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 سەرجەم زانکۆ حکومی و تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان  بۆ/ 

 سەرجەم پەیمانگە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان       

 و توێژینەوەی زانستی       
ا

 دامەزراوەکانی تری وەزارەتی خوێندنی باڵ

 

 (٣٢٣٢-٣٢١٢ڕێنماییەکانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بۆ ساڵی خوێندنی ) بابەت/ 

 

وبونەوەی 
ا

دوابەدوای ڕاوێژی وەزارەتمان لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی  هەرێمی کوردستان کە بەهۆی دواگۆڕانکاری و لێکەوتەکانی بڵ

ە ان و خوێندکاران بگەڕێنەوە بۆ نێو کامپەس و بەش( لە هەرێمی کوردستان، لە ئێستادا ناکرێت قوتابی١٢-ڤایرۆسی کۆرۆنا )پەتای کۆڤید

 و توێژینەوەی زانستی 
ا

ناوخۆییەکان. بۆیە لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئەنجومەنی وەزارەتی خوێندنی باڵ

و تیایدا تاوتوێی پرۆسەی خوێندنی بەشێوەی ئۆنالین ئەنجام درا  ٣٦/٤/٣٢٣٢(ی نائاسایی خۆی کە لەڕێکەوتی ٨لە کۆبونەوەی ژمارە )

 (ی کرد و لەپێناو بەرژەوەندی گشتی ئەم بڕیارانەی خوارەوەی دەرکرد: ٣٢٣٢-٣٢١٢لە زانکۆکانی هەرێم بۆ ساڵی )

 

 و  توێژینەوەی ٣٢٣٢-٣٢١٢ڕێکخستنەوەی ساڵنامەی خوێندنی ساڵی ) یەکەم: 
ا

( لە زانکۆکان و دامەزراوەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵ

 زانستی بەم شێوەی خوارەوە: 

-٣٢١٢( بیست و دوو هەفتەی خوێندن لە سەرەتای ساڵی خوێندنی )٣٣پەسەندکردنی خوێندنی نێوکامپەس کە بریتییە لە ) .1

وبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا.  ٣٢/٣/٣٢٣٢ەیاندنی پشو لە ( تاکو  ڕاگ٣٢٣٢
ا

 لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان بەهۆی بڵ

 ( هەفتەی خوێندنی ئەلکترۆنی )بەشێوەی پاڵپشتیکار( کە لە مانگی ئایار خوێندراوە. ٥پەسەندکردنی ) .2

هەڵسەنگاندنی  میکانیزمەکانی تری پرۆسەی ( هەفتەی کۆتایی ساڵی خوێندن بۆ ئامادەکردنی ڕاپۆرتی زانستی و ٥تەرخانکردنی ) .3

 کۆتایی قوتابیان و خوێندکاران بەو شێوەیەی لە بڕگەکانی تری ئەم ڕێنماییە ئاماژەی پێکراوە. 

(ی سەرەوە لەم بڕگەیە ئاماژەی پێکراوە، مامۆستایان هەڵئەستن بە بەدواداچوون و ڕێنوێنیکردنی ٢لەو ماوەی کە لە خاڵی ) .4

ان بەمەبەستی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی زانستی و جێبەجێکردنی میکانیزمەکانی تری پرۆسەی هەڵسەنگاندنی  خوێندکاران و قوتابی

 (.٣٢٣٢-٣٢١٢کۆتایی وەک بەشێک لە پرۆسەی خوێندن و تەواوکردنی ساڵی خوێندنی )
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ەوی بەشانەی کە پەیڕ ئەژمارکردنی ئەنجامی نمرەی کۆشش و جێبەجێکردنی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لەو زانکۆ و کۆلیج و  دووەم: 

 پرۆسێسی بۆڵۆنیا )سیستمی سیمیستەر و کۆکردنەوەی کریدیت( دەکەن بەم شێوەی خوارەوە: 

ی خوێندراوە و تاقیکردنەوەی تێدا ئەنجام دراوە بۆ ساڵی خوێندنپێشتر پەسەندکردن و ئەژمارکردنی هەموو ئەو کریدیتانەی کە  .1

(٣٢٣٢-٣٢١٢.) 

( و بە دواوە، ئەمەش ٣٢٣١-٣٢٣٢کان بۆ سیمیستەرەکانی داهاتوو لە ساڵی خوێندنی )گواستنەوەی کریدیتە نەخوێندراوە .2

 پاڵپشتە بە بنەماکانی کۆکردنەوەی کریدیت لە سیستمی بۆڵۆنیا. 

(ی ٪٨٢ئەژمارکردن و ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بۆ کریدیتەکانی سیمیستەری دووەم یان سێیەم کە بەالیەنی کەمەوە ) .3

خوێندراوە بە هەردوو ڕێگەی نێوکامپەس و خوێندنی ئەلکترۆنی پاڵپشتیکاری و تا ئێستا تاقیکردنەوەی تێدا ئەنجام  پرۆگرامەکانی

 نەدراوە، بەو شێوەی کە لە بڕگەی )یەکەم(ی ئەم ڕێنماییە ئاماژەی پێکراوە. 

ی پرۆسێسی بۆلۆنیا لە زانکۆ هەڵدەستن بە ڕێکخست .4
ا

کریدیتە   نەوە و گواستنەوەیئەنجومەنی بەش بە هاوکاری لێژنەی باڵ

نی داهاتوو بە ڕەچاوکردنی بنەما زانستییەکان و دڵنیایی جۆری. 
ا

 نەخوێندراوەکان بۆ سیمیستەرەکانی ساڵ

ئەژمارکردنی ئەنجامی نمرەی کۆشش و جێبەجێکردنی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لەو زانکۆ و کۆلیج و بەشانەی کە سیستەمی  سێیەم: 

نە جێبەجێ دەکەن بەم ش
ا

 ێوەی خوارەوە: ساڵ

ئەژمارکردنی ئەنجامەکانی تێرمی یەکەم و سەرجەم تاقیکردنەوەکانی پێشوو بۆ مەبەستی دەرچوون یان دەرنەچوونی ساڵی  .1

( لە سەرجەم بەشە ئەکادیمییە زانستییەکان و مرۆڤایەتییەکان، بۆ ئەم مەبەستەش هەموو ئەو ٣٢٣٢-٣٢١٢خوێندنی )

کیە زانست
ا

 ییەکان ئەژماردەکرێت کە بە درێژایی ساڵی خوێندن ئەنجام دراوە. تاقیکردنەوە و کویز و چاڵ

ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی لەالیەن مامۆستای وانە بۆ قوتابیان و خوێندکارانی دەرنەچوو لە ئەنجامەکانی تێرمی یەکەم،  .2

 وە تێکڕای نمرەی پێشوو لەگەڵ نمرەی هەڵسەنگاندن دەبێتە نمرەی کۆتایی. 

جومەنی بەش بۆ دەستنیشانکردنی میکانیزمی گونجاو بۆ چارەسەرکردنی پرسی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی کە لە ڕاسپاردنی ئەن .3

نەیان نییە، ئەمەش بە ڕەچاوکردنی بنەما گشتییەکانی 
ا

تێرمی یەکەم تاقیکردنەوەیان ئەنجام نەداوە و نمرەی کۆششی ساڵ

تی زانکۆکان. 
ا

 سەرەوە لە چوارچێوەی دەسەڵ

نی قوتابیان و خوێندکارانی  دەرچوو بە ئەنجامەکانی تێرمی یەکەم بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی  سەرپشک کرد .4

کۆتایی، وە لەکاتی بەشداریکردنیش ئەوا تێکڕای هەموو نمرەکانی بۆ ئەژمار دەکرێت واتە نمرەی پێشو لەگەڵ 

 هەڵسەنگاندن. نمرەی 
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و جێبەجێکردنی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لەو زانکۆ و کۆلیج و بەشانەی کە سیستەمی ئەژمارکردنی ئەنجامی نمرەی کۆشش  چوارەم: 

 وەرزی )کۆرسات( جێبەجێ دەکەن بەم شێوەی خوارەوە: 

پاڵپشت بە ڕێنماییەکانی تاقیکردنەوەکان لە سیستمی وەرزی، بەمەبەستی ئەژمارکردنی نمرەی کۆشش و ئەنجامدانی  .1

 مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. هەڵسەنگاندن هەر وەرزێک بە جیا 

ئەو بەشانەی کە پێشتر تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم و دووەمی کۆتایی وەرزی یەکەمیان ئەنجام داوە و ئەنجامەکان  .2

 ڕاگەیەنراوە، ئەوا ئەنجامەکان پەسەندکراون و دووبارە هەڵسەنگاندن ئەنجام نادرێتەوە. 

ەرزی دووەم یان سێیەم لە سیستەمی  وەرزی کە بەالیەنی کەمەوە لە ئەژمارکردن و ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بۆ  و  .3

(ی پرۆگرامی کۆرسەکەی یان بابەتەکەی خوێندراوە بە هەردوو ڕێگەی خوێندنی نێوکامپەس و خوێندنی ئەلیکترۆنی ٪٨٢)

 پاڵپشتیکاری، بەو شێوەی کە لە بڕگەی )یەکەم(ی ئەم ڕێنماییە ئاماژەی پێکراوە. 

نە، وەرزی(: : ئەحکامە گپێنجەم
ا

 شتییەکان بۆ هەرسێ سیستمی )بۆڵۆنیا، ساڵ

 Final( بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەبری تاقیکردنەوەی کۆتایی )Final Assessmentئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی ) .1

Exam.( لەالیەن مامۆستای وانە، ئەمەش لە ڕێگەی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی زانستی یان پێدانی ئەڕک )Assignment وەیاخود )

 هەر میکانیزمێکی تر کە ئەنجومەنی بەش بە گونجاوی دەزانێت. 

دابەشکردنی نمرەی توێژینەوەی دەرچوونی قۆناغە کۆتاییەکان لە نێوان مامۆستای سەرپەرشتیار و یەک مامۆستای تری  .2

 هاوپسپۆر کە هەڵسەنگاندن بۆ توێژینەوەکە ئەنجام ئەدات. 

و سەرۆکایەتی بەشەکان لێژنەی ئەزموونەکان بەفەرمی پێک بهێنن بەمەبەستی سەرپەرشتی کردنی  پێویستە لەسەر کۆلیجەکان .3

 پرۆسەی هەڵسەنگاندنی کۆتایی و ڕیکارەکانی تۆمارکردن و ڕاگەیاندنی ئەنجامە کۆتاییەکان. 

انەکان لیستی ناوی و پێش دەستپێکردنی پرۆسەی هەڵسەنگاندنی کۆتایی، پێویستە لەسەر سەرۆکایەتی بەشەکان و مامۆستای  .4

قوتابیان و خوێندکاران و ئەنجامەکانیان بەپێی نمرەی کۆشش و تاقیکردنەوەکانی پێشوو ئامادەبکرێت و بەفەرمی ڕابگەیەنرێت 

 لە ڕێگەی سایتی زانکۆ و کۆلیەجەکانەوە. 

ۆرتی زانستی و پرسیاری (ی سەرەەو لەم بڕگەیە، پرۆسەی دیاریکردنی جۆر و ناونیشانی ڕاپ٥لە دوای جێبەجێکردنی خاڵی ) .5

هەڵسەنگاندنەکان و هەڵبژاردنی هەر میکانیزمێکی تری هەڵسەنگاندن و چۆنیەتی و شێوازی هەڵسەنگاندنەکان بۆ هەر 

مەکان بۆ مامۆستایان و لێژنەی ئەزموونەکان ئەنجام 
ا

میکانیزمێک لەالیەن بەشی زانستی ئەنجام ئەدرێت. دواتر گەڕانەوەی وەڵ

 بەستەش سەرۆکایەتی بەشەکان هەڵدەستن بە دانانی خشتەی بەڕێوەچوونی ئەم پرۆسەیە. ئەدرێت، بۆ ئەم مە
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پێویستە پەڕاو و دۆکیومێنتەکانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بە هەردوو جۆری سۆفت و هارد لە لێژنەی ئەزموونەکان هەبێت و  .6

 قیکردنەوە لە لێژنەی ئەزموونەکان بە فەرمیلەالیەن مامۆستای وانە و لێژنەی ئەزموونەکان واژۆکرابێت و لەبری دەفتەری تا

دۆکیومێنت بکرێت. بۆیە پێویستە پەڕاو و دۆکیومێنتەکانی هەڵسەنگاندنەکە بە ئەلکترۆنی یان هەر میکانیزمێکیتر وەربگیرێت، 

 واتە نابێت هەڵسەنگاندن بە شێوەی زارەکی و ئۆنالین ئەنجام بدرێت. 

یایدا یزمەکانی تر، بەشی ئاکادیمی پێویستە ئەو میکانیزمە گونجاوانە بگرێتەبەر کە تبۆ هەڵسەنگاندنی ڕاپۆرتی زانستی و میکان .7

 دڵنیا دەبێت لە گزی نەکردن و ئامادەکردنیان لەالیەن خودی قوتابی و خوێندکار خۆی. 

تاییەکانی ۆ لە دوای کۆتایی هاتنی پرۆسەکە لێژنەی ئەزموونەکان هەڵدەستێت بە ئامادەکردنی ماستەرشیتی نمرەکان و نمرەک .8

 تێدا تۆمار دەکرێت، دواتر لەالیەن ئەنجومەنی کۆڵیج/پەیمانگە پەسەند دەکرێت. 

هەر قوتابی و خوێندکارێک لەم پرۆسەیە سەرکەوتوو نەبوو ئەوا دەکەوێتە خولی دووەم، وە کاتی ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی  .9

 کانی پێشوی ئەنجومەنی وەزارەت. خولی دووەم لە الیەن زانکۆکانەوە دەستنیشان دەکرێت بە پێی بڕیارە

سەبارەت بە قوتابیان و خوێندکارانی قۆناغی کۆتایی کۆلیجەکانی پزیشکی گشتی و پزیشکی ددان هەر بەشێکیتر کە  .11

نەخۆشخانەی پێویستە ئەوا دەنێردرێنە ناو نەخۆشخانەکان بۆ تەواوکردنی الیەنی پراکتیکی وانەکانیان و دواتر هەڵسەنگاندنیان 

(، میکانیزمی هەڵسەنگاندنەکەش لەالیەن ڕاگرایەتی  ٣٢٣٢-٣٢١٢لەبری تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵی خوێندنی ) بۆ دەکرێت

 کۆلیجە پزیشکییەکان دیاردەکرێت. 

( نمرە بۆ ئەنجام ئەدرێت و دواتر بەپێی ڕێنماییەکانی ١٢٢سەبارەت بە وانەی پەڕینەوە )عبور( ئەوا هەڵسەنگاندنەکەی لەسەر ) .11

 لەگەڵ دەکرێت.  پێشوو مامەڵەی

ی و ( لە کۆڵیجەکانی پەروەردە و پەروەردەی بنەڕەتالمشاهدة و التطبيقسەبارەت بە  ئەنجامدانی پرۆسەی بینین و پیادەکردن ) .12

هەروەها مەشقی هاوینە لە کۆڵێج و پەیمانگەکان، زانکۆ سەرپشکە بە پێی تایبەتمەندی خۆیان میکانیزمی پێویستی بۆ 

جێک مەترسی لەسەر تەندروستی قوتابیان و خوێندکاران دروست نەکات و ڕێکارە تەندروستییەکان دەستنیشان بکەن، بە مەر 

 جێبەجێ بکەن. 

لە جێبەجێکردنی هەموو ئەو ڕێکارانەی سەرەوە نابێت قوتابیان و خوێندکاران بگەڕێنەوە نێوکامپەس و بەشەناوخۆییەکان،  .13

 کاران. ئەمەش لەپێناو پاراستنی تەندروستی قوتابیان و خوێند 

ت ئەدرێت بە زانک شەشەم: 
ا

 کان بۆ دارشتنی ووردەکاری جێبەجێکردن بەڕەچاوکردنی جیاوازی و ۆ بۆ جێبەجێکردنی ئەم ڕێنماییە دەسەڵ

 تایبەتمەندێتی زانکۆکان، بە مەرجێک پێچەوانەی بنەما گشتییەکانی ئەم ڕێنماییە نەبێت. 
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