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ڕێهمایى ژماره ( )5بۆ سالى خًيهدنى ()2021- 2020
ڕێهمايى وەرگرتهى قًتابيان/خًيهدكاران لە زانکۆکانى وەرێم

بڕگەى یهكهم :مافی وەرگرتن و پێشکەش کردنی فۆرم:
 - 1وەر قوتابی /خوێهدكارێک کە فۆرمی وەرگرتن پێصکەش دەکات مەرج نییە وەربگیرێت ،چونکە وەرگرتن
بە پێی چەند بهەمایەکی زانستى فەدالەت ئامێزو لە سەر بهچیهەی کێبڕکێ ی كۆنمره لە نێوان تێکڕاى قوتابیان/
خوێهدکاران دەبێت.
 - 2وەرگررتن لە به شره كان بە شرێوازی وهرگرتهری ناوەن رردى (قبرو مركرزىو وە بە ئەامرار کردنری سیس ررتەمى
) کریدت( بۆ وەموو کۆلێس و بەشەکان جێبەجێ دەکرێت (جگە لەکۆمەڵەى پزیصکىو قوتابی /خوێهدکار مافی
وهرگرتهی تەنها له یهک شوێن وەیە له زانكۆ حكومیی ه كان بە گصتی.
 - 3وەموو دەرچووانى پۆلى دوانزەى ئامادەیى بۆ ساڵى خوێهدنى ( 2020- 2019و بەوەر دوو خولەوە بەشدار
دەبن لە یەک پرۆسەى پێصبڕکێ.
 - 4قوتابی /خوێهدکار مافی نییە لە وەمان کاتدا خوێهدکار بێت لە زانکۆ یان پەیمانگەی حکومی و زانکۆیەک و
پەیمانگەیەکى تایبهت ( ئەولی و  ،ئەگەر خوێهدکارێک لە زانکۆ یان پەیمانگەی حکومی و لە وەمان کاتیش لە
زانکۆ و پەیمانگەى تایبهت ( ئەولی و وەرگیرا ،ئەوا پێویستە لە سەری لە مراوەى ( 10و ڕۆا دوای ڕاگەیانردنی
ناوەک رران بڕی رراری خ ررۆی ب رردات و لە زانک ررۆ و پەیم ررانگەی حک ررومی ی رران لە زانک ررۆ و پەیم ررانگە تایبهته كرره داوای
کێصانەوەی دۆسی ە و سڕیهەوەی ناو بکات ،بە پێچەوانەوە لێپێچیهەوەی یاسایی لەگەڵ دەکرێت.
 - 5ئەو قوتابی /خوێهدکارەی كه ساڵانی پێصتر فۆرمی پێصکەش کردووە لە یەکێک لە کۆلێس و فاكهڵتی یان
پەیمانگەکانی وەرێم وەرگیراوە و ئەگەر پەیوەندی بە خوێهدنەکەی کردبێت یان نەکردبێت مافی نییە جارێکی
تر داواکاری وەرگرتن پێصکەش بکات بۆ زانکۆلاین ئەمە وەرگیراوانی پارالێل و ئێوارانیش دەگرێتەوە.
 - 6ڕێزبەندی و وەڵبسارد ه کان (اختياراتو به پێی ئارەزووی خوێهدکار /قوتابی دەبێت به پێی بڕیاری خرۆی كره
پێوەرێکی گرنگ و سەرەکییە لە دیاریکردنی شوێهی وەرگرتهى ،بە مەرجێک لە ( )50وەڵبساردن کەمتر نەبێت
 ،پێویستە لە سەر قوترابی /خوێهردکار ڕەچراوی مەرجە گصرتی و تایبەتییەکرانی وەرگررتن بکرات و تەنهرا ئەو
خوێهدن و به شانه وەڵبسێرێت کە لەگەڵ ئارەزووی خۆی و لقی خوێهدنی ئامادەییەکەی دەگونجێت .
 - 7ئەگەر قوتابی /خوێهدکار فۆرمی پێصکەش کرد و ناوی لە ویچ کۆلێسێک یان پەیمرانگەیەک دەرنەچروو بە
و ررۆی کەم رری و نەگونج ررانی وەڵبساردنەک ررانی ،ئەوا ناوەن رردی وەرگ رررتن وەڵدەس ررتێت بە دابەش کردنرری ئەو
قوتابی /خوێهدکارانە لە سەر ئەو کورسییانەى خوێهدن کە لە زانکۆ كان بە بەتاڵی دەمێههەوەو بە ڕەچاوکردنی
کەمترین کۆنمرەی وەرگیراو .
 - 8ئەو قوتابی /خوێهدکارانەی کە بە وۆی کەمی کۆنمرەکانیان لە ویچ کۆلێس یان پەیمرانگەیەک وەرنراگیرێن
بۆیان وەیە لە ساڵی ئایهدەدا دووبارە بچههوه کێبڕکێ بە پێی کۆنمرەی ساڵ ی دووەمی پێصکەش کردن ،وە
ئەو مافەشیان تەنها بۆ یەک ساڵ پێدەدرێت ،واتە دهرچووانی ئامادهیی زانستی و وێسهیی تهنها دوو ساڵ
مافی پێصكه ش كردنيان وهیه و ساڵی دووهمیش تهنها بۆ ئه و دهرچووانە دهبێت کە پێصتر لە ویچ زانکۆ و
پەیمانگەیەکی حکومی و تایبهت لە ناوەوەو دەرەوەی وەرێم وەرنەگیرابن.
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بڕگەى دووهم :مەرجە گشتییەکانی وەرگرتن:
ئەو قوتابی /خوێهدکارەی لە زانکۆ و پەیمانگەکان وەردەگیرێت پێویستە ئەم مەرجانەی خوارەوەی تێدابێت:
 - 1خاوەنی ڕەگەزنامەی فێراقی بێت  ،وە بۆ ئەو قوتابیانەى کە فێراقى نین پێویستە کارتى نیصتەجێ بوونى
وەرێمیان وەبێت.
 - 2دەرچووی ئامادەییەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردەی وەرێمی کوردستان بێت و بڕوانامەکەی پەسەند
کرا بێت لە لایەن بەڕێوەبەرایەتی گصتی پەروەردەی پارێزگاکەیەوە.
 - 3لە پصکهیهی پزیصکی دەرچووبێت بە پێی ئەو مەرجە تایبەتییانەی بۆ وەر خوێهدنێک دیاریکراوە.
 - 4تەمەنرری لە ( 30و سرراڵ زیرراتر نەبێررت بررۆ خوێهرردنی بەیانیرران جررگە لە ( کررۆلێس و بەشررەکانى پەروەردەى
وەرزش) کە نابێرررت قوت ررررابى تەمەن ررررى لە ( 25و س رررراڵ زی رررراتر بێ ررررت ،ئەو قوت ررررابی /خوێه رررردکارەی تێک ررررڕای
نمررررەی پرررۆلی دوانرررزەی لە (%80و بە سرررەرەوەیە ڕەچ رررراوی مەرجررری تەمەنررری برررۆ ناکرێرررت  ،وە ئ ررررهم
مهرجه ئامادهییه پیصەییه كانیش ده گرێتەوە جگە لە (کۆلێس و بەشەکانى پەروەردەى وەرزشو.
 - 5دەرچووانى خوێهدنى کوردى لە ناوچە کوردستانییەکانى دەرەوەى وەرێم لە لایەن لێسنەیەکى تایبەت لە
وەزارەت بە وەماوەنگى زانکۆکان بە پێى شایستە بوونیان سەیرى داو اکارییەکانیان دەکرێت.
 - 6سرەبارەت بە وەرگرتهرى قوتابی رران /خوێهردکارانى قوتابخرانە نێودەوڵەتییەک ررانى وەرێمرى کوردسرتان ک ررار
بەڕێهمایى حکومەتى وەرێمرى کوردسرتان /سرەرۆکایەتى ئەنجرومەنى وەزیرران امرارە ( 4168و لەڕێکەوترى
( 2020/7/19و دەکرێت.

بڕگەى سێیهم :وهرگرتهی دهرچًوانی لقی زانستی و وێسەیی ئامادهییەکانی وەرێم:
 - 1دەرچووانى پۆلى دوانزەى ئامادەیى بەشى زانستى بۆ پێصرکەش کردنرى داواکرارى وەرگررتن لە کرۆلێس و
بەشەکانى (کۆمەڵەى پزیصکى ،ئەندازیارى ،زانستو دەتوانن تەنها نمرەى وانە پەیوەندیدارەکان (فیزیا ،کیمیا،
بیرکارى ،زیهدەوەرزانى  ،زمانى ئیهگلیزىو ئەامار بکەن ،ئەامرار کردنرى نمررەى وانەکرانى ترر ئرارەزوو مەنردانە
دەبێت ،بە مەرجێک پێصکەشکار لە سەرجەم وانەکان دەرچووبێت.
 - 2ئهاماركردنی ڕێسهی پۆلی ( 10و و ( 11و به شێوازێكی یه كخراو له ئرهركی وهزارهتری پەروەردە دایە و ورهر
پێداچوونه وهی هک لە سهر كۆنمرهی ئامادهیی بهره و ڕووی وهزارهتی پهروهرده ده كرێته وه.
 - 3لێسن رررهیەکی تایب رررهت کە ب ررره س رررهرۆكایهت رررى یاری رررده دهری به ڕێوهب رررهری گص رررتى كاروب ررراری وون رررهری ل ررره
به ڕێوهبهرایهتى گصتى پرهروهردهی پارێزگا كران پێرک دەوێهرێرت ،ئەو لێرسنەیە فرۆرم و بڕوانامرهی دهرچروون
ووردبین دەکات بەرپرسیارییەتى ڕاستی و دروستی ی زانیارییەکان لە ئەستۆی بەڕێوهبهرایهتى پرهروهرده و
به ڕێوهبهرایهتییه گصتیی ه كانی پهروهردهی پارێزگا كان دایە.
 - 4ئه و قوتابی /خوێهدكارهی كه دووباره تاقیكردنهوهی (باشتر کردنى تێکڕا ( واته (تحسین مقد و ده كات مافى
پێصکەش کردنى بۆ ویچ جۆرە سیستەمێکى وەرگرتن (زانکۆڵاین ،پارالێل ،ئێوارانو نابێت ،لە ساڵى داواتوودا
دواى چاک کردنى تێکڕاى نمرەکەى داواکارى وەرگرتن پێصکەش دەکات.
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بڕگەى چًارەم :مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتن:
ز

به مهرجێک

پێشکەش کردن بۆ

أ

کۆلێسە پزیصكيیەکان (پزیصكی  ،پزیصركی تێک رررڕای نم ررررهی پرررۆلی دوان رررزه لە ( )%85كرررهمتر
نهبێت.
ددان  ،دەرمانسازیو

ب

كۆلێسی پزیصكی فێترنهری

وهرگرتهی دهرچووان لره كرۆلێسی ێێترنرهری كره لره
زانكرۆی سرلێمانی و زانك ررۆی دورۆک وهیره ڕێ ررسهی
وهرگررررررتن (%70و ب ررررررۆ پارێزگای رررررره و (%30و ب ررررررۆ
پارێزگاكانی تر دهبێت.

ج

کرررۆلێسى ئهنررردازیاری نررره وت و کيميررراوی تێک رررڕای نم ررررهی پ رررۆلی دوان رررزه لە ( )%80ك رررهمتر
نهبێت ،پێش ئەامارکردنى سیستەمى کریدیت.
(بەشەکانی نەوت  ،پترۆ  ،کيمياویو

د

تێکڕای نمرهی پۆلی دوانزه لە ( )%80كهمتر نهبێت
 ،پێش ئەامارکردنى سیستەمى کریدت ،بەشەکانی
بەش ررەکانی ئەن رردازیاری لە زانکۆک رران ج ررگە
بیهاسرازی و تەلارسرازی نابێرت نەخۆشرڕ ڕەنگبیه رری
لە بەشەکانی خاڵی (جو
(فمى الالوانو ی وەبێت.

ور

خوێه ررررردن لەم بەشرررررە بەوەمررررران مەرجەکرررررانى
بەشررررەکانى ئەنرررردازیارى لەزانکۆکرررران دەبێ رررررت،
دووسرررررراڵى یەکەمررررررى خوێهرررررردن لە زانکررررررۆى
سەلاحەددین لە وەولێرر وە دوو سراڵى دووەمرى
بەش ررى ئەنرردازیارى فڕۆکەوانررى لەزانکررۆى خوێهدن لە زانکۆى ) (Nationa Aviationلە ئۆکرانیرا
سەلاحەددین.
دەبێررت ،کرێررى چرروار سرراڵى خوێهرردن و خەرجررى
مانەوەو واتووچۆ وخەرجرى ڕۆاانە ل ە ئ ۆ کرانیرا لە
سرەر ئەس ررتۆى خ ررودى قوت ررابى دەبێ ررت  ،قوت ررابى/
خوێهرردکار دوو بڕوانررامە وەردەگرێررت (ئررۆکرانى و
زانکۆى سەلاحەددین).

و

بەش رررررررەکانی ئەن ررررررردازیاری لە کرررررررۆلێسە تێک رررڕای نم ررررهی پ رررۆلی دوان رررزه لە ( )%80ك رررهمتر
نهبێت ،پێش ئەامارکردنى سیستەمى کریدیت.
تەکهیکییەکان
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ز

ح

ط

کۆلێسەکانی پەرستاری لە وەر زانکۆیەک

پێویستە چاوپێکەوتن لە کۆلێسەکە ئەنجرام بردات ،
پررررراش ڕاگەیان رررررردنى ئەنجامەک ررررررانى وەرگ رررررررتن
وکورسیی ەکانی خوێهدن لە کۆلێسەکرانی پەرسرتاری
لە وەر زانکررۆیەک لە (%25و بررۆ ڕەگەزی نێررر و لە
(%75و بررۆ ڕەگەزی مررێ دەبێررت ،جگرره لرره بهشررڕ
مامانی له كۆلێسی پهرستاری لره زانكرۆی وره ولێری
پزیصكی تهنها بۆ ڕه گهزی مێیههیه.

کرررررررۆلێسی زانسرررررررتە تهندروسرررررررتییه كان
بەش ررررەکان ی (کيميررررای ايرررران ی كلیهكرررری ،بۆ زانین دەرچووانی ئەم بەشانە نازناوی پزیصک
مایكرۆبررررایلۆجی پزیصرررركی ،چارەسررررەرى وەرناگرن و ماوەی خوێهدنیان چوار ساڵە.
سروش ررتى و ،زانک ررۆی وەولێ ررری پزيص ررک ی و
كرۆلێسى زانس ررت ی تەندروسرت ی بەش ررەکانى
(زانس ررررتى ل ررررابوردى پزیص ررررکى ،زانس ررررتى
سررررڕکردنو لە زانکررررۆی دوررررۆک ،بەشررررڕ
میرررردیکەڵ مایکرۆبررررایۆلۆجی ،کلیهرررریکەڵ
سایکۆلۆجی لە زانكۆى کۆیە
وهرگرررتن بررۆ بهشررڕ زانسررتییه ،دهبێررت كررۆنمرهی
قوترابی (%74و كرهمتر نرهبێت ،پرێش ئەامرارکردنى
سیستەمى کریدیت و خوێهدن لهم به شه به زمانی
ئیهگلیزیه.
خوێهدن لهم به شه ( 5و پێهج ساڵه ،وه بڕی تێچووی
خوێه ررردن ($3000و س ررره ورررهزار دۆل رررارە ب رررۆ ورررهر
پلان دانان جهی  /زانكۆی دوۆک
سرراڵێكی خوێهرردن و سرراڵی پێهجررهم برره خۆڕاییرره،
قوترابى /خوێهردکار س رراڵى یه كرهم كۆرس ررى یەکەم
زمرانی ئیهگلیرزی دەخوێهێ ررت و لره كۆرس ررڕ دووهم
ده سرت بره خوێه رردنی زانسرتی ده كرات و تهم ررهنی
پێصكه شكار نابێت له ( 30و ساڵ زیاتر بێت.

ى

بایۆ میدیکاڵ /کۆلێسى ئەندازیارى  /زانکۆى بررررررۆ زانررررررین ئەم بەشررررررە بررررررڕى تێچررررررووى خوێهرررررردنى
( $ 4000و چوار وهزار دۆلارە بۆ وهر ساڵێكی خوێهدن.
دوۆک

ک

بەش ررررى زانس ررررتى ت رررراقیگەى پزیص ررررکى لە وەرگرتن لەم بەشە بۆ دەرچووانى لقى زانستییە و
خوێهدن بە زمانى ئیهگلیزیە.
زانکۆى چەرموو و ڕاپەرین
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بڕگەى پێهجەم :وهرگرتهی دهرچًوانی ئامادهییە پیشهییەکان له زانکۆ و پهیمانگەكانی وهرێم:
 - 1یه كهم ی دهرچووانی ئامادهییه پیصهییەکان له سهر ئاستی پارێزگا له كۆلێسی واوتا به پسرپۆر ییە کەى لە
زانکۆکانی وەرێم وەردەگیرێت ،بە مهرجێک تێكڕاى نمرەکەی له ( %80و كهمتر نهبێت  ،ئەگەر تێکڕاى نمرەکەى
لە (%80و کەمتر بوو ئەوا دەتوانێت بە سیستەمى پارالێل وەربگیرێت.
 - 2یەکەم و دووهم و سرێیهمی دهرچرووانی ئامادهیی رره پیصرهییەکان ل رره سرهر ئاس ررتی پارێزگرا ئەگەر تێک ررڕاى
نمرەیان لە (%80و کەمتر بوو ئەوا لە كۆلێسە ته كهیكییەکان لە بەشڕ واوتا بە پسپۆر ییەکەی وەردەگیرێت بە
سیستەمى پارالێل ،ئەگەر نمرەکانیان لە سرەرووى (%70و بروو دەتروانن لە بەشرە واوتاکانیران لە پەیمرانگە
تەکهیکییەکانى زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان بە شێوەى گصتى وەربگیرێن.
(یەکەم و دووهم و سێیهمی دهرچووان له سهر ئاستی وهر دوو خولی یەکەم و دووەم ئەامار دەکرێتو.
 - 3دهرچووانی ئامادهییه پیصهییه كان لره وەر دوو خرولی یه كره م و دووەم ترهنها لره بهشرڕ واوپسرپۆر لره
پهیمانگه كان وهردهگیرێن  ،به م هرجێک تێكڕاى نمره كانیان لە (%70و كهمتر نهبێت  ،ئەگەر تێکڕاى نمرەکانیان لە
(%70و کەمتر بوو تاکو (%60و ئەوا بە پێى ڕێهماییەکانى پارالێل وەردەگیرێن  ،بە مەرجێک امارهی وهرگیراوان
له (%25و ى پلانى وەرگرتن زیاتر نهبێت.
 - 4دەرچووانى ئامادەییە کصتوکاڵییەکان ئەگەر کۆنمرەیان ( %75و بە سەرەوە بوو ئەوا مافى وەرگرتهیان لە
کۆلێسەکرانى کص ررتوکاڵ لە زانکۆکرانى ت رررى وەرێرم دەبێ ررت ( لە بەر نەبروونی بەش ررڕ واوپسرپۆریان لە زانک ررۆ
پۆلیتەکهیکییەکانو.
(جرگە لە قوت ررابى /خوێه رردکارى یەکەم و دووەم و س ررێیەم کە بە پێرى ڕێهماییەک ررانى ئام ررادەییە پیص ررەییەکان
وەردەگیرێنو.
 - 5دهرچووانی ئامادهییه كانی مامانی وەردەگیرێن له بهشڕ ئا فرەتان و مهداڵبوون له پهیمانگرهی تره كهیكی
وه ولێر و سۆران و ە بەشڕ انان و مهداڵبوون لە پهیمانگهی ته كهیكی سلێمانی وهرده گیرێن له سهر ئاسرتی
پارێزگا.
 - 6سەبارەت بە دەرچووانى ئامادەییە پیصەییەکان تەنها لە ساڵى دەرچوونیان دا مافى پێصکەش کردنیران
وەیە ،وات ە دەرچووانى ساڵانى پێصتر مافى پێصکەش کردنیان نییە.

بڕگەى شەشەم :وەرگرتهی دهرچًوانی ئامادهییهكانی خًێهدنی ئیسلامی:
 - 1دەرچووانی ئامادەییەکانی خوێهردنی ئیسرلامی سرهر بره وهزارهتر ی پرهروهرده لە ڕێرگەی چراوپێکەوتن و
تاقیکردنەوە لە لایەن لێسنەیەکی تایبەتەوە کە پێک دێت لە ئەندامانى وەزارەتى خوێهدنى باڵا و توێسیهەوەى
زانستى وە نوێهەرێک لە وەزارەتى ئەوقاف بە پێی کۆنمرەی پۆلی دوانزەی ئامادەیى بە بێ ئەامرار کردنری
کریدت وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان ل ە ( %60و کەمتر نەبێت.
 - 2یەکەم و دووەم و سێی ەم له دهرچووانی ئامادهییهكانی خوێهدنی ئیسلامی سهر به وهزارهتی پهروهرده له
سهر ئاستی وهرێم له به شه كانی زمانی فهرهبی لە زانکۆکان وهرده گیرێن بهپێی سهو وری جوگرافی ،به
مهرجێ تێکڕای نمرهیان له ( %75و ك همتر نهبێت.
 - 3د ەرچووان ی ئاماد ەییەکانی خوێهدن ی ئی سلام ی سهر به وهزارهت ی پهروهرده ب ە و ەمان شێ و ەى د ەرچووانى
ئاماد ەییە پی ص ەییە کان ت ەنها د ەرچووان ی یەک ساڵ مافى پێ صک ە ش کردنیان و ەیە  ،و ە د ەرچووانى ساڵان ی
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پێ صتر ب ە سی ست ەم ی (پارالێل و ئێ واران و ماف ی پێ صک ە ش کردنیان د ەبێت ،واتا ت ەنها د ەرچووان ی ساڵی
خوێهدنى ( 2020- 2019و د ەچه ە پێ صبڕک ێ ب ۆ و ەرگرتهیان ل ە ب ە ش ە کانى ک ۆلێس و فاک ەڵتى زانست ە ئی سلامییە کان
ب ە شێ و ەى ڕاست ە وخۆ ل ە س ەر به ەماى پێ صبڕکێ ى نمرە (م ەرجى چاوپێ ک ە وتن و تاقی کردنە وە و له وهر زانك ۆیهك ی
وهرێم و ەرد ە گیرێن ،ب ە م ەرجێک ک ۆنمرەیان ل ە (%60و ک ەمتر ن ەبێت.
 - 4یه كهم و دووه م و سێیەمى پەیمانگەى ئەزوەر بۆ سراڵى خوێهردنى ( 2020- 2019و لە بەشرەکانى زمرانى
فەرەبى کۆلێسى زمان یان ئەدەبیات ،زانستە مرۆێایەتییەکان وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە (%75و
کەمتر نەبێت و تەمەنى قوترابى /خوێهردکاریش لە ( 30و سراڵ زیراتر نەبێرت ،ئەوانرى ترر بە پێرى سیسرتەمى
پێصبڕکێ لە بەشەکانى زانستە ئیسلامییەکان بە شێوەى ڕاستەوخۆ ( مەرجرى چراوپێکەوتن و تراقیکردنەوە)
وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( ) %60کەمتر نەبێت.
 - 5له کاتی پێصبڕکێدا ڕهچاوی نمره ده کرێت به ڕێسهی (%60و ى نمره له سهر کۆنمره کرهی دهبێرت و ڕێرسهی
(%40و ی نمره له سهر لێهراتوویی توانسرتی داواکرار دهبێرت ،بره مرهرجێک نمررەى لێهراتوویی توانسرتی لره
) %20ونمرەكەمتر نەبێت.
 - 6وەرگرتن لە بەشەکانى كۆلێسی زانسته ئیسلامیی ه كان بە (سیستەمى پارالێل).
دەرچررووانى ئامررادەییە ئیسررلامییەکان مررافى پێصررکەش کردنیرران وەیە بررۆ بەشررەکانى كررۆلێسی زانسررته
ئیسلامیی ه كان له وهر زانكۆیه كی وهرێم بە پێى ڕێهماییەکانى سیستەمى پارالێل  ،سەبارەت بە دەرچووانى
پەیمانگە دەبێت کۆنمرەى پەیمانگەیان لە (%60و کەمتر نەبێت  ،وە بۆ دەرچووانی ئامادەیی (%55و.

بڕگەى حەوتەم :وهرگرتهی دهرچًوانی پهیمانگهكانی سهر به وهزارهتی پهروهرده:
%20( - 1و ی كورس رررریی ه كانی س رررركوڵ ی وون ررررهره جوان رررره كان لرررره زانك ررررۆی س ررررلێمانی و ک ررررۆلێسی وررررونەرە
جوانەکرران لە زانک رررۆی س رررەلا حەددین و بەش رررڕ شررانۆ و ش رررێوه كاری لە ف ررراکەڵتی زانس رررتی مرۆێ رررایەتی لە
زانکررۆی دوررۆک تررهرخان ده كرێ رررت بررۆ دهرچررووانی پررهیمانگەی وون رررهره جوانرره كانی سررەر بە وەزارەت ررری
پەروەردە ،تررررهنها دەرچررررووانی سرررراڵى خوێهرررردنی ( 2020- 2019و مرررراف ى پێصررررکەش کردنيرررران وەيە ،بە
مەرجێ رررک تێک رررڕای نم ررررەی پەیمانگەی ررران لە (%65و کەمترررر نەبێ رررت  ،ئەگەر تێک رررڕاى نم ررررەى پەیمانگەیررران لە
( ) %65کەمترررر بررروو تررراکو (%60و ئەوا بە سیسرررتەمى پارالێرررل وەردەگیررررێن  ،وە دەرچرررووانى پەیم ررررانگە
ناحکومییەکان بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن ،بەمەرجێک کۆنمرەیان لە (%65و کەمتر نەبێت.
 - 2ڕەچاوى پسپۆرى دەکرێت لە کاتى وەرگرتهدا.
 - 3ئەو قوت ررابی /خوێهدكارانررهی مەرجەکررانی خرراڵی ( 1و یرران وەیە پێویسررتە بەشرردار بررن لە ترراقیکردنەوەی
لێهاتوویی و تێیدا سەرکەوتووبن ،تاقیکردنەوەکە لە کۆلێس و سرکوڵ ە ئامرااە پێکراو ەكانرد ا ئەنجرام دەدرێرت،
نمرەی کۆتایش بەم شێوەیە دەبێت (%40و نمرەی تاقیکردنەوەی لێهاتوویی و (%60و نمرەی تێکڕای پەیمانگە،
بە مەرجێک نمرەى قوتابى /خوێهدکار لەتاقیکردنەوەى لێهاتوویى لە نیوە کەمتر نەبێت.
 - 4یەکەم و دووەم و سێیەم لە سەر ئاستى پەیمانگەکانى وەرزش لە کۆلێس (سکوڵو ى پەروەردەى وەرزشى
وەردەگیرررێن ،بە مەرجێررک تێکررڕاى نمرررەى پەیمانگەی ررران لە (%75و کەمتررر نەبێررت ،ئەگەر تێکررڕاى نم ررررەى
پەیمانگەیان لە (%75و کەمتر بوو تاکوکۆنمرەى ( ) %70ئەوا بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن.
( یەکەم و دووەم و سێیەمی پەیمانگە ناحکومییەکان بە سیستەمی پارالێل وەردەگیرێن و وەروەوا ڕەچاوی
سهووری جوگرافی دەکرێت لە کاتی وەرگرتهدا).
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 )%5( - 5ى کورسییەکانى وەرگرتهرى پاڵەوانران برۆ دەرچرووانى پەیمرانگە وەرزشرییەکانى سرەر بە وەزارەترى
پەروەردە دەبێت ،بە مەرجێک تێکڕاى نمرەيان لە (%60و کەمتر نەبێت.
 - 6دەبێ رررت پێصکەش رررکار دەرچ رررووى س ررراڵى خوێه ررردنى ( 2020- 2019و بێ رررت ،بە مەرجێ رررک لە و ررریچ ک رررۆلێس و
پەیمانگەیەکى حکومى یان تایبەت وەرنەگیرا بێت.

بڕگەى حەوتەم /خاڵى یەکەم :وەرگرتهى دەرچًوانى پەیمانگەکانى کۆمپیًتەرى سەر بە وەزارەتى
پەروەردە لە زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان:
 - 1دەرچووى یەکەم و دووەم و سێیەمى پەیمانگە حکومییەکانى کۆمپیوتەر لە سەر ئاستى وەرێم لە بەشى
سیستەمى زانیارى کۆلێسى تەکهیکى ئەندازیارى وەولێر وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە (%90و کەمتر
نەبێت.
 - 2دەرچ رررووى یه ك رررهم و دووهم و س رررێي ه م رررى پەیمرررانگەى کۆمپی ررروتەرى س رررلێم انى (حک رررومىو لە کرررۆلێسى
ئیهفۆرماتیکى سلێمانى بەشى کۆمپیوتەر وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 3دەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مرى پەیمرانگەى کۆمپیروتەرى دورۆک (حکرومىو لە کرۆلێسى تەکهیکرى
کارگێرى دوۆک بەشى سیستەمى زانیارى وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 4دەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مى پەیمانگەى کۆمپیوتەرى ئاکرێ (حکومىو لە کۆلێسى تەکهیکى ئاکرێ
بەشى سیستەمى زان یارى وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 5ئەگەر دەرچووەکان لە خاڵەکانى ( 4،3،2،1و مەرجى نمرەى پێویستى تێدا نەبوو ئەوا مافى وەرگرتهیان
وەیە بە سیستەمى پارالێل تا کۆنمرەی (.)%70
 - 6سه کورسى لە پلانى وەرگرتهى پارالێل تەرخان دەکرێت لە بەشرەکانى کۆمپیروتەر و سیسرتەمى زانیرارى
سەر بە کۆلێسى تەکهیکییەکانى زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان بۆ دەرچووانى پەیمانگە ئەولییەکانى کۆمپیوتەرى ( 5و
ساڵەى سەر بە وەزارەتى پەروەردە ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%80کەمتر نەبێرت ،ئەگەر ئەم ڕێرسەیە پرڕ
نەبووەوە ئەوا زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان بۆیان وەیە بە دەرچووانى پەیمانگەکانى خۆیان کورسییە بەتاڵەکان پڕ
بکەنەوە.

بڕگەى حەوتەم /خاڵى دووەم :وەرگرتهى دەرچًوانى پەیمانگەکانى کۆمپیًتەرى سەر بە وەزارەتى
پەروەردە لە زانکۆکانى تر:
 - 1د ەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مى پەیمانگەى کۆمپیوتەرى وەولێر (حکومىو لە زانکۆى سەلاحەددین
کۆلێسى زانست بەشى کۆمپیوتەر وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 2دەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مى پەیمرانگەى کۆمپیروتەرى کەلرار (حکرومىو لە بەشرى کۆمپیروتەرى
زانکۆى گەرمیان وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 3دەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مى پەیمانگەى کۆمپیوتەرى ڕانیە (حکومىو له زانکۆى ڕاپەرین بەشى
کۆمپیوتەر وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 4دەرچووى یه كهم و دووهم و سێي ه مى پەیمانگەى کۆمپیوتەرى سۆران (حکومىو لە زانکۆى سۆران بەشى
52- 7

اقليم كوردستان  -العراق
مجلس الوزراء
العلیم
العال و البحث
وزارة التعليم
ي
ي
مديرية الشؤون القانونية

عێاق
هەرێیم کوردستان – ر
ی
ئەنجومەن وەزیران
ی ا
وە ز ی
باڵ و توێژینەوەی ز ی
انست
ارەن خوێندن
یاسان
بەڕێوەبەرایه ین كاروباری
ي

Kurdistan Regional Gov ernment
Council of Ministers
Ministry of Higher Education & Scientific Research

کۆمپیوتەر وەردەگیرێن ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%85کەمتر نەبێت.
 - 5ئه و قوتابی /خوێهدكارانهی به پێی خاڵه كانی ( 4،3،2،1و وەردەگیرێن بۆیان نیی ه دابمهزرێن تاوه كو خوێهدن
ته واو ده كه ن ،بە پێچەوانەوە خوێهدنەکەیان وەڵدەوەشێتەوە.

بڕگەى وەشتەم :وەرگرتن له بهشهکانی وًنهره جًانهکان له زانکۆکانی وهرێمی کًردستان:
أ .دەرچًوانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی:

 - 1داواکار دهبێت دهرچووی دوانزهی ئامادهیی له ساڵی پێصکه ش کردن یان ساڵێک پێصتر بێت بۆ وهر دوو
بهشڕ (زانستی و وێسه ییو ،بە مەرجێک پێصتر لە ویچ زانکۆیەکى حکومى و تایبەت وەرنەگیرا بێت.
 - 2دهبێت داواکرار دهرچرووی خوێهدنگره کانی سرهووری کوردسرتان بێرت و یران لە نراوچە كوردسرتانییه كانی
دهره وهی وهرێم بێت ،به مهرجێک تاقیکردنه وه کانی به پێی سیستەمی وهرێمی کوردستان ئهنجام دابێت.
 - 3داواکار دهبێت تهمهنی له ( 30و ساڵ زیاتر نهبێت.
 - 4داواکار دهبێت تێکڕای نمرهی ئامادهیی (زانستی و وێسهییو (%60و ک همتر نهبێت.
 - 5لە کاتی پێصبڕکێدا ڕهچاوی نمره ده کرێت به ڕێسهی (%60و ى نمره له سهر کۆنمره کهی دهبێرت و ڕێرسهی
(%40و ی نمره له سهر لێهاتوویی توانستی داواکار دهبێت ،به مهرجێک نمرەى لێهاتوویی توانستی له نيوه
کەمتر نەبێت.
 - 6نابیها دهتوانێت داواکاری پێصکه ش بکات بۆ بهشڕ میوزیک ،به مهرجێک بڕگره کانی ( 5 - 1و ی تێردا بێرت و
بهورهی وونهری خۆی بسهلمێهێت.
 - 7داواکار له مهرجی جه ستهیی و شیاوی مامۆستایی دهبهخشرێت له بهشڕ میوزیرک و شرێوه کاری ،واتره
گصت (خاوهن پێداویستییه تایبهته کانو دهتوانن داواکاری پێصکه ش بکهن.
* پێداویستییه کان بۆ بهشی میًزیک
پێٌیست و داًاکار ئامێری میٌزیک لوگو ڵ خۆیدا بيێنێت بۆ ڕۆژی چاًپێکوًتن.
* پێداویستییه کان بۆ بهشی شێًه کاری
پێٌیستو داًاکار کورهستوکانی ىێلکاری لوگو ڵ خۆیدا بيێنێت بۆ ڕۆژی چاًپێکوًتن.

ب  -بهورهمهندان :سهبارهت به وهرگرتن له بهشهكانی وًنهره جًانهكان بۆ وهر بهشێك تهنيا ()3
سێ بهورهمهند وهردهگیرێت:
 - 1بهورهمهند دهبێت وهڵگری بڕوانامهی دوانزهی ئامادهیی یان پهیمانگهی وونهرە جوانه کان یان واوتا یان
بێت ،وە دەرچووانى پەیمانگە ناحکومییەکان بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن.
 - 2ڕەچاوى پسپۆرى دەکرێت لە کاتى وەرگرتهدا.
 - 3دهبێررت بەورەمەنررد دهرچررووی خوێهدنگ ررره کانی سررهووری وررهرێمی کوردس رررتان بێررت و یرران لە ن ررراوچە
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كوردستانییه كانی دهرهوهی وهرێم بێت ،به مهرجێک تاقیکردنەوەکانى به پێی سیستەمی وهرێمی کوردستان
ئهنجام دابێت.
 - 4دهبێت بەورەمەند کۆنمرەى لە ( )%60کەمتر نەبێت و تهمهنی له ( 35و ساڵ زیاتر نهبێت ،ئەگەر تەمەنى
زیاتر بوو تا ( 45و ساڵ ئەوا ب ە خوێهدنى پارالێل و ەرد ە گیرێت ،بە مەرجێک کۆنمرەى ( )%55کەمتر نەبێت.
 - 5بهورهمهند دەبێت به ته واوی خۆی تهرخان بکات بۆ خوێهدنه کهی و خۆی بهرپرسیاره له وهرگرتهی مۆڵهتی
خوێهدنه کهی بە پێى یاسا بەر کارەکان لە وەرێمدا.
 - 6له کاتی پێصبڕکێدا ڕهچاوی نمره ده کرێت به ڕێسهی (%60وی نمره له سهر کرۆنمرەکەى دهبێرت و ڕێرسهی
(%40و ی نمره له سهر لێهاتوویی توانستی بهورهمهندی پاڵێوراو دهبێت ،به مهرجێک له لێهاتوویی توانستی
بهورهمهندی دهرچووبێت.
 - 7بهورهمهند دهبێت ئهندامی سهندیکای وونهرمهندانی کوردستان بێت.
 - 8پێویس ررته بەورەمەنررد سررهرجه م دۆکۆمێهت رره کان له گررهڵ خۆیرردا بهێهێ ررت وهک (ڕۆانامرره /بڕوانامرره کان /
خهڵاته کان  /وێهه  /پێهاسو په سهدکراو بێت له لایهن سهندیکای وونهرمهندانی کوردستان.
 - 9بهورهمهندی نابیها دهتوانێت داواکاری پێصکه ش بکات بۆ بهشڕ میوزیک ،به مهرجێک بڕگه کانی ( 8 - 1و ی
تێدا بێت و بهورهمهندی وونهری خۆی بسهلمێهێت.
 - 10بهورهمهند له مهرجی جه ستهیی و شیاوی مامۆستایی دهبهخشرێت لره بهشرڕ میوزیرک و شرێوه کاری،
واته گصت (خاوهن پێداویستییه تایبهته کانو دهتوانن داواکاری پێصکه ش بکهن.
* پێداویستییه کان بۆ بهشی میًزیک:

پێویسته بهورهمهند ئامێری میوزیک لهگهڵ خۆیدا بهێهێت بۆ ڕۆای چاوپێکهوتن.
* پێداویستییه کان بۆ بهشی شێًه کاری:
پێویسته بهورهمهند کهره سته کانی وێلکاری له گهڵ خۆیدا بهێهێت بۆ ڕۆای چاوپێکه وتن.

بڕگەى نۆیەم :وەرگرتن لە کۆلێس و سکًڵ و بەشەکانی وەرزش:
أ  -دەرچًوانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی:

 -1قوت ررابى /خوێهرردکار دەبێررت دەرچ ررووى پررۆلى دوانررزەی ئام ررادەیی بەشررى زانسررتی ی رران وێسەیرری سرراڵى

( 2020- 2019و بێت ،سەبارەت بە قوترابى /خوێهردکارى دەرچرووى سراڵى خوێهردنى ( 2019- 2018و برۆى وەیە
داواکارى پێصکەش بکات ،بە مەرجێک لە ویچ کۆلێسێک یان پەیمانگەیەک وەرنەگیرا بێت ،وە بەڵێههامەی پێ
پڕ بکرێتەوە.
 -2پررراڵێوراو دەبێرررت دەرچرررووی خوێهررردنگەکانی سرررهووری وەرێمررری کوردسرررتان بێرررت و یررران لە نررراوچە
كوردستانییه كانی دهرهوهی وه رێم بێت ،بە مەرجێک تاقیکردنەوەکانی بە پێی سیستەمی وەرێمی کوردستان
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ئەنجام دابێت.
 - 3قوتابى /خوێهدکار دەبێت لە دایک بووى ساڵى ( 1995و یان سەرووتر بێت.
 - 4پێویستە تێکڕای نمرەى قوتابى /خوێهدکار لە (%60و کەمتر نەبێت بۆ وەر دوو ڕەگەز.
 - 5لە کاتی پێصبڕکێدا ڕەچاوی نمرە دەکرێت بە ڕێسەی ( )%60ی نمرە لە سەر کۆنمرەکەی دەبێت و (% 40وی
نمرە لە سەر لێهاتوویی توانستی جه ستهیی (اللیاقە البدنیەو پراڵێوراو دەبێرت ،بره مرهرجێک لره لێهراتوویی
توانستی دهرچوو بێت.
 - 6دەبێت قوتابى /خوێهدکار باڵاى لە ( 165و سم بۆ کوڕ و ( 155وسم بۆ کچ کەمتر نەبێت.
 - 7دەبێت قوتابى/خوێهدکار لە پصکهیهى تەندروستى گصتى دەرچووبێت.
 - 8دەبێرت قوترابى /خوێهردکار لە چراوپێکەوتهى کەسرێتى و ت رراقیکردنەوەى جەسرتەیى ( اللیراقە البردنیە و و
(تەکهیکى کارامەیى ،مهارىود ا لە نیوەى نمرەى سەرجەم تاقیکردنەوەکان زیاتر بە دەست بهێهێت.
 - 9قوتابى/خوێهدکار پێویستە جل و بەرگى تایبەتى وەرزش لەگەڵ خۆیدا بهێهێت بۆ چاوپێکەوتهى کەسێتى و
ئەو ڕۆاانەى تاقیکردنەوەى تێدا ئەنجام دەدات.
 - 10دەبێت قوتابى /خوێهدکار لە کاتى پصکهیهى تەندروستیدا ک ە ئەنجرامى دەدات وەمروو دۆکۆمێهتەکران
وەک پصکهیهى دڵ ،سۆنەرى وەناو ،پصرکهیهى گرورچیلە ،پصرکهیهى کۆئەنردامى وەناسرە ،پصرکهیهى پێسرت
(پصکهیهەکانى خوێنو گروپى خوێن و ڕێسەیى ویمۆگڵۆبین و چەورى و شەکرە بێهێت.
 - 11دەبێت پێصکەشکار واوڵاتى ڕەسەنى کوردستان بێت و لرایەنى کەم د انیصرتووى وەرێمرى کوردسرتان
بێت.

ب -پاڵەوانان:

 - 1یاریزانررررانی وەڵبساردەکررررانی کوردسررررتان و فێرررررا

وەکررررو پرررراڵەوان ئ ەامررررار دەکرررررێن ،بە مەرجێررررک

پێهج ساڵ تێهەپەڕی بێت بە سەر پاڵه وانیه كهیدا تا بەرواری پێصکەشکردنی داواکاری وەرگرتن.
 - 2پلەی یەکەم تا سێیەمی بە دەست وێها بێت لە سەر ئاستی فێرا بۆ یاری تاک و کۆمەڵەکان  ،بە مەرجێ ك
پێهج ساڵ تێهەپەڕی بێت بە سەر پاڵه وانیه كهیدا تا بەرواری پێصکەشکردنی داواکاری وەرگرتن.
 - 3پلەی یەکەم تا سێیەمی بە دەست وێها بێت لە سەر ئاستی وەرێم بۆ یاری تاک و کۆمەڵەکان ،بە مەرجێک
پێهج ساڵ تێهەپەڕى بێت بە سەر پاڵه وانیه كهیدا تا بەرواری پێصکەشکردنی داواکاری وەرگرتن.
 - 4پلەی یەکەمی بە دەست وێها بێت لە سەر ئاستی پەروەردەکانی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆییەکانی وەرێم
بۆ یاری تاک و کۆمەڵەکان ،بە مەرجێک پێهج ساڵ تێهەپەڕى بێت بە سەر پاڵه وانیه كهیدا تا بەروارى پێصکەش
کردنى داواکاری وەرگرتن.
 - 5پررراڵێوراو دەبێرررت دەرچرررووی خوێهررردنگەکانی سرررهووری وەرێمررری کوردسرررتان بێرررت و یررران لە نررراوچە
كوردستانییه كانى دهرهوهی وهرێم بێت ،بە مەرجێک تاقی کردنەوەکانی بە پێی سیست ەمی وەرێمی کوردستان
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ئەنجام دابێت.
 - 6کۆنمرەى کەمتر نەبێت لە ( )%55ئەگەر کەمتر بوو ئەوا بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێت.
 - 7دەرچووانى پەیمانگەکانى وەرزشى ناحکومى بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن.
 - 8تەمەنی لە ( 30و ساڵ زیاتر نەبێت.
 - 9دەرچووی وەمان ساڵی خوێهدن بێت و وەروەوا لیستى ناوی پاڵەوانان پێش ڕاگەیانردنی ئەنجامەکرانی
زانکۆلاین بهێردرێت بۆ بەڕێوەبەرایەتى ناوەندى وەرگرتن ،بە مەرجێک کۆدی پۆلى دوانزەى ئامادەيى قوتابی
لەگەڵدا بێت بۆ ئەوەی لە سیستمەکانی تری زانکۆلاین داواکاری پێصکەش نەکەن  ،بە مەرجێک لە ویچ زانکۆ
و پ ەیمانگەیەک (حكومی و ئهولی  -تایبهتو وەرنەگیرا بێت و بەڵێهه امەی پێ پڕ بکرێتەوە.
 - 10دەرچرووان بە پێر ى ام ررارەی داواکرراو لە پل ررانی زانکۆکران و بە پێری کێبڕک ررێ لە سرەر بهەم ررای کرۆنمرە
وەردەگیرێن.
 - 11پێصکەشکاران لە دەرچووانی خوێهدنی پیصەیی (پیصەسازى ،بازرگانى ،کصتوکاڵ ،گەشت و گوزارو دەبێت
تێکڕای نمرەیان لە (%65و کەمتر نەبێت.
 - 12لە کاتی پێصبڕکێدا ڕەچاوی نمرە دەکرێت بە ڕێرسەی ( %60وی نمررە لە سرەر کرۆنمرەکەی دەبێرت و (40
%وی نمرە لە سەر لێهاتوویی توانستی جه ستهیی (اللیاقە البدنیە و پاڵێوراو دەبێت ،به مهرجێک له لێهاتوویی
توانستی دهرچوو بێت.
 - 13پێویستە کەسڕ پێصکەشرکار دۆکرۆمێهتی وەبێرت کە لە لرایەن دەزگرا پەیوەندیردارەکانەوە بە فەرمری
پصتگیری لێکرا بێت وەکو:
ا .لێسنەی ئۆڵۆمپی کوردستان و فێرا .
ب .نوێهەرایەتی لێسنەی ئۆڵۆمپی پارێزگاکان.
ج .بەڕێوبەرایەتی چالاکی وەرزشڕ پەروەردە.
د .بەڕێوەبەرایەتى گصتى وەرزش و لاوان سەر بە وەزارەتى ڕۆشهبیرى.
 - 14وەرگرتهی پاڵەوانان بە پێی پلانی وەرگرتهی کرۆلێس و سرکوڵ و بەشرەکان دەبێرت  ،بە مەرجێرک ڕێرسەی
(%15و تێپەڕ نەکات و (% 5وى ئەم ڕێسەیە بۆ پاڵەوانانى پەیمانگە وەرزشییەکانى سەر بە وەزارەتى پەروەردە
دەبێت.
 - 15پاڵەوانان تاقیکردنەوە لە پسپۆری تایبەتی خۆیاندا ئەنجام دەدهن.
 - 16لێسنەیەکی ناوەندی پێک بهێهرێت لە سەر ئاستی زانکۆ بە مەبەستی بەدواداچوون بە دۆکۆمێهتەکان و
بەشەکانى واوشێوە لە سهوورى پارێزگاکان دا بۆ ئەنجام دانی چاوپێکەوتن لە گەڵ پاڵەواناندا.
 - 17بۆ ساڵی خوێهدنی ( 2021- 2020و پێصکەش کردن و تاقیکردنەوەی لێهاتوویی لە یەک كاتی دیاریکراودا لە
سەرجەم زانکۆکانی وەرێم ئەنجام دەدرێت.
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بڕگەى دەیەم :وه رگرتهی قًتابیان و خًێهدكاران له زانكۆ پۆلیتهكهیكییهكانی وهرێم:
یه كێک له مهبه سته كانی كردنهوهی زانكۆ پۆلیته كهیكییهكان  ،ڕهخساندنی دهرفهته بۆ قوتابیان و خوێهدكاران
برۆ ئ رره وهی درێ ررسه بره خوێه رردن ب رردهن برۆ ب رره ده س ررتهێهانی بڕوانامرهی ب رره كالۆریۆس  ،دهرچ ررووانی پهیمانگ رره
ته كهیكییه كان دهتوانن داواكارى پێصكهش بكهن بۆ ته وا وكردنی بڕوانامهی به كالۆریۆسڕ ته كهیكی له و كۆلێسه
ته كهیكیانه دا كه له گهڵ پسپۆرییه كهیان دەگونجێرت  ،ئره و دهرچووانرهی پهیمانگره كره لره كرۆلێسی تره كهیكی
وهرده گیرێن له (قۆناغی یه كهم ده وام ده كهنو.
وهر پسپۆرییه كی پهیمانگه كان له كۆلێسی ته كهیكییه كان نهبێت  ،ئه وا وره مان ڕێهمرایی ناوهنردی وهرگرتهری
قوتابیان /خوێهدكارانیان له سهر جێ بهجێ دهكرێت.

ڕێهماییهكانی وهرگرتن له زانكۆ پۆلیتهكهیكییهکان:
دەبێررت نرراوی پێصکەشررکارانی ئەم سیسررتەمە پررێش ڕاگەیانرردنی ئەنجامەکررانی زانکۆلرراین بهێردرێررت بررۆ
بەڕێوەبەرایەتى ناوەندى وەرگرتن  ،بە مەرجێک کۆدی پرۆلى دوانرزەى ئامرادەیى قوترابی لەگەڵردا بێرت برۆ
ئەوەی لە سیستمەکانی تری زانکۆلاین داواکاری پێصکەش نەکەن.
 - 1ڕێسهی ( )%70ى پلانی وهرگرتهی به شره زانسرتییه كان برۆ دهرچرووانی ئامرادهیی دهبێرت ،ئرهم قوترابی و
خوێهدكارانه له ڕێگهی ناوهندی وهرگرتهی قوتابیانه وه له قوناغی یه كهم وهرده گیرێن.
 - 2ڕێسهی ( )%30ى پلانی وهرگرتهی به شه زانستییه كان بۆ دهرچووانی پەیمرانگە تەکهیکییەکران ى ئهمسراڵى
خوێهدن و ساڵانى پێصوو دهبێت ،ئهم پلانه دهرچووانی (یهكهم و دووهم و سه یهمو له خۆ ناگرێت ،وهرگرتهی
ئه و دهرچووانه بە سیستەمى پارالێل دەبێت ،ئەگەر ڕێسەکە پڕ نەبووەوە ئەوا پلانەکە بە دەرچووانى ئامادەیى
پڕ دەکرێتەوە.
 - 3پێویستە دەرچووانى (یەکەم و دووەم و سێیەمو ى سرەر ئاسرتى بەشرەکانى وەر پەیمرانگەیەک تێکرڕاى
نمرەکانیان ( )%80کەمتر نەبێت ،سەرجەم دەرچووانى تر دەچهە پێصبڕکێ بە پێى ڕێهماییەکانى سیستەمى
پارالێل بەم شێوەیەی خوارەوە:
* بۆ کۆلێسە تەکهیکییە ئەندازیارییەکان مەرجى نمرە بۆ پێصکەش کردن و پێصبڕکێ ( )%70کەمتر نەبێت.
* بۆ کۆلێسە تەکهیکییە تەندروستییەکان مەرجى نمرە بۆ پێصکەش کردن و پێصبڕکێ ( )%65کەمتر نەبێت.
* بۆ کۆلێسە تەکهیکییەکانى تر مەرجى نمرە بۆ پێصکەش کردن و پێصبڕکێ ( )%60کەمتر نەبێت.

شێًازى وهرگرتهی ئهو دهرچًوانه بهم شێًهی خًارهوه دهبێت بە سیستەمى پارالێل:
 - 1پێصكه ش كردن و وهرگرتن بۆ ته واوكردنی خوێهدنی به كالۆریۆس ڕاسته وخۆ پاش دهرچوونی ئرهنجامی
كۆتایی تاقیکردنەوەکانى (خولی یه كه م و دووەمو ده سرت پێرده كات  ،لره ڕێگرهی به ڕێوهبهرایرهتی تۆمراری
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زانكۆوه ئهنجام دهدرێت بۆ ئهم مهبه سته داتابەیسێکى تایبهت له لایهن وهر سه زانكۆ پۆلیته كهیكییه كانه وه
ئامادە ده كرێت بە ئۆنڵاین و بە وەزارەتەوە دەبەسترێتەوە ،لیستى کاندیدەکان پێش ڕاگەیاندنى ئەنجامەکانى
زانکۆ لاین دەبێت بگاتە وەزارەت بۆ ڕاگەیاندنى.
مهرج نییه وهر قوترابى /خوێهردكارێک كره داواکرارى پێ صركه ش كررد وهربگیرێرت لە بەر ئەوەى وهرگررتن بره
پێصبڕكێ به پێی پلرانی به شره زانسرتییه كان دهبێرت برۆ پڕكردنره وهی كورسرییه كان بره پێری پلرانی وهرگررتن،
ڕێزبهندی نمرهی دهرچونی دبلۆم و تەمەن ده كرێت به پێوهر بۆ ده ستهیصانكردنی خوازیاره سهركه وتووه كان
و ویچ پێوهرێكی تر به كار ناوێهرێت.
 - 2مەرجى تەمەن بۆ پێصکەش کردن لە ( 1980/1/1و و بچوکتر.
 - 3ئه وانهی وهرده گیرێن (دامهزراو بن یان ناو وهموو ڕێهماییه كانی قوتابیانیان له سهر جێ برهجێ ده كرێرت
واتره (ڕێ ررسهی ئامراده ب رروونو وە وەزارەتمران بەرپ رررس نیریە بهرامب ررهر فهرمانگره كانیان ب ررۆ پێردانى م ررۆڵەت و
ده وامكردن.
 - 4وەر خوێهدکارێک مافى پێصکەش کردنى بۆ یەک زانکۆ وەیە لە ساڵێک دا بۆ چوونە پێصبڕکێ.
 - 5لە وهرگرتهی قوتابیان /خوێهدكاراندا بو ته واوكردنی به كالۆریۆس سهووری جوگرافی ڕه چاو ناكرێت  ،واته
وهرگرتن پابهند نابێت به شار و پارێزگای ته واوكردنی دبلۆمه وه بهڵام ڕێهماییه گصتییهكانی خوێهدن سهبارهت
به بهشڕ پارێزگا و دهره وهی پارێزگا ڕهچاو ده كرێت بەم شێوەیەى خوارەوە:
* (%80و کورسییەکانى خوێهدن بۆ پارێزگا.
* (%20و کورسییەکانى خوێهدن بۆ گصتى (گصت وەرێمو.
 - 6ئه و قوتابی /خوێهدكارانهی به سیستهمی پۆلیته كهیک وهرده گیرێن ناتوانن دابهزین ئهنجام بدهن.
 5( - 7و پێهج کورسى خوێهدن لە کۆلێسە تەکهیکییەکان بۆ پەیمانگە تایبەتەکان (ئەولیی ەکانو ى دوو ساڵە تەرخان
دەکرێت بە وەمان ڕێهماییەکانى سەرەوە بە سیستەمى پارالێل ،وە لەکاتى پڕ نەکردنەوەى کورسییەکانیان
دەکرێت بۆ دەرچووانى پەیمانگە تەکهیکییەکانى زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان بە وەمان ڕێهمایى بەکار بهێهرێت.

میكانیزمی پێشكهشكردن و وهرگرتهی دهرچًوانی پهیمانگه تهكهیكییهكان:
 پێصكه ش كردن ڕاسته وخۆ له ڕێگهی تۆماری گصتی زانكۆوه به شێوهی سیستەمى پۆلیته كهیک دهبێت. کراتى پێصركه ش كرردن لە لرایەن بەڕێروەبەرایەتى ناوەنردى وەرگررتهەوە دیرارى دەکرێرت لەگەڵ س ررەرجەمسیستەمەکانى ترى وەرگرتن.
 ڕاگهیاندنی ناوه كان به شێوهی (ئۆنڵاینو دهبێت.52- 13
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 -ماوهی یهک وه فته تهرخان ده كرێت بۆ گازانده پێصكه ش كردن لە دواى ڕاگەیاندنى ئەنجامى وەرگرتن.

بڕگەى یانزەیەم :وەرگرتهى دهرچًوانی یهكهمهكانی پهیمانگه تهكهیكییهكان له زانكۆكاندا (به
مهرجێك دهرچًوی خًلی یهكهم بن).
 - 1دهرچووی یه كهم له کرۆمەڵەى (پزیصركیو پهیمانگره ته كهیكییره كان لره سرهر ئاسرتی پارێزگرا لره كرۆلێسی
پزیصكی وهرده گیرێت.
 - 2دهرچووی یه كهم له به شه كانی ( ددان) له سهر ئاستی پارێزگا له كۆلێسی پزیصكی ددان وهرده گیرێت.
 -3دهرچرووی یه كرهم ل رره بهشرڕ ( دهرمانسرازی) پهیمانگ رره ته كهیكییره كان لە سرەر ئاس ررتی پارێزگرا لره ك ررۆلێسی
دهرمانسازی وهرده گیرێت.
 -4یەکەمى بەشى (شیکارى نەخۆشرییەکانو ى پەیمرانگە تەکهیکییەکران لره سرهر ئاسرتی پارێزگرا لره كرۆلێسی
زانست /بەشى تاقیگەى پزیصکى وهرده گیرێت.
 - 5دهرچووی یه كهم له بهشڕ ته كههلۆجیای نه وت (كارپێكردن وكۆنترۆ و له سهر ئاسرتی پارێزگرا لە كرۆلێسی
ئهندازیاری /بهشڕ نه وت وهرده گیرێت.
 - 6دهرچووی یه كهم له بهشڕ ( ڕووپێروی) لره سرهر ئاسرتی پارێزگرا لره كرۆلێسی ئهنردازیاری /بهشرڕ ڕووپێروی
وهرده گیرێت.
 - 7دهرچووی یه كهم له بهشرڕ (میكانیرک) لره سرهر ئاسرتی پارێزگرا لره كرۆلێسی ئهنردازیاری /بهشرڕ میكانیرک
وهرده گیرێت.
 - 8ئره و قوترابی /خوێهدكارانرهی خاڵره كانی ( 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و دهیانگرێتره وه دهبێرت تێكرڕاى نمره كانیران ل رره
( )%80كهمتر نهبێت.
 - 9دهرچووی یه كهم و دووهم و سه یهم له وهر به شێكی پهیمانگه ته كهیكییه كان لره كرۆلێسی واوپسرپۆری
(جگه له كۆمهڵەی پزیصكی ،ئەندازیاریو له زانكۆكاندا وهرده گیرێن ،به مهرجێک تێكڕاى نمرەکانیان له ()%80
كه متر نەبێت ،ئەگەر تێکڕاى نمرەکانیان لە ( ) %80کەمتر بوو ئەوا بە وەمان کەمترین کۆنمرەى دەستهیصان
کراو بۆ وەرگرتن لە زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان وەردەگیرێن لە زانکۆکانى تر بە سیستەمى پارالێل بهپێی خصتهی
اماره ( 1و.
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خشتهی ()1
(وهرگرتهی دهرچًوانی پهیمانگه تهكهیكییهكان له زانكًكانی وهرێم (جگه له زانكً پًلیتهكهیكییهكان)
بهشى واوتا
لەكۆلێس(سكًڵ)ى كانی
زانكۆ
بایۆلۆجی  /بايۆلۆجى پزيصكى
كیمیا
كیمیا
فیزیا
فیزیا
فیزیا
فیزیا
تاقیگەى پزیصکى

ژ

بهشی ته كهیكی له پهیمانگه

كۆلێس(سكًڵ)ی
واوتا له زانكۆ

1
2
3
4
5
6
7
8

ددانسازی
دهرمانسازی
سڕكردن
تیصك
چارهسهری سروشتی
پصكهیهی چاو
ئامێره تاقیگه پزیصكییه كان
شیکارى نەخۆشییەکان

زانست
زانست
زانست
زانست
زانست
زانست
زانست
زانست

9

تەکهەلۆجیاى نەوت ( کار پێکردن و
کۆنت رۆ و

زانست

جیۆلۆجی

كارهبا

ئهندازیاری

كارهبا

میکانیک

ئەندازیاری

میکانیک

ڕووپێوى
كارگێری یاسا
كارگێری سیاسڕ
ئامار و زانیاری  ،ئامار
کتێبخانە  ،گصتگیرى جۆرى  ،کارگێرى
نەخۆشخانە  ،كارگێرى بازارگەرى ،
كارگێرى گومرگ

ئەندازیاری
یاسا و رامیاری
یاسا
كارگێری و ئابووری

ڕووپێوى
یاسا
زانسته رامیارییه كان
ئامار

كارگێری و ئابووری

كارگێری

17

گەشت و گوزار ،رێبەرى گەشتیارى،
کارگێرى دەزگاکانى گەشتیارى

كارگێری و ئابووری

گهشتیاری

18
19

کارگێرى بانکى
سامانی ئااهڵ

كارگێری و ئابووری
كصتوكاڵ

21

ڕهزگهری

كصتوكاڵ

21

ڕێهمایی كصتوكاڵی

كصتوكاڵ

زانستی دارایی و بانک
سامانی ئااهڵ
ڕهزگهری  ،باخداری ،
بێستانكاری
ڕێهمایی كصتوكاڵی

22

دروستی ئااه ڵی (شه قلاوهو  +تەکهیکى
ێێترنەرى کەلار

پزیصكی ێیتێرنهری

ێیتێرنهری

23

تەکهیکى وەرگێران

زمان /ئاداب

وەرگێران  ،زمانى ئیهگلیزى

11
11
12
13
14
15
16

 - 10دهرچووی یه كهم و دووهم و سه یهم لە وەر بەشێکى پهیمانگه ته كهیكییه كان له بەشى واوتا لە كۆلێسه
ته كهیكییه كان وهرده گیرێن ئه گهر پسپۆرییه كهیان وهبێت له وهر كۆلێسێكی ته كهیكی له وهر سه پارێزگاكهی
وهرێم به پێی خصتهی اماره ( 2و.
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خشتهی () 2
وەرگرتهى دەرچًوانى پەیمانگە تەکهیکییەکان لە زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان
بهشی زانستی له پهیمانگه

کارگێرى بازارگەرى  +تەکهیکى وەرگیران

كۆلێسی ته كهیكی

تەکهیکى کارگێرى وەولێر

بهشی زانستی له كۆلێسی
ته كهیكی
بازارگەرى نێودەوڵەتى و زمان
)International Marketing and
)languages

امێریاری  +كارگێری بانك

ته كهیكی كارگێری وهولێر
ته كهیكی كارگێری سلێمانی
ته كهیكی كارگێری دوۆک

ته كهیكی امێریاری

ڕاگه یاندن  +ڕۆانامه ێانی  +ڕۆانامه ێانی
ئەلیکترۆنى  +تەكهيكى ميديا

ته كهیكی كارگێری وهولێر
ته كهیكی كارگێری سلێمانی
ته كهیكی كارگێری دوۆک

ته كهیكی میدیا
ڕۆانامه ێانی ئهلیكترۆنی

تهكهیكی بازارگهری  +سهرچاوه مرۆییهكان  +کارگێرى
نەخۆشخانە  +کارگێرى تەندروستى  +کارگێرى
گومرگ  +كارگێری كۆگا  +كارگێری كار  +كارگێری
كهرهسته  +كارگێری نووسیهگه  +گصتگیرى جۆری +
کارگێرى یاسا

ته كهیكی كارگێری وهولێر
ته كهیكی كارگێری سلێمانی
ته كهیكی كارگێری دوۆک

ته كهیكی كارگێری
(تێبیهى /لە ڕێزبەندیدا پێصیهەى
واوپسپۆرى پەیمانگە و کۆلێس بۆ
وەرگرتن ڕەچاو دەکرێتو

داتابهیس

ته كهیكی ئیهفۆرماتیكی سلێمانی

نێتۆرک( Net workو

ته كهیكی ئیهفۆرماتیكی سلێمانی
ته كهیكی ئیهفۆرماتیكی ئاکرێ

تهكهۆلۆجیای زانیاری
سیستهمی زانیارییه كارگێرییهكان
سیستهمی كۆمپیوتهر
زانستى کۆمپیوتەر
پاراستهى زانیارى
کارگێرى ئەلیکترۆنى
کارەبا
گەیاندن

ته كهیكی ئهندازیاری وه ولێر
ته كهیكی ئیهفۆرماتیكی سلێمانی
ته كهیكی كارگێری دوۆک
ته كهیكی ئیهفۆرماتیکى ئاكرێ

ئەندازیارى سیستەمى زانیارى +
ته كهۆلۆجیای زانیاری

كارەبا
(پەیمانگەى تەکهیکى دوۆکو

ته كهیكی ئهندازیاری دوۆک

ئەنداز يارى ووزه

میكانیك  +ساركردن و وه واسازی +
تەکهیکى ئۆتومبێل  +میکانیک و ووزە +
ئامێرەکانى نەوت

ته كهیكی ئهندازیاری وه ولێر
ته كهیكی ئهندازیاری سلێمانی
ته كهیكی ئهندازیاری دوۆک

میکانیک  +میكانیك و ووزه +
ووزه

بیهاكاری  +بیهاسازی  +ڕووپێوی  +ڕێگا
وبان  +دروست كردنی ڕێگا  +وێهەى
ئەندازەیى

ته كهیكی ئهندازیاری وه ولێر
ته كهیكی ئهندازیاری دوۆک
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ڕوو پێوى  +وێهەى ئەندازەیى  +تەکهیکى
تەلارسازى

ته كهیكی ئهندازیاری سلێمانی

پلانسازى شار

گهیاندن  +ئهلیكترۆن

ته كهیكی ئهندازیاری سلێمانی

گەیاندن

کارەبا و تاسیساتى کارەبا

ته كهیكی ئهندازیاری سلێمانی

توانایى کارەبایى

په لی دهستكرد  +ته ندروستی كۆمهڵ +
په رستاری  +نهخۆشه ێانی  +ئافره تان و
له دایكبوون  +چارهسه ری سروشتی  +پاراستهى
ته ندروستی ددان  +پەرستارى ددان  +تیصک +
چاو

ته كهیكی تهندروستی وهولێر
ته كهیكی تهندروستی شێخان

چارهسهری سروشتی
تهندروستی و كۆمه ڵ
(تێبیهى /لە ڕێزبەندیدا پێصیهەى واوپسپۆرى

پەیمانگە و کۆلێس بۆ وەرگرتن ڕەچاو
دەکرێتو

ته كهیكی ته ندروستی وهولێر
ته كهیكی ته ندروستی سلێمانی
ته كهیكی ته ندروستی شێخان

شیكاری نه خۆشییهكان
تاقيگەى پزيصكى

شیكاری كیمیایی  +نه وت +
سیستەمەکانى کار پێکردن و کۆنترۆلکردنى
نەوت

ته كهیكی ئهندازیاری دوۆک
ته كهیكی ئهندازیاری سلێمانی
تەکهیکى زاخۆ

پترۆكیمیا
نەوت و ووزە
جیۆلۆجیاى نەوت

پاراستهی ڕووەک  +ڕێهمایی كصتوكاڵی +
كصتوكاڵى داپۆشراو  +ڕووه كه جوانه كان +
ڕه زگه ری  +بەروبوومى کێڵگەیى  +باخدارى +
باخدارى و دیزایهى دیمەنى سروشتى

ته كهیكی ئاكرێ

شیكاری نه خۆشییهكان  +دهرمانسازی +
ئامێرى تاقیگە پزیصکییەکان

تەکهیکى زانستە پڕاکتیکییەکان/
وەڵەبجە

تەکهیکى زانستە پڕاکتیکییەکان/
وەڵەبجە

ڕه زگه ری كارگێرى پڕۆاە كصتوكاڵييەكان

كارگێرى پڕۆاە كصتوكاڵييەكان

تەکهیکى زانستە پڕاکتیکییەکان/
وەڵەبجە

كارگێرى پڕۆاە كصتوكاڵييەكان

پیصەسازى خۆراک  +پیصەسازى خۆراک و
کۆنت رۆلى جۆرى  +زانستى خۆراک و کۆنت رۆلى
جۆرى

تەکهیکی زانستە پڕاکتیکییەکان/
وەڵەبجە

زانستى خۆراک و کۆنترۆلى جۆرى

سڕکردن
پەرستارى  +پەرستارى مهداڵان  +انان و مهداڵ
بوون

پەیوەندییە گصتییەکان و بازارگەرى

ته كهیكی ته ندروستی سلێمانی

سڕکردن

ته كهیكی ته ندروستی سلێمانی

پەرستارى

تەکهیکى کارگێرى سلێمانى

پەیوەندییە گصتییەکان و بازارگەرى

 - 11دهرچووی یه كهم و دووهم و سه یهمی بهشڕ پهرسرتاری لره پهیمانگره ته كهیكییره كان ( لە سرەر ئاسرتى
پارێزگاو له كۆلێسى پەرستارى لە زانکۆکاندا وەردەگیرێن ئەگەر پسپۆرییەکەیان لە زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان نەبوو
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 ،بە مەرجێک تێكڕاى نمره كانیان له ( )%80كهمتر نهبێت  ،ئەگەر تێکڕاى نمرەکانیان لە ( )%80کەمتر بوو ئەوا
دەتوانن بە سیستەمى پارالێل وەربگیرێن.
 - 12دەرچووانى یەکەم و دووەم و سه یەمى وەر بەشرێکى پەیمانگەکران لە خوێهردنى ئێرواران بە وەمران
شرێوەى یەکەم و دووەم و سرێیەمى خوێه رردنى بەیانیران مرافى وەرگرتهی رران دەبێرت لە زانکرۆ ک رران (جگره ل رره
كۆمهڵەی پزیصكی  ،ئەندازیاریو بەڵام بە سیستەمى پارالێل.

بڕگەى دوانزەیەم:ڕێهمایى وەرگرتن بە (سيستەمى كريدت) لە زانکۆ و پەیمانگە حکًمییەکانى
وەرێمى کًردستان بۆ ساڵى خًێهدنى (:)2021- 2020
 - 1بۆ ئەمساڵى خوێهدن سیستەمى کریدت (وحداتو پەیڕەو دەکرێت لە سەرجەم زانکۆ حکومى و تایبەتەکان
( جگە لە کۆمەڵەى پزیصکى).
 - 2لەم سیسرتەمە ئەام ررارکردنى (کری رردتو ب ررۆ وانە پەیوەندی رردارەکانى وەر بەش ررێک پەی ررڕەو دەکرێ ررت ،واتە
کۆنمرەى کۆتایى قوتابى /خوێهدکار ( )%70ى لە سەر کۆنمرەى پۆلى دوانزە دەبێت و ( )%30ى نمرەى لە
سەر وانە پەیوەندیدار بەو پسپۆریەى کە پێصکەشى دەکات ،بۆ نمونە  /وەرگرتن لە بەشى ماتماتیک (کریدیتى
وانەى بیرکارى لە وانەکانى تر زیاترى پێدەدرێتو.
 - 3ئەم ج ررۆرە وەرگ رررتهە بە بەرن ررامەیەکى ئەلیکترۆن ررى لە ل ررایەن وەزارەتەوە ڕێکخ ررراوەو قوت ررابى /خوێهرر دکار
داواکارى خۆى پێصکەش بەو بەش و کۆلێسانە دەکات کە ئارەزوویەتى ،دواى داخل کردنى (ناوى بەکاروێهەرو
ووشەى تێپەرو لە لایەن قوتابى /خوێهدکار لاپەڕەیەکى تایبەتى بۆ دەکرێتەوە کە وەموو کۆلێس و بەشەکانى
(زانکۆلاین ،پارالێل ،ئێواران) لە خۆ دەگرێت ،واتە قوترابى /خو ێهردکار سرەر پصرکە لە وەڵبساردنرى وەر جرۆرە
سیستەمێکى خوێهدن.
 - 4داواکار مافى پێ صک ە ش کردنرى بر ۆ چەنرد بەش و زانکرۆى جیراواز وەیە  ،بە مەرجێرک لە ( 50و وەڵبرساردن
کەمتر نەبێت ،ئەگەر کەمتر بوو ئەوا پێصکەش کردنەکەى سەرکەوتوو نابێت.
 - 5کەمترین کۆنمرەى پێصبڕکێى وەرگرتن بۆ خوێهدنى بەیانیان بریتى دەبێت لە ( )%65بۆ کۆلێس وە ()%60
بۆ پەیمانگە ،جگە لە کۆلێسەکانی ( کصتوکاڵ ،زانستە ئیسلامییەکان) کەمترین کۆنمرەى پێصبڕکێى وەرگرتن بۆ
خوێهدنى بەیانیان بریتى دەبێت لە ( )%60وە بۆ سیستەمى پارالێل (.)%55
 - 6د ەرچو وانى ئاماد ەییەکانى و ەرێمى کوردستان (لقى زانستى و وێسەی ى و ب ۆ ساڵ ى خوێهدنى ( 2020- 2019و
د ەتوانن داواکارى پێ صک ە ش بک ەن ب ۆ پێ صبڕک ێ ل ە د ەرچو وانى خولى یە ک ەم و دوو ەمدا  ،وەروەوا دەرچووانى
سراڵ ى خوێهردنى ( 2019- 2018و ک ە ل ە وریچ زانکر ۆیە کى (حک ررومى و ترایب ەت) و ەرن ە گیرراون مرافى پێ ص ر ک ە ش
کردنیان د ەبێت.
 - 7بررۆ بەشررەکانى (وەرزش ،وررونەرە جوانەکرران ،خوێهرر دنى ئیسررلامىو وەرگرررتن بە شررێوەى (چرراوپێکەوتن
وتاقیکردنەوەو دەبێت و بە وەمان شێوەی ساڵی ڕابردوو لە زانکۆکان ئەنجام دەدرێت.

بڕگەى سیانزەیەم :وەرگرتن لە خًێهدنى سیستەمى پارالێل:
 -1ڕێسەى (%40و ى پلانى وەرگررتن لە کۆلێسەکران وە (%50و ى پلران لە پەیمانگەکران بر ۆ سی سرت ەمى پارالێرل
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تەرخان دەکرێت ،جگە لە کەس و کارى شەویدان و ئەنفالکراوان و زیهردانیانى سیاسرى ،بەڵرام سرەبارەت بە
زانکۆکانى دەرەوەى شارە گەورەکان کە خوێهدنى تایبەتیان تێدا نییە ئەگەر پلا نیان پڕ نەبووەوە ئەوا دەکرێت
چەند نمرەیەک کەمبکرێتەوە ،بە مەرجێک ( 10و نمرە تێپەر نەکات.
 - 2تەمەنى پێصکەشکار نابێت لە ( 35و ساڵ زیراتر بێرت برۆ کرۆمەڵەى پزیصرکى (پزیصرکى  ،پزیصرکى ددان،
دەرمانسازىو وە ( 40و ساڵ بۆ کۆلێس و پەیمانگەکانى تر وە ( 30و ساڵ بۆ (کۆلێسى وەرزش و.
 - 3پێصکەش کردن بۆ خوێهدنی پارالێل بە وەمان شێوەى سیستەمەکانى (زانکۆلاین ،ئێواران) دەبێت.
 - 4سەبارەت بە وەر کێصەیەکى تر کەیسەکان لە لایەن زانکۆوە بەرز دەکررێتەوە برۆ وەزارەت برۆ چارەسرەر
کردنیان بە شێوەیەک کە لە بەراەوەندى ئاستى زانستى قوتابى /خوێهدکار بێت.
 - 5کۆنمرەى پێصبڕکێ بەم شێوەیە دەبێت:
* لە کۆلێسەکانی (پزیصکی ،پزیصکی ددان ،دەرمانسازیو ڕەچاوی ( ) 30نمرە کەمتر لە کۆنمرەی وەرگیراو
لەو ساڵەى خوێهدندا دەکرێت.
* لە کۆلێسەکانی ئەندازیاری و یاسا ڕەچاوی ( ) 35نمرە کەمتر لە کۆنمرەی وەرگیرراو لەو سراڵەى خوێهدنردا
دەکرێت.
* بۆ کۆلێسەکانى زانستە تەندروستییەکان و وەر بوارێکی تر ڕەچاوی ( ) 45نمرە کەمتر لە کۆنمرەی وەرگیراو
لەو ساڵەى خوێهدندا دەکرێت.
 - 6کرێی خوێهدنی پارالێل لە لایەن ئەنجومەنی زانکرۆوە دەستهیصران دەکرێرت بە پێری تێچرووی بەشرەکە و
پێ داویستیی ەکا نى لە لایەن وەزارەتەوە پەسهد دەکرێت ،بۆ ئەم مەبەستەش زانکۆکان دەبێت کرێى خوێهدن لە
وەر بەش و کۆلێسێک رەوانەى وەزارەت بکەن.
 - 7بە مەبەسرتى وانردانى خوێهردن ئەگەر قوترابى /خوێهردکار کە بە سیسرتەمى پارالێرل وەرگیرراوە لە وەر
س رراڵێک یەکەم برروو لە سررەر وەمرروو قوتابی رران /خوێهرردکارانى بەشررەکەى ئەوا لە (%75و ى کرێررى خوێهرردن
دەبوردرێت و ئەگەر دووەم بوو لە ( )%50وە سێیەم لە ()%25ى کرێى خوێهدن دەبوردرێت.
 - 8لە بەر زۆری ڕێسەی دەرچووانی پۆلى دوانزەی ئامادەیی بۆ ئەمساڵی خوێهدن کورسڕ خوێهدنی پارالێل لە
زانکۆکان بۆ ساڵى خوێهدن ى ( )2021- 2020تەرخان دەکرێت بۆ دەرچووانی ئەمساڵ و ساڵی پێصترى خوێهدن،
وە ئەگەر کورسى بە تاڵ مایەوە ئەوا بەو پێصکەشکارانە پڕ دەکرێتەوە کە ( 5و ساڵ بەسەر دەرچوونیان تێپەر
نەبووە.
 - 9دەرچووی کۆلێس بۆ یان وەیە داواکاری پێصکەش بک ەن و لە سرەر بهەمرای کرۆنمرەی ئامرادەی ی پێصربڕکێ
دەکەن ،بە مەرجێک کۆنمرەى قوتابى لە ( )%60کەمترر نەبێرت برۆ کرۆلێس وە ( )%55برۆ پەیمرانگە ،جرگە لە
پەیمانگە تەکهیکییە پزیصکییەکان لە ( )%60کەمتر نەبێت.
 - 10ڕەچاوی وانە پەیوەندیدارەکان دەکرێت (دروس المفاـلەو.
 - 11دابەزین وگواستهەوە بۆ وەرگیراوان بەم سیست ەمە ناکرێت.
 - 12ب ە م ەب ە ستى واندانى داواکارى خوێهدن ب ۆ د ەرچو وانى ئامادەییە کانى ووڵات ە کانى د ە وروب ەرى و ەرێمى
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کوردستان و بیانى و نێ ود ە وڵەتى د ەکرێ ڕێسەیەک ل ە د ەرە وەى پلانى و ەرگرتن دیارى بکرێت ب ۆ و ەرگرتهیان ب ە
سی ست ەمى پارالێل ،ل ە گ ەڵ چاوپ ۆشى کردن ل ە و ەندێ م ەرج و ە کو (ت ەم ەن ،ساڵ ى د ەرچوون ،کر ۆنمرە) .ئرهم
برگهيه ئه و قوتابى و خوێهدكارانه ش ده گرێته وه كه به رهچهله ك فيراقين بهلام وهلگرى ره گهزنامهى بيانين،
به مهرجێك كه پۆله كانى ( 12 ،11 ،10و ى له دهره وهى ولات ته واو كردبێت.
وەزارەت رری پەروەردە دەبێ ررت لی سررتێک بە ن رراوی ئەو پێصکەش ررکارانە دوای یەکسرران کردن رری بڕوانامەکانیرران
ڕەوانەی ناوەندی وەرگرتن بکات بۆ دابەش کردنیان بە سەر کۆلێس و پەیمانگەکاندا.

بڕگەى چًاردەیەم :وەرگرتن لە خًێهدنى ئێًاران لە زانکۆ حکًمييەکان:

ط  -پێويسته خوێهدنى ئێواران له بەشە زانست ه مرۆێایەتییەکان ى زانكۆ حكومييه كان ،و پهيمانگه حكومييه كان
بكرێته وه.
ظ  -پلانى وەرگرتهى خوێهدنى ئێواران نابێت لە ڕێسەى ()%100ى پلانى پەسهدکراوى بەشەکانى بەیانیان زیاتر
بێت.
ع  -دەزگاى سەرپەرشتى و دڵهیایى جۆرى بە دواداچوون دەکرات برۆ دڵهیرایى لە ئاسرتى زانسرتى و کرواڵیتى
بەشەکان.
غ  -پێصرکەش ک ررردن بە ش ررێوازى ئەلیکترۆن ررى (ئۆنڵ رراینو دەبێرت ،لە وەم رران ل رراپەڕەى ئەلیکترۆن ررى ت ررایبەت بە
پێصکەش کردنى ( زانکۆ لاین ،پارالێل).
ػ  -بۆ زیاتر دەستە بەرکردنى کواڵیتى و دڵهیایى جۆرى ،تاقیکردنەوە کۆتاییەکان لە خوێهدنى ئێرواران لەگەڵ
خوێهدنى بەیانیان بەیەکەوە ئەنجام دەدرێت و بە وەمان پرسیار دەبێت.
ؼ  -کات امێرەکانى دەوامى خوێهدنى ئێواران دەبێت بە واوتاى کات امێرەکانى خوێهدنى بەیانیان بێت (لە 8
کاتسمێر کەمتر نەبێتو.
ؽ  -لە زانکۆکاندا وەر بەشێک (لە کۆلێس و پەیمانگەکان) ئەگەر لە خوێهدنى بەیانیان قوتابى/خوێهدکارى نەبێت،
ئەوا بۆى نییە لە دەوامى ئێواران قوتابى /خوێهدکار وەربگرێت.
ؾ  -کۆنمرەى وەرگرتن لە پەیمانگە حکومییەکان نابێت لە ( )%55کەمتر بێت ،ئەم مەرجە دەرچوانى ئامادەییە
پیصررەییەکانیش دەگ ررررێتەوەو کە تەنهررا م رررافى پێصررکەش کرد نی ررران بررۆ پەیم رررانگە وەیە بە ڕەچ ررراوکردنى
واوپسپۆرییان.
کۆنمرەى وەرگرتن لە قەزاو ناحییەکان و ئەو شوێهانەى کە زانکۆى تایبەتیان لێ نییە بە وەمان کۆنمرەى زانکۆ
تایبەتەکان دەبێت.
ؿ  -بۆ وانە پەیوەندیدارەکانى پسپۆرییەکان ڕەچاوى (کریدتو دەکرێت.
ضط  -پێصیهە (ئەولەویەتو بۆ دەرچووانى ئامادەیى ساڵى خوێهدنى ( 2020- 2019و دەبێت تا ڕێسەى ( ،)%80وە
لە کراتى پرڕ نەبروونەوەى ئەو ڕێرسەیە بە دەرچرووانى سراڵانى ڕابرردوو و دەرەوەى وەرێرم پرڕ دەکررێتەوەو
ڕەچاوى تەمەن ناکرێت ،جگە لە کۆلێس و بەشەکانى پەروەردەى وەرزش کە تەمەنیان نابێت لە ( 30و ساڵ تێپەر
بکات.
طط  -ئەو قوتابى /خوێهدکارەى کە دەرناچێت ( راسبو دەبێت و خوێهدنى ئێواران لەو قۆناغەدا نامێهێت  ،ئەوا بە
میواندارى دەچێتە خوێهدنى بەیانیان بە سیستەمى پارالێل بە تەواوى کرێی خوێهدنى پارالێل  ،وە بڕوانامەکەى
بە ئێواران دەبێت.
ظط  -گواستهەوە بۆ وەرگیر راوان لە خوێهردنى ئێرواران برۆ بەشرى واوشرێوەى بەیانیران ناکرێرت لە بەر جیراوازى
52- 20

اقليم كوردستان  -العراق
مجلس الوزراء
العلیم
العال و البحث
وزارة التعليم
ي
ي
مديرية الشؤون القانونية

عێاق
هەرێیم کوردستان – ر
ی
ئەنجومەن وەزیران
ی ا
وە ز ی
باڵ و توێژینەوەی ز ی
انست
ارەن خوێندن
یاسان
بەڕێوەبەرایه ین كاروباری
ي

Kurdistan Regional Gov ernment
Council of Ministers
Ministry of Higher Education & Scientific Research

کۆنمرە.
عط  -بە مەبەستى واندانى خوێهردن ئەگەر قوترابى /خوێهردکار کە بە سیسرتەمى ئێرواران وەرگیرراوە لە وەر
س رراڵێک یەکەم برروو لە سررەر وەمرروو قوتابی رران /خوێهرردکارانى بەشررەکەى ئەوا لە (%75و ى کرێررى خ وێهرردن
دەبوردرێت و ئەگەر دووەم بوو لە (%50و وە سێیەم لە (%25وى کرێى خوێهدن دەبوردرێت.
غط  -سەبارەت بە کرێى خوێهردنى ئێرواران لە لرایەن ئەنجرومەنى زانکرۆوە دەسرت نیصران دەکرێرت و بە پێرى
تێچووى بەشەکە و پێداویستییەکانى ،بە مەرجێک ڕێسەکە کەمتر نەبێرت (%70و ى نرخرى خوێهردنى بەش و
کۆلێسى واوشێوەى زانکۆ تایبەتەکان لە لایەن وەزارەتەوە پەسەند دەکرێت ،بۆ ئەم مەبەستە زانکۆکان دەبێت
کرێى خوێهدن لە بەشەکانى کە خوێهدنى ئێوارانیان وەیە ڕەوانەى وەزارەت بکەن.
ئەو زانکۆ و پەیمانگەیانەى کە لە دەرەوەى شارە گەورەکانن
( بەسیستتتتتتتتتەمى پارالێتتتتتتتتل ئەگەر پلانیتتتتتتتتتان پڕنەبتتتتتتتتًوەوە ئەوا دەکرێتتتتتتتتت چەنتتتتتتتتتد
نمتتتتتتتترەیەر کەم بکتتتتتتتترێتەوە بتتتتتتتتۆ وەرگتتتتتتتترتن بەمەرجێتتتتتتتتک ( )10نمتتتتتتتترە تێتتتتتتتتپەڕ
نەکتتتتتتات وە بە سیستتتتتتتەمى ئێتتتتتتًاران بە وەمتتتتتتان کتتتتتتۆنمرە ى زانکتتتتتتۆ تایبەتەکتتتتتتان
وەردەگیرێن)

ژ

ناوى زانکۆ

1

زانکۆى کۆیە

2

زانکۆى سۆران

3

زانکۆى پۆلیتەکهیکى وەولێر

4

زانکۆى سلێمانى

5

زانکۆى دوۆک

6

زانکۆى زاخۆ

7

زانکۆى گەرمیان

8

زانکۆى ڕاپەرین

کۆلێس /پەیمانگە

پەیمانگەى تەکهیکى شەقڵاوە
پەیمانگەى تەکهیکى خەبات
پەیمانگەى تەکهیکى چۆمان
کۆ .پەروەردە مرۆییەکان /سەید صاد
کۆ .پەروەردە /ئاکرێ
کۆ .پەروەردەى بهەڕەت /ئامێدى
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9

زانکۆى وەڵەبجە

01

زانکۆى چەرموو

10

زانکۆى پۆلیتەکهیکى دوۆک

12

زانکۆى پۆلیتەکهیکى سلێمانى

كۆلێسی تهكهیكی تهندروستى شێخان
كۆلێسی تهكهیكی ئاكرێ
پهیمانگه ی تهكهیكی زاخۆ
پهیمانگه ی تهكهیكی ئاكرێ
پهیمانگه ی تهكهیكی شێخان
پهیمانگه ی تهكهیكی ئامێدی
پهیمانگه ی تهكهیكی بەردەرەش
پهیمانگه ی تهكهیكی شهگا
کۆلێجی تەکهیکی زانستە پڕاکتیکیی ەکان/
وەڵ ەبجە

پهیمانگه ی تهكهیكی سلێمانی /پێهجوین
پهیمانگه ی تهكهیكی كه لار
پهیمانگه ی تهكهیكی وهڵهبجه
پهیمانگه ی تهكهیكی چهمچهماڵ
پهیمانگه ی تهكهیكی دووكان
پهیمانگه ی تهكهیكی دهربەندیخان
پهیمانگه ی تهكهیكی بهكرهجۆ
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بڕگەى پانزەیەم :تەرخانكردنى كًرسى خًێهدن بۆ ڕاگەیاندكاران:
(ڕاگەیاندکار مەرجە ئەندامی سەندیکای ڕۆژنامەنًوسان بێت)
 - 1وەرگرتهى ( 6و پاڵێوراوى ڕاگەياندن لە وەر بەشێكى ڕاگەیاندن لە زانكۆكان و زانكۆ پۆليتەكهيکیی ەكاندا ،وە
ئەو بەشانەى لقيان وەيە ئەم شەش كورسيی ە دابەش دەكرێت بە سەر لقەكاندا.
 - 2سەبارەت بە ئەوانەى پێصکەش دەکەن بۆ زانکۆکان ،دەرچووى ئامادەیى و پەیمانگەى ڕاگەیاندن بن و
ئامااە بکرێت بە دوا بڕوانامە ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%60کەمتر نەبێت.
 - 3یەک لە س رررەر س ررره ى کورس رررییەکانى خوێه ررردن بە پێ رررى پێص ررربڕکێ ب رررۆ دەرچ رررووانى بەش رررى ڕاگەیان ررردن
لە پەیمانگەکان دەبێت ،بە مەرجێک تێکڕایى نمرەکانیان لە پەیمانگە لە ( )%60کەمتر نەبێت.
 - 4یەک لە سەر سه ى کورسییەکانى بەشى ڕاگەیاندن لە پەیمانگە تەکهیکییەکان لە زانکۆ پۆلیتەکهیکییەکان
بۆ دەرچووانى پیصەیى دەبێت ،بە مەرجێک کۆنمرەیان لە ( )%60کەمتر نەبێت.
 - 5تەمەنى پاڵێوراو نابێت لە ( 35و سراڵ زیراتر بێرت و ئەگەر تەمەنرى لە نێروان ( 40- 35و سراڵ بێرت ،ئەوا بە
خوێهدنى پارالێل مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.
 - 6پاڵاوتن بۆ ئەم کورسییانە بە پێصبڕکێ دەبێت  ،تاقیکردنەوەى لێهاتوویى ئەنجام دەدەن لە لایەن لێسنەی
زانسررتى بەش رررەکانى ڕاگەیان ررردن بە ڕێسەیررى (%60و ى لە س ررر ەر نم ررررەى ئامررادەیى و ڕێ رررسەى (%40وى ب رررۆ
تاقیکردنەوەى لێهاتووى دەبێت و بە وەر دوو شێوازى نووسین و چاوپێکەوتن ،بە مەرجێک لە تاقیکردنەوەکە
دەربچێت لەگەڵ پێصکەش کردنى دۆکۆمێهت و بابەتە پەیوەندیدارەکان بە وەموو چالاکى ڕاگەیاندن.
 - 7نابێت پاڵێوراو سه سراڵ زیراتر لە ڕۆ اى داواکردنرى وەرگرتهرى دا لە چالاکییەکرانى دابرڕاو بێرت و دەبێرت
چالاکییەکانى بە دۆکۆمێهت و پصتگیرى دەزگاکان پێصکەش بکات.
 - 8نابێت پاڵێوراو دەرچووى ویچ کۆلێسیک بێت و یان ناوى سڕا بێتەوە لە کۆلێس و پەیمانگە.
 - 9دواى پاڵراوتن ناوەکران بە کۆنووسرێک بەرزدەکررێتەوە لە ڕێرگەى تۆمرارى گصرتى زانکرۆ برۆ وەزارەت برۆ
پەسەندکردنى.

بڕگەى شانزەیەم  :قًتابی /خًێهدكاری خاوەن پێداویستی تایبەت:
 - 1قوتابی /خ وێهدكاری نابیها كه مهرجره كانی وهرگرتهری ورهبێت برۆی وهیره داواكراری وهرگررتن ڕاسرته وخۆ
پێصكه ش بكات به به ڕێوهبهرایهتی ناوهندی وهرگرتن بۆ وهرگرتن له یه كێک له كۆلێسه مرۆێایەتییەکان به پێی
فۆرمێكی تایبه ت واتە لە ڕێگەی زانكۆلاین داواکاری پێصکەش ناکات.
 - 2قوتابی /خوێهدكاری خاوهن پێداویستی تایبهت ئه گهر له كۆلێسێک یان پهیمانگەیهک وەرگیررا و جه سرتهی
شریاو نرهبوو برۆ ئ رره و جرۆره خوێهدنره ،ئ رره وا به ڕێوهبهرایرهتی ناوهنردی وهرگررتن ب ررۆی وهیره بیگروازێتەوە ب ررۆ
خوێهدنێكی شیاوتر به پێی کەمترین كۆنمرهی وەرگیراو لە زانکۆ و پەیمانگەکانی وەرێم.
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بڕگەى حەڤدەیەم :ڕەچاوکردنی سهًوری جًگرافی:
%80( - 1و ی كورسیی ه كانى خوێهدن له و زانكۆیانهی كه له وهر پارێزگایهک وهیره برۆ قوتابیران /خوێهردكارانی
دانیصتو وی پارێزگاكه دهبێت و له (%20و ی كورسیی ه كانیش بۆ کێبڕكێی گصت قوتابیان /خوێهدكارانی وهرێم
دهبێت ،بە ڕه چاو كردنری ئەوەی کە ناوچره كانی گرهرمیان و پارێزگرای وهڵهبجره لە سرهر پارێزگرای سرلێمانی
دهبێت.
%100( - 2و ی کورسییەکانی خوێهدن له پهیمانگه ته كهیكییره كان بره پێری سرهو وری جروگراف ى برۆ قوتابیرانی/
خوێهدکارانی دانیصتو وی پارێزگاکە دەبێت.
 - 3وهرگرتهی دهرچووان له تاكه به شه كان (كۆلێس بێت یان پهیمانگه و ڕێسهی (%40و ى وهرگرتن بۆ ئه و پارێزگایه
دهبێت كه به شه كهی تێدایه و (%60و ى بۆ دهرچووانی وهرێم.

بڕگەى وەژدەیەم  :پەیًەندی کردن و ناڕەزایی:

 - 1ئەو قوتابی /خوێهدکارەی ناوی لە وەر کۆلێسێک یان پەیمانگەیەک دەردەچێت پێویستە لە ماوەی ( 10و ڕۆا
پررراش ڕاگەیان رررردنی ئەنجامەک ررررانی وەرگ رررررتن پەیوەنررردی بە ش رررروێهەکەی خ ررررۆی بک ررررات  ،بە پ ررررێچەوانەوە
وەڵوەشاندنەوەی پاڵاوتهی بۆ دەکرێت و تاکو ساڵی خوێهدنی دواتر ناتوانێت پەیوەندی بکات  ،و ە وەروەوا
ساڵی یەک ەمی وەرگیرانی بە کەوتوو بۆ ئ ەامار دەکرێت.
 - 2وەر قوتررابی /خوێهرردکارێک بە پێرری ڕێزبەنرردی وەڵبساردنەکررانی خررۆی لە کۆلێسێررک یرران پەیمررانگەیەک
وەردەگیرێت ئەوا بە ویچ شێوەیەک مافی ناڕەزایی نابێت و خۆیان بهرپرسیارن له وهڵهی پڕكردنه وه.
 - 3ئەو قوترابی /خوێه رردکارەی وەر نەگونجران ی رران وەڵەیەک لە ئەنجرامی وەرگرتهی رردا وەبروو ئەوا پێویس ررتە
سەرەتا وەک وەر قوتابی /خوێهدکارێكی تر پەیوەندی بەو خوێهدنە بکات کە ناوی تێیدا دەرچووەو پاشان لە
ماوەی ( 10و ڕۆا لە ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی وەرگرتن فۆرمی ناڕەزایی لە مەڵبەندی ڕاوێسکاری پارێزگراکەی
خۆی پڕبکاتەوە و دوا وەڵامییان لێ وەربگرێت سەبارەت بە بەردەوام بروونی لە سرەر خوێهردنەکەی تراوەکو
بەرەو ڕووى و ررریچ جرررۆرە لێپرسررریهەوەیەکی یاسرررایی نەبێرررتەوە و کە ببێرررتە ورررۆی دابڕانررری لە خوێهررردن و
وەڵوەشاندنەوەی وەرگرتهەکەی.

بڕگەى نۆزدەیەم  :گەڕانەوەی پاڵاوتن:
ئرر ه و قوتررابی /خوێهرردکارەی کە لە سرراڵی خوێهرردنی ( 2020- 2019و پرراڵێوراو برروو بررۆ وهرگرررتن لرره زانكررۆ و
پهیمانگه كانی وهرێم ئه گهر پهیوهندی نه كردبێت به شوێهی وهرگرتهی لره برهر ورهر وۆیرهک بێرت ،ئره وا برۆ
ساڵی خوێهردنی ( 2021- 2020و مرافی گه ڕانره وهی وهیره برۆ وەمران شروێهی پێصرووی و سراڵی خوێهردنی
( 2020- 2019و ی بە کەوتوو بۆ ئ ەامار بکرێت ،به مهرجێک دانهمهزرا بێت یان له زانكۆیه كی تایبهت (ئهولیو
وهرنه گیرا بێت.
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بڕگەى بیستەم  :خۆتەرخانکردن بۆ خًێهدن:
ئەو قوتابی/خوێهردکارانەى لە خوێه رردنى بەیانی رران وئێ ررواران لە زانکرۆ حکومیەک رران وەردەگی رررێن پێویس ررتە بە
تەواوى خۆیان بۆ خوێهدن تەرخان بکەن و پابەندى دەوام بن و ئەگەر قوتابی/خوێهدکار فەرمانبەر بوو ئەوا
پێویستە مۆڵەتى خوێهدن بە پێی یاسا و ڕێهمراییە بەرکارەکران وەربگرێرت .وە لە حاڵەتێکردا ئەگەر لە کراتی
خوێهدندا دامەزرا ئەوا پێویستە خوێهدنەکەى دوا بخات تاوەکو مەرجەکانى وەرگرتهى مۆڵەتى خوێهدن لێى
بەدى دیت.

بڕگەى بیست و یەر :

جێبەجێ کردنی گصت ئەو ڕێهماییانە لە ئەستۆی لایەنە پەیوەندیدارەکانی زانکۆکان و فهرمانگهی خوێهدن و
پل رران دانرران و برره دواداچرروون  /بەڕێرروبەرایەتی ناوەنرردی وهرگرررتن دایە ،بررۆ وەر خرراڵ و بررڕگەیەک بە پێرری
تایبەتمەندی خۆی.
بڕگەى بیست و دوو :له رۆای دهرچوونی ئهم رێهماییه كار به ویچ رێهماییه كی تری وهرگرتهی پێصووتر
ناكرێت.

د  .ئارام دمحم قادر

ا
ى
وەزیرى
خوێندن باڵ و توێژینەوەى زانست
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