى سنوورى پارێزگاى هەولێرا. 
 

  www.cihanuniversity.edu.iq  : ولێر هە /مپی زانكۆی جیهان كە . 1
 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ
 5.200.000 تەالرسازى ئەندازیارى

 5.000.000 نىشارستا
 4.500.000 گەیاندن و کۆمپیوتەر

 3.750.000 زانستى کۆمپیوتەر زانست
 4.100.000 بایۆلۆجى

 3.150.000 یاسا یاسا
 3.150.000 پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و دیبلۆماسییەکان

 3.195.000 زمانى ئینگلیزى ئاداب و هونەر
 3.195.000 وەرگێڕان

 3.750.000 دیزاینى ناوخۆ
 3.000.000 ڕاگەیاندن

كارگێری و زانستى 
 دارایى

 

 2.835.000 کار کارگێرى
 2.835.000 ژمێریارى

 2.835.000 دارایى و بانک
 2.835.000 کارگێرى تەندروستى

 
   

 

http://www.cihanuniversity.edu.iq/
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 www.hpust.com  : كنۆلۆجیا زانكۆی حەیات بۆ زانست و تە. 2      
 

 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ
 4.500.000 نەوت ئەندازیارى

 4.500.000 ژینگە
 3.900.000 زانستى کۆمپیوتەر زانست

 3.500.000 شیکردنەوەى نەخۆشییەکان
 2.700.000 یاسا یاسا

 2.600.000 پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان 
 3.500.000 زمانى ئینگلیزى ئاداب 

كارگێری و زانستى 
 ارایىد

 

 2.700.000 بەرێوەبردنى کارگێرى
 2.700.000 ژمێریارى

 2.700.000 دارایى و بانک
 2.700.000 بازاڕگەرى

 

http://www.hpust.com/
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 .www.ishik.edu.iq   ولێر هە /زانكۆی ئیشق. 3
 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ
 7500 $ پزیشکى ددان پزیشکى ددان

 5.625.000 تەالرسازى ئەندازیارى

 4500 $ شارستانى

 5.314.500 کۆمپیوتەر
 5.000.000 دیزاینى ناوخۆ

 4.875.000 تەکنەلۆجیاى زانیارى زانست
 3.093.000 یاسا یاسا

 3.656.000 زمانى ئینگلیزى پەروەردە
 3100 $ بیرکارى

 3.500.000 فیزیا
 3.500.000 بایۆلۆجى

زانستە ئابوورى 
 کارگێرییەکان

 

 3.750.000 بەڕێوەبردنى کار
 3.500.000 ژمێریارى

 3.375.000 دارایى و بانک
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و 

 دیبلۆماسییەکان
3.500.000 

 
 
 
 

    

http://www.ishikuniversity.net/
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 www.lfu-bmu.net    ولێر هە /نسی ره بنانی فەوزانكۆی ل. 4  
 

 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ

 2.727.000 تەکنەلۆجیاى زانیارى 

یاسا و پەیوەندییە 

 نێودەوڵەتییەکان

 2.727.000 یاسا

 3.000.000 دیبلۆماسیەت و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان

 2.727.000 کارگێڕى یاسا

 2.727.000 زمانى ئینگلیزى زمان و پەروەردە

 2.727.000 زمانى فەڕەنسى

 3.750.000 هونەرى شێوەکارى

 2.727.000 پەروەردەى گشتى

 2.727.000 کار کارگێرى ئابوورىكارگێری و 

 2.727.000 و دارایى ژمێریارى

 2.727.000 بازاڕگەرى

 2.727.000 کارگێرى هۆتێلەکان

 2.727.000 کارگێڕى گەشتیارى

 
 
 

http://www.lfu-bmu.net/
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   www.sabisuniversity.net  ولێر هە /زانكۆی سابیس. 5
 
 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ
 4400 $ شارستانى ئەندازیارى

 4400 $ کارەبا

 4400 $ کۆمپیوتەر و گەیاندن

 4400 $ میکانیک

 2900 $ کارگێرى گشتى بەرێوەبردن و کارەکان

 2900 $ سیستەمى زانیارى کارگێرى

 2900 $ ژمێریارى

 2900 $ میواندارى گەشتوگوزار

 2900 $ دارایى و بانک

 2900 $ بازاڕگەرى

 2400 $ تەکنەلۆجیاى زانیارى ردەى گشتىوەپەر

 2400 $ زمانى ئینگلیزى سەرەتایى

 2400 $ زمانى ئینگلیزى ناوەندى

 2400 $ بیرکارى

 2400 $ بایۆلۆجى

 2400 $ فیزیاى ئامادەیى

 2400 $ وایانباخچەى سا

 
 
 

   

http://www.sabisuniversity.net/
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 یان زانكۆی بە. 6
 

 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ

 5.000.000 ئەندازیارى تەالرسازى 

 5.000.000 ئەندازیارى شارستانى 

 3.250.000 زانستى کۆمپیوتەر 

 3.000.000 یاسا 

دیبلۆماسیەت و پەیوەندییە  

 نێودەوڵەتییەکان

3.000.000 

 3.000.000 زمانى ئینگلیزى 

 2.800.000 مێریارىژ 

 2.800.000 کارگێرى کار 
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 comRawanduz.pti@gmail. ت واندزی تایبە كنیكی ره ی تە یمانگە پە.  7

 

 کرێى خوێندن ش بە پەیمانگە

 2.000.000 (IT)تەکنەلۆجیاى زانیارى  

 2.000.000 ژمێریارى 

 2.000.000 گەشتوگوزار 

 
 پەیمانگەى هەولێر بۆ نەوت.8

 
 کرێى خوێندن ش بە پەیمانگە

 3.000.000 تەکنیکى هەڵکەندن 

 3.000.000 پااڵوتنى نەوت و تەکنیکى گاز 

 

mailto:Rawanduz.pti@gmail.com
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 تایبەتەکانى سنوورى پارێزگاى سلێمانىزانکۆ . ب
 
 

  www.uhd.edu.iq     پێدانی مرۆیی شە زانكۆی گە .1

 
 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ

 2.700.000 زانستى کۆمپیوتەر و تەکنەلۆجیا  زانست
 2.700.000 تەکنەلۆجیاى زانیارى

 2.400.000 یاسا یاسا و ڕامیارى
 2.300.000 زانستەر ڕامیارییەکان

 2.600.000 دیبلۆماسیەت و پەیوەندییە گشتییەکان
 2.400.000 زمانى ئینگلیزى زمان

 2.300.000 زمانى عەرەبى
 کارگێرى و ئابوورى

 
 2.400.000 کار کارگێرى

 2.800.000 ژمێریارى
 2.800.000 زانستى دارایى و بانک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hduniv.com/
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 www.cihanuniversity-sul.com  سلێمانی/مپی زانكۆی جیهان  كە .2

 
 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ
 5.000.000 تەالرسازى 

 زانست
 3.750.000 زانستى کۆمپیوتەر

 3.750.000 (بەریتانیا /گرینج)تەکنەلۆجیاى زانیارى 
 3.150.000 یاسا 
 3.195.000 زمانى ئینگلیزى 

كارگێری و زانستى 
 دارایى

 2.835.000 کار کارگێرى
 2.835.000 ژمێریارى

 2.800.000 انکزانستى دارایى و ب
 2.835.000 ژمێریارى بە تەکنەلۆجیاى زانیارى

 
 

 .www.ishik.edu.iq     سلێمانی/ لقى زانکۆیى ئیشک .3
 کرێى خوێندن ش بە كۆلێژ

 ئەندازیارى
 5.625.000 تەالرسازى
$ شارستانى  4500 

 زانستە کارگێریەکان
 3.500.00 نێودەولەتیەکانزانستە 

 3.375.000 کار کارگێرى
 3.375.000 دارایى و بانک

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cihanuniversity-sul.com/
http://www.ishikuniversity.net/
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 www.auis.edu.iq     سلێمانی/مریكی  زانكۆی ئە  .6
 

 تێکراى نمرە   کرێى خوێندن ش بە

$1.500 ئەندازیارى بیناسازى  100-94.5  

$2,500 ئەندازیارى میکانیک  94.49-89.50  

$3,500 ئەندازیارى ووزه  89.49-84.50  

$4,000 ئەندازیارى بەرهەمهینان  84.49-79.50  

$5,500 ئەندازیارى سیستەمى کۆنترۆل کردن  79.49-74.50  

$6,500 زمانى ئینگلیزى  74.49-69.50  

$8,000 تەکنەلۆجیاى زانیارییەکان  69.49-60.00  

   لێکۆڵێنەوەى نێودەوڵەتى

   بەرێوەبردنى کار

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auis.edu.iq/
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 www.komar.edu.iq    لۆجیا كنە زانكۆی كۆمار بۆ زانست و تە. 4

 
 کرێى خوێندن ش بە کۆلیژ

 ئەندازیارى

 6.090.000 شارستانى

 5.935.000 نەوت

 5.200.000 کۆمپیوتەر

 5.986.000 ژینگە

 زانست
 5.000.000 ماتماتیک

 4.000.000 شیکردنەوەى نەخۆشییەکان

 3.500.000 زمانى ئینگلیزى 

 کاردارى

 4.109.000 کارگێرى زانیارى

 4.043.000 کارگێرى کار

 4.109.625 کارگێرى تەندروستى

 4.043.000 ژمێریارى

 4.000.000 دارایى و بانک

 4.000.000 بازاڕگەرى

 

http://www.kusts.com/
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 دهۆکوورى پارێزگاى تایبەتەکانى سنزانکۆ ج. 
 
  www.nawrozuniversity.com ورۆز زانكۆی نە .1

 
 کرێى خوێندن ش بە کۆلیژ

 ئەندازیارى
 5.000.000 تەالرسازى

 4.500.000 کۆمپیوتەر و گەیاندن

 یاسا و ڕامیارى
 2.430.000 یاسا

 2.880.000 پەیوەندییە نێودەولەتییەکان

 2.750.000 زانستى کۆمپیوتەر کۆمپیوتەر و تەکنەلۆجیاى زانیارى

 زمان
 2.600.000 زمانى کوردى

 2.700.000 زمانى ئینگلیزى

 کارگێرى و ئابوورى

 2.610.000 ژمێریارى

 2.610.000 کارگێرى کار

 2.250.000 ئابوورى

 2.520.000 دارایى و بانک

 

http://www.nawrozuniversity.com/
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 دهۆك / زانكۆی جیهانمپی  كە
 کرێى خوێندن ش بە کۆلیژ

 3.750.000 زانستى کۆمپیوتەر 

 3.195.000 زمانى ئینگلیزى 

 2.835.000 ژمێریارى 

 2.835.000 بانک و دارایى 

 
   کوردستان/دهۆك مریكی  زانكۆی ئە .2

 
 کرێى خوێندن ش بە کۆلیژ

  زانستى کۆمپیوتەر 

  کارگێرى و دارایى 

  ڕامیارى گشتى 

  اندنراگەی 

  هێلکارى 

 
 پەیوەندى

 krg.org-www.mhe  وێبسایتى وەزارەت:

 krg.org-prv.uni@mhe  ئیمەڵى بەڕێوەبەرایەتى خوێندنى تایبەت:

   krg.org-qa.private@mhe : ئیمەیڵى بەڕێوەبەرایەتى دڵنیایى جۆرى زانکۆ تایبەتەکان

 https://www.facebook.com/psmhe فەیسبووک پەیجى فەرمى بەڕێوەبەرایەتى خوێندنى تایبەت لە

http://www.mhe-krg.org/
mailto:prv.uni@mhe-krg.org
mailto:qa.private@mhe-krg.org
https://www.facebook.com/psmhe
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