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 ساڵوی زانست...
لەپێناو پەرەپێدانی تواناكانی مامۆستایان و گەشەپێدانی هزر    

كەڵتی پەروەردەی بنەڕەت  جگە لە افو توانستی زانستییان، 
بۆ ئەم ساڵی خوێندنیش ، ی، بیركاری(بەشەكانی )زمانی كورد

( دەكاتەوە. لە ( بەشی )زمانی عەرەبی4102 -4102)
رێنماییەكانی تایبەت بە خوێندنی  وخوارەوەش سەرجەم مەرج

 ئێواران دەخەینەڕوو: 
 مەرجە گشتییەكانی وەرگرتن:* 

 .خوازیار دەبێت مامۆستا بێت لە سەر میالكی وەزارەتی پەروەردە .0
الیەنی كەم راژەی مامۆستایی لە دوو ساڵ كەمتر خوازیار دەبێت  .4

 نەبێت.
نابێت دەوامكردن لە خوێندی ئێواران بە هیچ شێوەیەك كار لە  .3

 جێبەجێكردنی ئەركی مامۆستایەتیان بكات.
سااڵنە پشتگیری بەردەوام بوونیان لە ئەركی مامۆستایەتی   دەبێ .2

 پێشكەش بكەن.
 مەرجە تایبەتییەكانی وەرگرتن: *

لەهەر بەشێكی خوێندنی ئێواراندا بە ڕەچاوكردنی وەرگرتن  .0
 لقەكانی زانستی و وێژەیی بەم شێوەیە دەبێت:

تەنها دەرچوانی لقی زانستی بۆیان هەیە داواكاری پێشكەش  .4
 بكەن بۆ وەرگرتن لە بەشی بیركاری.

و وێژەیی و هاوتاكانیان بۆیان هەیە دەرچوانی لقی زانستی .3
انی:)زمانی كوردی، زمانی داواكاری پێشكەش بكەن بۆ بەشەك

 عەرەبی(.

دەرچووانی پەیمانگاكانی هونەرەجوانەكان و دواناوەندییەكانی  .2
تەنها بۆ وەرگرتن لە   خوێندنی ئیسالمی بۆیان هەیە پێشبڕكێ

 .ن بکهی )زمانی كوردی، زمانی عەرەبی(بەشەكان

 رێكارەكانی وەرگرتن: *
ۆی پڕبكاتەوە و مۆر و واژ رگرتن وهداواكاری فۆرمی  

و بەرێوبەرایەتی پەروەردەی لەسەر بێت و بەر لە   خوێندنگه
 پێشكەشی  لیژنەی پەیوەندیداری بكات. 01/11/4102وادەی 

پێویستە خوازیار ئەم پێداویستیانە لەگەڵ فۆڕمەكەی هاپێچ  
 بكات:

)پێناسی باری (:نگ نگاوڕه كۆپی ڕه)كەسی ویستیاسەرجەم پێد .0
تی زانیاری، كۆبۆنی شارستانی، ڕەگەزنامەی ئێڕاقی، كار

 رەنگاوڕەنگ(. یوێنە (6)خۆراك، شەش
 .زراندن)كۆپی( م دامه كه رمانی كارگێڕی یه هف .4
تی پەروەردە كە بیسەلمێنێت ناوبراو ێەڕێوەبەربپشتگیری  .3

 م ساڵ بێت( پشتگیری هی ئه  )پێویستهمامۆستایە.
ناو   بخرێته رگرتن وهڵ فۆرمی  گه  له  و پێداویستیانه موو ئه هه .2

،فایلی كوردیشی  بۆ خوازیاری به شیننگی  ایلێك: فایلی ڕهف
،فایلی بی ره عهشی زمانی  بۆ خوازیاری به سوورنگی  ڕه
 .بیركاریشی  بۆ خوازیاری به سپینگی  ره

ای پااڵوتنی خوازیار پێویستە بەڵێننامە پێشكەش بكات كە دو .2
ین پەیوەندی بكات و بە هییچ شێوەیەك ڕلەالیەن زانكۆی ڕاپە

بە پێچەوانەوە هێنێت  نهلە خوێندن تا تەواوكردنی خوێندن  واز
دەبێت بڕی تێچونی هەر چوار ساڵەكەی خوێندن كە 

ین ڕڕاپەدینار پێشكەش بە زانكۆی  ( هەزار4،211،111دەكاتە)
تی زانكۆ/  رۆكایه سه  دوای پااڵوتن، له  )پێویسته بكات.

 .( وه پڕ بكرێته  ڵێننامه به تی یاسا رایه ڕێوبه به



 

خوازیاری خۆشەویست، سەبارەت بە فۆرمی وەرگرتن ڕەچاوی  .6
 ئەم خااڵنەی خوارەوە بكە:

نابێت هیچ فۆرمێك سڕینەوە و ڕەشكردنی تێدا بێت بە پێچەوانەوە  
 وەرناگیرێتەوە.

پێویستە نمرەكانی خوێندكار لەالیەن دەستەی پەیوەندیدارەوە  
تڕاست پش وپەروەردە( پڕبكرێتەوە ێوبەرایەتیبەر+)خوێندنگە

كە هاوپێچی فۆرمەكە  بكڕێتەوە و وێنەیەكی  ڕەسەنی بڕوانامە
 .بكرێت

 بە نووسین و ژمارە )معدل( بە شێوازێكی تەواو و  ی نمرهتێكڕا 
بەپێچەوانەوە لـەحــاڵــەتــی نــەنــووسیـنیـیـدا، خوازیار خۆی   بنوسرێ
  .بەرپرسە

و تی پەروەردە ێمرەكانی خوازیار مۆری بەڕێوبەرئەگەر ن 
 .خوێندنگەی پێوە نەبێت، ئەو فۆرمە هەژمارناكرێت

پەروەردەی بنەڕەتی ناخرێتە  ڵتی فاكهمۆری   هیچ فۆرمێك بێ 
 كێبركێ.

 ڕێنماییە ئەكادیمییەكان: *
هەر كاندیدێك دوای پەسەندكردنی وەرگرتن، وازبهێنێت لە  

 مافی وەرگرتن بۆ سااڵنی داهاتوو لەدەست دەدات. ،خوێندن
وی پەسەندكراو پاسا  یندكار مافی دواخستنی هەیە بەمەرجخوێ 

دیاریـكــراوی پێـش پێشكـەشـكردنی  بڕی پارەی  و دەبێ
داواكاری دواخستن بدات بە بەشەكەی، بۆ قۆناغی یەكەم 

دەبێت لەساڵی داهاتوویدا بڕی پارەكەی بداتەوە بەاڵم بۆ   دووباره
ێش پێشكەشكردنی قۆناغەكانی دووەم و سێیەم و چوارەم تەنها پ

داواكاری دواخستن بڕی پارەكەی دەدات و لەساڵی داهاتوودا 
 ئەو بڕە پارەیە ناداتەوە.

لەسەر  ،سەرجەم ئەو رێنماییانەی پەیوەندییان هەیە بە جڵەوگیری 
 دەبێت.  خوێندنی ئێوارانیش جێبەجێ

پێی مەرج ورێنماییەكانی  سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی بە 
 ری پێشبڕكی دەكەن.ئاماژەپێكراو بەشدا

 ئەگەر خوازیار ی(معدل) تێكڕا دەخرێتەسەر( نمرە 2) 
 دەرچوونی پسپۆڕی هاوشێوەی پسپۆڕی بەشی پێشكەشی

 .كرد خۆی
كورسییەكانی خوێندن بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش دەبێت:  

( كۆرسییەكانی خوێندن بۆ دەرچووانی ئامادەیی %61رێژەی )
( بۆ دەرچووانی %41) رێژەی بێتلقی وێژەیی و زانستی دە

پەیمانگاكانی پێگەیاندنی مامۆستایان، هونەرەجوانەكان و 
ساڵە دوای بنەڕەتی  2)بڕوانامەی ..هتد.كۆمپیوتەر و وەرزشی.

پێشەسازی، -( بۆ دەرچووانی ئامادەیی%41رێژەی ).وناوەندی(
بازرگانی، كشتوكاڵی، خوێندنی ئیسالمی، ڤێتەرنەری، خانەی 

ساڵە دوای ناوەندی بێت و  3ازیارێك )هەر خو -مامۆستایان
بەفیعلی مامۆستا بێت لەسەر میالكی وەزارەتی پەروەردە یان 

 پەروەردەی بنەڕەتی خولەكانی شیاندنیان بینیوە(.
یمانگای  په یاندنی مامۆستایان، پێگه :انییمانگاك رچووانی په ده 

  كهكان( جوانه ره یمانگای هونه په رزش، یمانگای وه ر ،په كۆمپیوته
/قۆناغی دوای  یانهو( ساڵ خوێند2میان ) رجه سه
شی پسپۆڕی  به  لهكاتی پێشبركێكانیاندا   له ندی( تی)ناوه ڕه بنه

)پسپۆڕی زمانی كوردی بۆ   رچوونیاندا بۆ نموونه ی ده هاوشێوه
بی بۆ خوێندنی  ره خوێندنی زمانی كوردی، پسپۆڕی زمانی عه

شی  ری بۆ خوێندنی بهشی بیركا بی، پسپۆڕی به ره زمانی عه
كانیان بۆ  ر تێكڕای كۆنمره سه  خرێته ده  (پێنج نمره2بیركاری(،)

 رگرتندا.  وه  پێشبڕكێكردن له

وەرگرتن بە گوێرەی ریزبەندی بەرزترین نمرەی تێكڕا )معدل(  
 دەبێت.

 چەند زانیارییەك: *
( 611،111ساڵێكی خوێندن ) بڕی پارەی خوێندن بۆ هەر 

 گیرێت. رده تای ساڵی خوێندن وه هر سه  و لهدینارە
(ی دوای 2:11خوێندن لە بەشە زانستییەكان، كاتژمێر: ) 

 نیوەڕۆ دەست پێدەكات.
سااڵنە )یەكەم و دووەم وسێیەم(ی بەشە زانستییەكان لە بڕە  

)یەكەم: دەبەخشرێن بەم شێوەیەی خوارەوە: پارەی داواكراو
 (.%21سێیەم: (،)%52دووەم: (،)011%

 كاتەكان: *
 41/11/4102تاوكو    41/15/4102لە اوەی پێشكەشكردنم 

 دەبێت.
  4102/ 01/19ڕاگەیاندنی ئەنجامی بەرایی:  
 06/19/4102 -00ماوەی گازەندە:  
 4102/ 41/19ئەنجامی كۆتایی:  
 .دەست پێدەكات 12/01/4102خوێندن لە  

 
 :ناونيشان*

زانكۆی سی  مپه كه - ی كۆڵێن كلكه -قامی گشتی شه - ڕانیه
 .خوێندنی ئێواران-ت ڕه ی بنه رده روه ڵتی په فاكه-ڕین پهڕا
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