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  ێنماییەکانىڕمەرج و 

لە زانکۆ و  خويندكاران قوتابیان/ دابەزینى وگواستنەوە

 2021-2020بۆ ساڵی خوێندنی    پەیمانگەکانى هەرێم

 

 :گواستنەوە و دابەزینى قوتابیان/ خوێندکاران یەكانیڕێنمای

 گواستنەوە بڕگەى يەكەم :

یەكەم: گواستنەوەی قوتابیان/ خوێندكاران لە بڕگەى يەكەم /خاڵى 

 :بۆ كۆلێژی كۆنمرە بەرزەكان نزمەکانكۆلێژی كۆنمرە 

دەبێت ئەم بڕگەەیە دەچوڕیوی ئەم نۆنڕانە نڕاەوە ەوە  ( Foundation)ئەو کۆلێژ و بەشانەی ساڵی یەکەمیان
  .ساڵی ئەکادیمی تەواو کودبێت خیەندکاچ /بەڵکی دەبێت نیتابی

 
 ە(Foundation)کۆلێژ و بەشانەی ساڵی یەکەمیانئەو /  (1) ەژمار ەیخشت

                                    

 ژ زانکۆ  کۆلێژ/ بەش 

  1 یندحەدالسە ە نێیدەوڵەتییەکان دیبلیماسىیبەشى پەییەندی /کۆلێژى زانس ە سیاسییەکان

  2 سلێمانى کەل یچییەکان بەشى فەلسەفەو تیەژینەوە /موۆڤایەتییەکان  کۆلێژى زانس ە

 عەچەبى زمانى /کۆلێژى پەچوەچدە

 گەرمیان
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کیچدى زمانى /کۆلێژى پەچوەچدە  

ئینگلیزى زمانى /کۆلێژى پەچوەچدە  

مێژوو /کۆلێژى پەچوەچدە  

چونناسىەد /کۆلێژى پەچوەچدە  

جیەوافیا /کۆلێژى پەچوەچدە  

کیمیا /کۆلێژى پەچوەچدە  

بایلۆجى /کۆلێژى پەچوەچدە  

فیزیا /کۆلێژى پەچوەچدە  

ماتماتیک /کۆلێژى پەچوەچدە  

 زانس ە کۆمەاڵیەتییەکان /ى بنەڕەتکۆلێژى پەچوەچدە
 زمانى عەچەبى /ى بنەڕەتکۆلێژى پەچوەچدە
 زمانى کیچدى /ى بنەڕەتکۆلێژى پەچوەچدە

 باخچەى ساوایان /ى بنەڕەتپەچوەچدەکۆلێژى 
 پەچوەچدەى وەچزش /ى بنەڕەتکۆلێژى پەچوەچدە

 زمانى ئینگلیزى /کۆلێژى زمان و زانس ە موۆڤایەتییەکان

 عەچەبىزمانى  /کۆلێژى زمان و زانس ە موۆڤایەتییەکان
 ەکانیزانس ە وەچزشی /کۆلێژى پەچوەچدەى وەچزش

 ئاژەڵ سامانى /کۆلێژى کش یکاڵ

 زانس ى کۆمپییتەچ /کۆلێژى زانست
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 IT /خانەنین /کۆلێژى کۆمپییتەچو تەکنەلۆجیاى زانیاچى

 Network /خانەنین /کۆلێژى کۆمپییتەچو تەکنەلۆجیاى زانیاچى
 کیمیاى دەچمانسازىبەشى  /کۆلێژى زانس ەکوداچى و تەندچوس ییەکان

  4 چەرموو

 بەشى زانس ى تانیگەى پزیشکى /تەندچوس ییەکانکۆلێژى زانس ەکوداچى و 
 بەشى فیزیاى پزیشکى /کۆلێژى زانس ەکوداچى و تەندچوس ییەکان
 بەشى کۆمپییتەچى کوداچى /کۆلێژى زانس ەکوداچى و تەندچوس ییەکان

 بەشى زمانى ئینگلیزى/ کۆلێژى پەچوەچدەو زمان

 زمانى عەچەبى بۆ نسەکەچانى بیانى بەشى/ کۆلێژى پەچوەچدەو زمان
 ە ەش ییەکانزانس  بەشى/ کۆلێژى پەچوەچدەو زمان
 بەشى ژمێویاچى /ەیەبودنى سامانى سووش ىڕکۆلێژى کاچەێوى و  بە

 بەشى کاچەێوى ەش ى /ەیەبودنى سامانى سووش ىڕکۆلێژى کاچەێوى و  بە
 بەشى کاچەێوى نەوت و ەازو ووزە /ەیەبودنى سامانى سووش ىڕکۆلێژى کاچەێوى و  بە

 
     بڕۆ كڕۆلێژی كڕۆنموە بەچزەكڕان  نزمەکڕانیڕان ەەیە لە كڕۆلێژی كڕۆنموە  خیەندكاچان مافی ەیاس نەوە /نیتابیان 

 : (1)ژماچە  فۆچمی ێىبە پ ، دا ەاتیوە (2)اچە ئەەەچ ئەم مەچجانەی خیاچەوەیان ەەبێت وەک لە خش ەى ژم
، واتە سڕاڵی كەوتڕن یڕا دواخسڕ نی  خیەندكاچ ساڵی یەكەمی بێت لە نۆنانى یەکەم لە زانكڕۆ /دەبێت نیتابی -أ

 نەبێت.
 كەم و نەبێت. (%80)لە خیلى یەکەم و كۆنموەی لە  ئاس ى پاچەزەاسەچ  خیەندكاچ یەكەم بێت لە /نیتابی -ب
 .ساڵی پێشیو بۆیان ناوێ ە سەچ میچی خیەندن -ج
         وەزاچەتەوە دەچدەوێڕڕت و ئەەەچ لێڕڕژنەى وڕڕاوپێکەوتنى نیتڕڕابى ئەم نیتابیڕڕانە لە ىفەچمڕڕانى ەیاسڕڕ نەوە -د
دەنێڕڕودچە ەوە بڕڕۆ وەزاچەت بڕڕۆ واچەسڕڕەچ  بەچ ەڕڕۆى تەندچوسڕڕ ى ئەوا دووبڕڕاچە زانکۆکانڕڕدا یچیڕڕان ەەبڕڕیو  لە لە

 کودنى بابەتەکە.
  بۆ کۆلێژی کۆنمرە  نزمەکانخوێندکاران لە کۆلێژی کۆنمرە  /ى گواستنەوەی قوتابیان (2)خشتەی ژمارە 

 زین دابە و وه بڕگەی یەکەمی گواستنە بە پێىبەرزەکان بۆ بەشە هاوتاکانیان 
                                    

بەشی هاوتا لە کۆلێژەکانی  
 زانکۆ 

 ژ بەش لە کۆلێژەکانی زانکۆ

  1 کۆلێژی پزیشكی ڤێ ێونەچی پزیشکیکۆلێژی 

  2 بەشی زیندەوەچزانی /کۆلێژی زانست کۆلێژی پزیشکی

  3 کوۆبایۆلۆجىمای /فاکەڵ ى زانس ە تەندچوس ییەکان / کۆلێژ کۆلێژی پزیشکی

  4 مایکوۆبایۆلۆجی ڵمیدیکە /سکیڵی تەندچوس ی کۆلێژی پزیشکی

  5 زانس ی یبیچى پزیشكی /كان ەیتەندچوس ی  کۆلێژی زانس ە کۆلێژی پزیشکی

  6 واچەسەچى سووش ى /كان تەندچوس ییە  کۆلێژی زانس ە کۆلێژی پزیشکی

  7 ەکانیشیکاچى نەخۆشی /کۆلێژى تەکنیکى تەندچوس ى  کۆلێژی پزیشکی

  8 کۆلێژى پەچس اچى کۆلێژی پزیشکی

  9 بەشی کیمیا /فاکەڵ ی زانست /کۆلێژ کۆلێژی دەچمانسازی

  11 کیمیای ژیانی کلینکی /ەکانیکۆلێژی زانس ە تەندچوس ی کۆلێژی دەچمانسازی
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  11 زانس ی سگكودن /كان ەیتەندچوس ی  کۆلێژی زانس ە کۆلێژی دەچمانسازی

  12 بەشى زانس ى ئاژەڵ /کۆلێژی کش یکاڵ کۆلێژی پزیشكی ڤێ ێونەچی

  13 ، باخداچىکێڵگەیى بەشى بەچوبیمى /کاڵیکۆلێژى کش  جىۆبایۆل /کۆلێژى زانست

 سەچواوەکانى ئاو  /کۆلێژى ئەندازیاچى
                               خڕڕڕڕڕڕڕڕڕیلى یەکەم مەچجێڕڕڕڕڕڕڕڕڕک لە بە /ژیڕڕڕڕڕڕڕڕڕنگە/کڕڕڕڕڕڕڕڕڕۆلێژى زانسڕڕڕڕڕڕڕڕڕت

              وە لە وانەکڕڕڕڕانى ،کەم ڕڕڕڕو نەبێڕڕڕڕت %(80)دەچویوبێڕڕڕڕت و کڕڕڕڕۆنموەى لە 
 کەم و نەبێت. (160)لە   لە پۆلى دوانزە (ماتماتیک -فیزیا)

14  

 سەچواوەکانى ئاو /کۆلێژى ئەندازیاچى
خڕڕڕیلى یەکەم  مەچجێڕڕڕک لە بە /بەشڕڕڕى خڕڕڕاک و ئڕڕڕاو /کڕڕڕۆلێژى کشڕڕڕ یکاڵ

                وانەکڕڕڕڕانى وە لە ،کەم ڕڕڕڕو نەبێڕڕڕڕت %(80)چویوبێڕڕڕڕت و کڕڕڕڕۆنموەى لە دە
  کەم و نەبێت. (160) لە پۆلى دوانزە لە (ماتماتیک -فیزیا)
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  16 چاکى موۆڤو خۆبەشى زانس ى خۆچاک  /کۆلێژى کش یکاڵ کیمیا /کۆلێژى زانست 

 کاچەێوى /کۆلێژى کاچەێوى و ئابیوچى
پەچە پێڕڕڕدانى  بەشڕڕڕى کڕڕڕاچەێوى کشڕڕڕ یکاڵى وە  /کشڕڕڕ یکاڵکڕڕڕۆلێژى 

  17 نشین ناووەى ەیند

  18 بەشی فیزیک /کۆلێژی زانست بەشی کاچەبا /کۆلێژی ئەندازیاچی

  19 بەشی ماتماتیک /زانستکۆلێژی  بەشی شاچس انی /کۆلێژی ئەندازیاچی

  21 مپییتەچبەشی کۆ /کۆلێژی زانست بەشی پوۆەوامسازی /کۆلێژی ئەندازیاچی

  21 بەشی جیۆلۆجی /کۆلێژی زانست بەشی جیۆتەکنیک /کۆلێژی ئەندازیاچی

               وت پ وۆلیڕڕڕڕڕڕۆم جیۆسڕڕڕڕڕڕاینزی نڕڕڕڕڕڕە /سڕڕڕڕڕڕکیڵی زانسڕڕڕڕڕڕت   وت بەشی نە /کۆلێژی ئەندازیاچی
(Petroleum Geo Science) 
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  23 بەشی ئاماچ /کۆلێژی کاچەێوی و ئابیوچی بەشی ماتماتیک /کۆلێژی زانست

 
 دووەم: بڕگەى يەكەم /خاڵى 

كانی ەگواستنەوەی قوتابیان/ خوێندكاران لە نێوان زانكۆ و پەیمانگ

 :هەرێم

نێ وان  ەو دەکەن تەنه ا لەڕپەی  (بۆڵۆنا)زانکۆیانەى کە سیستەمى  )ئەو
وە لە س نووری  اتەوە بک نگواس ت ێ  خوێن دکار دەتوانخۆیاندا قوتابى/ 

 :(لەگەڵ زانکۆکانى تر هەیە بەاڵم مافى دابەزینیان پارێزگاکاندا
، لە نێڕیان زانكڕۆ و  یەكەم نۆنڕانى، جڕگە لە  مافی ەیاس نەوەی دەبێت لە ەشت نۆنانەكڕان خیەندكاچ /نیتابی

 لەم مەچجانەی خیاچەوەی ەەبێت:    کپەیمانگەكانی ەەچەم ئەەەچ یەكێ
دانیش یوی ەەمان پاچەزەا و ، یا سەچووتو  بێت لە خیولی یەكەمدا بە پلەی باشە خیەندكاچ دەچویو /نیتابی  -أ

 ئەو شاچە بێت كە ەیاس نەوەی بۆ دەكوەت. کیا نزی
بە بەڵڕگەی  ، ى زانکڕۆخیەندكاچ ئەەەچ دایكی یان باوكی كۆوی دوایڕی كودبێڕت لە سڕااڵنى خیەنڕدن /نیتابی -ب

ئەو  کدانیش یوی ەەمان پاچەزەا یڕا نزیڕوە  (القید ەصیچ)و  (ەبیان الیفا)فەچمی بیسەلمێنێت کە وەفاتنامە 
نی خیەندن نەبیو ئەوا ەیاس نەوەکە بە اڵئەەەچ کۆچ کودنەکە لە سا،  شاچە بێت كە ەیاس نەوەی بۆ دەكوەت

  .دەبێتمی پاچالێل بە نییەی پاچەی پاچالێل ەسیس 
ت بە بەڵڕڕگەی فەچمڕڕی خیەنڕڕدكاچ ەاوسڕڕەچەیوی ببەسڕڕ ێت لە سڕڕااڵنى خیەنڕڕدنى زانکڕڕۆ دەبێڕڕ /ئەەەچ نیتڕڕابی -ج

ی ڕەسڕەن  (القیڕد ەصیچ) نەى ڕەسەنى تۆماچى باچی شاچس انی، وە ەوەبەس ی ەاوسەچەیوی بیسەلمێنێت لە
بڕۆ بەڵگەنامەكڕان  (الصڕدوچ ەصڕ )دڵنیایی دەچوڕیون  و و بە فەچمی تۆماچكودنی لە لیس ی باچی شاچس انی

لە كڕاتی دەچكەوتنڕی  بكوەڕت و (طڕق )ابیونەوەی خێزانڕی بە ەەمان شێیە بۆ ئافوەت ڕەواوی جی ، بكوەت
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کڕودنەکە لە  ەاوسەچەیویئەەەچ لە بەڵگەنامەكان لێپوسینەوەی یاساییان لەەەڵ بكوەت.  کەيەەچ ساخ ەكاچی
 .می پاچالێل بە نییەی پاچەی پاچالێل دەبێتەنی خیەندن نەبیو ئەوا ەیاس نەوەکە بە سیس اڵسا

بە بەڵڕگەی  و لە سڕااڵنى خیەنڕدنى زانکڕۆ منڕداڵی ببێڕت (ەەەزی مێیڕنەڕتەنها بۆ ) کخیەندكاچە /ىەەچ نیتاب -د
می ە نی خیەنڕڕدن نەبڕڕیو ئەوا ەیاسڕڕ نەوەکە بە سیسڕڕاڵبڕڕیونەکە لە سڕڕا ڵئەەەچ منڕڕدا فەچمڕڕی بیسڕڕەلمێنێت.
 .پاچالێل دەبێتپاچالێل بە نییەی پاچەی 

               شەەید و ئەنفڕا  كواوەكڕان مڕافی ەیاسڕ نەوەیان ەەیە لە نێڕیان زانكڕۆ بڕۆ ەەمڕان ى(كیڕ و كچی) منداڵی -ەڕ
وەزاچەتڕی كاچوبڕاچی شڕەەیدان و  پشڕ گیوى نیوسڕواوی بەو وەچەیڕواون کە لێڕى  بەشڕی وپەیمانگە  / كۆلێژ

یڕڕاخید بەڕەڕڕیبەچی  ەڕڕز وەزیڕڕوی كاچوبڕڕاچی شڕڕەەیدان و ئەنفالكواوەكڕڕان ڕواژووی بە ، وە بە ئەنفالكواوەكڕڕان
 دەبێت. ەش ی

                             ی مامۆسڕڕڕ ایانى زانكڕڕڕۆ لە ەەڵگوانڕڕڕی بگوانڕڕڕامەی ماسڕڕڕ ەچو دك ڕڕڕۆچا  (کڕڕڕیڕ وکڕڕڕ ) خیەنڕڕڕدكاچی/ نیتڕڕڕابی -و
مڕافی ەیاسڕ نەوەیان ەەیە ئەەەچ  (، پوۆفیسۆچ ، پوۆفیسۆچی یاچیدەدەچ ، مامۆس ا مامۆس ای یاچیدەدەچ)لە 

       وەزاچەتڕى خیەنڕدنى بڕااڵ دەزەاکڕانى سڕەچ بە و كچڕی فەچمڕانبەچانی زانكۆکڕان و ڕەەچوەەا كڕی ، دەچویوبن
 .ساڵ کەم و نەبێت (15)مەچجێک سااڵنى خزمەتى لە  بە

نیتڕڕابی کوەڕڕت وڕڕینکە ان اتمی ئەن یگوەیشڕڕن پەیڕڕگەو دەکڕڕەکە سیسڕڕ  کڕڕۆلێژى پزیشڕڕکىەیاسڕڕ نەوە بڕڕۆ  -ز
 .ئەمەش وا دەکات پقنی ڕەژەی نیتابیانی نۆنانی یەکەم زیاد بکات دادەبەزەنوە ە نۆنانی یەکەم و

لە  کمەچجێڕڕ خیەنڕڕدكاچ لە خیەنڕڕدنی بەیانیڕڕان مڕڕافی ەیاسڕڕ نەوەی ەەیە بڕڕۆ خیەنڕڕدنی ئێڕڕیاچان بە /نیتڕڕابی -ح
لەەەڵ كڕۆ  تیانڕای بەشڕەكە ڕەوڕاوكودنیبە ی  دوو ، دوای یچی نەبڕیونی ەەچ ی خۆیڕدا بێڕتچەەمان پسڕپۆ

 خیەندن. کوەىنموەكەی و پێدانى 
ە یەوە یڕان مییانڕداچیان نیڕنمافی ەیاسڕ  کەی  شێیەیە ەكان بەیكۆلێژە ئەەلی ى (خیەندكاچان /نیتابیان) - ط

 ەكان.یبۆ زانكۆ و كۆلێژە حكیمی
بەچ  بەشەكانی ەاوشێیەی بەیانیڕان ناكوەڕت لەخیەندكاچان لە بەشەكانی ئێیاچان بۆ  /ەیاس نەوەی نیتابیان -ى

 جیاوازى کۆنموەى پێشبگکێ. 
 و ڕەگڕای كڕۆلێژ كان بەەپەیمانگ و فاکەڵ ىو  خیەندكاچان لە نێیان كۆلێژ /ەەمیو ەیاس نەوەیەكی نیتابیان -ک

 کمەچجێڕ بە (بەنڕدی و پەییەنڕدی ەڕزڕ بە پێڕى)سڕەچۆكایەتی زانكۆكڕان دەبێڕت  و كڕانەپەیمانگ  و فاکەڵ ى
 /لەەەڵ بەچاییەكڕڕان بڕڕدچە ە وەزاچەتڕڕی خیەنڕڕدنی بڕڕااڵو تڕڕیەژینەوەی زانسڕڕ ی کوەڕڕنەیە دوای ئەنجامڕڕدانی

 بۆ ووچدبینى. بەڕەیەبەچایەتى ناوەندى وەچەوتن /دانان و بەدواداویون فەچمانگەى خیەندن و پقن
                ،  (2) چمی ژمڕڕاچەفڕڕۆ دەكڕڕات بە پگكڕڕودنەوەی  خیەنڕڕدكاچان دەسڕڕت پڕڕێ /مڕڕامەڵەی ەیاسڕڕ نەوەی نیتابیڕڕان -  

دەنێودچەڕت  (٢)، ئینجا فۆچمى ژمڕاچە  بە ڕەواوكودنی ڕەزامەندی بەشی زانس یە پەیمانگ / لە تۆماچی كۆلێژ
دوای ڕەزامەنڕڕدی تۆمڕڕاچی ەشڕڕ ی زانكڕڕۆ دەنێڕڕودچە ە تۆمڕڕاچی ەشڕڕ ی زانكڕڕۆى  ەبڕڕۆ تۆمڕڕاچی ەشڕڕ ی زانكڕڕۆ و

 / كڕڕۆلێژ)ڕەوڕڕاوكودنی یچی نەبڕڕیونی بەشڕڕی  لەەەڵ، تڕڕا یچی نەبیونیڕڕان بە فەچمڕڕی وەچبگیوەڕڕت  داواكڕڕواو
 ییەن بەشڕڕی زانسڕڕ ی داواكڕڕواو دا ی داواكڕڕواو لەەەڵ بەچابەچكڕڕودن و مەناسڕڕەكودنی وانەكڕڕان لە (ەپەیمڕڕانگ
ک ە شڕێیەیەب انڕداەكیخیەندویەتی لەەەڵ یەكەكڕان لە سڕااڵنە و وەچزی ناچدنی لیس ی ئەو وانانەی كە لەەەڵ

 کنۆنانێڕڕڕڕ  وڕڕڕڕیاچ وانەی وەچزی بڕڕڕڕیو دەبڕڕڕڕێیڕڕڕڕان  ئەەەچ وانەی داواكڕڕڕڕواو زیڕڕڕڕاتو لە دوو وانەی سڕڕڕڕااڵنە)
پوۆسڕڕڕەدا ڕەوڕڕڕاوی كڕڕڕۆنموەی  کلە سڕڕڕەچ ەیاسڕڕڕ نەوەكان لە یە  كێگ، وە لە كڕڕڕاتی پێشڕڕڕب (داببەزەنڕڕڕدچەت
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 وی سەچۆكی زانكۆکانبە واژوخیەندكاچان  /ەەمیو فەچمانی ەیاس نەوەی نیتابیان و نۆنانەكەیان دەكوەت
 پەییەندی ەیاس نەوەكە.  پێىبە  دەبێت

ن بکات بڕۆ ەشڕت نۆنانەکڕانی خیەندکاچا /بۆ زانکۆکان ەەیە سەیوی داوای ەیاس نەوەی ەەندێ لە نیتابیان -م
یانەى ینەخۆشڕ ئەو  ەۆی بیونیان بە ش بۆ شیەنی نیش ەجێەمان بەبۆ ە (گە لە نۆنانی یەکەمج) خیەندن
فیعلى پێییست  سەخت و نیچس و بەچدەوام  و دچەژخایەن و توسناک و واچەسەچیان زەحمەتە و بەکە زۆچ 
 -بە پێی میکانیزمی خیاچەوە: ژەو واودەوى خانەوادەکانیاندا بن دەکات لە

 

 :(م) خاڵى دووەم /یەکەممی جێبەجێ کردنی بڕگەی میکانیز

 ەڕڕڕاوپێ  کودنڕڕڕی ەشڕڕڕت ڕاپڕڕڕۆچت و دۆکڕڕڕۆمێن ەخیەنڕڕڕدکاچ داواکڕڕڕاچی ەیاسڕڕڕ نەوەی لەەەڵ  /نیتڕڕڕابی -1
یانەى کە زۆچ ینەخۆشڕڕ ئەو  ەڕڕۆی خیەنڕڕدکاچ دەسڕڕەلمێنێت بە /ەکانەوە کە بڕڕاچی تەندچوسڕڕ ی نیتڕڕابییپزیشڕڕکی

 لە  دەکڕات فیعلى پێییست سەخت و نیچس و بەچدەوام  و دچەژخایەن و توسناک و واچەسەچیان زەحمەتە و بە
ڕەڕگەی کڕۆلێژ و پەیمڕانگەکە  لە و دەکڕات ىکەەو پەیمڕانگ پێشکەش بە کۆلێژ ژەو واودەوى خانەوادەکانیاندا بن

 (2)می ەیاسڕڕ نەوەى ژمڕڕاچە چکەی بەچز دەکڕڕوە ەوە و ەڕڕاوپێچى فڕڕۆەکەی بڕڕۆ تۆمڕڕاچی ەشڕڕ ی زانکڕڕۆیداواکڕڕاچی
 دەکوەت.

بەچز مێن ەکڕان ۆکلە ەەڵ دۆ (٢)تۆماچی ەش ی ئەو زانکڕۆیەی کە ەیاسڕ نەوەکەی لێڕدەکوەت فڕۆچمى ژمڕاچە  -2
خیەنڕدکاچ داواکڕاچی بڕۆ دەکڕات لە شڕیەنی نیشڕ ە جڕێ  /دەکاتەوە بۆ تۆماچی ەشڕ ی ئەو زانکڕۆیەی کە نیتڕابی

 بیونی بە ەاوپێ  کودنی ەشت بەچاییەکان.
ەکەی ئاچاسڕڕڕ ە کڕڕڕواوە بە نیوسڕڕڕواوى فەچمڕڕڕى نیسڕڕڕواوەک یتۆمڕڕڕاچی ەشڕڕڕ ی ئەو زانکڕڕڕۆیەی کە داواکڕڕڕاچی -3

کانى زانکڕۆى لە سنیوچى پاچەزەا تایبەت بە کاچوباچی ەیاس نەوە لە زانکۆکانژنەی پزیشکی ێل)بەچزدەکاتەوە بۆ 
 پێی شیەنی جیەوافی کە بوی یە لە سێ بنکە: ە ڕەسەنەکە بەیەاوپێ  کودنى ڕاپۆچتە پزیشکی لەەەڵ  (داواکواو

 
 زانکۆ بنکە پاچەزەا ژماچە

 بنکەی زانکۆی ەەولێوی پزیشکی ەەولێو 1
  -ج ەەولێوی پزیشکی -ب یندسەیحەد -ا

 کۆیە -ەڕسۆچان  -دپۆلی ەکنیکى ەەولێو 

 ەەچمیان -ج پۆلی ەکنیکی سلێمانی -ب سلێمانی -ا بنکەی کۆلێژی پزیشکی سلێمانی سلێمانی 2
 ویوەچم -و  ینچڕاپە -ەڕ ەەڵەبجە -د

  دەۆک پۆلی ەکنیکى  -زاخۆ ج -دەۆک ب -ا بنکەی کۆلێژی پزیشکی دەۆک دەۆک 3
      
     /ژنە تایبەتڕڕانە ەەڵدەسڕڕ ن بە وەچەڕڕوتن و جێبەجێکودنڕڕی ەشڕڕت مامەڵەکڕڕانی ەیاسڕڕ نەوەی نیتڕڕابیێڕڕل ئەم 

 .(م /خاڵى دووەم/  یەکەم)بگەەی پێى  بەخیەندکاچان 
 بڕڕۆ ئەو ژنەی پزیشڕڕکی تڕڕایبەت بە کاچوبڕڕاچی ەیاسڕڕ نەوە لە زانکۆکڕڕان وەاڵمڕڕی نیوسڕڕواوەکە دەداتەوەێڕڕل -4

بە ڕاپۆچتێک کە تێیدا باچی نیچسی نەخۆشیەکە و پێییس ی  کودووە ئاچاس ەنیوسواوى بۆ  زانکۆیەى کە
كى ى پزاشڕەنابێڕت بگاڕاچى لێڕژن ، خیەندنی لە نزیک کەس وکاچیەوەخیەندکاچ بۆ دچەژە پێدانی  /نیتابی
 دچەت.ەد ەچكجاچ بگااچى لە سەاک تێەچ حاڵەەۆ چانكاچى تێدا بكوەت واتا بۆوه ەە نبە ەیاس تایبەت
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، ئەو زانکڕۆیەى داواى ەیاسڕ ەوەى بڕۆ کڕواوە دواى  وەچەوتنەوەى وەاڵمى لێژنەى پزیشکى تایبەتدواى  -5
 زانکڕڕڕۆیەى کە سڕڕڕەچباچ کڕڕڕودن وەاڵمڕڕڕى ئەو و ناسڕڕڕەەو بەش لەڕووى م وەچەوتنڕڕڕى ڕەزامەنڕڕڕدى کڕڕڕۆلێژ
 ەەمان فۆچم دەداتەوە. ەیاس نەوەى بۆ دەکوەت بە

 /ئەو زانکڕڕۆیەی کە ەیاسڕڕ نەوەی لێڕڕیە دەکوەڕڕت فەچمڕڕانی زانکڕڕۆیی دەچدەکڕڕات بە ەیاسڕڕ نەوەی نیتڕڕابی -6
بەسڕت بە فەچمڕانی زانکڕۆیی ئەو زانکڕۆیەی کە ەیاسڕ نەوەی لێڕیە  خیەندکاچ وە زانکۆی داواکواو پشڕت
خیەندنی  ن ئاچاس ەی وەزاچەتیاوەنەیەک لەەەڵ ەشت بەچاییەک ت ودەکوەت فەچمانی زانکۆیی دەچدەکا

مڕاوەی یەک  دەکڕات لەداوڕیون دوا و بەدانڕان  خیەنڕدن و پڕقن فەچمڕانگەى /و تیەژینەوەى زانس ى بااڵ
 ەەف ەدا بە مەبەس ی ووچدبینی کودن. 

ڕەگڕاى  پقنڕى وەچەڕوتن و لە ێڕىپ س نەوەیان بڕۆ دەکوەڕت دەبێڕت بەکە ەیا ەىخیەندکاچان /ئەو نیتابی -ن 
داواکڕڕاچى  و تمڕڕامەڵەى ەیاسڕڕ نەوەکەدا ئامڕڕاژەى پڕڕێ دەکوەڕڕ لە ، ناوەنڕڕدى وەچەڕڕوتنەوە وەچەیڕڕوابن
سەچەتاى ەەف ەى دووەمى مانگى تەممیز تا کۆتایى ەەف ەى یەکەمى  ەیاس نەوە پێشکەش دەکوەت لە

مەچجڕڕێ دەچوڕڕیونى فەچمڕڕانى زانکڕۆیى ەیاسڕڕ نەوەیان لە ەەفڕڕ ەى دووەمڕڕى مڕڕانگى  مڕانگى ئەیلڕڕی  بە
 تێپەڕنەکات. یەکەمتشوینى 

 ، پێییسڕ ی  ەم و دەچەوەی ەەچەڕمئەوەی ەەمیو مامەڵەكانی ەیاس نەوە لە نێیان زانكۆكانی ەەچ بەچلە  -س
ڕەوڕاوی تایبەتمەنڕدی بەشڕی زانسڕ ی   ، بڕۆیە دەبڕێ ییەنی پەییەندیداچ دەبێڕت دوو ەزامەندی ەەچڕبە 

              ەوە یچی نەبیونیان نیشان نەدا یی ئەو زانكۆیە بكوەت ئەەەچ لە ڕوانگەی زانس ییڵسكو  یڵ اكەفو  كۆلێژ
 دەسەیتی خۆیان.ى بە پێ ی كیاس نەوەیان نەدافەتلە سەچ مامەڵەی ەیاس نەوە و دەچ

ەڕژەی وەچەوتنڕی ڕ ،  تێپەچەڕت (%20)ەژەی چۆیش نی ەیاس نەوەكان لە ەەچ بەشڕێكی زانسڕ ی لە ڕ  نابێ -ع
مامەڵەكانیڕڕان كڕڕۆ  لە كڕڕاتی داوای زیڕڕاتو و تێپەچەڕڕت (%10) لە  كان لە ەەچ بەشڕڕێكدا نڕڕابێەەیاسڕڕ نەو

  ەژەكەیڕڕان لڕڕێڕ ان لەو نڕڕۆنەنەداكڕڕۆنموەی دەچوڕڕیو كێگپێشڕڕب ێڕڕىپوۆسڕڕەدا بە پ لە یەکدەكڕڕوەنەوەو 
 . وەچدەەیوێ

 یەم:   سێبڕگەى يەكەم/ خاڵى 

اس  ڕكانی ناوەەان لە زانكۆ و پەیمانگگواستنەوەی قوتابیان/ خوێندكار

،  نی هەرێم )سنووردار دەبێ كاەزانكۆ و پەیمانگراق بۆ ێاشووری عو ب

، جگە لە قۆناغی یەكەم كە گواستنەوەی تێدا  ەتی زۆر پێویستداڵلە حا

 :( بەم شێوەی خوارەوەێ ناكر

دكاچان لە نێڕیان زانكڕۆ و خیەن /ی ەیاس نەوەیان بۆ دەكوەت بە ەەمان مەچجی ەیاس نەوەی نیتابیانڵەمامە -أ
ەەمان نۆناغ و بەشی  ، بۆ دا ەاتیوە (خاڵى دووەم /یەکەم)وەكی لە خاڵەكانی بگەەی ،  كانی ەەچەمەپەیمانگ
 چەنماییەكان.ێى ی وانەكانیان بۆ دەكوەت بە پەاوسەنگو  كانی ەەچەمەلە كۆلێژ و پەیمانگەاوتا 

ە وان ەكانی وەزاچەتڕی خیەنڕدنی بڕااڵی ەەچەڕم بكوەڕت بڕۆ ەەمڕیو نۆنانەكڕانی خیەنڕدن لەیڕەواوی ڕەنمای -ب
 پقنی وەچەوتنی ساڵەكانی وەچەوتنیان. ێىبە پ (ەالمفاضل)انی یەكیچپسپۆ

لە كڕڕاتی شایسڕڕ ە  ، كڕڕانی ەەچەڕڕمەو پەیمانگ وەچەڕڕوتن لە زانكڕڕۆ شایسڕڕ ە بڕڕیونی خڕڕیدی بگوانامەكانیڕڕان بڕڕۆ -ج
 (ەكان و ەاوشڕێیەیانینیە ناچەسڕمیو نیتابخڕانە ئڕای یییشڕەدواناوەنڕدی پ)، وەكی  نەبیونی دا بۆ ئەو بەشە
 ەیاس نەوەیان بۆ ناكوەت.
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 و (الینڕ  السڕنی) وانڕیێوەزاچەتی ئەونافی پێشڕیوی عكانی سەچ بە ەو پەیمانگ ەیاس نەوە لە نێیان كۆلێژ -د
 ى بە پیشڕەیىوینكە ئەوانە تایبەتمەنڕد ، ناكوەتكانی ەەچەم ەو پەیمانگ بۆ زانكۆ ئێس اكە (الین  الشیعی)
 ەەیە. فەچمانگەكانیان وەزاچەت و بە
دەبێت خانەوادەی نیتابی دانیش یوی ەەچەم بێت و بۆ ئەمەش پشڕ گیوی پاچەزەڕای شڕاچەكان و پشڕ گیوی  -ەڕ

 یان دایكی ەەبێت.ک نیش ەجێ بیونی باو شیەنی كاچو
پێییس دا ئەنجڕام دەدچەڕت  ەتی زۆچڵحا لە ،زامەندی بەش و كۆلێژەكان دەبێت ەڕو  تیاناى ەیاس نەوە بە پێ -و

 ییەن وەزاچەتی خیەندنی بااڵو تیەژینەوەی زانس ی. كواو لەەژەی دیاچی ى ڕپێ بە
كڕانی ەزانكڕۆ و پەیمانگ ماوەی ەیاس نەوە لە)دەكات لە   خیەندكاچ دەست پێ /مامەڵەی ەیاس نەوەی نیتابی -ز

ێ دەکڕات داواى ەیاسڕ نەوەى لڕ خیەنڕدكاچ /کە نیتڕابی یەىەپەیمڕانگ /كڕۆلێژ لەو  (فیدڕاڵوانی ێەەچەم و ع
لەەەڵ  (ەالطالڕ  الدچاسڕی ەسڕیو)ەڕاوپێ  كودنڕی سڕەچبودەی خیەنڕدكاچ  بە ، پڕێ دەکوەڕتمامەڵەکە دەست 

والیحدات  ەالمیاد الدچاسی):  ەكاندایلە سااڵنە و وەچزی  لیس ی ئەو وانانەی كە خیەندویەتی لەەەڵ یەكەكان
نیوسواوی فەچمی دەنێڕودچە ە ئەو زانكڕۆیەى  وە لەوەشەوە ڕاس ەوخۆ بە (ەفی السنیات والفصی  الدچاسی

ی ەپەیمڕانگ /ژ ێەەچەمدا دەنێودچە ە كۆل ییەن زانكۆیەکە لە لە،  اس نەوەى بۆ دەکات لە ەەچەمداکە داواى ەی
       ی داواكڕواو بڕۆ دەكڕوێبەشڕی زانسڕ  ەتی یچی نەبیوندا ەاوتاو مەناسڕەكودنی وانەكڕانی لەڵحا لە داواكواو
ک ویاچ وانەی وەچزی بیو دەبڕێ نۆنانێڕ نیا كواو زیاتو لە دوو وانەی سااڵنەئەەەچ وانەی داوا) کبە شێیەیە

ەەچانەوە بڕڕۆ   بڕڕێ  كڕڕاچی پێییسڕڕت ڕاسڕڕ ەوخۆو  دواى ئەوە دەنێڕڕودچە ەوە تۆمڕڕاچی زانكڕڕۆ ، (داببەزەنڕڕدچەت
وەنەیەكیش دەدچەڕ ە  و وەەدەدەن وەزاچەت وەاڵمی خیدی ئەو زانكۆیەى کە داواى ەیاس نەوەى لێ کودووە

 وەزاچەتی خیەندنی بااڵ وتیەژینەوەی زانس ی ەەچەم.
خیەنڕدكاچانی  /نیتابیڕانی)كڕۆمەڵ و نڕیمچە كڕۆمەڵ لە شڕێیازی  مییانڕداچیەكی بەان ەەمیو ەیاسڕ نەوە یڕ -ح

 ، زانكۆكڕان لەەەڵبە ڕاوەڕژ   دەدچێ  لە ییەن ئەنجڕیمەنی وەزاچەتەوە بگیڕاچی لڕێ (...ە ڕد کشڕەبەو  یەزیدی
 . كودنی بۆ دادەنوێ  بەجێ  میكانیزمی جێ

كانی ناوەنڕد و باشڕیوچ ەەەچەمن و لە كۆلێژ و پەیمانگ ئامادەییەکانى خیەندكاچانەی دەچویوی  /بىئەو نیتا -ط
ەنمڕایی و ڕى ێڕبە پ،  نداچیان نییە بڕۆ زانكۆكڕانی ەەچەڕممییا ، مافی ەیاس نەوەو یا وەچدەەیوەن وەچەیواون
                    ەزامەنڕڕڕدیانڕ 5/3/2011لە  (167/ن)زاچی ژمڕڕڕاچە بڕڕڕێجگە لە وانەی بە فەچمڕڕڕانی وە،  نامەكانیڕڕڕان بەڵڕڕڕێن

 بۆ دچاوە. 
ە بڕۆ وەچەڕوتن یخیەندكاچ دەچویوی دوانزەى ئامادەیی دەچەوەی ەەچەم مافی پێشكەش كودنیان نی /نیتابی -ی

دەچویانى خیەندنى کڕیچدى و  ناوەندی وەچەوتن ەیەبەچایەتىڕبە ڕەگایبە  كانی ەەچەم ەپەیمانگ و لە زانكۆ
شایسڕ ەبیونى  پێى یەکى تایبەت لە وەزاچەت بەژنەییەن لێ ەکانى دەچەوەى ەەچەم لەینیلە ناووە کیچدس ا

 نموەکانیان سەیوى داواکاچییەکانیان دەکوەت.
 
 
 

 چوارەم: بڕگەى يەكەم/ خاڵى 

دەرەوەی وواڵت بۆ خوێندكارانی  گواستنەوەی خوێندنی قوتابیانی/

 :كانی هەرێمەزانكۆ و پەیمانگ
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ن لە ئامادەییەکڕڕانى یڕڕا نڕڕاو ەەچەڕڕم زەی ئامڕڕادەیی لەدوانڕڕپڕڕۆلى خیەنڕڕدكاچی نۆنڕڕانی یەكەم ئەەەچ  /نیتڕڕابی -أ 
وەی لە كۆلێژەكڕانی دەچە کلە یەكێڕ وتەواو كودبێڕت اڵ ڕوانى فیدێەەچەم یان لە ئامادەییەکانى عدەچەوەى 

تەواوى کوەڕى  بە دادەنوەت ساڵى داواکودن لە لە ەەچەمداپاچالێل  كۆنموەی ێىپئەوا بە  بێت وواڵت وەچەیوا
 .خیەندنى سیس ەمى پاچالێل

پڕڕۆلى ئەەەچ  ، واتە ییەنڕڕى کەم سڕڕاڵێکى ئەکڕڕادیمى تەواو کودبێڕڕت خیەنڕڕدكاچی نۆنانەكڕڕانی تڕڕو /نیتڕڕابی -ب 
               کبێڕڕت و لە یەكێڕڕ تەواو كڕڕوداڵ ڕوانڕڕى فیڕڕدێن لە ئامادەییەکڕڕانى عیڕڕا دوانڕڕزەی ئامڕڕادەیی لە نڕڕاو ەەچەڕڕم

و لە زانكڕۆ یڕان تڕایبەت بڕن كۆلێژی حكڕیمی  / زانكۆ بێت بە مەچجىچەوەی وواڵت وەچەیواەلە كۆلێژەكانی د
 ئەوا لە ، و بیبلۆەوافیای یەكێ ڕی زانكۆكڕانی جیهڕان تۆمڕاچ كڕوابن كواوەكان بن و لە لیس ی یینسكۆ  بگوا پێ

سیسڕڕ ەمى  پێڕڕى بە  كڕڕانی ەەچەڕڕمەیمانگلە زانكڕڕۆو پەو کڕڕۆلێژ وەچدەەیڕڕوە ەوە  شبەەەمڕڕان پسڕڕپۆچی و 
ابەچی و بەچپێڕى  و بە مەچجێڕک کڕۆنموەکەى بەو سیسڕ ەمە وەچەیوابێڕت بە،  (پاچالێل) خیەندنى ەاوتەچی 

ئەەەچ  ، دەكوەڕت اوەژ لەەەڵ زانكۆکان مەناسە دەکوەت و نۆنانەكەی بڕۆ دیڕاچیڕمەناسەكودنی وانەكان بە 
ساڵی دەچویونیڕدا ڕەوڕاوی  كۆنموەكەی لە ىپێ بەڵكی بە ، لەم بەشە وەچناەیوەت بیو كۆنموەكەی وەچنەەیوا
 وەچەوتنی بۆ دەكوەت.

دەچەوەی وواڵت تەواو  دوانزەی ئامادەیی لەپۆلى كواو   خیەندكاچ لە نیتابخانەیەكی بگوا پێ /ئەەەچ نیتابی -ج
 -لە نۆنانی یەكەمدا بێت ئەوا: نیا بێت وەچنەەیوا کیەەپەیمانگ انی کكودبێت و لە ەی  كۆلێژە

 بگوانامەكەی یەكسان دەكوەت لە وەزاچەتی پەچوەچدە. - 1
 كەیبڕابەتە ڵسڕەنگاندنیلە وەزاچەتی خیەندنی بااڵو تیەژینەوی زانسڕ ی دوای ەە چلەییەن لێژنەیەكی پسپۆ -2

 نموەكەی شیەنی بۆ دیاچی دەكوەت.كۆ ىبە پێ
 / لە زانكڕڕۆ  لە یەكڕڕێو  بێڕڕت واڵت تەواوكڕڕودودەچەوەی  ئامڕڕادەیی لە دوانڕڕزەىخیەنڕڕدكاچ  /ئەەەچ نیتڕڕابی -د

زانكۆكڕانی جیهڕان لە نۆنانەكڕانی تڕو  ێ ىچ كواو لە لیس ی یینسكۆ و یەكو تۆما كواو  كانی بگوا پێەپەیمانگ
پەیمڕانگە وەچدەەیوەڕت كە  نزانكۆ یڕاكۆلێژ و  ی بەش وچئەوا لە ەەمان پسپۆ (گە لە نۆنانی یەكەمج)بێت 

بڕڕۆ کۆلێژەکڕڕانى  کەم ڕڕو نەبێڕڕت ،  %(80)دەبێڕڕت کڕڕۆنموەى  کڕڕۆمەڵەى پزیشڕڕکى کە جڕڕگە لە بڕڕۆی شڕڕیاوە
ییەن لێژنەی زانس ی بەشەوە ەاوسڕەنگی  لە ،  کەم و نەبێت %(75) پەچس اچى و زانس ە تەندچوس ییەکان

نە ئەەەچ زیڕاتو لە دوو وانەی سڕااڵ کشڕێیەیە بەکە  ، نۆنانی خیەندنەكەی بۆ دیڕاچی دەكوەڕت بۆ دەكوەت و
یەكڕانی ڕەوڕاوكودنی ڕەنمای بە ، ەبەزەنوەڕتداد کزیاتو لە ویاچ وانەی وەچزی داواكواو بیو ئەوا نۆنانێڕ نیا
ەشڕ اندن  2/12/2008لە  5/22604كە بە نیوسواومان ژمڕاچە  (ال  میلو ەصالمقا)ەچابەچكودن و سەچباچ ب

 .(سیستەمى پارالێل دەبێت ئەم قوتابیانە بە گواستنەوەى) .كواوە
 
 
 
 

 پێنجەم:بڕگەى يەكەم/ خاڵى 

خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێم بۆ زانكۆكانی  گواستنەوەی قوتابیان/ 

 :راقێباشوور و ناوەڕاستی ع
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بڕۆ   (کڕانەو پەیمانگ کڕۆلێژ)ئەەەچ داوای ەیاس نەوە بكڕات لە زانكۆكڕانی ەەچەڕم  کخیەندكاچە /ەەچ نیتابی  -ا  
دوو زانكڕۆ  ڕەزامەنڕدی ەەچ  دەبێ (5)فۆچمی ژماچە  ىوا  بە پێێباشیوچی ع ناوەڕاست وكانی ەو پەیمانگ زانكۆ

  بڕێ دوو ی بە ەزامەنڕدی ەەچڕدوای ،  ەەچەڕم دەسڕت پێڕدەكات ىكۆكانوەچبگیوەت و مامەڵەی ەیاس نەوە لە زان
دەدچە ە وەزاچەتی  (لەەەڵ بەچاییەكان) کینجا وەنەیەئ ، وەزاچەت فەچمانی زانكۆیی بۆ دەچدەوێتبۆ  ەەچانەوە

ەڕیەبەچایەتى ڕبە /قن دانڕان و بە دواداوڕیون خیەنڕدن و پڕفەچمڕانگەى  /ەندنی بڕااڵو تڕیەژینەوەی زانسڕ یخی
 .وەندی وەچەوتننا
 ىزانكۆكڕانخیەنڕدكاچانەی كە لە  /بڕۆ ەەڕانەوەی ئەو نیتڕابی یەكڕانەنمایڕاسانی دەكوەت لە ڕوانڕگەی كاچ ئ -ب 

 بۆ شیەنەكانی خۆیان.  ەاتیون و باشیوچ بە ەیاس نەوە ناوەند
 

 شەشەم: بڕگەى يەكەم/ خاڵى 

 :خوێندكارانی هەرێم بۆ دەرەوەی وواڵت گواستنەوەی قوتابیان/

 ی ەاوشێیە دەبێت.ەپەیمانگو   ەیاس نەوەكە بۆ بەش و كۆلێژ - أ
 ی خۆی ەەبێت.ەپەیمانگو  دەبێت یچی نەبیونی فەچمی بەش و كۆلێژ -ب
 ی داواكواوی ەەبێت.ەپەیمانگ و كۆلێژ / ڕەزامەندی فەچمی زانكۆ -ج
، دوای ئەوە  ی و داچاییەكڕانوەوڕاوكودنی ڕەنمڕاییە زانسڕ ی و كڕاچەێڕ ڕەزامەندی زانكڕۆى خڕۆی ەەبێڕت بە -د 

و دواتو دەچكودنی  دكودنتیەژینەوەی زانس ی بۆ پەسەنەكە بەچز دەكوە ەوە بۆ وەزاچەتی خیەندنی بااڵ و ڵمامە
 فەچمانی زانكۆیی.

 
 حەوتەم:بڕگەى يەكەم/ خاڵى 

 /بىقوتا )پارالێل( بۆ ئەو شێوەى سیستەمى هاوتەریب بە گواستنەوە 

 :وەرگیراون گشتى شێوەی بە نەىخوێندكارا

               ەیاسڕڕڕ نەوەەنماییەكڕڕڕانی ڕخیەنڕڕڕدكاچی وەچەیڕڕڕواو لە نۆنڕڕانی یەكەمڕڕڕدا بەدەچ لە  /ەیاسڕڕ نەوەی نیتڕڕڕابی -أ  
ڕەنماییەكڕانی وەچەوتنڕی  ىپێڕ ەكانڕدا بەییەدا لە زانكڕۆ حكیمیو پەیمڕانگەی ەاوشڕێ كڕۆلێژ بەشەکانىنێیان  لە

 ڕەنماییەكانی پاچالێل دەدات. تەواوی پاچەی دیاچی كواو لەو  دەبێت (لێپاچال)سیس ەمی خیەندنی ەاوتەچی  
                         دەچ و بەشڕڕڕی پەیمڕڕڕانگەی ەاوشڕڕڕێیەدا بە نۆنڕڕڕانی یەكەم لە كڕڕڕۆلێژسڕڕڕەچووی  دەچفەتڕڕڕی ەیاسڕڕڕ نەوە لە -ب 

 لدا.لێدیاچیكواوی لە ڕەنماییەكانی پاچانییەی پاچەی  بەو  لێشێیازی پاچال یەكانی ەیاس نەوە بەلە ڕەنمای
 
 
 
 
 

 :دابەزین بڕگەى دووەم /

 یەكەم : بڕگەى دووەم / خاڵى 

    :خوێندكاران خوێندنی قوتابیان/دابەزینی ئاسایى 

 ىەنمر کانەاوازیج ەمەستیس کانىەشەب ۆب ندایزەداب کاتىەل)

 .( ێکرەد چاوڕە رگرتنەو مىەستیس     ىێپ ەب ەشانەب وەل راویرگەو
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 كانی ەەچەم مافى دابەزینیان دەبێت بەم ەخیەندكاچانەی كە وەچدەەیوەن لە زانكۆ و پەیمانگ /ئەو نیتابی 
 خیاچەوە:شێیەیەی 

             و (4) فڕۆچمی ژمڕاچە ێڕىپ كودبێڕت بە ەی پڕااڵوتنی تەواوڵیەكەم دا سڕاڵی یەكەمڕی بێڕت و مڕامەلە نۆنڕانی  -ا
 کەم وین کۆنموەى بەش. ى پێ بە
            سڕاڵ زیڕاتو نەمڕابێ ەوە کیەلە   ، بە مەچجڕێ خیەنڕدنی تیڕا دواخسڕ بێت انیڕ لە نۆنانی یەكەمدا مابێ ەوە -ب
 و دابەزیڕن بڕكەن بڕۆ كڕۆلێژ لەو کنزیڕ ن، دەتیانوێ بۆ شیەنی نیشڕ ەجێ بیونیڕان یڕا (3) فۆچمی ژماچە ێىبە پ

كڕۆنموەی سڕاڵی وەچەوتنیڕان لەەەڵ ە ەەژمڕاچكودنی سڕاڵی  ێڕىبێڕت بە پ موەكانیڕان تیڕادا وەچەیڕواكە ن ەپەیمانگ
 كەوتن یان دواخس نی لە میچی خیەندن. 

ساڵی كەوتن و دواخس نی نەبێت لە نۆنڕانى   ، بە مەچجێ بۆ نۆنانی دووەمبێت لە نۆنانی یەكەم  دەچویو -ج
ەەژمڕاچ كودنڕی  لەەەڵسڕاڵى وەچەوتنیڕدا  بێڕت لە کۆنموەى وەچەیڕوا ، (3)فۆچمی ژماچە ى پێ دووەم بە یەکەم و

 ئەو ساڵە لە میچی خیەندن.
ەەچ بەشڕێكی تڕو  نتوی ئێڕیاچان یڕاخیەندكاچ مافی دابەزینی ەەیە بۆ بەشێكی  /لە خیەندنی ئێیاچان نیتابی -د
           ەنماییەكڕڕانی دابەزیڕڕنڕەچەوتنڕڕى و سڕڕەچەڕای خاڵەكڕڕانی تڕڕوی ڕەوڕڕاوكودنی كڕڕۆنموەی وەچەیڕڕواو لە سڕڕاڵی و بە
 .بێت ئامادەیى تێپەچ نەبیو سەچ دەچویونى لە دوو ساڵ بە جێکچمە بە
كودنەوەی جەسڕڕ ەیی و ەڕڕینەچی و یدابەزیڕڕن بڕڕۆ ئەو بەشڕڕانە ناكوەڕڕت كە مەچجڕڕی وڕڕاوپێكەوتن و تڕڕان -ەڕڕڕ

، خیەنڕڕدنى  ەڕڕینەچە جیانەكڕڕان ، پەچوەچدەی وەچزشڕڕی)وەكڕڕی ،  شایسڕڕ ەییان تێڕڕدا مەچجڕڕی وەچەڕڕوتن بڕڕیوە
 ساڵی وەچەوتنیان. ىوە بە پێ (ە د...ئیسقمى

ەڕڕڕژەی وەچەوتنڕڕڕی ڕ ، ەڕڕڕتچتێپە (%20)ەڕڕڕژەی چۆیشڕڕڕ نی دابەزیڕڕڕن لە ەەچ بەشڕڕڕێكی زانسڕڕڕ ی لە ڕ  تنابێڕڕڕ -و
وەو نەمامەڵەكانیان كۆ دەكڕوە لە كاتی داوای زیاتو و تێپەچەت (%10)لە   دابەزەندچاوەكان لە ەەچ بەشێكدا نابێ

 . وەچدەەیوێ  ەژەكەیان لێڕكۆنموەی دەچویونیان  ىكێگپێشب ىپوۆسەدا بە پێ کلە یە
وەچەیڕواون لە سڕەچەتاى ەەفڕ ەى دووەمڕى داواكاچی دابەزین پێشكەش دەكوەت بۆ ئەوانەی لە ساڵی پێش و  -ز

لە کۆتڕایى  دەچوڕیونی فەچمڕانی زانكڕۆیی  مانگى تەممیز تا کۆتایى ەەف ەى یەکەمى مانگى ئەیلی  بە مەچجێ
 ەەف ەى دووەمى مانگى تشوینى یەکەم تێپەڕ نەكات.

 
 
 
 
 
 

 دووەم : بڕگەى دووەم / خاڵى 

سیستەمی  خوێندكاران بە شێوەی دابەزینی خوێندنی قوتابیان/

 :ل(ێپارالخوێندنی هاوتەریب )

 
بێڕت و لە نۆنڕانی یەكەم  بڕیو سڕەچ وەچەوتنیڕان تێڕپەچ بە یان زیاتو خیەندكاچانەی كە دوو ساڵ /ئەو نیتابی -ا

سیسڕڕ ەمی خیەنڕڕدنی ەاوتەچیڕڕ  پڕڕاچەی  ى (%50) وە بۆیڕڕان ەەیە داوای دابەزیڕڕن بڕڕكەنبڕڕن  یڕڕان دووەمڕڕدا
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سڕاڵى  لە خیەنڕدكاچ /كڕۆنموەی نیتڕابی کمەچجێڕ بە ، ێكی خیەنڕدنڵلێ وەچدەەیوەڕت بڕۆ ەەچ سڕا یان (لێپاچال)
ئەەەچ نیتڕابی میچڕی  ،میچڕى خیەنڕدن ڕەواو کودنڕى سڕااڵنى خیەنڕدن لە و بێت وەچەیواوەچەوتنى لەو بەشە 

دابەزیڕن بکڕات ل بە تەواوی تێچیوی کوەی خیەندن دەتیانێت ێمی پاچالەخیەندنی تێپەڕاندبێت ئەوا بە سیس 
  .وە ئەەەچ میچی خیەندنی تێنەپەڕاندبێت ئەوا بە نییەی کوەی پاچالێل دەتیانێت دابەزین بکات

 
سڕڕاڵ بە سڕڕەچ وەچەوتنیڕڕان  ئەوانەى دوو )ەەڵیەشڕڕاندنەوەى وەچەوتنیڕڕان بڕڕۆ کڕڕواوە  ئەو نیتابیڕڕانەى کە -ب
پێڕى  بە شڕێیەى سیسڕ ەمى پاچالێڕل ،  ینەوەى ناویڕان بڕۆ کڕواوە مڕافى دابەزینیڕان دەبێڕت بەێپەچییە یان سگت

 .(ڕەنماییەکانى دابەزین و شایس ەى وەچەوتنیان بە شێیازى پاچالێل
 

 :میکانیزمى گواستنەوەو دابەزین

می چفڕۆ) (2)می ژمڕاچە چپێڕی فڕۆ بۆ ئاسانکاچی و کەمکودنەوەی ڕۆتینی میکانیزمی ەیاسڕ نەوەو دابەزیڕن بە   
می چفڕۆ) (4)ژمڕاچە  ، (ی پێشڕ وی وەچەیڕواوخیەنڕدکاچ /دابەزیڕن بڕۆ نیتڕابیمی چفڕۆ) (3)ژمڕاچە  ، (ەیاسڕ نەوە

 بەم شێیەیەی خیاچەوە دەبێت :  (خیەندکاچی تازە وەچەیواوە /دابەزین بۆ نیتابی
واتڕڕا پێییسڕڕت بە نیوسڕڕواو )دەبێڕڕت  (4) و (3) و (2)می ژمڕڕاچە چەیاسڕڕ نەوەو دابەزیڕڕن تەنهڕڕا لە ڕەڕڕگەی فڕڕۆ -أ

   .(ناکات

م وەچدەەوەڕت لە تۆمڕاچی ئەو کڕۆلێژە چکە داوای ەیاس نەوەو دابەزین دەکات فڕۆ ىخیەندکاچە /نیتابیئەو  -ب
و فڕاکەڵ ى  م ڕەزامەنڕدی بەش و کڕۆلێژچسڕەچ ەەمڕان فڕۆ کە تێیدا دەخیەنێت و لە یەپەیمانگیان  فاکەڵ ى یان

 مەکە دەبڕات چتڕابی فڕۆدواتڕو نیدەنیوسوەت و دواتو ڕەزامەندی تۆماچی ەش ی زانکۆ وەچدەەیوەت و ە پەیمانگ
و  کڕۆلێژیەی کە داوای ەیاس نەوە یان دابەزینی بڕۆ دەکڕات و بە ەەمڕان شڕێیە ڕەزامەنڕدی بەش و بۆ ئەو زانکۆ

مەکە دەەەڕەنێڕ ەوە بڕۆ چم دواتڕو نیتڕابی فڕۆچسڕەچ ەەمڕان فڕۆ وەچدەەوەڕت لەە پەیمانگ/  تۆماچی ەش ی زانکۆ
 یان دابەزینی لێیە دەکات.تۆماچی ەش ی ئەو زانکۆیەی ەیاس نەوە 

خیەنڕدکاچ ەیاسڕ نەوە  /دواتو فەچمانی زانکۆیی ەیاس نەوەو دابەزین دەچدەوێت لەو زانکڕۆیەی کە نیتڕابی -ج
مەکەو ەشت بەچاییەکان ەاوپێچی ئەو وەنەیە بکوەڕت بڕۆ چلە فۆ کپێییس ە وەنەیە ، یان دابەزینی لێیە دەکات

زانکڕڕۆیەی کە بڕڕۆی دەڕوات فەچمڕڕانی زانکڕڕۆیی ەیاسڕڕ نەوە یڕڕان  ئەو زانکڕڕۆیەی کە بڕڕۆی دەڕوات و دواتڕڕو ئەو
 /و تڕیەژینەوەى زانسڕ ى اچەتڕى خیەنڕدنى بڕااڵوەز لە فەچمانی زانکۆیی دەدچە ە کدابەزین دەچئەکات و وەنەیە

 ناوەندی وەچەوتن.  ەیەبەچایەتىڕبە /فەچمانگەى خیەندن و پقن دانان و بە دواداویون 
ناوی وانەکان و  کمەکە ەشت دۆکۆمێن ەکان ەاوپێ  بکوەت وەچسەباچەت بە ەیاس نەوە پێییس ە لەەەڵ فۆ -د

یەکەکڕڕان کە نیتڕڕابی خیەنڕڕدویەتی لەو زانکڕڕۆیەی کە تێیڕڕدا داوای ەیاسڕڕ نەوە دەکڕڕات و ئەو دۆکۆمێن ڕڕانە کە 
 پەییەس ن بە مەچجی ەیاس نەوە.

          فڕڕۆچمى ژمڕڕاچە  ىدابەزیڕڕن بە پێڕڕ ەیەکى ەیاسڕڕ نەوەوڵەڕڕی  مڕڕامە کۆلێژەکڕڕان بەش و ەشڕڕتپێییسڕڕ ە  -ەڕڕڕ
بە مۆچ   ەکانئەنجام نەدەن تاکی لە ڕەگاى تۆماچى ەش ى زانکۆکان بە تێبینى ئەنیوسوەت لە سەچ فۆچم (2،3،4)

 ى تۆماچى ەش ى.و واژوو
                   خڕڕاڵى یەکەم/ بەپێڕڕی بڕڕگەەی یەکەم)سڕڕەباچەت بە ەیاسڕڕ نەوە لە خیەنڕڕدنی نزم ڕڕو بڕڕۆ خیەنڕڕدنی بەچزتڕڕو  -و

ەیاس نەوە لە زانکۆکانی ەەچەم  و (1)فۆڕمی ژماچە  پێی بە (ەیاس نەوە /و دابەزینەیاس نەوە لە ڕەنماییەکانی
 ەەمان شێیەی جاچان دەبێت.  بە (5)می ژماچە چپێی فۆ انکۆکانی دەچەوەی ەەچەم بەبۆ ز
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 :بڕگەى سێیەم

 خوێندكاران: میوانداری كردنی قوتابیان/ 

              ەتی لە زانكۆكڕڕڕانی ەەچەمڕڕڕی كیچدسڕڕڕ ان ییەكڕڕڕانی مییانڕڕڕداچییسڕڕڕ ەمی مییانڕڕڕداچی ڕەوڕڕڕاوی ڕەنمایبڕڕڕۆ س -أ  
مییانڕداچی بە ەڕی  و ەشڕ اندن كڕواوە 11/2/2008لە  5/2601، كە بە نیوسواوی وەزاچەتمڕان ژمڕاچە   تدەكوە
                       یەكڕانی ەەچەڕمیناوەوە و دەچەوەی ەەچەڕم بڕۆ زانكڕۆ حكیمەكان لە ییناكوەت لە زانكۆ و كۆلێژە ئەەل کشێیەیە

 .(بکوە ەوە خیەندکاچ نیێ /سااڵنە دەبێت مییانداچى نیتابى)
خیەنڕدنی  تێچڕیوىزانكۆكانی ەەچەم مییانداچیان بڕۆ دەكوەڕت بە نیڕیەی لە خیەندكاچانەی كە  /ئەو نیتابی -ب

پڕاچەكە بە زانكڕۆی مییانڕداچ دەدات جڕگە لە نیتابیڕانی نڕاووە ى  %(50)واتە لە  ، دەبێڕت (لێپاچال)ەاوتەچی  
 وا .ێع چیوەكانی دەچەوەی ەەچەم و كیچدانی ناوەڕاست و باشییكیچدس انی

 خیەندکاچ دەتیانێت لە ەەمیو نۆنانەکاندا مییانداچی بکات جگە لە نۆنانی کۆتایی. /نیتابی -ج
 
 

 :بڕگەى چوارەم

 :و پەیمانگەكانی هەرێمی كوردستانۆ لە زانكڕاكێشانی دۆسیە 

ەوە نەیان تێپەڕیڕیە دەتڕیانن بگەڕەڕیدۆسسەچ ڕاكێشانی  بەێكی خیەندن ڵخیەندكاچ تەنها سا /ئەەەچ نیتابی -أ 
 ی خیەندن ەەژماچ دەكوەت.چئەم ساڵە لە می و ەوەەیواوى بۆ ەەمان بەش كە لێ

نۆنڕانی یەكەمڕدا بێڕت  لە بێڕت و بڕیو ەكەی تێڕپەڕیڕاكێشانی دۆسسەچ  ئەەەچ زیاتو لە ساڵێكی خیەندن لە -ب
سڕڕەچووی  بەاڵم ئەەەچ لە ، دەەەڕەڕڕ ەوە (لێڕڕپاچال)سیسڕڕ ەمی خیەنڕڕدنی ەاوتەچیڕڕ  ئەوە بە تێكڕڕگای تێچڕڕیوى 

 نۆنانی یەكەمدا بێت ئەوە بە نییەی ئەو بگە پاچەیە دەەەڕە ەوە. 
ڵ دوو سڕا  (٢)دامەزچاو بێت دەبێڕت پاڵپشڕت بە یاسڕای ڕاژەی شاچسڕ انی مڕاوەی  خیەندكاچ /ئەەەچ نیتابی -ج

 نجا مافی ەەڕانەوەی بۆ خیەندن دەبێت.یخزمەتی فیعلی ەەبێت ئ
خیەنڕدکاچ ناەیوەڕت  /ڕەکڕاچی یاسڕایی بەچامڕبەچ بە نیتڕابی (بە ڕەزامەندی زانکڕۆ )لە کاتی ڕاکێشانی دۆسیە  -د

 .نکۆسەباچەت بە بابەتی کەفالە بۆ زا

 

 

 

 

 :بڕگەى پێنجەم

 :گەڕانەوەى ئەوانەى سڕینەوەى ناو )ترقین قید( کراون

و  كڕڕڕواون لە زانكڕڕڕۆ (تڕڕڕونین نیڕڕڕد)خیەنڕڕڕدكاچانەی كە ناویڕڕڕان لە زانكۆكانڕڕڕدا سڕڕڕگاوەتەوە واتە / ئەو نیتڕڕڕابی
 پەیمانگەكانی حكیمی دەەەڕەنەوە بۆ خیەندن بەم شێیەیەی خیاچەوە :

و پەیمانگەکڕانی حکڕیمی  ناویڕان لە زانکڕۆ خیەندکاچانەی کە /ەشت ئەو نیتابیانەوەی ڕپێدانی دەچفەتی ەە -ا
تەچنڕین  ێڕىندنی پێشییان لەو نۆنانەی کە لابودوودا بۆ سەچ خیەڕ ىسااڵن اوەتەوە و تەچنین نید کواون لەگس

مەچجڕی ەوڕاو کودنڕی ڕسڕ ان بڕێ کواو لە زانکۆکانی  ەەچەمڕی کیچد ەوگلی پەیێالچواون بە سیس ەمی پاک نەید
 .(خوێندکار تەنها دوو جار سوود مەند دەبێت لەم خاڵە /قوتابى). تەمەن
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   سیسڕڕ ەمى خیەنڕڕدنى ەاوتەچیڕڕ  خیەنڕڕدکاچانەى تەچنڕڕین نیڕڕد کڕڕواون کە دەەەڕەڕڕنەوە بە  /ئەو نیتڕڕابى -ب
خیەنڕدنیان لەو  ، کوەڕىسڕەباچەت بە سڕااڵنی خڕزمەت اچسڕ انیشدوای ڕەوڕاو کودنڕی یاسڕای ڕاژەی   (لپاچالێ)

 وانە داواکواوەکانیان بەم شێیەیەى  پێى بە بۆى دەەەڕەننەوە نۆنانەى کە
 خیاچەوە دەبێت:

 
ژماچەى وانەى کەوتن لە سیس ەمى  ژ

 سااڵنە
ژماچەى وانەى کەوتن لە 
 سیس ەمى کۆچسات

 خیەندن ڕەژەى وەچەوتنى کوەى

 %30 سێ وانەیەک تا  دوو وانەیەک تا  -1
 %40 ویاچ وانە سێ وانە -2
 %75 و زیاتو پێنج وانە و زیاتو ویاچ وانە -3
   
 دەبێت. (لپاچالێ)سیس ەمى خیەندنى ەاوتەچی  پاچەى  (%100)لە  دانۆنانەکانى تو وە لە -     
 لە خیەندنى بەچایڕی (لپاچالێ)پێى سیس ەمى خیەندنى ەاوتەچی  بە  و بگەەیە تێکگاى وەچەیواوان وە ئە -      

 دەەوە ەوە.
یڕان  دواى ەەڕانەوە،  خیەندکاچانەى تەچنین نید کڕواون لە نۆنڕانى یەکەم یڕان دووەمڕدان /ئەو نیتابى -ج

پڕاچەى  ى (%100) تێچڕیوى بە (لپاچالێڕ)سیسڕ ەمى خیەنڕدنى ەاوتەچیڕ  داواى دابەزین دەکەن ئەوا بە 
 ەى وەچەوتن مەچجێک کۆنموەکانیان شایس ، بە ەشەى کە داواى دابەزینى بۆ دەکاتل دەبێت بۆ ئەو بپاچالێ
 ێل.پاچال بە سیس ەمى  وەچەوتنلە ساڵی  بێت 
بە سەچ وەچەوتنیان  و زیاتو ئەوانەى دوو ساڵبۆ كواوە  وەچەوتنیان ەەڵیەشاندنەوەىئەو نیتابیانەی كە  -د

 ىیان بە پێڕڕەەڕانڕڕدنەوەدواى یڕڕان پێڕڕى دەدچەڕڕت بە پێڕڕى ڕەنماییەکڕڕانى پاچالێڕڕل  انەوەڕتێپەچیڕڕیە مڕڕافى ەە
مەچجێک بە  (لێپاچال)سیس ەمی خیەندنی ەاوتەچی  یان دەبێت بە شێیەی  نماییەکان مافی ەیاس نەوەەڕ
 .انزەدا تێنەپەڕیبێت بە پێی ڕەنماییەکانی پاچالێلوساڵ بە سەچ دەچویونی لە پۆلی د (٥)
 ، ئەەەچ زیڕاتو لە دوو بڕابەتیش سڕەچباچ دەکوەڕتیڕان بڕۆ  ئەوانەی ئەو فەچمڕانە دەیڕانگوە ەوە مەناسڕە - ەڕ      

 دەکوەن. کوان، بۆ نۆنانێکی دواتو ناەەڕینەوە و لە نۆنانی خۆیاندا سەچباچ
کڕواون بە ەڕۆی ەڕزی  (تڕونین نیڕد)اوەتەوە گەندکاچانە ناەوە ەوە کە ناویان سخی /ئەم بگیاچە ئەو نیتابی -و     

ی سڕاڵی  (٢)ەنماییەکڕانی ژمڕاچە ڕخاڵەکانی ماددەی شڕەش لە  کێک لەیە ێىپ بن بە سزا دچا نیا (نش)کودن 
 خیەندکاچان. /ەکاچی نیتابیانڕی تایبەت بە  (2009)
 (لپاچالێڕڕ)سیسڕڕ ەمى خیەنڕڕدنى ەاوتەچیڕڕ  نەوە بە نەى کە تەچنڕڕین نیڕڕد کڕڕواون و دەەەڕەڕڕئەو نیتابیڕڕا -ز     

سڕاڵى  ەڕژە یڕانپێڕى ڕ ەوەى بەمڕان بەاڵم بڕۆ ەەچ سڕاڵێکى خیەنڕدنى، ەواوى میچى خیەندنیان بۆ ناکوەت ڕ
خوێنادکار تەنهاا دوو جاار ساوود مەناد  /قوتاابى) .لیڕان لڕێ وەچدەەیوەڕتى خیەندنى پاچالێەخیەندنى پاچ

 . (دەبێت لەم خاڵە
 :(انەوە لەتەرقین قید لەم حاڵەتانەدا دووبارە تەرقین قید دەکرێتەوەڕخوێندکار دواى گە /قوتابى)
 ساڵى گەڕانەوەى دەرنەچوو. ئەگەر لەهەمان قۆناغ لە -ا  
   سەر یەکتر دەرنەچوو. ئەگەر لە قۆناغەکانى تر دا دوو ساڵ لە -ب 

انەوە بڕڕۆ سڕڕەچ ڕکڕڕاتى ەە سیسڕڕ ەمى پاچالێڕڕل یڕڕاخید ئێڕڕیاچان وەچەیڕڕواوە لە خیەنڕڕدکاچ کە بە /نیتڕڕابى -ح     
 بۆ زیاد دەکوەت. سااڵنە ى کوەى خیەندنیان %(25) ڕەژەى  خیەندنەکەى دواى تەچنین نید کودنى
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د دابەزین دەکات بۆ زانکۆیەکی تو خیەندکاچەی کە تەچنین نید کواوە و داوای ەیاس نەوە یاخی /ئەو نیتابی)

وە خیەندکاچ بۆی دەوێت /ت کە نیتابیئەوا زانکۆکەی بە نیوسواوەک داواکاچیەکەی ڕەوانەی ئەو زانکۆیە دەکا
 .(ەدات کە ەیاس نەوە یان دابەزینی بۆ کودووەخیەندکاچ کوەی خیەندن لەو زانکۆیە د /نیتابی
 

 :بڕگەى شەشەم

 :پەڕینەوە )عبور(

 شێیەیەی خیاچەوە دەبێت:بەم تایبەت بە وانەی پەڕینەوە 
 وانەی پەڕینەوە یەک وانەی سااڵنە و دوو وانەی وەچزی دەبێت. -أ 
ەەچ وانەیەک لە وەچزەڕڕک بێڕڕت پەڕیڕڕنەوە  نیڕڕا بڕڕن و دوو وانەکە لە یەک وەچز دوو وانەی وەچزی ئەەەچ ەەچ -ب

 دەیگوە ەوە.
         خیەنڕڕدکاچ دەتیانێڕڕت وانەی عبڕڕیچ تڕڕا نۆنڕڕانی کۆتڕڕایی لەەەڵ خڕڕۆی ببڕڕات تڕڕاکی لێڕڕی دەچدەوێڕڕت  /نیتڕڕابی  -ج

      بە مەچجێک میچی خیەندنی تێپەڕ نەبیوبێت.
 

 :بڕگەى حەوتەم

 :و فەرمانەکان یارڕدەرچوونى ب دواکەوتنى

كڕاتی  ، لە خیەندكاچان /مەبەس ی پاچاس نی ئاس ی زانس ی و بەچجەس ە كودنی دەوامی پێییس ی نیتابیانبە  
          مانڕڕ  ک بڕڕیونی زیڕڕاتو لە یە ەیاسڕڕ نەوە دوای تێڕڕپەچ نیڕڕاچەكی وەچەڕڕوتن یڕڕاگب نیڕڕا کچوڕڕیونی ەەچ فەچمانێڕڕدە

ئەو سڕاڵەی خیەنڕدنی   سڕاڵنامەی زانكڕۆیی دەبڕێ ێڕىبە پ کەوامڕی فەچمڕی ەەچ نۆنانێڕكودنڕی د  لە دەست پێ
 دوابخوەت.

 
 


