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پێشه كی

به ندی یەکەم

به ندی دووەم

به ندی چوارەم

به ندی سێیەم

به ندی پێنجەم

به ندی شەشەم

به ندی حەوتەم

ئامۆژگاری و ڕوونکردنەوە بۆ قوتابیان/خوێندكاران

 مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی قوتابیان/خویندكاران لە زانکۆكانی هەرێم

مەرجە تایبەتییەکانی وەرگرتن  

 پێشکەش کردنی فۆرمی زانكۆ الین

لــە  قوتابیان/خوینــدكاران  خوێندنــی  دابه زینــی  و  گواســتنه وه   ڕێنماییەکانــی   
كوردســتان هەرێمــی  زانکۆكانــی 

پەیوەندیکردن و ناڕەزایی و ڕه خنه گرتن، گەڕانەوەی پااڵوتن، خۆتەرخانکردن بۆ خوێندن

 خشته ی زانكۆ و زانكۆ پۆڵیته كنیكیه كانی هه رێمی كوردستان بۆ ساڵی خوێندنی2020 2021 

 کۆلێــژە هاوپســپۆرییه کانی ئامادەییــە پیشــەییەکان، هێمــای ئــەو پەیمانگەیانــەی دەرچــووی 
و  په رســتاری  و  و كشــتوکاڵ  بازرگانــی  و  )پیشەســازی  وەردەگــرن  پیشــەیی  ئامادەیــی 

ئیســامی(، هێمــای پارێزگاکانــی هەرێــم .
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 بەناوی خوای گەورە و میهرەبان

پێشكه شكاری بەڕێز...
ئه م ڕێبه ره  بۆ به رچاوڕوونی تۆ  ئاماده كراوه ...

تكایه  به ووردی بیخوێنه ره وه  تاوه كو له  كاتی پێشكه شكرندا
نه كه ویته  هه ڵه وه
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   پێشەکی

قوتابی/خوێندكاری ئازیز…

لــە ســاڵی خوێندنــی )2012-2011(  بــااڵ و توێژێنــەوەی زانســتی  ئــه وه ی وەزارەتــی خوێندنــی  لــه  دوای   
سیســتمێکی نویــێ داهێنــا بــە نــاوی )زانکۆالیــن(، بــۆ پێشکەشــکردنی فۆرمــی وەرگرتــن لــە زانکــۆ و 
پەیمانگەکانــی هەرێــم . سیســتمی زانکۆالیــن بــە هــەوڵ و هــاوکاری هەمــوو الیــەک لــە چه نــد ســاڵی 
ڕابــردوودا ســەرکەوتنێکی بەرچــاوی بەدەســت هێنــا و تــەواوی قوتابیان/خوێنــدکاران ســوودیان لێوه رگــرت. 
بــۆ زیاتــر ئاســانكردنی كاری پێشكه شــكردن وەزارەته كه مــان لــه  ســاڵی خوێنــدن )2016-2017( سیســته می 
وه رگرتنــی راســته وخۆیی زانكۆیــی په یــڕه و كــردووه  كــه  لــە لەالیــەن زانکــۆ، کۆلێــژ، فاکەڵتــی پەیمانگــە، 

ســکوڵ، بــەش، ئامــادە و جــێ بەجــێ كــراوه 

بــە  تایبــەت  ڕێنماییەکانــی  تــەواوی  دایــە  دەســتت  لەبــەر  ڕێبــەرەی  لــەم  بەڕێــز..  قوتابی/خوێنــدکاری 
راســته وخۆیی  وه رگرتنــی  وسیســته می  زانکۆالیــن  ڕێگــەی سیســتمی  لــە  وەرگرتــن  فۆرمــی  پڕکردنــەوەی 
ڕوونکراوەتــەوە، تکایــە ڕێنماییــەکان بــەووردی بخوێنــەره وە و لەبەرچــاوی بگــرە. زۆرگرنگە هەڵبژاردنەکانت 
لەگــەڵ ئــارەزوو و بــاری تەندروســتی و توانــای زانســتیت بگونجێــت. وەرگیرانــت لــە هــەر خوێندنێــک بــە لەبــەر 
چاوگرتنــی ئــارەزوو و بــاری تەندروســتی و توانــای زانســتیت مانــای ئەوەیــە، کــە تــۆ هێڵــە گشــتییەکانی دوا ڕۆژی 
خــۆت دیــاری کــردوە. پێویســتە ئــەوە بووترێــت کــە گواســتنه وه ی لــەو بەشــەی لێــی وەردەگیرێیــت بــۆ هەمــان 
بــەش لــە شــوێنێكی تــر یــان بــۆ هــەر بەشــێكی تــر یــان لــه  شــارێكه وه  بــۆ شــارێكی تــر کارێکــی ئاســان نیــە، 

بەتایبەتــی کــە بەپێــی هەڵبژاردنەکانــی خــۆت لــەو جــۆرە خوێندنــە وەرگیرابێــت.  

 

   ناوەندی وەرگرتنی قوتابیان 
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  ئامۆژگاری و ڕوونکردنەوە بۆ قوتابیان/خوێندكاران.

پێویســتە لەســەر قوتابی/خوێنــدکار هەمــوو بڕگەکانــی ڕێبەرەکــە بەباشــی بخوێنێتــەوە و تێیــان بــگات پێش . 1
ئــەوەی فۆرمــی زانكۆالیــن بــۆ وه رگرتــن لــه  کۆلێــژ و پەیمانگەکانــی هه رێــم پــڕ بکاتــەوە.

مــەرج نییــە هەمــوو قوتابیه ك/خوێندكارێــك کــە فــۆرم پڕدەکاتــەوە وەربگیرێــت، چونکــە وەرگرتــن بەپێــی . 2
چەنــد بنەمایەکــی تایبەتــی و لەســەر بنه مــای پێشــبڕكێ لەگــەڵ قوتابیانــی/ خوێندکارانــی تــردا دەبێــت.

باڵوکردنــەوەی ئەنجامــی وەرگرتنــی قوتابیان/خوێنــدكاران لــە كۆلێــژ و پەیمانگــەکان لــە ماڵپــەری . 3
www.mohe-cao. :وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی و ناوەنــدی وەرگرتــن بــاڵو دەبێتــەوە
com یــان  www.mhe-krg.orgیــان www.regayzanko.com بــۆ وه رگرتنــی زانیــاری بــه  ڤیدیــۆ 

له ســه ر به شــه كان ســەردانی ئــەو ماڵپەڕانــە بكــە. 
قوتابی/خوێندکار لە دروستیی ژمارەی تاقیکردنەوەکەی دڵنیا بێت.. 4
هەڵبژاردنــی دروســتی قوتابی/خوێنــدكار بــەدوا هەڵبــژاردن دادەنرێــت، بــە هیــچ جۆرێــک ڕێــگا نادرێــت لــەو . 5

ڕووەوە ناڕەزایــی دەرببڕێــت.
ئــەو قوتابیه ی/خوێنــدكاره ی ڕاســتەوخۆ لــە بەشــی پــەروەردەی وەرزشــی و بەشــەکانی کۆلێــژی هونــەرە . 6

جوانــەکان وەربگیرێــت، هــەر وەرگرتنێكــی تــری هەبێــت لەالیــەن کۆمپیوتــەرەوە هەڵدەوەشــێتەوە.
هەر پێشکەشکارێک پێشتر لە شوێنێک وەرگیرا بێت مافی پڕکردنەوەی فۆرمی وەرگرتنی نییە.. 7
ئەگــەر وەرگرتنــی قوتابی/خوێنــدکار لەگــەڵ ڕێنماییەکانــی وەرگرتــن نەگونجــا، ئــەوا ئــەو وەرگرتنــە . 8

هەڵدەوەشــێندرێتەوە و کاری پــێ ناکرێــت.

*خوێندن له  به شه كانی یاسا له  زانكۆی حكومی وتایبه ته كانی هه رێم )5( ساڵه   .
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مەڵبەندەکانی ڕاوێژکاری وەرگرتن:
بــۆ  پێشكه شــكردنە  چۆنێه تــی  ڕاپەڕاندنــی کاروبــاری  و  ئاســانکردن  مەڵبەندانــە  ئــەم  مەبەســتی 
وەرگرتــن لــە زانکــۆ و پەیمانگەکانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ســاڵی خوێندنــی )2020--2021( لــە 
ڕێگــەی ڕوونکردنــەوەی مەرجەکانــی پێشكه شــكردن بــۆ وەرگرتــن و خســتنە ڕووی سروشــتی خوێندنــەکان 
ڕووبــەڕووی  لەوانەیــە  كــه   هەاڵنــەی  لــەو  دوورکەوتنــەوە  بەمەبەســتی  پەیمانگــەکان  و  کۆلێــژه كان  لــە 

پێشکەشــکار ببنــەوە .

بــۆ  و  دابەشــکراون  دا  هەرێــم  پارێزگاکانــی  بەســەر  وەرگرتــن  ڕاوێــژکاری  مەڵبەندەکانــی 
خــوارەوە: شــێوەی  بــەم  دانــراوە،  تایبــەت  هێمایەکــی  هەریەکێکیــان 

هێما ناویمهڵبهند ز

یەکەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیسەالحەددین 1

دووەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیسلێمانی 2

سێیەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیدهۆک 3

چوارەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیکۆیە 4

پێنجەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیهەولێریپزیشکی 5

شەشەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیسۆران 6

حەوتەم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیزاخۆ 7

ههشتهم مەڵبەندیڕاوێژکاریوەرگرتن/زانکۆیگەرمیان/كهالر 8

نۆیهم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیڕاپهرین/ڕانیه 9

دەیەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیههڵهبجه 10

یانزەیەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیچهرمۆ 11

دوانزەیەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیپۆڵیتەکنیکیهەولێر 12

سیانزەیەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیپۆڵیتەکنیکیسلێمانی 13

چواردهیەم مهڵبهندیڕاوێژكاریوهرگرتن/زانکۆیپۆڵیتەکنیکیدهۆک 14
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به ندی یەکەم

مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی قوتابیان/خوێندكاران

لە زانکۆكانی هەرێم
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مەرج و ڕێنامییەکاىن وەرگرتنى قوتابيان/خويندكاران لە زانکۆکاىن هەرێم بۆ 

ساڵی خوێندنی 2021-2020

بڕگەى یه كه م: 

مافی وەرگرتن و پێشکەش کردنی فۆرم:
1- هــەر قوتابــی/ خوێندكارێــک کــە فۆرمــی وەرگرتــن پێشــکەش دەکات مــەرج نییــە وەربگیرێــت، چونکــە 
وەرگرتــن  بــە پێــی چەنــد بنەمایەکــی زانســتى عەدالــەت ئامێــزو لــە ســەر بنچینــەی کێبڕکێــی كۆنمــره  لــە 

نێــوان تێکــڕاى قوتابیــان/ خوێنــدکاران دەبێــت.
2 - وەرگرتــن لــە به شــه كان بــە شــێوازی وه رگرتنــی ناوەنــدى )قبــول مركــزى( وە بــە ئەژمــار کردنــی 
سیســتەمى )کریــدت( بــۆ هەمــوو کۆلێــژ و بەشــەکان جێبەجــێ دەکرێــت )جگــە لەکۆمەڵــەى پزیشــکى( 
ــه  زانكــۆ حكومییــه كان بــە گشــتی. ــە ل ــه  یــه ک شــوێن هەی قوتابــی/ خوێنــدکار مافــی وه رگرتنــی تەنهــا ل
3- هەمــوو دەرچووانــى پۆلــى دوانــزەى ئامادەیــى بــۆ ســاڵى خوێندنــى )2019-2020( بەهــەر دوو خولــەوە بەشــدار 

دەبــن لــە یــەک پرۆســەى پێشــبڕکێ.
4- قوتابــی/ خوێنــدکار مافــی نییــە لــە هەمــان کاتــدا خوێنــدکار بێــت لــە زانکــۆ یــان پەیمانگــەی حکومــی 
و زانکۆیــەک و پەیمانگەیەکــى تایبــه ت ) ئەهلــی(، ئەگــەر خوێندکارێــک لــە زانکــۆ یــان پەیمانگــەی 
حکومــی و لــە هەمــان کاتیــش لــە زانکــۆ و پەیمانگــەى تایبــه ت ) ئەهلــی( وەرگیــرا، ئــەوا پێویســتە لــە ســەری 
ــە مــاوەى )10( ڕۆژ دوای ڕاگەیاندنــی نــاوەکان بڕیــاری خــۆی بــدات و لــە زانکــۆ و پەیمانگــەی حکومــی  ل
ــەوە  ــە پێچەوان ــاو بــکات، ب ــە زانکــۆ و پەیمانگــە تایبه ته كــه  داوای کێشــانەوەی دۆســیە و ســڕینەوەی ن ــان ل ی

لێپێچینــەوەی یاســایی لەگــەڵ دەکرێــت.
5- ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی كــه  ســااڵنی پێشــتر فۆرمــی پێشــکەش کــردووە لــە یەکێــک لــە کۆلێــژ 
و فاكه ڵتــی یــان پەیمانگەکانــی هەرێــم وەرگیــراوەو ئەگــەر پەیوەنــدی بــە خوێندنەکــەی کردبێــت یــان 
نەکردبێــت مافــی نییــە جارێکــی تــر داواکاری وەرگرتــن پێشــکەش بــکات بۆ زانکۆالیــن ئەمە وەرگیراوانی 

ــەوە. پارالێــل و ئێوارانیــش دەگرێت
6- ڕێزبەنــدی و هەڵبــژارده کان )اختيــارات( بــه  پێــی ئــارەزووی خوێنــدکار/ قوتابــی دەبێــت بــه  پێــی بڕیــاری خــۆی 
كــه  پێوەرێکــی گرنــگ و ســەرەکییە لــە دیاریکردنــی شــوێنی وەرگرتنــى، بــە مەرجێــک لــە )50( هەڵبــژاردن 
کەمتــر نەبێــت ، پێویســتە لــە ســەر قوتابــی/ خوێنــدکار ڕەچــاوی مەرجــە گشــتی و تایبەتییەکانــی وەرگرتــن 
بــکات و تەنهــا ئــەو خوێنــدن و به شــانه  هەڵبژێرێــت کــە لەگــەڵ ئــارەزووی خــۆی و لقــی خوێندنــی ئامادەییەکــەی 

دەگونجێــت .
ــەک  ــان پەیمانگەی ــچ کۆلێژێــک ی ــە هی ــاوی ل ــدکار فۆرمــی پێشــکەش کــردو ن ــی/ خوێن 7- ئەگــەر قوتاب
دەرنەچــوو  بــە هــۆی کەمــی و نەگونجانــی هەڵبژاردنەکانــی، ئــەوا ناوەنــدی وەرگرتــن هەڵدەســتێت بــە دابــەش 
کردنــی ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــە لــە ســەر ئــەو کورســییانەى خوێنــدن کــە لــە زانکــۆكان بــە بەتاڵــی 
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ــراو . ــرەی وەرگی ــن کۆنم ــی کەمتری ــە ڕەچاوکردن دەمێننــەوەو ب
8- ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــەی کــە بــە هــۆی کەمــی کۆنمرەکانیــان لــە هیــچ کۆلێــژ یــان پەیمانگەیــەک 
ــی کۆنمــرەی ســاڵی دووەمــی  ــە پێ ــه وه  کێبڕکــێ ب ــارە بچن ــدەدا دووب ــە ســاڵی ئاین ــە   ل ــان هەی ــن بۆی وەرناگیرێ
ــی زانســتی و  ــی ئاماده ی ــە ده رچووان ــت، وات ــەک ســاڵ پێدەدرێ ــۆ ی ــا ب ــەو مافەشــیان تەنه پێشــکەش کــردن، وە ئ
وێژه یــی ته نهــا دوو ســاڵ مافــی پێشــكه ش كردنيــان هه یــه  و ســاڵی دووه میــش ته نهــا بــۆ ئــه و ده رچووانــە  ده بێــت 
کــە پێشــتر  لــە هیــچ زانکــۆ و پەیمانگەیەکــی حکومــی و تایبــه ت  لــە نــاوەوەو دەرەوەی هەرێــم وەرنەگیرابــن.

بڕگەى دووه م: 

مەرجە گشتییەکانی وەرگرتن:
 ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی لــە زانکــۆ و پەیمانگــەکان وەردەگیرێــت پێویســتە ئــەم مەرجانــەی خــوارەوەی 

تێدابێــت:
1- خاوەنــی ڕەگەزنامــەی عێراقــی بێــت، وە بــۆ ئــەو قوتابیانــەى کــە عێراقــى نیــن پێویســتە کارتــى نیشــتەجێ 

بوونــى هەرێمیــان هەبێــت.
2- دەرچــووی ئامادەییەکانــی ســەر بــە وەزارەتــی پــەروەردەی هەرێمــی کوردســتان بێــت و بڕوانامەکــەی پەســەند 

کــرا بێــت لــە الیــەن بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی پــەروەردەی پارێزگاکەیــەوە.           
3- لە پشکنینی پزیشکی دەرچووبێت بە پێی ئەو مەرجە تایبەتییانەی بۆ هەر خوێندنێک دیاریکراوە.

ــەروەردەى  ــژ و بەشــەکانى پ ــە )کۆلێ ــان جگــە ل ــی بەیانی ــۆ خوێندن ــر نەبێــت ب ــە )30( ســاڵ زیات ــی ل 4- تەمەن
وەرزش( کــە نابێــت قوتابــى تەمەنــى لــە )25(  ســاڵ زیاتــر بێــت، ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی تێکــڕای نمــرەی 
پۆلــی دوانــزەی لــە )80%( بــە ســەرەوەیە ڕەچــاوی مەرجــی تەمەنــی  بــۆ ناکرێــت ، وە ئــه م مه رجــه  ئاماده ییــه  

پیشــە ییه كانیش ده گرێتــەوە جگــە لــە )کۆلێــژ و بەشــەکانى پــەروەردەى وەرزش(.
5- دەرچووانــى خوێندنــى کــوردى لــە ناوچــە کوردســتانییەکانى دەرەوەى هەرێــم لــە الیــەن لێژنەیەکــى تایبــەت 

لــە وەزارەت بــە هەماهەنگــى زانکــۆکان بــە پێــى شایســتە بوونیــان ســەیرى داواکارییەکانیــان دەکرێــت.
6- ســەبارەت بــە وەرگرتنــى قوتابیــان/ خوێندکارانــى قوتابخانــە نێودەوڵەتییەکانــى هەرێمــى کوردســتان کار 
بەڕێنمایــى حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان/ ســەرۆکایەتى ئەنجومەنــى وەزیــران ژمــارە )4168( لەڕێکەوتــى 

)2020/7/19( دەکرێــت.

بڕگەى سێیه م:

 وه رگرتنی ده رچووانی لقی زانستی و وێژەیی ئاماده ییەکانی هەرێم:
1- دەرچووانــى پۆلــى دوانــزەى ئامادەیــى بەشــى زانســتى بــۆ پێشــکەش کردنــى داواکارى وەرگرتــن لــە کۆلێــژ 
و بەشــەکانى )کۆمەڵــەى پزیشــکى، ئەندازیــارى، زانســت( دەتوانــن تەنهــا نمــرەى وانــە پەیوەندیــدارەکان )فیزیــا، 
ــر  ــا، بیــرکارى، زیندەوەرزانــى، زمانــى ئینگلیــزى( ئەژمــار بکــەن، ئەژمــار کردنــى نمــرەى وانەکانــى ت کیمی
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ئــارەزوو مەندانــە دەبێــت، بــە مەرجێــک پێشکەشــکار  لــە ســەرجەم وانــەکان دەرچووبێــت.
2- ئه ژماركردنــی ڕێــژه ی پۆلــی )10( و )11( بــه  شــێوازێكی یه كخــراو  لــه  ئه ركــی وه زاره تــی پــەروەردە دایــە 

و  هــه ر پێداچوونه وه یــه ک لــە  ســه ر كۆنمــره ی ئاماده یــی بــه ره و ڕووی وه زاره تــی پــه روه رده  ده كرێتــه وه .
لــه   هونــه ری  به ڕێوه بــه ری گشــتى كاروبــاری  یاریــده ده ری  ســه رۆكایه تى  بــه   تایبــه ت کــە  لێژنه یەکــی   -3
ــە فــۆرم و بڕوانامــه ی ده رچــوون  ــەو لێژنەی ــه روه رده ی پارێــزگاكان پێــک دەهێنرێــت، ئ به ڕێوه به رایه تــى گشــتى پ
ووردبیــن دەکات بەرپرســیارییەتى ڕاســتی و دروســتیی زانیارییــەکان لــە ئەســتۆی بەڕێوه به رایه تــى پــه روه رده  و 

پارێزگاكان دایــە. پــه روه رده ی  گشــتییه كانی  به ڕێوه به رایه تییــه  
4- ئــه و قوتابــی/ خوێنــدكاره ی كــه  دووبــاره  تاقیكردنــه وه ی )باشــتر کردنــى تێکــڕا) واتــه )تحســین معــدل( 
ــواران(  ــل، ئێ ــن، پارالێ ــن )زانکۆاڵی ــچ جــۆرە سیســتەمێکى وەرگرت ــۆ هی ــى ب ــى پێشــکەش کردن ده كات ماف
 نابێــت، لــە ســاڵى داهاتــوودا دواى چــاک کردنــى تێکــڕاى نمرەکــەى داواکارى وەرگرتــن پێشــکەش دەکات.

بڕگەى چوارەم: 

وه رگرتنی ده رچووانی ئاماده ییە پیشه ییەکان له  زانکۆ و په یمانگەكانی هه رێم: 
1- یه كه مــی ده رچووانــی ئاماده ییــه  پیشــه ییەکان لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا لــه  كۆلێــژی هاوتــا به  پســپۆرییەکەى 
لــە زانکۆکانــی هەرێــم وەردەگیرێــت، بــە  مه رجێــک  تێكــڕاى نمرەکــە ی لــه  )80%( كه متــر نه بێــت، ئەگــەر 

تێکــڕاى نمرەکــەى لــە )%80( کەمتــر بــوو ئــەوا دەتوانێــت بــە سیســتەمى پارالێــل وەربگیرێــت.
2- یەکــەم و دووه م و ســێیه می ده رچووانــی ئاماده ییــه  پیشــه ییەکان لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا ئەگــەر تێکــڕاى 
نمرەیــان لــە )%80( کەمتــر بــوو ئــەوا  لــە كۆلێــژە ته كنیكییــەکان لــە بەشــی هاوتــا بــە پســپۆرییەکەی 
وەردەگیرێت بە سیستەمى پارالێل، ئەگەر نمرەکانیان لە سەرووى )70%( بوو دەتوانن  لە بەشە هاوتاکانیان 

لــە پەیمانگــە تەکنیکییەکانــى زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان بــە شــێوەى گشــتى وەربگیرێــن.
)یەکەم و دووه م و سێیه می ده رچووان له  سه ر ئاستی هه ر دوو خولی یەکەم و دووەم ئەژمار دەکرێت(.

3- ده رچووانــی ئاماده ییــه  پیشــه ییه كان لــه  هــەر دوو خولــی یه كــه م و دووەم ته نهــا لــه  به شــی هاوپســپۆر  لــه 
په یمانگــه كان وه رده گیرێــن ، بــه مه رجێــک تێكــڕاى نمره كانیــان لــە )70%( كه متــر نه بێــت، ئەگــەر 
تێکــڕاى نمرەکانیــان لــە )70%( کەمتــر بــوو تاکــو )60%( ئــەوا بــە پێــى ڕێنماییەکانــى پارالێــل وەردەگیرێــن 

ــر نه بێــت. ــه  )%25( ى پانــى وەرگرتــن زیات ــراوان ل ــە مەرجێــک ژمــاره ی وه رگی ، ب
4- دەرچووانى ئامادەییە کشتوکاڵییەکان ئەگەر کۆنمرەیان )75%( بە سەرەوە بوو ئەوا مافى وەرگرتنیان  
لــە کۆلێژەکانــى کشــتوکاڵ لــە زانکۆکانــى تــرى هەرێــم دەبێــت ) لــە بــەر نەبوونــی بەشــی هاوپســپۆریان لــە 

زانکــۆ پۆلیتەکنیکییەکان(.
)جگــە لــە قوتابــى/ خوێنــدکارى یەکــەم و دووەم و ســێیەم کــە بــە پێــى ڕێنماییەکانــى ئامادەییــە پیشــەییەکان 

وەردەگیرێن(.
5- ده رچووانــی ئاماده ییه كانــی مامانــی وەردەگیرێــن لــه  به شــی ئافرەتــان و منداڵبــوون لــه  په یمانگــه ی ته كنیكــی هه ولێــر 

و ســۆران وە بەشــی ژنــان و منداڵبــوون لــە په یمانگــه ی ته كنیكــی ســلێمانی وه رده گیرێــن لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا.
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6- ســەبارەت بــە دەرچووانــى ئامادەییــە پیشــەییەکان تەنهــا لــە ســاڵى دەرچوونیــان دا مافــى پێشــکەش کردنیــان 
هەیــە، واتــە دەرچووانــى ســااڵنى پێشــتر مافــى پێشــکەش کردنیــان نییــە.

بڕگەى پێنجەم:

وەرگرتنی ده رچووانی ئاماده ییه كانی خوێندنی ئیسامی:
1- دەرچووانــی ئامادەییەکانــی خوێندنــی ئیســامی ســه ر بــه  وه زاره تــی پــه روه رده لــە ڕێگــەی چاوپێکەوتــن 
و تاقیکردنــەوە لــە الیــەن لێژنەیەکــی تایبەتــەوە کــە پێــک دێــت لــە ئەندامانــى وەزارەتــى خوێندنــى بــااڵ و 
توێژینــەوەى زانســتى وە نوێنەرێــک لــە وەزارەتــى ئەوقــاف بــە پێــی کۆنمــرەی پۆلــی دوانــزەی ئامادەیــى بــە بــێ ئەژمــار 

ــت.  ــر نەبێ ــە )60%( کەمت ــان ل ــە مەرجێــک کۆنمرەی ــن، ب ــدت وەردەگیرێ ــی کری کردن
2- یەکــەم و دووەم و ســێیەم لــه  ده رچووانــی ئاماده ییه كانــی خوێندنــی ئیســامی ســه ر بــه  وه زاره تــی پــه روه رده  لــه  
ســه ر ئاســتی هه رێــم لــه  به شــه كانی زمانــی عه ره بــی لــە زانکــۆکان وه رده گیرێــن به پێــی ســنووری جوگرافــی، 

بــه  مه رجــێ تێکــڕای نمره یــان لــه  )75%( كه متــر نه بێــت.
3- دەرچووانــی ئامادەییەکانــی خوێندنــی ئیســامی ســه ر بــه  وه زاره تــی پــه روه رده بــە هەمــان شــێوەى دەرچووانــى 
ئامادەییــە پیشــەییەکان تەنهــا دەرچووانــی یــەک ســاڵ مافــى پێشــکەش کردنیــان هەیــە ، وە دەرچووانــى ســااڵنی 
پێشــتر بــە سیســتەمی )پارالێــل و ئێــواران( مافــی پێشــکەش کردنیــان دەبێــت، واتــا تەنهــا دەرچووانــی ســاڵی 
ــى زانســتە  ــژ و فاکەڵت ــە بەشــەکانى کۆلێ ــان ل ــۆ وەرگرتنی ــە پێشــبڕکێ ب ــى )2019-2020( دەچن خوێندن
ئیســامییەکان بە شــێوەى ڕاســتەوخۆ لە ســەر بنەماى پێشــبڕکێى نمرە )مەرجى چاوپێکەوتن و تاقیکردنەوە( 

لــه  هــه ر زانكۆیه كــی هه رێــم وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )%60( کەمتــر نەبێــت.
4- یه كــه م و دووه م و ســێیەمى پەیمانگــەى ئەزهــەر بــۆ ســاڵى خوێندنــى )2019-2020(  لــە بەشــەکانى 
زمانــى عەرەبــى کۆلێــژى زمــان یــان ئەدەبیــات، زانســتە مرۆڤایەتییــەکان وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان 
لــە )75%( کەمتــر نەبێــت و تەمەنــى قوتابــى/ خوێندکاریــش لــە )30( ســاڵ زیاتــر نەبێــت، ئەوانــى تــر بــە پێــى 
سیســتەمى پێشــبڕکێ لــە بەشــەکانى زانســتە ئیســامییەکان بــە شــێوەى ڕاســتەوخۆ )مەرجــى چاوپێکەوتــن و 

تاقیکردنــەوە( وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )%60( کەمتــر نەبێــت.
5- له کاتــی پێشــبڕکێدا ڕه چــاوی نمــره  ده کرێــت بــه  ڕێــژه ی )%60( ى نمــره  لــه  ســه ر کۆنمره کــه ی ده بێــت و  
ڕێــژه ی   )%40( ی نمــره  لــه  ســه ر لێهاتوویــی توانســتی داواکار ده بێــت، بــه  مه رجێــک  نمــرەى لێهاتوویــی توانســتی 

لــه  )20%(نمرەكەمتــر نەبێــت. 
6- وەرگرتن لە بەشەکانى كۆلێژی زانسته  ئیسامییه كان بە )سیستەمى پارالێل(.

 دەرچووانــى ئامادەییــە ئیســامییەکان مافــى پێشــکەش کردنیــان هەیــە بــۆ بەشــەکانى كۆلێــژی زانســته  
ئیســامییه كان لــه  هــه ر زانكۆیه كــی هه رێــم بــە پێــى ڕێنماییەکانــى سیســتەمى پارالێــل ، ســەبارەت بــە دەرچووانــى 
پەیمانگــە دەبێــت کۆنمــرەى پەیمانگەیــان لــە )60%(  کەمتــر نەبێــت ، وە  بــۆ دەرچووانــی ئامادەیــی )%55(.
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بڕگەى شەشەم:

 وه رگرتنی ده رچووانی په یمانگه كانی سه ر به  وه زاره تی په روه رده :

لــه  زانكــۆی ســلێمانی و کۆلێــژی هونــەرە  1- )20%( ی  كورســییه كانی ســكوڵی هونــه ره  جوانــه كان 
جوانــەکان لــە زانکــۆی ســەالحەددین و بەشــی شــانۆ و شــێوه كاری  لــە فاکەڵتــی زانســتی مرۆڤایەتــی لــە 
بــە وەزارەتــی  بــۆ ده رچووانــی په یمانگــەی هونــه ره  جوانه كانــی ســەر  زانکــۆی دهــۆک ته رخــان ده كرێــت 
پــەروەردە، ته نهــا دەرچووانــی ســاڵى خوێندنــی )2019-2020 ( مافــى پێشــکەش کردنيــان هەيــە، بــە مەرجێــک 
تێکــڕای نمــرەی پەیمانگەیــان لــە )%65( کەمتــر نەبێــت، ئەگــەر تێکــڕاى نمــرەى پەیمانگەیــان لــە )65%( 
کەمتــر بــوو تاکــو )60%( ئــەوا بــە سیســتەمى پارالێــل وەردەگیرێــن، وە دەرچووانــى پەیمانگــە ناحکومییــەکان 

ــر نەبێــت.    ــە )65%( کەمت ــان ل ــن، بەمەرجێــک کۆنمرەی ــل وەردەگیرێ ــە سیســتەمى پارالێ ب
2- ڕەچاوى پسپۆرى دەکرێت لە کاتى وەرگرتندا.

ــەوەی   ــە تاقیکردن ــن ل ــە پێویســتە بەشــدار ب ــان هەی ــی )1( ی ــی خاڵ ــه ی مەرجەکان ــی/ خوێندكاران ــەو قوتاب 3- ئ
لێهاتوویــی و تێیــدا ســەرکەوتووبن، تاقیکردنەوەکــە لــە کۆلێــژ و ســکوڵە ئامــاژە پێکراوەكانــدا ئەنجــام 
دەدرێــت، نمــرەی کۆتایــش بــەم شــێوەیە دەبێــت )%40( نمــرەی تاقیکردنــەوەی لێهاتوویــی و )%60( نمــرەی تێکڕای 

پەیمانگــە، بــە مەرجێــک نمــرەى قوتابــى/ خوێنــدکار لەتاقیکردنــەوەى لێهاتوویــى لــە نیــوە کەمتــر نەبێــت.
4- یەکــەم و دووەم و ســێیەم لــە ســەر ئاســتى پەیمانگەکانــى وەرزش لــە کۆلێــژ )ســکوڵ( ى پــەروەردەى 
وەرزشــى وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک تێکــڕاى نمــرەى پەیمانگەیــان لــە )%75( کەمتــر نەبێــت، ئەگــەر  
ــل  ــە سیســتەمى پارالێ ــەوا ب ــوو تاکوکۆنمــرەى )%70( ئ ــر ب ــە )%75( کەمت ــان ل تێکــڕاى نمــرەى پەیمانگەی

وەردەگیرێــن.
 )یەکــەم و دووەم و ســێیەمی پەیمانگــە ناحکومییــەکان بــە سیســتەمی پارالێــل وەردەگیرێــن و هەروەهــا 

ڕەچــاوی ســنووری جوگرافــی دەکرێــت لــە کاتــی وەرگرتنــدا(.
5- )5%(ى کورســییەکانى وەرگرتنــى پاڵەوانــان بــۆ دەرچووانــى پەیمانگــە وەرزشــییەکانى ســەر بــە وەزارەتــى 

پــەروەردە دەبێــت، بــە مەرجێــک تێکــڕاى نمرەيــان لــە )%60( کەمتــر نەبێــت. 
6- دەبێــت پێشکەشــکار دەرچــووى ســاڵى خوێندنــى )2019-2020( بێــت، بــە مەرجێــک لــە هیــچ کۆلێــژ و                                 

پەیمانگەیەکــى حکومــى یــان تایبــەت وەرنەگیــرا بێــت.

بڕگەى شەشەم/ خاڵى یەکەم: 

 وەرگرتنــى دەرچووانــى پەیمانگەکانــى کۆمپیوتــەرى ســەر بــە وەزارەتــى پــەروەردە لــە 
پۆلیتەکنیکییــەکان: زانکــۆ 

1- دەرچــووى یەکــەم و دووەم و ســێیەمى پەیمانگــە حکومییەکانــى کۆمپیوتــەر لــە ســەر ئاســتى هەرێــم  لــە 
بەشــى سیســتەمى زانیــارى کۆلێــژى تەکنیکــى ئەندازیــارى هەولێــر وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان 
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لــە )90%( کەمتــر نەبێــت.
لــە کۆلێــژى  پەیمانگــەى کۆمپیوتــەرى ســلێمانى )حکومــى(  و ســێيه مى  دووه م  و  یه كــه م  دەرچــووى   -2
ئینفۆرماتیکــى ســلێمانى بەشــى کۆمپیوتــەر وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر نەبێت.
لــە کۆلێــژى  )حکومــى(  دهــۆک  پەیمانگــەى کۆمپیوتــەرى  ســێيه مى  و  دووه م  و  یه كــه م  دەرچــووى   -3
تەکنیکــى کارگێــرى دهــۆک بەشــى سیســتەمى زانیــارى وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )%85( 

ــر نەبێــت. کەمت
لــە کۆلێــژى  )حکومــى(  ئاکــرێ  پەیمانگــەى کۆمپیوتــەرى  ســێيه مى  و  دووه م  و  یه كــه م  دەرچــووى   -4
تەکنیکــى ئاکــرێ بەشــى سیســتەمى زانیــارى وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر 

ــت.  نەبێ
5- ئەگــەر دەرچــووەکان لــە خاڵەکانــى )4،3،2،1( مەرجــى نمــرەى پێویســتى تێــدا نەبوو ئەوا مافى وەرگرتنیان 

هەیــە  بــە سیســتەمى پارالێــل تــا کۆنمرەی )%70(.
6- ســێ کورســى لــە پانــى وەرگرتنــى پارالێــل  تەرخــان دەکرێــت لــە بەشــەکانى کۆمپیوتــەر و سیســتەمى 
بــۆ دەرچووانــى پەیمانگــە  بــە کۆلێــژى تەکنیکییەکانــى زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان  زانیــارى  ســەر 
ئەهلییەکانــى کۆمپیوتــەرى )5( ســاڵەى ســەر بــە وەزارەتــى پــەروەردە، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )%80( 
کەمتــر نەبێــت، ئەگــەر ئــەم ڕێژەیــە پــڕ نەبــووەوە ئــەوا زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان بۆیــان هەیــە بــە دەرچووانــى 

ــەوە. ــڕ بکەن ــەکان پ ــان کورســییە بەتاڵ ــى خۆی پەیمانگەکان
 

بڕگەى شەشەم/ خاڵى دووەم: 

 وەرگرتنــى دەرچووانــى پەیمانگەکانــى کۆمپیوتــەرى ســەر بــە وەزارەتــى پــەروەردە لــە 
زانکۆکانــى تــر:

زانکــۆى  لــە  )حکومــى(  هەولێــر  کۆمپیوتــەرى  پەیمانگــەى  ســێيه مى  و  دووه م  و  یه كــه م  دەرچــووى   -1
ســەالحەددین کۆلێــژى زانســت بەشــى کۆمپیوتــەر وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر 

نەبێــت.
2- دەرچــووى یه كــه م و دووه م و ســێيه مى پەیمانگــەى کۆمپیوتــەرى کــەالر )حکومــى( لــە بەشــى کۆمپیوتــەرى 

زانکــۆى گەرمیــان وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر نەبێت.
ــن  ــه  زانکــۆى ڕاپەری ــە )حکومــى( ل ــەرى ڕانی 3- دەرچــووى یه كــه م و دووه م و ســێيه مى پەیمانگــەى کۆمپیوت

بەشــى کۆمپیوتــەر وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر نەبێــت.
4- دەرچــووى یه كــه م و دووه م و ســێيه مى پەیمانگــەى کۆمپیوتــەرى ســۆران )حکومــى( لــە زانکــۆى ســۆران 

بەشــى کۆمپیوتــەر وەردەگیرێــن، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )85%( کەمتــر نەبێــت.
5- ئــه و قوتابــی/ خوێندكارانــه ی بــه  پێــی خاڵه كانــی )4،3،2،1( وەردەگیرێــن بۆیــان نییــه  دابمه زرێــن تاوه كــو 

خوێنــدن تــه واو ده كــه ن، بــە پێچەوانــەوە خوێندنەکەیــان هەڵدەوەشــێتەوە.
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بڕگەى حەوتەم:

وەرگرتن له  به شه کانی هونه ره  جوانه کان له  زانکۆکانی هه رێمی کوردستان:
أ. دەرچووانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی:

1- داواکار ده بێــت ده رچــووی دوانــزه ی ئاماده یــی لــه  ســاڵی پێشــکه ش کــردن یــان ســاڵێک پێشــتر بێــت بــۆ هــه ر 
دوو به شــی )زانســتی و وێژه یــی(، بــە مەرجێــک پێشــتر لــە هیــچ زانکۆیەکــى حکومــى و تایبــەت وەرنەگیــرا 

بێــت.
ناوچــە  لــە  یــان  و  بێــت  کوردســتان  هه رێمــی  ســنووری  خوێندنگه کانــی  ده رچــووی  داواکار  ده بێــت   -2
بــه  پێــی سیســتەمی هه رێمــی  بــه  مه رجێــک تاقیکردنه وه کانــی  كوردســتانییه كانی ده ره وه ی هه رێــم بێــت، 

دابێــت. ئه نجــام  کوردســتان 
3- داواکار ده بێت ته مه نی له  )30( ساڵ زیاتر نه بێت.

4- داواکار ده بێت تێکڕای نمره ی ئاماده یی )زانستی و وێژه یی(  )%60( که متر نه بێت.
5- لــە کاتــی پێشــبڕکێدا ڕه چــاوی نمــره  ده کرێــت بــه  ڕێــژه ی )%60( ى نمــره  لــه  ســه ر کۆنمره کــه ی ده بێــت و  
ڕێــژه ی )%40( ی نمــره  لــه ســه ر لێهاتوویــی توانســتی داواکار ده بێــت، بــه  مه رجێــک  نمــرەى   لێهاتوویــی توانســتی 

لــه  نيــوه  کەمتــر نەبێــت.
6- نابینــا ده توانێــت داواکاری پێشــکه ش بــکات بــۆ به شــی میوزیــک، بــه  مه رجێــک بڕگه کانــی )1- 5( ی 

تێــدا بێــت و به هــره ی هونــه ری خــۆی بســه لمێنێت.
7- داواکار لــه  مه رجــی جه ســته یی و شــیاوی مامۆســتایی ده به خشــرێت لــه  به شــی میوزیــک و  شــێوه کاری، واتــه  

گشــت )خــاوه ن پێداویســتییه  تایبه تــه کان( ده توانــن داواکاری پێشــکه ش بکــه ن.

* پێداویستییه کان بۆ به شی میوزیک 
   پێویسته داواکار ئامێری میوزیک له گه ڵ خۆیدا بهێنێت بۆ ڕۆژی چاوپێکه وتن.

* پێداویستییه کان بۆ به شی شێوه کاری
  پێویسته  داواکار که ره سته کانی هێلکاری له گه ڵ خۆیدا بهێنێت بۆ ڕۆژی چاوپێکه وتن. 

ب- به هره مه نــدان: ســه باره ت بــه  وه رگرتــن لــه  به شــه كانی هونــه ره  جوانــه كان بــۆ هــه ر 
وه رده گیرێــت: به هره مه نــد  ســێ   )3( ته نهــا  به شــێك 

1- به هره مه نــد ده بێــت هه ڵگــری بڕوانامــه ی دوانــزه ی ئاماده یــی یــان په یمانگــه ی هونــه رە جوانــه کان یــان  هاوتــا 
یــان بێــت، وە دەرچووانــى پەیمانگــە ناحکومییــەکان بــە سیســتەمى پارالێــل وەردەگیرێــن.

2- ڕەچاوى پسپۆرى دەکرێت لە کاتى وەرگرتندا.
ناوچــە    لــە  یــان  و  بێــت  ده رچــووی خوێندنگه کانــی ســنووری هه رێمــی کوردســتان  بەهرەمەنــد  ده بێــت   -3
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بــه  پێــی سیســتەمی هه رێمــی  بــه  مه رجێــک تاقیکردنەوەکانــى  كوردســتانییه كانی ده ره وه ی هه رێــم بێــت، 
دابێــت. ئه نجــام  کوردســتان 

4- ده بێــت بەهرەمەنــد کۆنمــرەى لــە )%60( کەمتــر نەبێــت و ته مه نــی لــه  )35( ســاڵ زیاتــر نه بێــت، ئەگــەر 
ــە مەرجێــک کۆنمــرەى )55%(  ــە خوێندنــى پارالێــل وەردەگیرێــت، ب ــەوا ب ــا )45( ســاڵ ئ ــوو ت ــر ب تەمەنــى زیات

کەمتــر نەبێــت.
5- به هره مه نــد دەبێــت بــه  تــه واوی خــۆی ته رخــان بــکات بــۆ خوێندنه کــه ی و  خــۆی به رپرســیاره  لــه  وه رگرتنــی 

مۆڵه تــی خوێندنه کــه ی بــە پێــى یاســا بــەر کارەکان لــە هەرێمــدا.
6- لــه  کاتــی پێشــبڕکێدا ڕه چــاوی نمــره  ده کرێــت بــه  ڕێــژه ی )%60(ی نمــره  لــه  ســه ر کۆنمرەکــەى ده بێــت و 
ڕێــژه ی )%40( ی نمــره  لــه  ســه ر لێهاتوویــی توانســتی به هره مه نــدی پاڵێــوراو ده بێــت، بــه  مه رجێــک لــه  لێهاتوویــی 

توانســتی به هره مه نــدی ده رچووبێــت. 
7- به هره مه ند ده بێت ئه ندامی سه ندیکای هونه رمه ندانی کوردستان بێت.

8- پێویســته بەهرەمەنــد ســه رجه م دۆکۆمێنتــه کان له گــه ڵ خۆیــدا بهێنێــت وه ک )ڕۆژنامــه / بڕوانامــه کان / 
خه اڵتــه کان / وێنــه / پێنــاس( په ســندکراو بێــت لــه  الیــه ن ســه ندیکای هونه رمه ندانــی کوردســتان.

9- به هره مه نــدی نابینــا ده توانێــت داواکاری پێشــکه ش بــکات بــۆ به شــی میوزیــک، بــه  مه رجێــک بڕگه کانــی 
)1- 8( ی تێــدا بێــت و به هره مه نــدی هونــه ری خــۆی بســه لمێنێت.

10- به هره مه نــد لــه  مه رجــی جه ســته یی و شــیاوی مامۆســتایی ده به خشــرێت لــه  به شــی میوزیــک و شــێوه کاری، 
واتــه  گشــت )خــاوه ن پێداویســتییه  تایبه تــه کان( ده توانــن داواکاری پێشــکه ش بکــه ن.

* پێداویستییه کان بۆ به شی میوزیک:
  پێویسته   به هره مه ند ئامێری میوزیک له گه ڵ خۆیدا بهێنێت بۆ ڕۆژی چاوپێکه وتن.

* پێداویستییه کان بۆ به شی شێوه کاری:
  پێویسته   به هره مه ند که ره سته کانی هێلکاری له گه ڵ خۆیدا بهێنێت بۆ ڕۆژی چاوپێکه وتن.

بڕگەى هەشتەم: 

وەرگرتن لە کۆلێژ و سکوڵ و بەشەکانی وەرزش:
 أ- دەرچووانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی:

 -1 قوتابــى/ خوێنــدکار دەبێــت دەرچــووى پۆلــى دوانــزەی ئامادەیــی بەشــى زانســتی یــان وێژەیــی ســاڵى )2019-
2020( بێــت، ســەبارەت بــە قوتابــى/ خوێنــدکارى دەرچــووى ســاڵى خوێندنــى )2018-2019( بــۆى هەیــە 
ــت، وە  ــرا بێ ــەک وەرنەگی ــان پەیمانگەی ــچ کۆلێژێــک ی ــە هی ــە مەرجێــک ل داواکارى پێشــکەش بــکات، ب

بەڵێننامــەی پــێ پــڕ بکرێتــەوە.
ناوچــە  لــە  یــان  و  بێــت  کوردســتان  هەرێمــی  ســنووری  خوێندنگەکانــی  دەرچــووی  دەبێــت  پاڵێــوراو   -2
بــە پێــی سیســتەمی هەرێمــی  بــە مەرجێــک تاقیکردنەوەکانــی  كوردســتانییه كانی ده ره وه ی هه رێــم بێــت، 
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دابێــت.                                                                                                                                ئەنجــام  کوردســتان 
 3- قوتابى/ خوێندکار دەبێت لە دایک بووى ساڵى )1995( یان سەرووتر بێت.

4- پێویستە تێکڕای نمرەى قوتابى/ خوێندکار لە )%60( کەمتر نەبێت بۆ هەر دوو ڕەگەز. 
5- لــە کاتــی پێشــبڕکێدا ڕەچــاوی نمــرە دەکرێــت بــە ڕێــژەی )60%( ی نمــرە لــە ســەر کۆنمرەکــەی دەبێــت 
و )40 %(ی نمــرە لــە ســەر لێهاتوویــی توانســتی جه ســته یی )اللیاقــە البدنیــە( پاڵێــوراو دەبێــت، بــه  مه رجێــک  لــه  

لێهاتوویــی توانســتی ده رچــوو بێــت. 
6- دەبێت قوتابى/ خوێندکار بااڵى لە )165( سم بۆ کوڕ و )155(سم بۆ کچ کەمتر نەبێت.

7- دەبێت قوتابى/خوێندکار لە پشکنینى تەندروستى گشتى دەرچووبێت.
8- دەبێــت قوتابــى/ خوێنــدکار لــە چاوپێکەوتنــى کەســێتى و تاقیکردنــەوەى جەســتەیى )اللیاقــە البدنیــە( و 

)تەکنیکــى کارامەیــى، مهــارى(دا لــە نیــوەى نمــرەى ســەرجەم تاقیکردنــەوەکان زیاتــر بــە دەســت بهێنێــت.
9- قوتابى/خوێنــدکار پێویســتە جــل و بەرگــى تایبەتــى وەرزش لەگــەڵ خۆیــدا بهێنێــت بــۆ چاوپێکەوتنــى 

کەســێتى و ئــەو ڕۆژانــەى تاقیکردنــەوەى تێــدا ئەنجــام دەدات.
10- دەبێت قوتابى/ خوێندکار لە کاتى پشکنینى تەندروستیدا کە ئەنجامى دەدات هەموو دۆکۆمێنتەکان 
وەک پشــکنینى دڵ، ســۆنەرى هەنــاو، پشــکنینى گورچیلــە، پشــکنینى کۆئەندامــى هەناســە، پشــکنینى 

پێســت )پشــکنینەکانى خوێــن( گروپــى خوێــن و ڕێژەیــى هیمۆگڵۆبیــن و چــەورى و شــەکرە بێنێــت.
11- دەبێــت پێشکەشــکار هاواڵتــى ڕەســەنى کوردســتان بێــت و الیەنــى کــەم دانیشــتووى هەرێمــى کوردســتان 

بێت.

ب- پاڵەوانان: 
مەرجێــک                                          بــە  دەکرێــن،  ئەژمــار  پاڵــەوان  وەکــو  عێــراق  و  کوردســتان  هەڵبژاردەکانــی  یاریزانانــی   -1
تــا بــەرواری پێشکەشــکردنی داواکاری وەرگرتــن. پێنــج ســاڵ تێنەپــەڕی بێــت بــە ســەر پاڵه وانیه كه یــدا 
ــەکان  ــاک و کۆمەڵ ــاری ت ــۆ ی ــراق ب ــە ســەر ئاســتی عێ ــت ل ــا بێ ــە دەســت هێن ــا ســێیەمی ب ــەی یەکــەم ت 2- پل
، بــە مەرجێــك پێنــج ســاڵ تێنەپــەڕی بێــت بــە ســەر پاڵه وانیه كه یــدا تــا بــەرواری پێشکەشــکردنی داواکاری 

وەرگرتــن.
3- پلــەی یەکــەم تــا ســێیەمی بــە دەســت هێنــا بێــت لــە ســەر ئاســتی هەرێــم بــۆ یــاری تــاک و کۆمەڵــەکان ، 
بــە مەرجێــک پێنــج ســاڵ تێنەپــەڕى بێــت بــە ســەر پاڵه وانیه كه یــدا تــا بــەرواری پێشکەشــکردنی داواکاری 

ــن. وەرگرت
4- پلــەی یەکەمــی بــە دەســت هێنــا بێــت لــە ســەر ئاســتی پەروەردەکانــی پارێــزگا و ئیــدارە ســەربەخۆییەکانی 
ــا  ــۆ یــاری تــاک و کۆمەڵــەکان، بــە مەرجێــک پێنــج ســاڵ تێنەپــەڕى بێــت بــە ســەر پاڵه وانیه كه یــدا ت هەرێــم ب

بــەروارى پێشــکەش کردنــى داواکاری وەرگرتــن.   
ناوچــە  لــە  یــان  و  بێــت  کوردســتان  هەرێمــی  ســنووری  خوێندنگەکانــی  دەرچــووی  دەبێــت  پاڵێــوراو   -5
بــە پێــی سیســتەمی هەرێمــی  بــە مەرجێــک تاقیکردنەوەکانــی  كوردســتانییه كانى ده ره وه ی هه رێــم بێــت، 

دابێــت. ئەنجــام  کوردســتان 
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6- کۆنمرەى کەمتر نەبێت لە )55%( ئەگەر کەمتر بوو ئەوا بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێت.
7- دەرچووانى پەیمانگەکانى وەرزشى ناحکومى بە سیستەمى پارالێل وەردەگیرێن.

8- تەمەنی لە )30( ساڵ زیاتر نەبێت.
9- دەرچــووی هەمــان ســاڵی خوێنــدن بێــت و هەروەهــا لیســتى نــاوی پاڵەوانــان پێــش ڕاگەیاندنــی ئەنجامەکانــی 
زانکۆالیــن بنێردرێــت بــۆ بەڕێوەبەرایەتــى ناوەنــدى وەرگرتــن، بــە مەرجێــک کــۆدی پۆلــى دوانــزەى ئامادەيــى 
قوتابــی لەگەڵــدا بێــت بــۆ ئــەوەی لــە سیســتمەکانی تــری زانکۆالیــن داواکاری پێشــکەش نەکــەن ، بــە 
مەرجێــک لــە هیــچ زانکــۆ و پەیمانگەیەک)حكومــی و ئه هلــی- تایبــه ت(  وەرنەگیــرا بێــت و بەڵێننامــەی پــێ 

پــڕ بکرێتــەوە.
10- دەرچــووان بــە پێــى ژمــارەی داواکــراو لــە پانــی زانکــۆکان و  بــە پێــی کێبڕکــێ لــە ســەر بنەمــای 

وەردەگیرێــن. کۆنمــرە 
11- پێشکەشــکاران لــە دەرچووانــی خوێندنــی پیشــەیی )پیشەســازى، بازرگانــى، کشــتوکاڵ، گەشــت و 

گــوزار( دەبێــت تێکــڕای نمرەیــان لــە )65%( کەمتــر نەبێــت.
12- لــە کاتــی پێشــبڕکێدا ڕەچــاوی نمــرە دەکرێــت بــە ڕێــژەی )60%(ی نمــرە لــە ســەر کۆنمرەکــەی دەبێــت 
و )40 %(ی نمــرە لــە ســەر لێهاتوویــی توانســتی جه ســته یی )اللیاقــە البدنیــە( پاڵێــوراو دەبێــت، بــه  مه رجێــک لــه  

لێهاتوویــی توانســتی ده رچــوو بێــت.
13- پێویســتە کەســی پێشکەشــکار دۆکۆمێنتــی هەبێــت کــە لــە الیــەن دەزگا پەیوەندیدارەکانــەوە بــە 

فەرمــی پشــتگیری لێکــرا بێــت وەکــو:
      ا. لێژنەی ئۆڵۆمپی کوردستان و عێراق.

     ب. نوێنەرایەتی لێژنەی ئۆڵۆمپی پارێزگاکان.
     ج. بەڕێوبەرایەتی چاالکی وەرزشی پەروەردە.

     د. بەڕێوەبەرایەتى گشتى وەرزش و الوان سەر بە وەزارەتى ڕۆشنبیرى.
14- وەرگرتنــی پاڵەوانــان بــە پێــی پانــی وەرگرتنــی کۆلێــژ و ســکوڵ و بەشــەکان دەبێــت ، بــە مەرجێــک 
ڕێــژەی )%15( تێپــەڕ نــەکات و )%5(ى ئــەم ڕێژەیــە بــۆ پاڵەوانانــى پەیمانگــە وەرزشــییەکانى ســەر بــە 

وەزارەتــى پــەروەردە دەبێــت.
15- پاڵەوانان تاقیکردنەوە لە پسپۆری تایبەتی خۆیاندا ئەنجام دەده ن.

16- لێژنەیەکــی ناوەنــدی پێــک بهێنرێــت لــە ســەر ئاســتی زانکــۆ بە مەبەســتی بەدواداچوون بــە دۆکۆمێنتەکان 
و بەشــەکانى هاوشــێوە لــە ســنوورى پارێــزگاکان دا بــۆ  ئەنجــام دانــی چاوپێکەوتــن لەگــەڵ پاڵەواناندا.

17- بــۆ ســاڵی خوێندنــی )2020-2021( پێشــکەش کــردن و تاقیکردنــەوەی لێهاتوویــی لــە یــەک كاتــی 
دیاریکــراودا لــە ســەرجەم زانکۆکانــی هەرێــم ئەنجــام دەدرێــت.
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بڕگەى نۆیەم:

 وه رگرتنی قوتابیان و خوێندكاران له  زانكۆ پۆلیته كنیكییه كانی هه رێم:

یه كێــک لــه  مه به ســته كانی كردنــه وه ی زانكــۆ پۆلیته كنیكییــه كان ، ڕه خســاندنی ده رفه تــه  بــۆ قوتابیــان 
ــی  ــۆس ، ده رچووان ــه  ده ســتهێنانی بڕوانامــه ی به كالۆری ــۆ ب ــده ن ب ــدن ب ــه  خوێن ــژه  ب ــه وه ی درێ ــۆ ئ و خوێنــدكاران ب
په یمانگــه  ته كنیكییــه كان ده توانــن داواكارى پێشــكه ش بكــه ن بــۆ ته واوكردنــی بڕوانامــه ی به كالۆریۆســی 
ته كنیكــی لــه و كۆلێــژه  ته كنیكیانــه دا كــه  له گــه ڵ پســپۆرییه كه یان دەگونجێــت ، ئــه و ده رچووانــه ی 

ــه  )قۆناغــی یه كــه م ده وام ده كــه ن(. ــن ل ــژی ته كنیكــی وه رده گیرێ ــه  كۆلێ په یمانگــه  كــه  ل
هــه ر پســپۆرییه كی په یمانگــه كان لــه  كۆلێــژی ته كنیكییــه كان نه بێــت ، ئــه وا هه مــان ڕێنمایــی ناوه نــدی 

ــه  ســه ر جــێ به جــێ ده كرێــت. وه رگرتنــی قوتابیــان/ خوێندكارانیــان ل

ڕێنماییه كانی وه رگرتن له  زانكۆ پۆلیته كنیكییه کان:
دەبێــت نــاوی پێشکەشــکارانی ئــەم سیســتەمە پێــش ڕاگەیاندنــی ئەنجامەکانــی زانکۆالیــن بنێردرێــت بــۆ 
بەڕێوەبەرایەتــى ناوەنــدى وەرگرتــن ، بــە مەرجێــک کــۆدی پۆلــى دوانــزەى ئامادەیــى قوتابــی لەگەڵــدا بێــت بــۆ 

ئــەوەی لــە سیســتمەکانی تــری زانکۆالیــن داواکاری پێشــکەش نەکــەن.
1- ڕێــژه ی )70%( ى پانــی وه رگرتنــی به شــه  زانســتییه كان بــۆ ده رچووانــی ئاماده یــی ده بێــت ، ئــه م قوتابــی و 

خوێندكارانــه  لــه  ڕێگــه ی ناوه نــدی وه رگرتنــی قوتابیانــه وه   لــه  قوناغــی یه كــه م وه رده گیرێــن.
ــى  ــی پەیمانگــە تەکنیکییەکان ــۆ ده رچووان ــی به شــه  زانســتییه كان ب ــی وه رگرتن ــژه ی )30%( ى پان 2- ڕێ
ئه مســاڵى خوێنــدن و ســااڵنى پێشــوو ده بێــت ، ئــه م پانــه  ده رچووانــی )یه كــه م و دووه م و ســێ یــه م( لــه  خــۆ 
ناگرێــت ، وه رگرتنــی ئــه و ده رچووانــه  بــە سیســتەمى پارالێــل دەبێــت، ئەگــەر ڕێژەکــە پــڕ نەبــووەوە ئــەوا پانەکــە 

بــە دەرچووانــى ئامادەیــى پــڕ دەکرێتــەوە.
3- پێویســتە دەرچووانــى )یەکــەم و دووەم و ســێیەم( ى ســەر ئاســتى بەشــەکانى هــەر پەیمانگەیــەک تێکــڕاى 
نمرەکانیــان )%80( کەمتــر نەبێــت، ســەرجەم دەرچووانــى تــر دەچنــە پێشــبڕکێ بــە پێــى ڕێنماییەکانــى 

سیســتەمى پارالێــل بــەم شــێوەیەی خــوارەوە:
ــۆ پێشــکەش کــردن و پێشــبڕکێ )70%(  ــەکان مەرجــى نمــرە ب ــە ئەندازیاریی ــژە تەکنیکیی ــۆ کۆلێ  * ب

کەمتــر نەبێــت.
ــۆ پێشــکەش کــردن و پێشــبڕکێ )65%(  ــە تەندروســتییەکان مەرجــى نمــرە ب ــژە تەکنیکیی ــۆ کۆلێ  * ب

کەمتــر نەبێــت.
ــۆ پێشــکەش کــردن و پێشــبڕکێ )%60( کەمتــر  ــر مەرجــى نمــرە ب  * بــۆ کۆلێــژە تەکنیکییەکانــى ت

نەبێــت.
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شێوازى وه رگرتنی ئه و ده رچووانه  به م شێوه ی خواره وه  ده بێت بە سیستەمى پارالێل:
1- پێشــكه ش كــردن و وه رگرتــن بــۆ ته واوكردنــی خوێندنــی به كالۆریــۆس ڕاســته وخۆ پــاش ده رچوونــی 
ئه نجامــی كۆتایــی تاقیکردنەوەکانــى )خولــی یه كــه م و دووەم( ده ســت پێــده كات ، لــه ڕێگــه ی به ڕێوه به رایه تــی 
لــه  الیــه ن هــه ر ســێ زانكــۆ  تایبــه ت  ئــه م مه به ســته  داتابەیســێکى  بــۆ  تۆمــاری زانكــۆوه  ئه نجــام ده درێــت 
پۆلیته كنیكییه كانــه وه  ئامــادە ده كرێــت بــە ئۆناڵیــن و بــە وەزارەتــەوە دەبەســترێتەوە، لیســتى کاندیــدەکان 

ــى. ــۆ ڕاگەیاندن ــە وەزارەت ب ــت بگات ــن دەبێ ــى زانکــۆ الی ــى ئەنجامەکان ــش ڕاگەیاندن پێ
 مــه رج نییــه  هــه ر قوتابــى/ خوێندكارێــک كــه  داواکارى پێشــكه ش كــرد وه ربگیرێــت لــە بــەر ئــەوەى 
وه رگرتــن بــه  پێشــبڕكێ بــه  پێــی پانــی به شــه  زانســتییه كان ده بێــت بــۆ پڕكردنــه وه ی كورســییه كان بــه  پێــی 
پانــی وه رگرتــن، ڕێزبه نــدی نمــره ی ده رچونــی دبلــۆم و تەمــەن ده كرێــت بــه  پێــوه ر بــۆ ده ستنیشــانكردنی خوازیــاره  

ســه ركه وتووه كان و هیــچ پێوه رێكــی تــر بــه كار ناهێنرێــت.
2- مەرجى تەمەن بۆ پێشکەش کردن لە )1980/1/1( و بچوکتر.

3- ئه وانــه ی وه رده گیرێــن )دامــه زراو بــن یــان نــا( هه مــوو ڕێنماییه كانــی قوتابیانیــان لــه  ســه ر جــێ به جــێ 
ده كرێــت واتــه  )ڕێــژه ی ئامــاده  بــوون( وە وەزارەتمــان بەرپــرس نییــە به رامبــه ر فه رمانگه كانیــان بــۆ پێدانــى 

مۆڵــەت و ده وامكــردن.
4- هەر خوێندکارێک مافى پێشکەش کردنى بۆ یەک زانکۆ هەیە لە ساڵێک دا بۆ چوونە پێشبڕکێ.

5- لــە وه رگرتنــی قوتابیــان/ خوێندكارانــدا بــو ته واوكردنــی به كالۆریــۆس ســنووری جوگرافــی ڕه چاو ناكرێت 
ــه  گشــتییه كانی  ــه اڵم ڕێنمایی ــه وه  ب ــی دبلۆم ــزگای ته واوكردن ــه  شــار و پارێ ــت ب ــد نابێ ــن پابه ن ــه  وه رگرت ، وات

خوێنــدن ســه باره ت بــه  به شــی پارێــزگا و ده ره وه ی پارێــزگا ڕه چــاو ده كرێــت بــەم شــێوەیەى خــوارەوە:
     * )%80( کورسییەکانى خوێندن بۆ پارێزگا.

     * )%20( کورسییەکانى خوێندن بۆ گشتى )گشت هەرێم(. 
6- ئه و قوتابی/ خوێندكارانه ی به  سیسته می پۆلیته كنیک وه رده گیرێن ناتوانن دابه زین ئه نجام بده ن.

7- )5( پێنــج کورســى خوێنــدن لــە کۆلێــژە تەکنیکییــەکان بــۆ پەیمانگــە تایبەتەکان )ئەهلییەکان( ى دوو 
ســاڵە تەرخــان دەکرێــت بــە هەمــان ڕێنماییەکانــى ســەرەوە بــە سیســتەمى پارالێــل، وە لەکاتــى پــڕ نەکردنــەوەى 
ــە  ــى زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان ب ــى پەیمانگــە تەکنیکییەکان ــۆ دەرچووان ــت ب کورســییەکانیان دەکرێ

هەمــان ڕێنمایــى بــەکار بهێنرێــت.

میكانیزمی پێشكه شكردن و وه رگرتنی ده رچووانی په یمانگه  ته كنیكییه كان: 
- پێشكه ش كردن ڕاسته وخۆ له  ڕێگه ی تۆماری گشتی زانكۆوه  به  شێوه ی سیستەمى پۆلیته كنیک ده بێت. 

- کاتــى پێشــكه ش كــردن لــە الیــەن بەڕێوەبەرایەتــى ناوەنــدى وەرگرتنــەوە دیــارى دەکرێــت لەگــەڵ ســەرجەم 
سیســتەمەکانى تــرى وەرگرتــن. 

- ڕاگه یاندنی ناوه كان به  شێوه ی  )ئۆناڵین( ده بێت.
- مــاوه ی یــه ک هه فتــه  ته رخــان ده كرێــت بــۆ گازانــده  پێشــكه ش كــردن لــە دواى ڕاگەیاندنــى ئەنجامــى 

وەرگرتــن.
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بڕگەى دەیەم: 

لــه  زانكۆ كانــدا  ته كنیكییــه كان  په یمانگــه   یه كه مه كانــی  ده رچووانــی  وەرگرتنــى 
ــن(. ــی یه كــه م ب ــك ده رچــووی خول ــه  مه رجێ )ب

1- ده رچــووی یه كــه م لــه   کۆمەڵــەى )پزیشــكی( په یمانگــه ته كنیكییــه كان لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا لــه  
كۆلێــژی پزیشــكی وه رده گیرێــت. 

2- ده رچووی یه كه م له  به شه كانی )ددان( له  سه ر ئاستی پارێزگا له  كۆلێژی پزیشكی ددان وه رده گیرێت.
3- ده رچــووی یه كــه م لــه  به شــی )ده رمانســازی( په یمانگــه  ته كنیكییــه كان لــە ســەر ئاســتی پارێــزگا لــه  

كۆلێــژی ده رمانســازی وه رده گیرێــت.
 4-یەکەمــى بەشــى )شــیکارى نەخۆشــییەکان( ى پەیمانگــە تەکنیکییــەکان لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا لــه  

كۆلێــژی زانســت/ بەشــى تاقیگــەى پزیشــکى وه رده گیرێــت.
ــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا  ــرۆل( ل ــه وت )كارپێكــردن وكۆنت ــه  به شــی ته كنه لۆجیــای ن 5- ده رچــووی یه كــه م ل

ــه وت وه رده گیرێــت. ــاری/ به شــی ن لــە كۆلێــژی ئه ندازی
6- ده رچــووی یه كــه م لــه  به شــی )ڕووپێــوی( لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا لــه  كۆلێــژی ئه ندازیــاری/ به شــی ڕووپێــوی 

وه رده گیرێت.
7- ده رچــووی یه كــه م لــه  به شــی )میكانیــک( لــه  ســه ر ئاســتی پارێــزگا لــه  كۆلێــژی ئه ندازیــاری/ به شــی 

میكانیــک وه رده گیرێــت.
ــان  ــه وه  ده بێــت تێكــڕاى نمره كانی ــه ی خاڵه كانــی )7،6،5،4،3،2،1( ده یانگرێت ــه و قوتابــی/ خوێندكاران 8- ئ

لــه  )%80( كه متــر نه بێــت. 
9- ده رچــووی یه كــه م و دووه م و ســێ یــه م لــه  هــه ر به شــێكی  په یمانگــه  ته كنیكییــه كان  لــه  كۆلێــژی 
هاوپســپۆری )جگــه  لــه  كۆمه ڵــە ی پزیشــكی، ئەندازیــاری( لــه  زانكۆكانــدا وه رده گیرێــن، بــه  مه رجێــک 
تێكــڕاى نمرەکانیــان لــه  )%80( كه متــر نەبێــت، ئەگــەر تێکــڕاى نمرەکانیــان لــە )%80( کەمتــر بــوو 
ئــەوا بــە هەمــان کەمتریــن کۆنمــرەى دەستنیشــان کــراو بــۆ وەرگرتــن لــە زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان 

وەردەگیرێــن لــە زانکۆکانــى تــر بــە سیســتەمى پارالێــل به پێــی خشــته ی ژمــاره  )1(.
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خشته ی )1(
)وه رگرتنی ده رچووانی په یمانگه  ته كنیكییه كان له  زانكوكانی هه رێم )جگه  له  زانكو 

پولیته كنیكییه كان(

كۆلێژ)سكوڵ(ی به شی ته كنیكی له  په یمانگه ژ
هاوتا له  زانكۆ

به شی هاوتا لەكۆلێژ)سكوڵ(
ه كانی زانكۆ

بایۆلۆجی/ بایۆلۆجی پزیشكیزانستددانسازی1

كیمیازانستده رمانسازی2

كیمیازانستسڕكردن3

فیزیازانستتیشك4

فیزیازانستچاره سه ری سروشتی5

فیزیازانستپشكنینی چاو6

فیزیازانستئامێره  تاقیگه  پزیشكییه كان7

تاقیگەی پزیشکیزانستشیکاری نەخۆشییەکان8

جیۆلۆجیزانستتەکنەلۆجیای نەوت ) کارپێکردن و کۆنترۆل(9

كاره بائه ندازیاریكاره با10

میکانیکئەندازیاریمیکانیک11

ڕووپێویئەندازیاریڕووپێوی12

یاسایاسا و رامیاریكارگێری یاسا13

زانسته  رامیارییه كانیاساكارگێری سیاسی14

ئاماركارگێری و ئابووریئامار و زانیاری، ئامار15

کتێبخانە، گشتگیری جۆری، کارگێری نەخۆشخانە، 16
كارگێریكارگێری و ئابووریكارگێری بازارگەری، كارگێری گومرگ

گەشت و گوزار، رێبەری گەشتیاری، کارگێری 17
گه شتیاریكارگێری و ئابووریدەزگاکانی گەشتیاری
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كۆلێژ)سكوڵ(ی به شی ته كنیكی له  په یمانگه ژ
هاوتا له  زانكۆ

به شی هاوتا لەكۆلێژ)سكوڵ(
ه كانی زانكۆ

زانستی دارایی و بانکكارگێری و ئابووریکارگێری بانکی18

سامانی ئاژه ڵكشتوكاڵسامانی ئاژه ڵ19

ڕه زگه ری، باخداری، كشتوكاڵڕه زگه ری20
بێستانكاری

ڕێنمایی كشتوكاڵیكشتوكاڵڕێنمایی كشتوكاڵی21

دروستی ئاژه ڵی )شه قاوه ( + تەکنیکی ڤێترنەری 22
ڤیتێرنه ریپزیشكی ڤیتێرنه ریکەالر

وەرگێران، زمانی ئینگلیزیزمان/ ئادابتەکنیکی وەرگێران23

10- ده رچــووی یه كــه م و دووه م و ســێ یــه م لــە هــەر بەشــێکى په یمانگــه  ته كنیكییــه كان لــه  بەشــى هاوتــا لــە 
كۆلێــژه  ته كنیكییــه كان وه رده گیرێــن ئه گــه ر پســپۆرییه كه یان هه بێــت لــه  هــه ر كۆلێژێكــی ته كنیكــی 

لــه  هــه ر ســێ پارێزگاكــه ی هه رێــم بــه  پێــی خشــته ی ژمــاره  )2(.

خشته ی )2( وەرگرتنی دەرچووانی پەیمانگە تەکنیکییەکان لە زانکۆ پۆلیتەکنیکییەکان

به شی زانستی له  كۆلێژی كۆلێژی ته كنیكیبه شی زانستی له  په یمانگه 
ته كنیكی

تەکنیکی کارگێری هەولێرکارگێری بازارگەری + تەکنیکی وەرگیران

    بازارگەری نێودەوڵەتی و 
زمان

 International)
 Marketing and

languages(

    ژمێریاری + كارگێری بانك

ته كنیكی كارگێری هه ولێر

ته كنیكی كارگێری سلێمانی

ته كنیكی كارگێری دهۆک

ته كنیكی ژمێریاری

ڕاگه یاندن + ڕۆژنامه ڤانی + ڕۆژنامه ڤانی 
ئەلیکترۆنی     + تەكنیكی میدیا

ته كنیكی كارگێری هه ولێر

ته كنیكی كارگێری سلێمانی

ته كنیكی كارگێری دهۆک

 ته كنیكی میدیا

ڕۆژنامه ڤانی ئه لیكترۆنی
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به شی زانستی له  كۆلێژی كۆلێژی ته كنیكیبه شی زانستی له  په یمانگه 
ته كنیكی

 ته كنیكی بازارگه ری + سه رچاوه  مرۆییه كان + 
کارگێری نەخۆشخانە + کارگێری تەندروستی 
+ کارگێری گومرگ + كارگێری كۆگا 
+ كارگێری كار + كارگێری كه ره سته + 
كارگێری نووسینگه  + گشتگیری جۆری + 

کارگێری یاسا

ته كنیكی كارگێری هه ولێر

ته كنیكی كارگێری سلێمانی

ته كنیكی كارگێری دهۆک

ته كنیكی كارگێری

)تێبینی/ لە ڕێزبەندیدا 
پێشینەی         هاوپسپۆری 

پەیمانگە و کۆلێژ بۆ 
وەرگرتن ڕەچاو دەکرێت(

ته كنۆلۆجیای داتابه یسته كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی داتابه یس

)Net work(نێتۆرک
ته كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی

ته كنیكی ئینفۆرماتیكی ئاکرێ

      تۆڕەکانی کۆمپیوتەر

     تۆڕی کۆمپیوتەری 
پاراستنی زانیاری

ته كنۆلۆجیای زانیاری

سیسته می زانیارییه  كارگێرییه كان

سیسته می كۆمپیوته ر

زانستی کۆمپیوتەر

پاراستنی زانیاری

کارگێری ئەلیکترۆنی

کارەبا

گەیاندن

ته كنیكی ئه ندازیاری هه ولێر

ته كنیكی ئینفۆرماتیكی سلێمانی

ته كنیكی كارگێری دهۆک

ته كنیكی ئینفۆرماتیکی ئاكرێ

ئەندازیاری سیستەمی زانیاری 
+ ته كنۆلۆجیای زانیاری

ئەندازیاری ووزه ته كنیكی ئه ندازیاری دهۆکكارەبا )پەیمانگەی تەکنیکی دهۆک(

میكانیك + ساركردن و هه واسازی + تەکنیکی 
ئۆتومبێل + میکانیک و ووزە + ئامێرەکانی نەوت

ته كنیكی ئه ندازیاری هه ولێر

ته كنیكی ئه ندازیاری سلێمانی

ته كنیكی ئه ندازیاری دهۆک

میکانیک + میكانیك و 
ووزه  + ووزه 

بیناكاری + بیناسازی + ڕووپێوی + ڕێگا وبان + 
دروست كردنی ڕێگا + وێنەی ئەندازەیی

ته كنیكی ئه ندازیاری هه ولێر

ته كنیكی ئه ندازیاری دهۆک

   ئه ندازیاری شارستانی/ 
هه ولێر

   ت . ئه ندازیاری ڕێگاوبان/ 
هه ولێر

   ڕێگا وبان/ دهۆک

پانسازی شارته كنیكی ئه ندازیاری سلێمانیڕووپێوی + وێنەی ئەندازەیی + تەکنیکی تەالرسازی
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به شی زانستی له  كۆلێژی كۆلێژی ته كنیكیبه شی زانستی له  په یمانگه 
ته كنیكی

گەیاندنته كنیكی ئه ندازیاری سلێمانیگه یاندن + ئه لیكترۆن 

توانایی کارەباییته كنیكی ئه ندازیاری سلێمانیکارەبا و تاسیساتی کارەبا

په لی ده ستكرد + ته ندروستی كۆمه ڵ + په رستاری 
+ نه خۆشه ڤانی + ئافره تان و له  دایكبوون + 

چاره سه ری سروشتی + پاراستنی ته ندروستی ددان + 
پەرستاری ددان + تیشک + چاو

ته كنیكی ته ندروستی هه ولێر

ته كنیكی ته ندروستی شێخان

چاره سه ری سروشتی

ته ندروستی و كۆمه ڵ

)تێبینی/ لە ڕێزبەندیدا 
پێشینەی هاوپسپۆری پەیمانگە 
و کۆلێژ بۆ وەرگرتن ڕەچاو 

دەکرێت(

شیكاری نه خۆشییه كان + ده رمانسازی + ئامێری 
تاقیگە پزیشکییەکان

ته كنیكی ته ندروستی هه ولێر

ته كنیكی ته ندروستی سلێمانی

ته كنیكی ته ندروستی شێخان

تەکنیکی زانستە 
پڕاکتیکییەکان/ هەڵەبجە

شیكاری نه خۆشییه كان

      تاقیگەی پزیشكی

شیكاری كیمیایی + نه و ت + سیستەمەکانی کار 
پێکردن و کۆنترۆلکردنی نەوت

ته كنیكی ئه ندازیاری دهۆک

ته كنیكی ئه ندازیاری سلێمانی

تەکنیکی زاخۆ

پترۆكیمیا

نەوت و ووزە

جیۆلۆجیای نەوت

 پاراستنی ڕووەک + ڕێنمایی كشتوكاڵی + 
كشتوكاڵی داپۆشراو + ڕووه كه  جوانه كان + 

ڕه زگه ری + بەروبوومی کێڵگەیی + باخداری + 
باخداری و دیزاینی دیمەنی سروشتی

ته كنیكی ئاكرێ

تەکنیکی زانستە 
پڕاکتیکییەکان/ هەڵەبجە

ڕه زگه ری

كارگێری پڕۆژە 
كشتوكاڵییەكان

تەکنیکی زانستە كارگێری پڕۆژە كشتوكاڵییەكان
پڕاکتیکییەکان/ هەڵەبجە

كارگێری پڕۆژە 
كشتوكاڵییەكان

پیشەسازی خۆراک + پیشەسازی خۆراک و کۆنترۆلی 
جۆری + زانستی خۆراک و کۆنترۆلی جۆری

تەکنیکی زانستە 
پڕاکتیکییەکان/ هەڵەبجە

     زانستی خۆراک و 
کۆنترۆلی جۆری

سڕکردنته كنیكی ته ندروستی سلێمانی     سڕکردن

پەرستاریته كنیكی ته ندروستی سلێمانیپەرستاری + پەرستاری مندااڵن + ژنان و منداڵ بوون

     پەیوەندییە گشتییەکان تەکنیکی کارگێری سلێمانیپەیوەندییە گشتییەکان و بازارگەری
و بازارگەری

11- ده رچــووی یه كــه م و دووه م و ســێ یه مــی به شــی په رســتاری لــه  په یمانگــه  ته كنیكییــه كان ) لــە ســەر 
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ئاســتى پارێــزگا( لــه  كۆلێــژى پەرســتارى لــە زانکۆکانــدا وەردەگیرێــن ئەگــەر پســپۆرییەکەیان لــە زانکــۆ 
پۆلیتەکنیکییــەکان نەبــوو ، بــە مەرجێــک تێكــڕاى نمره كانیــان لــه  )%80( كه متــر نه بێــت ، ئەگــەر 

تێکــڕاى نمرەکانیــان لــە )%80( کەمتــر بــوو ئــەوا دەتوانــن بــە سیســتەمى پارالێــل وەربگیرێــن.
12- دەرچووانــى یەکــەم و دووەم و ســێ یەمــى  هــەر بەشــێکى پەیمانگــەکان لــە خوێندنــى ئێــواران بــە هەمــان 
شــێوەى یەکــەم و دووەم و ســێیەمى خوێندنــى بەیانیــان مافــى وەرگرتنیــان دەبێــت لــە زانکــۆ کان )جگــه  لــه  

كۆمه ڵــە ی پزیشــكی ، ئەندازیــاری(  بــەاڵم بــە سیســتەمى پارالێــل.

بڕگەى یانزەیەم:

ڕێنمایــى وەرگرتــن بــە )سيســتەمى كريــدت( لــە زانکــۆ و پەیمانگــە حکومییەکانــى 
هەرێمــى کوردســتان بــۆ ســاڵى خوێندنــى )2020-2021(:

ــە ســەرجەم زانکــۆ حکومــى و  ــت ل ــڕەو دەکرێ ــدت )وحــدات( پەی ــدن سیســتەمى کری ــۆ ئەمســاڵى خوێن 1- ب
ــەى پزیشــکى(. ــە کۆمەڵ ــەکان )جگــە ل تایبەت

2- لــەم سیســتەمە ئەژمارکردنــى )کریــدت( بــۆ وانــە پەیوەندیدارەکانــى هــەر بەشــێک پەیــڕەو دەکرێــت، واتــە 
کۆنمــرەى کۆتایــى قوتابــى/ خوێنــدکار  )%70( ى لــە ســەر کۆنمــرەى پۆلــى دوانــزە دەبێــت و )%30( ى نمــرەى 
لــە ســەر وانــە پەیوەندیــدار بــەو پســپۆریەى کــە پێشکەشــى دەکات، بــۆ نمونــە / وەرگرتــن لــە بەشــى ماتماتیــک 

)کریدیتــى وانــەى بیــرکارى لــە وانەکانــى تــر زیاتــرى پێدەدرێــت(.
3- ئــەم جــۆرە وەرگرتنــە بــە بەرنامەیەکــى ئەلیکترۆنــى لــە الیــەن وەزارەتــەوە ڕێکخــراوەو قوتابــى/ خوێنــدکار 
داواکارى خــۆى پێشــکەش بــەو بــەش و کۆلێژانــە دەکات کــە ئارەزوویەتــى، دواى داخــل کردنــى )نــاوى 
بەکارهێنــەرو ووشــەى تێپــەر( لــە الیــەن قوتابــى/ خوێنــدکار الپەڕەیەکــى تایبەتــى بــۆ دەکرێتــەوە کــە هەمــوو 
کۆلێــژ و بەشــەکانى )زانکۆالیــن، پارالێــل، ئێــواران( لــە خــۆ دەگرێــت، واتــە قوتابــى/ خوێنــدکار ســەر پشــکە 

لــە هەڵبژاردنــى هــەر جــۆرە سیســتەمێکى خوێنــدن. 
4- داواکار مافــى پێشــکەش کردنــى بــۆ چەنــد بــەش و زانکــۆى جیــاواز هەیــە ، بــە مەرجێــک لــە )50( 

هەڵبــژاردن کەمتــر نەبێــت، ئەگــەر کەمتــر بــوو ئــەوا پێشــکەش کردنەکــەى ســەرکەوتوو نابێــت.
5- کەمتریــن کۆنمــرەى پێشــبڕکێى وەرگرتــن بــۆ خوێندنــى بەیانیــان بریتــى دەبێــت لــە )%65( بــۆ کۆلێــژ وە 
)%60(  بــۆ پەیمانگــە، جگــە لــە کۆلێژەکانــی )کشــتوکاڵ، زانســتە ئیســامییەکان( کەمتریــن کۆنمــرەى 

پێشــبڕکێى وەرگرتــن بــۆ خوێندنــى بەیانیــان بریتــى دەبێــت لــە )60%( وە بــۆ سیســتەمى پارالێــل )55%(.
ــى )2019- ــۆ ســاڵى خوێندن ــى( ب ــى زانســتى و وێژەی ــى هەرێمــى کوردســتان )لق ــى ئامادەییەکان 6- دەرچووان
2020( دەتوانــن داواکارى پێشــکەش بکــەن بــۆ پێشــبڕکێ لــە دەرچووانــى خولــى یەکــەم و دووەمــدا ، 
هەروەهــا دەرچووانــى ســاڵى خوێندنــى )2018-2019( کــە لــە هیــچ زانکۆیەکــى )حکومــى و تایبــەت( 

وەرنەگیــراون مافــى پێشــکەش کردنیــان دەبێــت. 
7- بــۆ بەشــەکانى )وەرزش، هونــەرە جوانــەکان، خوێندنــى ئیســامى( وەرگرتــن بــە شــێوەى )چاوپێکەوتــن 
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ــت. ــە زانکــۆکان ئەنجــام دەدرێ ــردوو  ل ــە هەمــان شــێوەی ســاڵی ڕاب ــت و ب ــەوە( دەبێ وتاقیکردن

بڕگەى دوانزەیەم: 

وەرگرتن لە خوێندنى سیستەمى پارالێل:

 1-ڕێــژەى )%40( ى پانــى وەرگرتــن لــە کۆلێــژەکان وە )%50( ى پــان لــە پەیمانگــەکان بــۆ سیســتەمى 
پارالێــل تەرخــان دەکرێــت، جگــە لــە کــەس و کارى شــەهیدان و ئەنفالکــراوان و زیندانیانــى سیاســى، بــەاڵم 
ســەبارەت بــە زانکۆکانــى دەرەوەى شــارە گــەورەکان کــە خوێندنــى تایبەتیــان تێــدا نییــە ئەگــەر پانیــان پــڕ 

نەبــووەوە ئــەوا دەکرێــت چەنــد نمرەیــەک کەمبکرێتــەوە، بــە مەرجێــک )10( نمــرە تێپــەر نــەکات.
2- تەمەنــى پێشکەشــکار نابێــت لــە )35( ســاڵ زیاتــر بێــت بــۆ کۆمەڵــەى پزیشــکى )پزیشــکى ، پزیشــکى 

ددان، دەرمانســازى( وە )40( ســاڵ بــۆ کۆلێــژ و پەیمانگەکانــى تــر وە )30( ســاڵ بــۆ )کۆلێــژى وەرزش(.
3- پێشکەش کردن بۆ خوێندنی پارالێل بە هەمان شێوەى سیستەمەکانى )زانکۆالین، ئێواران( دەبێت. 

4- ســەبارەت بــە هــەر کێشــەیەکى تــر کەیســەکان لــە الیــەن زانکــۆوە بــەرز دەکرێتــەوە بــۆ وەزارەت بــۆ 
چارەســەر کردنیــان بــە شــێوەیەک کــە لــە بەرژەوەنــدى ئاســتى زانســتى قوتابــى/ خوێنــدکار بێــت.

5- کۆنمرەى پێشبڕکێ بەم شێوەیە دەبێت:
* لــە کۆلێژەکانــی )پزیشــکی، پزیشــکی ددان، دەرمانســازی(  ڕەچــاوی )30( نمــرە کەمتــر  لــە کۆنمــرەی 

وەرگیــراو
 لەو ساڵەى خوێندندا دەکرێت.

* لــە کۆلێژەکانــی ئەندازیــاری و یاســا  ڕەچــاوی )35 ( نمــرە کەمتــر لــە کۆنمــرەی وەرگیــراو لــەو ســاڵەى 
خوێندنــدا دەکرێــت.

* بــۆ کۆلێژەکانــى زانســتە تەندروســتییەکان و هــەر  بوارێکــی تــر ڕەچــاوی )45( نمــرە کەمتــر لــە کۆنمــرەی 
وەرگیــراو لــەو ســاڵەى خوێندنــدا دەکرێت.

6- کرێــی خوێندنــی پارالێــل لــە الیــەن ئەنجومەنــی زانکــۆوە دەستنیشــان دەکرێــت بــە پێــی تێچــووی بەشــەکە 
ــى  ــت کرێ ــەم مەبەســتەش زانکــۆکان دەبێ ــۆ ئ ــت، ب ــەوە پەســند دەکرێ ــەن وەزارەت ــە الی و پێداویســتییەکانى ل

خوێنــدن لــە هــەر بــەش و کۆلێژێــک رەوانــەى وەزارەت بکــەن.
7- بــە مەبەســتى هاندانــى خوێنــدن ئەگــەر قوتابــى/ خوێنــدکار کــە بــە سیســتەمى پارالێــل وەرگیــراوە  لــە هــەر 
ســاڵێک یەکــەم بــوو لــە ســەر هەمــوو قوتابیــان/ خوێندکارانــى بەشــەکەى ئــەوا لــە )%75( ى کرێــى خوێنــدن 

دەبوردرێــت و ئەگــەر دووەم بــوو لــە )%50( وە ســێیەم لــە )%25(ى کرێــى خوێنــدن دەبوردرێــت.
8- لــە بــەر زۆری ڕێــژەی دەرچووانــی پۆلــى دوانــزەی ئامادەیــی بــۆ ئەمســاڵی خوێنــدن کورســی خوێندنــی پارالێــل لــە 
زانکــۆکان بــۆ ســاڵى خوێندنــى )2020-2021( تەرخــان دەکرێــت بــۆ دەرچووانــی ئەمســاڵ و ســاڵی پێشــترى 
خوێنــدن، وە ئەگــەر کورســى بــە تــاڵ مایــەوە ئــەوا بــەو پێشکەشــکارانە پــڕ دەکرێتــەوە کــە )5( ســاڵ بەســەر 

دەرچوونیــان تێپــەر نەبــووە.
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9- دەرچــووی کۆلێــژ بۆیــان هەیــە داواکاری پێشــکەش بکــەن و لــە ســەر بنەمــای کۆنمــرەی ئامادەیــی 
پێشــبڕکێ دەکــەن، بــە مەرجێــک کۆنمــرەى قوتابــى لــە )%60( کەمتــر نەبێــت بــۆ کۆلێــژ وە )%55( بــۆ 

پەیمانگــە، جگــە لــە پەیمانگــە تەکنیکییــە پزیشــکییەکان لــە )%60( کەمتــر نەبێــت.
10- ڕەچاوی وانە پەیوەندیدارەکان دەکرێت )دروس المفاضلە(.

11- دابەزین وگواستنەوە بۆ وەرگیراوان بەم سیستەمە ناکرێت.
دەوروبــەرى  وواڵتەکانــى  ئامادەییەکانــى  دەرچووانــى  بــۆ  خوێنــدن  داواکارى  هاندانــى  مەبەســتى  بــە   -12
ــت  ــارى بکرێ ــن دی ــى وەرگرت ــە دەرەوەى پان ــى دەکــرێ ڕێژەیــەک ل ــى و نێودەوڵەت هەرێمــى کوردســتان و بیان
بــۆ وەرگرتنیــان بــە سیســتەمى پارالێــل، لەگــەڵ چاوپۆشــى کــردن لــە هەنــدێ مــەرج وەکــو )تەمــەن، ســاڵى 
ــن  ــى و خوێندكارانــه ش ده گرێتــه وه  كــه  بــه  ره چه لــه ك عيراقي دەرچــوون، کۆنمــرە(. ئــه م برگه يــه  ئــه و قوتاب
بــه الم هه لگــرى ره گه زنامــه ى بيانيــن، بــه  مه رجێــك كــه  پۆله كانــى )10، 11، 12( ى لــه  ده ره وه ى والت تــه واو 

كردبێــت.
وەزارەتــی پــەروەردە  دەبێــت لیســتێک بــە نــاوی ئــەو پێشکەشــکارانە دوای یەکســان کردنــی بڕوانامەکانیــان 

ڕەوانــەی ناوەنــدی وەرگرتــن بــکات بــۆ دابــەش کردنیــان بــە ســەر کۆلێــژ و پەیمانگەکانــدا. 

بڕگەى سیانزەیەم:

 وەرگرتن لە خوێندنى ئێواران لە زانکۆ حکومييەکان:
1- پێويســته  خوێندنــى ئێــواران لــه  بەشــە زانســتە مرۆڤایەتییەكانــی زانكــۆ حكومييــه كان، و په يمانگــه  

بكرێتــه وه .  حكومييــه كان 
2- پانــى وەرگرتنــى خوێندنــى ئێــواران نابێــت لــە ڕێــژەى )%100(ى پانــى پەســندکراوى بەشــەکانى بەیانیــان 

زیاتــر بێــت.
3- دەزگاى سەرپەرشتى و دڵنیایى جۆرى بە دواداچوون دەکات بۆ دڵنیایى لە ئاستى زانستى و کواڵیتى بەشەکان.

4- پێشــکەش کــردن بــە شــێوازى ئەلیکترۆنــى )ئۆناڵیــن( دەبێــت، لــە هەمــان الپــەڕەى ئەلیکترۆنــى تایبــەت بــە 
پێشــکەش کردنــى ) زانکــۆ الیــن، پارالێــل(. 

5- بــۆ زیاتــر دەســتە بەرکردنــى کواڵیتــى و دڵنیایــى جــۆرى، تاقیکردنــەوە کۆتاییــەکان لــە خوێندنــى ئێــواران 
لەگــەڵ خوێندنــى بەیانیــان بەیەکــەوە ئەنجــام دەدرێــت و بــە هەمــان پرســیار دەبێــت.

6- کات ژمێرەکانــى دەوامــى خوێندنــى ئێــواران دەبێــت بــە هاوتــاى کات ژمێرەکانــى خوێندنــى بەیانیــان بێــت 
)لــە 8 کاتژمێــر کەمتــر نەبێــت(.

7- لــە زانکۆکانــدا هــەر بەشــێک )لــە کۆلێــژ و پەیمانگــەکان( ئەگــەر لــە خوێندنــى بەیانیــان قوتابــى/
ــت. ــدکار وەربگرێ ــى/ خوێن ــواران قوتاب ــە دەوامــى ئێ ــە ل ــۆى نیی ــەوا ب ــت، ئ ــدکارى نەبێ خوێن

8- کۆنمــرەى وەرگرتــن لــە پەیمانگــە حکومییــەکان نابێــت لــە )%55( کەمتــر بێــت، ئــەم مەرجــە دەرچوانــى 
ئامادەییــە پیشــەییەکانیش دەگرێتــەوەو کــە تەنهــا مافــى  پێشــکەش کردنیــان بــۆ پەیمانگــە هەیــە بــە 

ڕەچاوکردنــى هاوپســپۆرییان. 
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کۆنمــرەى وەرگرتــن لــە قــەزاو ناحییــەکان و ئــەو شــوێنانەى کــە زانکــۆى تایبەتیــان لــێ نییــە بــە هەمــان 
کۆنمــرەى زانکــۆ تایبەتــەکان دەبێــت.

٩- بۆ وانە پەیوەندیدارەکانى پسپۆرییەکان ڕەچاوى )کریدت( دەکرێت.
10- پێشــینە )ئەولەویــەت( بــۆ دەرچووانــى ئامادەیــى ســاڵى خوێندنــى )2019-2020( دەبێــت تــا ڕێــژەى )80%(، 
ــەوەو  ــڕ دەکرێت ــم پ ــردوو  و دەرەوەى هەرێ ــى ســااڵنى ڕاب ــە دەرچووان ــە ب ــەو ڕێژەی ــەوەى ئ ــڕ نەبوون ــى پ ــە کات وە ل
ڕەچــاوى تەمــەن ناکرێــت، جگــە لــە کۆلێــژ و بەشــەکانى پــەروەردەى وەرزش کــە تەمەنیــان نابێــت لــە )30( 

ســاڵ تێپــەر بــکات.  
11- ئــەو قوتابــى/ خوێنــدکارەى کــە دەرناچێــت ) راســب( دەبێــت و خوێندنــى ئێــواران لــەو قۆناغــەدا نامێنێــت ، 
ئــەوا بــە میوانــدارى دەچێتــە خوێندنــى بەیانیــان بــە سیســتەمى پارالێــل بــە تــەواوى کرێــی خوێندنــى پارالێــل ، وە 

بڕوانامەکــەى بــە ئێــواران دەبێــت.
12- گواســتنەوە بــۆ وەرگیــراوان لــە خوێندنــى ئێــواران بــۆ بەشــى هاوشــێوەى بەیانیــان ناکرێــت لــە بــەر جیــاوازى 

کۆنمرە. 
13- بــە مەبەســتى هاندانــى خوێنــدن ئەگــەر قوتابــى/ خوێنــدکار کــە بــە سیســتەمى ئێــواران وەرگیــراوە  لــە 
ــى  ــە )%75( ى کرێ ــەوا ل ــى بەشــەکەى ئ ــان/ خوێندکاران ــە ســەر هەمــوو قوتابی ــوو ل هــەر ســاڵێک یەکــەم ب

ــت. ــدن دەبوردرێ ــى خوێن ــە )%25(ى کرێ ــە )%50( وە ســێیەم ل ــوو ل ــت و ئەگــەر دووەم ب ــدن دەبوردرێ خوێن
14- ســەبارەت بــە کرێــى خوێندنــى ئێــواران لــە الیــەن ئەنجومەنــى زانکــۆوە دەســت نیشــان دەکرێــت و بــە پێــى 
ــى  ــت )%70( ى نرخــى خوێندن ــر نەبێ ــە مەرجێــک ڕێژەکــە کەمت تێچــووى بەشــەکە و  پێداویســتییەکانى، ب
ــت، بــۆ ئــەم مەبەســتە  ــەن وەزارەتــەوە پەســەند دەکرێ ــەکان لــە الی ــژى هاوشــێوەى زانکــۆ تایبەت ــەش و کۆلێ ب
زانکــۆکان دەبێــت کرێــى خوێنــدن لــە بەشــەکانى کــە خوێندنــى ئێوارانیــان هەیــە ڕەوانــەى وەزارەت بکــەن.

ئەو زانکۆ و پەیمانگەیانەى کە لە دەرەوەى شارە گەورەکانن
)بەسیستەمى پارالێل ئەگەر پانیان پڕنەبووەوە ئەوا دەکرێت چەند نمرەیەک کەم بکرێتەوە بۆ وەرگرتن ، بەمەرجێک 

)10( نمرە تێپەڕ نەکات، وە بە سیستەمى ئێواران بە هەمان کۆنمرەى زانکۆ تایبەتەکان وەردەگیرێن(

کۆلێژ/ پەیمانگەناوی زانکۆژ

 زانکۆی کۆیە1

 زانکۆی سۆران2

زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر3

پەیمانگەی تەکنیکی شەقاڵوە

پەیمانگەی تەکنیکی خەبات

پەیمانگەی تەکنیکی چۆمان

کۆ. پەروەردە مرۆییەکان/ سەید صادقزانکۆی سلێمانی4
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کۆلێژ/ پەیمانگەناوی زانکۆژ

زانکۆی دهۆک5
کۆ. پەروەردە/ ئاکرێ

کۆ. پەروەردەی بنەڕەت/ ئامێدی

 زانکۆی زاخۆ6

 زانکۆی گەرمیان7

 زانکۆی ڕاپەرین8

 زانکۆی هەڵەبجە9

 زانکۆی چەرموو10

زانکۆی پۆلیتەکنیکی دهۆک11

كۆلێژی ته كنیكی ته ندروستی شێخان

كۆلێژی ته كنیكی ئاكرێ

په یمانگه ی ته كنیكی زاخۆ  

په یمانگه ی ته كنیكی ئاكرێ

په یمانگه ی ته كنیكی شێخان

په یمانگه ی ته كنیكی ئامێدی

په یمانگه ی ته كنیكی بەردەرەش

په یمانگه ی ته كنیكی شنگال

زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی12

کۆلێجی تەکنیکی زانستە پڕاکتیکییەکان/ هەڵەبجە

په یمانگه ی ته كنیكی سلێمانی/ پێنجوین

په یمانگه ی ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی ته كنیكی هه ڵه بجه 

په یمانگه ی ته كنیكی چه مچه ماڵ

په یمانگه ی ته كنیكی دووكان

په یمانگه ی ته كنیكی ده ربەندیخان

په یمانگه ی ته كنیكی به كره جۆ
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بڕگەى چواردەیەم: 

 تەرخانكردنى كورسى خوێندن بۆ ڕاگەیاندكاران:
)ڕاگەیاندکار مەرجە ئەندامی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان بێت(

زانكــۆ  و  زانكــۆكان  لــە  ڕاگەیانــدن  بەشــێكى  هــەر  لــە  ڕاگەيانــدن  پاڵێــوراوى   )6( وەرگرتنــى   -1
پۆليتەكنيکییەكاندا، وە ئەو بەشــانەى لقيان هەيە ئەم شــەش كورســيیە دابەش دەكرێت بە ســەر لقەكاندا.
2- ســەبارەت بــە ئەوانــەى پێشــکەش دەکــەن  بــۆ زانکــۆکان، دەرچــووى ئامادەیــى و پەیمانگــەى ڕاگەیانــدن 

بــن و ئامــاژە بکرێــت بــە دوا بڕوانامــە، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )60%( کەمتــر نەبێــت.
3- یــەک لــە ســەر ســێ ى کورســییەکانى خوێنــدن بــە پێــى پێشــبڕکێ بــۆ دەرچووانــى بەشــى ڕاگەیانــدن                      
ــت. ــر نەبێ ــە )60%( کەمت ــە پەیمانگــە ل ــان ل ــى نمرەکانی ــە مەرجێــک تێکڕای ــت، ب ــە پەیمانگــەکان دەبێ ل
4 - یــەک لــە ســەر ســێ ى کورســییەکانى بەشــى ڕاگەیانــدن لــە پەیمانگــە تەکنیکییــەکان لــە زانکــۆ 

پۆلیتەکنیکییــەکان بــۆ دەرچووانــى پیشــەیى دەبێــت، بــە مەرجێــک کۆنمرەیــان لــە )%60( کەمتــر نەبێــت.
5 - تەمەنــى پاڵێــوراو نابێــت لــە )35( ســاڵ زیاتــر بێــت و ئەگــەر تەمەنــى لــە نێــوان )35-40( ســاڵ بێــت، ئــەوا 

بــە خوێندنــى پارالێــل مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکرێــت.
6 - پااڵوتــن بــۆ ئــەم کورســییانە بــە پێشــبڕکێ دەبێــت ، تاقیکردنــەوەى لێهاتوویــى ئەنجــام دەدەن لــە الیــەن 
ــۆ  ــژەى )40%(ى ب ــە ســەر نمــرەى ئامادەیــى و ڕێ ــە ڕێژەیــى )60%( ى ل ــدن ب ــەی زانســتى بەشــەکانى ڕاگەیان لێژن
تاقیکردنەوەى لێهاتووى دەبێت و بە هەر دوو شــێوازى نووســین و چاوپێکەوتن، بە مەرجێک لە تاقیکردنەوەکە 
دەربچێــت لەگــەڵ پێشــکەش کردنــى دۆکۆمێنــت و بابەتــە پەیوەندیــدارەکان بــە هەمــوو چاالکــى ڕاگەیانــدن.
7- نابێــت پاڵێــوراو ســێ ســاڵ زیاتــر لــە ڕۆژى داواکردنــى وەرگرتنــى دا لــە چاالکییەکانــى دابــڕاو بێــت و دەبێــت 

چاالکییەکانى بە دۆکۆمێنت و پشــتگیرى دەزگاکان پێشــکەش بکات.
8 - نابێت پاڵێوراو دەرچووى هیچ کۆلێژیک بێت و یان ناوى سڕا بێتەوە لە کۆلێژ و پەیمانگە.

9 - دواى پااڵوتــن نــاوەکان بــە کۆنووســێک بەرزدەکرێتــەوە لــە ڕێگــەى تۆمــارى گشــتى زانکــۆ بــۆ وەزارەت 
بــۆ پەســەندکردنى.

بڕگەى پانزەیەم:

 قوتابی/ خوێندكاری خاوەن پێداویستی تایبەت:
وه رگرتــن  داواكاری  بــۆی هه یــه   وه رگرتنــی هه بێــت  نابینــا كــه  مه رجه كانــی  قوتابــی/ خوێنــدكاری   -1
ڕاســته وخۆ پێشــكه ش بــكات بــه  به ڕێوه به رایه تــی ناوه نــدی وه رگرتــن بــۆ وه رگرتــن لــه  یه كێــک لــه  كۆلێــژه  

ــاکات. ــن داواکاری پێشــکەش ن ــە ڕێگــەی زانكۆالی ــە ل ــه ت وات ــی فۆرمێكــی تایب ــه  پێ مرۆڤایەتییــەکان ب
2- قوتابــی/ خوێنــدكاری خــاوه ن پێداویســتی  تایبــه ت ئه گــه ر لــه  كۆلێژێــک یــان په یمانگەیــه ک وەرگیــرا و 
جه ســته ی شــیاو نه بــوو بــۆ ئــه و جــۆره  خوێندنــه ، ئــه وا به ڕێوه به رایه تــی ناوه نــدی وه رگرتــن بــۆی هه یــه  بیگوازێتــەوە 

بــۆ خوێندنێكــی شــیاوتر بــه  پێــی کەمتریــن كۆنمــره ی وەرگیــراو لــە زانکــۆ و پەیمانگەکانــی هەرێــم.
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بڕگەى شانزەیەم: 

ڕەچاوکردنی سنووری جوگرافی:
1- )%80( ی  كورســییه كانى خوێنــدن لــه و زانكۆیانــه ی كــه  لــه  هــه ر پارێزگایــه ک هه یــه  بــۆ قوتابیــان/ 
خوێندكارانــی دانیشــتووی پارێزگاكــه  ده بێــت و لــه  )%20( ی كورســییه كانیش بــۆ کێبڕكێــی گشــت 
قوتابیــان/ خوێندكارانــی هه رێــم ده بێــت، بــە ڕه چــاو كردنــی ئــەوەی کــە ناوچه كانــی گه رمیــان و پارێــزگای 

هه ڵه بجــه  لــە ســه ر پارێــزگای ســلێمانی ده بێــت.
ــۆ  ــى ب ــی ســنووری جوگراف ــه  پێ ــه كان ب ــه  په یمانگــه  ته كنیكیی ــدن ل 2- )%100( ی کورســییەکانی خوێن

ــی دانیشــتووی پارێزگاکــە دەبێــت. قوتابیانــی/ خوێندکاران
3- وه رگرتنــی ده رچــووان لــه  تاكــه  به شــه كان )كۆلێــژ بێــت یــان په یمانگــه ( ڕێــژه ی )%40( ى وه رگرتــن بــۆ 

ئــه و پارێزگایــه  ده بێــت كــه  به شــه كه ی تێدایــه  و  )%60( ى بــۆ ده رچووانــی هه رێــم.

بڕگەى حەڤدەیەم :

ــە پەیوەندیدارەکانــی زانکــۆکان و فه رمانگــه ی  ــە ئەســتۆی الیەن ــە ل جێبەجــێ کردنــی گشــت ئــەو ڕێنماییان
خوێنــدن و پــان دانــان و بــه  دواداچــوون/ بەڕێوبەرایەتــی ناوەنــدی وه رگرتــن دایــە، بــۆ هــەر خــاڵ و بڕگەیــەک بــە 

پێــی تایبەتمەنــدی خــۆی.
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به ندی دووەم

مەرجە تایبەتییەکانی وەرگرتن
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مەرجە تایبەتییەکانی وەرگرتن

بڕگەى چوارەم :

مەرجە تايبەتييەکانی وەرگرتن:

به  مه رجێک پێشکەش کردن بۆ ز

تێکڕای نمره ی پۆلی دوانزه  لە )85%( كه متر نه بێت. کۆلێژە پزیشكيیەکان )پزیشكی 
، پزیشكی ددان ، دەرمانسازی( أ

وه رگرتنی ده رچووان له  كۆلێژی ڤێترنه ری كه  له  زانكۆی سلێمانی و 
زانكۆی دهۆک هه یه  ڕێژه ی وه رگرتن )%70( بۆ پارێزگایه  و )%30( بۆ 

پارێزگاكانی تر ده بێت.
كۆلێژی پزیشكی فێترنه ری ب

تێکڕای نمره ی پۆلی دوانزه لە )80%( كه متر نه بێت، پێش ئەژمارکردنى 
سیستەمى کریدیت.

کۆلێژى ئه ندازیاری نه وت و 
کيمياوی )بەشەکانی نەوت ، پترۆل 

، کيمياوی(
ج

تێکڕای نمره ی پۆلی دوانزه  لە )%80( كه متر نه بێت ، پێش ئەژمارکردنى 
سیستەمى کریدت، بەشەکانی بیناسازی و تەالرسازی نابێت نەخۆشی 

ڕەنگبینی )عمى االلوان( ی هەبێت.

بەشەکانی ئەندازیاری لە 
زانکۆکان جگە لە بەشەکانی 

خاڵی )ج(
د

خوێندن لەم بەشە بەهەمان مەرجەکانى بەشەکانى ئەندازیارى لەزانکۆکان 
دەبێت، دووساڵى یەکەمى خوێندن لە زانکۆى سەالحەددین لە هەولێر وە دوو 
ساڵى دووەمى خوێندن لە زانکۆى )Nationa Aviation( لە ئۆکرانیا 

دەبێت، کرێى چوار ساڵى خوێندن و خەرجى مانەوەو هاتووچۆ وخەرجى ڕۆژانە 
لە ئۆکرانیا لە سەر ئەستۆى خودى قوتابى دەبێت ، قوتابى/ خوێندکار دوو 

بڕوانامە وەردەگرێت )ئۆکرانى و زانکۆى سەالحەددین(.

بەشى ئەندازیارى فڕۆکەوانى 
لەزانکۆى سەالحەددین.  هـ

تێکڕای نمره ی پۆلی دوانزه  لە )80%( كه متر نه بێت، پێش ئەژمارکردنى 
سیستەمى کریدیت.

بەشەکانی ئەندازیاری لە کۆلێژە 
تەکنیکییەکان و 

پێویستە چاوپێکەوتن لە کۆلێژەکە ئەنجام بدات ، پاش ڕاگەیاندنى 
ئەنجامەکانى وەرگرتن وکورسییەکانی خوێندن لە کۆلێژەکانی 
پەرستاری لە هەر زانکۆیەک لە )25%( بۆ ڕەگەزی نێر و لە )%75( 
بۆ ڕەگەزی مێ دەبێت، جگه  له  به شی مامانی له  كۆلێژی په رستاری له  

زانكۆی هه ولێری پزیشكی ته نها بۆ ڕه گه زی مێینه یه .

کۆلێژەکانی پەرستاری لە هەر 
زانکۆیەک ز
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به  مه رجێک پێشکەش کردن بۆ ز

بۆ زانین دەرچووانی ئەم بەشانە نازناوی پزیشک وەرناگرن و ماوەی 
خوێندنیان چوار ساڵە.

کۆلێژی زانستە ته ندروستییه كان 
بەشەکانی )کيميای ژيانی 
كلینكی، مایكرۆبایلۆجی 

پزیشكی، چارەسەرى سروشتى(، 
زانکۆی هەولێری پزيشکی و 
كۆلێژى زانستی تەندروستی 
بەشەکانى )زانستى البوردى 

پزیشکى، زانستى سڕکردن( لە 
زانکۆی دهۆک، بەشی میدیکەڵ 

مایکرۆبایۆلۆجی، کلینیکەڵ 
سایکۆلۆجی لە زانكۆى کۆیە

ح

وه رگرتن بۆ به شی زانستییه،  ده بێت كۆنمره ی قوتابی )%74( كه متر 
نه بێت، پێش ئەژمارکردنى سیستەمى کریدیت و خوێندن له م به شه  به  زمانی 

ئینگلیزیه .
خوێندن له م به شه  )5( پێنج ساڵه ، وه  بڕ ی تێچووی خوێندن  )$3000( 
سێ هه زار دۆالرە  بۆ هه ر ساڵێكی خوێندن و  ساڵی پێنجه م به  خۆڕاییه ، 
قوتابى/ خوێندکار ساڵى یه كه م  كۆرسى یەکەم  زمانی ئینگلیزی 

دەخوێنێت و  له  كۆرسی دووه م ده ست به  خوێندنی زانستی ده كات و ته مه نی 
پێشكه شكار نابێت له  )30( ساڵ زیاتر بێت. 

ئەم خوێندنە پرۆگرامێكی هاوبەشە لەگەڵ زانكۆی تیۆ دۆرتمۆند لە واڵتی 
ئەڵمانیا و دەرچووی ئەم بەشە بڕوانامەی بەكالۆریۆسی هاوبەشی زانكۆی 

دهۆك - تیۆ دۆرتمۆند وەردەگرێت.

ط پان دانان جهی / زانكۆی دهۆک

بۆ زانین ئەم بەشە بڕى تێچووى خوێندنى )4000$( چوار  هه زار دۆالر ە بۆ 
هه ر ساڵێكی خوێندن.

ئەم خوێندنە پرۆگرامێكی هاوبەشە لەگەڵ زانكۆی
)Technische Hochschule Mittelhessen(

لە واڵتی ئەڵمانیا و دەرچووی ئەم بەشە بڕوانامەی بەكالۆریۆسی هاوبەشی 
زانكــۆی دهــۆك - )Technische Hochschule Mittelhessen( وەردەگرێت.

بایۆ میدیکاڵ/ کۆلێژى ئەندازیارى 
/ زانکۆى دهۆک ى

وەرگرتن لەم بەشە بۆ دەرچووانى لقى زانستییە و خوێندن بە زمانى 
ئینگلیزیە.

بەشى زانستى تاقیگەى پزیشکى 
لە زانکۆى چەرموو و ڕاپەرین ک
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به ندی سێیەم

ڕێنامییەکانی گواستنه وه  و دابه زینی قوتابیان/خویندكاران  

لە زانکۆكانی هەرێمی كوردستان
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مەرج و ڕێنماییەکانی 

گواستنەوەو دابەزینی قوتابیان/ خویندكاران لە زانکۆ و 
پەیمانگەکانی هەرێم بۆ ساڵی خوێندنی 2021-2020

ڕێنماییەكانی گواستنەوە و دابەزینی قوتابیان/ خوێندکاران:
بڕگەی یەكەم : گواستنەوە

لــە كۆلێــژی  قوتابیــان/ خوێنــدكاران  یەكــەم: گواســتنەوەی  /خاڵــی  یەكــەم  بڕگــەی 
بــەرزەكان: بــۆ كۆلێــژی كۆنمــرە  نزمــەکان  كۆنمــرە 

ئــەو کۆلێــژ و بەشــانەی ســاڵی یەکەمیــان)Foundation ( دەبێــت ئــەم بڕگەیــە دەرچــووی ئــەم قۆناغــە 
ناگرێتــەوە بەڵکــو دەبێــت قوتابــی/ خوێنــدکار ســاڵی ئەکادیمــی تــەواو کردبێــت. 
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خشتەی ژمارە )1( / ئەو کۆلێژ و بەشانەی ساڵی یەکەمیان)Foundation(ـە
کۆلێژ/ بەش  زانکۆ ژ

کۆلێژی زانستە سیاسییەکان/ بەشی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان دیبلوماسی سەالحەددین
کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان / بەشی فەلسەفەو توێژینەوە کەلتورییەکان سلێمانی

کۆلێژی پەروەردە/ زمانی عەرەبی

گەرمیان

کۆلێژی پەروەردە/ زمانی کوردی

کۆلێژی پەروەردە/ زمانی ئینگلیزی

کۆلێژی پەروەردە/ مێژوو

کۆلێژی پەروەردە/ دەرونناسی

کۆلێژی پەروەردە/ جوگرافیا

کۆلێژی پەروەردە/ کیمیا

کۆلێژی پەروەردە/ بایلۆجی

کۆلێژی پەروەردە/ فیزیا

کۆلێژی پەروەردە/ ماتماتیک

کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ زانستە کۆمەاڵیەتییەکان

کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ زمانی عەرەبی

کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ زمانی کوردی

کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ باخچەی ساوایان

کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/ پەروەردەی وەرزش

کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەکان/ زمانی ئینگلیزی

کۆلێژی زمان و زانستە مرۆڤایەتییەکان/ زمانی عەرەبی

کۆلێژی پەروەردەی وەرزش/ زانستە وەرزشییەکان

کۆلێژی کشتوکاڵ/ سامانی ئاژەڵ

کۆلێژی زانست/ زانستی کۆمپیوتەر

IT /کۆلێژی کۆمپیوتەرو تەکنەلۆجیای زانیاری/ خانەقین

Network /کۆلێژی کۆمپیوتەرو تەکنەلۆجیای زانیاری/ خانەقین
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کۆلێژ/ بەش  زانکۆ ژ
کۆلێژی زانستەکرداری و تەندروستییەکان/ بەشی کیمیای دەرمانسازی

چەرموو

کۆلێژی زانستەکرداری و تەندروستییەکان/ بەشی زانستی تاقیگەی پزیشکی

کۆلێژی زانستەکرداری و تەندروستییەکان/ بەشی فیزیای پزیشکی

کۆلێژی زانستەکرداری و تەندروستییەکان/ بەشی کۆمپیوتەری کرداری

کۆلێژی پەروەردەو زمان/ بەشی زمانی ئینگلیزی

کۆلێژی پەروەردەو زمان/ بەشی زمانی عەرەبی بۆ قسەکەرانی بیانی

کۆلێژی پەروەردەو زمان/ بەشی زانستە گشتییەکان

کۆلێژی کارگێری و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی/ بەشی ژمێریاری

کۆلێژی کارگێری و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی/ بەشی کارگێری گشتی

کۆلێژی کارگێری و بەڕێوەبردنی سامانی سروشتی/ بەشی کارگێری نەوت و گازو ووزە

 قوتابیــان/ خوێنــدكاران مافــی گواســتنەوە یــان هەیــە لــە كۆلێــژی كۆنمــرە نزمــەکان بــۆ كۆلێــژی كۆنمــرە 
بــەرزەكان ئەگــەر ئــەم مەرجانــەی خوارەوەیــان هەبێــت وەک لــە خشــتەی ژمــارە )2( دا هاتــووە، بــە پێــی فۆرمــی 

ژمــارە )1( :

ــا  ــە زانكــۆ، واتــە ســاڵی كەوتــن ی ــە قۆناغــی یەکــەم ل أ- دەبێــت قوتابــی/ خوێنــدكار ســاڵی یەكەمــی بێــت ل
ــت. دواخســتنی نەبێ

ب- قوتابــی/ خوێنــدكار یەكــەم بێــت لــە ســەر ئاســتی پارێــزگا لــە خولــی یەکــەم و كۆنمــرەی لــە )80%( 
كەمتــر نەبێــت.

ج- ساڵی پێشوو بۆیان ناچێتە سەر میچی خوێندن.

د- فەرمانــی گواســتنەوەی ئــەم قوتابیانــە لــە وەزارەتــەوە دەردەچێــت و ئەگــەر لێژنــەی چاوپێکەوتنــی قوتابــی 
لــە زانکۆکانــدا الریــان هەبــوو لــە بــەر هــۆی تەندروســتی ئــەوا دووبــارە دەنێردرێتــەوە بــۆ وەزارەت بــۆ چارەســەر 

ــی بابەتەکــە. کردن
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ــژی  ــۆ کۆلێ ــژی کۆنمــرە نزمــەکان ب ــە کۆلێ ــدکاران ل ــان/ خوێن خشــتەی ژمــارە )2( ی گواســتنەوەی قوتابی
ــن ــی بڕگــەی یەکەمــی گواســتنه وه و دابه زی ــە پێ ــان ب ــۆ بەشــە هاوتاکانی ــەرزەکان ب کۆنمــرە  ب

                 
بەش لە کۆلێژەکانی زانکۆ بەشی هاوتا لە کۆلێژەکانی زانکۆ  ژ

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی پزیشكی ڤێتێرنەری

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی زانست/ بەشی زیندەوەرزانی

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژ / فاکەڵتی زانستە تەندروستییەکان/ مایکرۆبایۆلۆجی

کۆلێژی پزیشکی سکوڵی تەندروستی/ میدیکەڵ مایکرۆبایۆلۆجی

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی زانسته  تەندروستییه كان/ زانستی البوری پزیشكی

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی زانسته  تەندروستییه كان/ چارەسەری سروشتی

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی تەکنیکی تەندروستی / شیکاری نەخۆشییەکان

کۆلێژی پزیشکی کۆلێژی پەرستاری

کۆلێژی دەرمانسازی کۆلێژ/ فاکەڵتی زانست/ بەشی کیمیا

کۆلێژی دەرمانسازی کۆلێژی زانستە تەندروستییەکان/ کیمیای ژیانی کلینکی

کۆلێژی دەرمانسازی کۆلێژی زانسته  تەندروستییه كان/ زانستی سڕكردن

کۆلێژی پزیشكی ڤێتێرنەری کۆلێژی کشتوکاڵ/ بەشی زانستی ئاژەڵ

کۆلێژی زانست/ بایۆلۆجی کۆلێژی کشتوکاڵ/ بەشی بەروبومی کێڵگەیی، باخداری

کۆلێژی ئەندازیاری/ سەرچاوەکانی ئاو 
کۆلێژی زانست/ژینگە/ بە مەرجێک لە خولی یەکەم                
دەرچووبێت و کۆنمرەی لە )%80( کەمتر نەبێت، وە لە وانەکانی       

)فیزیا- ماتماتیک( لە پۆلی دوانزە لە )160( کەمتر نەبێت.

کۆلێژی ئەندازیاری/ سەرچاوەکانی ئاو

کۆلێژی کشتوکاڵ/ بەشی خاک و ئاو/ بە مەرجێک لە خولی 
یەکەم دەرچووبێت و کۆنمرەی لە )%80( کەمتر نەبێت، وە لە 
وانەکانی        )فیزیا- ماتماتیک( لە پۆلی دوانزە لە )160( 

کەمتر نەبێت. 
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بەش لە کۆلێژەکانی زانکۆ بەشی هاوتا لە کۆلێژەکانی زانکۆ  ژ

کۆلێژی کشتوکاڵ/ بەشی زانستی خۆراک و خۆراکی مرۆڤ کۆلێژی زانست/ کیمیا

کۆلێژی کارگێری و ئابووری/ کارگێری کۆلێژی کشتوکاڵ/ بەشی کارگێری کشتوکاڵی وە پەرە 
پێدانی ناوچەی گوند نشین

کۆلێژی ئەندازیاری/ بەشی کارەبا کۆلێژی زانست/ بەشی فیزیک

کۆلێژی ئەندازیاری/ بەشی شارستانی کۆلێژی زانست/ بەشی ماتماتیک

کۆلێژی ئەندازیاری/ بەشی پرۆگرامسازی کۆلێژی زانست/ بەشی کۆمپیوتەر

کۆلێژی ئەندازیاری/ بەشی جیۆتەکنیک کۆلێژی زانست/ بەشی جیۆلۆجی

کۆلێژی ئەندازیاری/ بەشی نه وت  Petroleum(        سکوڵی زانست/ پترۆلیۆم جیۆساینزی نه وت 
)Geo Science

کۆلێژی زانست/ بەشی ماتماتیک کۆلێژی کارگێری و ئابووری/ بەشی ئامار

بڕگەی یەكەم /خاڵی دووەم: 

گواستنەوەی قوتابیان/ خوێندكاران لە نێوان زانكۆ و پەیمانگەكانی هەرێم:
)ئــەو زانکۆیانــەی کــە سیســتەمی )بۆڵۆنــا( پەیــڕەو دەکــەن تەنهــا لــە نێــوان خۆیاندا قوتابی/ خوێنــدکار دەتوانێت 

گواســتنەوە بــکات وە لــە ســنووری پارێزگاکانــدا بــەاڵم مافــی دابەزینیــان هەیــە لەگەڵ زانکۆکانی تر(:

قوتابــی/ خوێنــدكار مافــی گواســتنەوەی دەبێــت لــە گشــت قۆناغــەكان، جگــە لــە قۆناغــی یەكــەم، لــە نێــوان 
زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم ئەگــەر یەكێــک لــەم مەرجانــەی خــوارەوەی هەبێــت:  

ــا ســەرووتر و دانیشــتووی هەمــان  ــەی باشــە، ی ــە پل ــە خوولــی یەكەمــدا ب أ- قوتابــی/ خوێنــدكار دەرچــوو بێــت ل
پارێــزگا یــا نزیــک ئــەو شــارە بێــت كــە گواســتنەوەی بــۆ دەكرێــت.

ب- قوتابــی/ خوێنــدكار ئەگــەر دایكــی یــان باوكــی كۆچــی دوایــی كردبێــت لــە ســااڵنی خوێندنــی زانکــۆ، بە 
بەڵگــەی فەرمــی بیســەلمێنێت کــە وەفاتنامــە )بیــان الوفــاە( و )صــورە القیــد( وە دانیشــتووی هەمــان پارێــزگا 
یــا نزیــک ئــەو شــارە بێــت كــە گواســتنەوەی بــۆ دەكرێــت، ئەگــەر کــۆچ کردنەکــە لــە ســااڵنی خوێنــدن 

نەبــوو ئــەوا گواســتنەوەکە بــە سیســتەمی پارالێــل بــە نیــوەی پــارەی پارالێــل دەبێــت. 

ج- ئەگــەر قوتابــی/ خوێنــدكار هاوســەرگیری ببەســتێت لــە ســااڵنی خوێندنــی زانکــۆ دەبێــت بــە بەڵگــەی 
فەرمــی بیســەلمێنێت لــە گرێبەســتی هاوســەرگیری، وێنــەی ڕەســەنی تۆمــاری بــاری شارســتانی )صــورە القیــد( 
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ی ڕەســەن و بــە فەرمــی تۆماركردنــی لــە لیســتی بــاری شارســتانی و دڵنیایــی دەرچــوون )صحــە الصــدور( بــۆ 
بەڵگەنامــەكان بكرێــت، بــە هەمــان شــێوە بــۆ ئافــرەت ڕەچــاوی جیابوونــەوەی خێزانــی )گاق( بكرێــت و 
لــە كاتــی دەركەوتنــی هــەر ســاختەكارییەک لــە بەڵگەنامــەكان لێپرســینەوەی یاســاییان لەگــەڵ بكرێــت. 
ئەگــەر هاوســەرگیری کردنەکــە لــە ســااڵنی خوێنــدن نەبــوو ئــەوا گواســتنەوەکە بــە سیســتەمی پارالێــل 

بــە نیــوەی پــارەی پارالێــل دەبێــت.

د- هــەر قوتابــی/ خوێندكارێــک )تەنهــا بــۆ ڕەگــەزی مێینــە( لــە ســااڵنی خوێندنــی زانکــۆ منداڵــی ببێــت و بــە 
بەڵگــەی فەرمــی بیســەلمێنێت. ئەگــەر منــداڵ بوونەکــە لــە ســااڵنی خوێنــدن نەبــوو ئــەوا گواســتنەوەکە بــە 

سیســتەمی پارالێــل بــە نیــوەی پــارەی پارالێــل دەبێــت.

هـــ- منداڵــی )كــوڕ و كچــی(ی شــەهید و ئەنفــال كــراوەكان مافــی گواســتنەوەیان هەیــە لــە نێــوان زانكــۆ بــۆ 
هەمــان  كۆلێــژ / پەیمانگــە و بەشــی کــە لێــی وەرگیــراون و بــە نووســراوی پشــتگیری وەزارەتــی كاروبــاری 
شــەهیدان و ئەنفالكــراوەكان، وە بــە واژووی بەڕێــز وەزیــری كاروبــاری شــەهیدان و ئەنفالكــراوەكان 

یاخــود بەڕێوبــەری گشــتی دەبێــت.

و- قوتابــی/ خوێنــدكاری )کــوڕ وکــچ( ی مامۆســتایانی زانكــۆ لــە هەڵگرانــی بڕوانامــەی ماســتەرو دكتــۆرا 
لــە )مامۆســتای یاریــدەدەر، مامۆســتا، پرۆفیســۆری یاریــدەدەر، پرۆفیســۆر( مافــی گواســتنەوەیان هەیــە ئەگــەر 
دەرچووبــن، هەروەهــا كــوڕ و كچــی فەرمانبەرانــی زانكــۆکان و دەزگاکانــی ســەر بــە وەزارەتــی خوێندنــی 

بــااڵ بــە مەرجێــک ســااڵنی خزمەتــی لــە )15( ســاڵ کەمتــر نەبێــت.

ز- گواســتنەوە بــۆ کۆلێــژی پزیشــکی کــە سیســتەمی ئەنتیگرەیشــن پەیــڕەو دەکات ناکرێــت چونکــە 
قوتابــی دادەبەزێنرێتــە قۆناغــی یەکــەم و ئەمــەش وا دەکات پانــی ڕێــژەی قوتابیانــی قۆناغــی یەکــەم زیــاد 

بــکات.

ح- قوتابــی/ خوێنــدكار لــە خوێندنــی بەیانیــان مافــی گواســتنەوەی هەیــە بــۆ خوێندنــی ئێــواران بــە مەرجێــک لــە 
هەمــان پســپۆری خۆیــدا بێــت، دوای الری نەبوونــی هــەر دوو ال بــە ڕەچاوكردنــی توانــای بەشــەكە لەگــەڵ كــۆ 

نمرەكــەی و پێدانــی کرێــی خوێنــدن.

گ - )قوتابیــان/ خوێنــدكاران( ی كۆلێــژە ئەهلییــەكان بــە هیــچ شــێوەیەک مافــی گواســتنەوە یــان میوانداریان 
نییــە بــۆ زانكــۆ و كۆلێــژە حكومییەكان.

ی- گواســتنەوەی قوتابیــان/ خوێنــدكاران لــە بەشــەكانی ئێــواران بــۆ بەشــەكانی هاوشــێوەی بەیانیــان ناكرێــت 
لــە بــەر جیــاوازی کۆنمــرەی پێشــبڕکێ. 

ــە  ــی و پەیمانگــەكان ب ــژ و فاکەڵت ــوان كۆلێ ــە نێ ــان/ خوێنــدكاران ل ک- هەمــوو گواســتنەوەیەكی قوتابی
ڕێــگای كۆلێــژ و فاکەڵتــی و پەیمانگــەكان و ســەرۆكایەتی زانكــۆكان دەبێــت )بــە پێــی ڕێــز بەنــدی و 
پەیوەنــدی( بــە مەرجێــک دوای ئەنجامدانــی وێنەیــەک لەگــەڵ بەراییــەكان بدرێتــە وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵو 
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توێژینــەوەی زانســتی/ فەرمانگــەی خوێنــدن و پــان دانــان و بەدواداچــوون/ بەڕێوەبەرایەتــی ناوەنــدی وەرگرتــن 
بــۆ ووردبینــی.

 ل- مامەڵــەی گواســتنەوەی قوتابیــان/ خوێنــدكاران دەســت پــێ  دەكات بــە پڕكردنــەوەی فۆرمــی ژمــارە )2(، 
لــە تۆمــاری كۆلێــژ / پەیمانگــە بــە ڕەچاوكردنــی ڕەزامەنــدی بەشــی زانســتی، ئینجــا فۆرمــی ژمــارە )2( 
دەنێردرێــت بــۆ تۆمــاری گشــتی زانكــۆ وە دوای ڕەزامەنــدی تۆمــاری گشــتی زانكــۆ دەنێردرێتــە تۆمــاری 
گشــتی زانكــۆی داواكــراو، تــا الری نەبوونیــان بــە فەرمــی وەربگیرێــت لەگــەڵ ڕەچاوكردنــی الری نەبوونــی 
بەشــی )كۆلێــژ / پەیمانگــە( ی داواكــراو لەگــەڵ بەرابەركــردن و مەقاســەكردنی وانــەكان لــە الیــەن 
بەشــی زانســتی داواكــراو دا لەگــەڵ ناردنــی لیســتی ئــەو وانانــەی كــە خوێندویەتــی لەگــەڵ یەكــەكان لــە 
ــان چــوار  ــە دوو وانــەی ســااڵنە ی ــر ل ــەی داواكــراو زیات ــە شــێوەیەک )ئەگــەر وان ــدا ب ســااڵنە و وەرزییەكان
وانــەی وەرزی بــوو دەبــێ  قۆناغێــک داببەزێندرێــت(، وە لــە كاتــی پێشــبڕكێ  لــە ســەر گواســتنەوەكان لــە 
یــەک پرۆســەدا ڕەچــاوی كۆنمــرەی قۆناغەكەیــان دەكرێــت و هەمــوو فەرمانــی گواســتنەوەی قوتابیــان/ 

ــە پێــی پەیوەنــدی گواســتنەوەكە.  ــە واژووی ســەرۆكی زانكــۆکان دەبێــت ب خوێنــدكاران ب

م- بــۆ زانکــۆکان هەیــە ســەیری داوای گواســتنەوەی هەنــدێ لــە قوتابیــان/ خوێنــدکاران بــکات بــۆ گشــت 
قۆناغەکانــی خوێنــدن )جگــە لــە قۆناغــی یەکــەم( بــۆ هەمــان بــەش بــۆ شــوێنی نیشــتەجێ بوونیــان بــە هــۆی 
ئــەو نەخۆشــییانەی کــە زۆر ســەخت و قــورس و بــەردەوام و درێژخایــەن و ترســناک و چارەســەریان زەحمەتــە 

و بــە فیعلــی پێویســت دەکات لــە ژێــر چاودێــری خانەوادەکانیانــدا بــن بــە پێــی میکانیزمــی خــوارەوە:-

میکانیزمی جێبەجێ کردنی بڕگەی یەکەم/ خاڵی دووەم )م(:

1- قوتابــی/ خوێنــدکار داواکاری گواســتنەوەی لەگــەڵ هاوپێــچ کردنــی گشــت ڕاپــۆرت و دۆکۆمێنتــە 
پزیشــکییەکانەوە کــە بــاری تەندروســتی قوتابــی/ خوێنــدکار دەســەلمێنێت بــە هــۆی ئــەو نەخۆشــییانەی کــە 
زۆر ســەخت و قــورس و بــەردەوام و درێژخایــەن و ترســناک و چارەســەریان زەحمەتــە و بــە فیعلــی پێویســت دەکات 
لــە ژێــر چاودێــری خانەوادەکانیانــدا بــن پێشــکەش بــە کۆلێــژ و پەیمانگەکــەی دەکات و لــە ڕێگــەی کۆلێــژ 
و پەیمانگەکــە داواکارییەکــەی بــۆ تۆمــاری گشــتی زانکۆکــەی بــەرز دەکرێتــەوە و هاوپێچــی فۆرمــی 

گواســتنەوەی ژمــارە )2( دەکرێــت.

گــەڵ  لــە   )2( ژمــارە  فۆرمــی  لێدەکرێــت  کــە گواســتنەوەکەی  زانکۆیــەی  ئــەو  تۆمــاری گشــتی   -2
دۆکۆمێنتــەکان بــەرز دەکاتــەوە بــۆ تۆمــاری گشــتی ئــەو زانکۆیــەی کــە قوتابــی/ خوێنــدکار داواکاری بــۆ 

دەکات لــە شــوێنی نیشــتە جــێ بوونــی بــە هاوپێــچ کردنــی گشــت بەراییــەکان.

3- تۆمــاری گشــتی ئــەو زانکۆیــەی کــە داواکارییەکــەی ئاراســتە کــراوە بــە نووســراوی فەرمــی نوســراوێک 
ســنووری  لــە  زانکــۆکان  لــە  بــە کاروبــاری گواســتنەوە  تایبــەت  پزیشــکی  )لێژنــەی  بــۆ  بەرزدەکاتــەوە 
پارێزگاکانــی زانکــۆی داواکــراو( لەگــەڵ هاوپێــچ کردنــی ڕاپۆرتــە پزیشــکییە ڕەســەنەکە بــە پێــی شــوێنی 

جوگرافــی کــە بریتیــە لــە ســێ بنکــە:
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زانکۆبنکەپارێزگاژمارە

ا- ســەالحەددین ب- هەولێــری پزیشــکی ج- پۆلیتەکنیکــی بنکەی زانکۆی هەولێری پزیشکیهەولێر1
ــە هەولێــر د- ســۆران هـــ- کۆی

بنکەی کۆلێژی پزیشکی سلێمانیسلێمانی2
ا- سلێمانی ب- پۆلیتەکنیکی سلێمانی ج- گەرمیان

د- هەڵەبجە هـ- ڕاپەرین و- چەرموو

ا- دهۆک ب- زاخۆ ج- پۆلیتەکنیکی دهۆک بنکەی کۆلێژی پزیشکی دهۆکدهۆک3

   

 ئــەم لێژنــە تایبەتانــە هەڵدەســتن بــە وەرگرتــن و جێبەجێکردنــی گشــت مامەڵەکانــی گواســتنەوەی قوتابــی/   
خوێنــدکاران بــە پێــی بڕگــەی )یەکــەم / خاڵــی دووەم/ م(.

4- لێژنــەی پزیشــکی تایبــەت بــە کاروبــاری گواســتنەوە لــە زانکــۆکان وەاڵمــی نووســراوەکە دەداتــەوە بــۆ 
ئــەو زانکۆیــەی کــە نووســراوی بــۆ ئاراســتە کــردووە بــە ڕاپۆرتێــک کە تێیدا باری قورســی نەخۆشــیەکە 
و پێویســتی قوتابــی/ خوێنــدکار بــۆ درێــژە پێدانــی خوێندنــی لــە نزیــک کــەس وکاریــەوە، نابێــت بڕیــاری 
لێژنــەی پزیشــكی تایبــەت بــه گواســتنەوه گۆرانــكاری تێــدا بكرێــت واتــا بــۆ هــەر حاڵەتێــک یەكجــار 

بڕیــاری لــه ســەر دەدرێــت.

5- دوای وەرگرتنــەوەی وەاڵمــی لێژنــەی پزیشــکی تایبــەت، ئــەو زانکۆیــەی داوای گواســتەوەی بــۆ کــراوە 
دوای وەرگرتنــی ڕەزامەنــدی کۆلێــژ و بــەش لــەڕووی مەقاســە و ســەربار کــردن وەاڵمــی ئــەو زانکۆیــەی 

کــە گواســتنەوەی بــۆ دەکرێــت بــە هەمــان فــۆرم دەداتــەوە.

6- ئــەو زانکۆیــەی کــە گواســتنەوەی لێــوە دەکرێــت فەرمانــی زانکۆیــی دەردەکات بــە گواســتنەوەی 
قوتابــی/ خوێنــدکار وە زانکــۆی داواکــراو پشــت بەســت بــە فەرمانــی زانکۆیــی ئــەو زانکۆیــەی کــە 
گواســتنەوەی لێــوە دەکرێــت فەرمانــی زانکۆیــی دەردەکات و وێنەیــەک لەگــەڵ گشــت بەراییــەکان 
ئاراســتەی وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی/ فەرمانگــەی خوێنــدن و پــان دانــان و بــە 

ــی کــردن.  ــە مەبەســتی ووردبین ــەدا ب ــەک هەفت ــاوەی ی ــە م دواداچــوون دەکات ل

 ن- ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــەی کــە گواســتنەوەیان بــۆ دەکرێــت دەبێــت بــە پێــی پانــی وەرگرتــن و لــە 
ڕێــگای ناوەنــدی وەرگرتنــەوە وەرگیرابــن، لــە مامەڵــەی گواســتنەوەکەدا ئامــاژەی پــێ دەکرێــت و 
داواکاری گواســتنەوە پێشــکەش دەکرێــت لــە ســەرەتای هەفتــەی دووەمــی مانگــی تەممــوز تــا کۆتایــی 
هەفتــەی یەکەمــی مانگــی ئەیلــول بــە مەرجــێ دەرچوونــی فەرمانــی زانکۆیــی گواســتنەوەیان لــە هەفتــەی 

دووەمــی مانگــی تشــرینی یەکــەم تێپەڕنــەکات.

س- لــە بــەر ئــەوەی هەمــوو مامەڵەكانــی گواســتنەوە لــە نێــوان زانكۆكانــی هەرێــم و دەرەوەی هەرێــم، 
پێویســتی بــە ڕەزامەنــدی هــەر دوو الیەنــی پەیوەندیــدار دەبێــت، بۆیــە دەبــێ  ڕەچــاوی تایبەتمەنــدی بەشــی 
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زانســتی كۆلێــژ و فاكەڵتــی و ســكوڵی ئــەو زانكۆیــە بكرێــت ئەگــەر لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە الری 
نەبوونیــان نیشــان نــەدا لــە ســەر مامەڵــەی گواســتنەوە و دەرفەتــی كواســتنەوەیان نــەدا بــە پێــی دەســەالتی 

خۆیــان.

ع- نابێ  ڕێژەی رۆیشــتنی گواســتنەوەكان لە هەر بەشــێكی زانســتی لە )%20( تێپەرێت، ڕێژەی وەرگرتنی 
گواســتنەوەكان لــە هــەر بەشــێكدا نابــێ  لــە )%10( تێپەرێــت و لــە كاتــی داوای زیاتــر مامەڵەكانیــان 
كــۆ دەكرێنــەوەو لــە یــەک پرۆســەدا بــە پێــی پێشــبڕكێ كۆنمــرەی دەرچــووان لــەو قۆنەغــەدا ڕێژەكەیــان 

لــێ  وەردەگیرێ .

بڕگەی یەكەم/ خاڵی سێ  یەم: 

گواســتنەوەی قوتابیــان/ خوێنــدكاران لــە زانكــۆ و پەیمانگەكانــی ناوەڕاســت و باشــووری 
عێــراق بــۆ زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم )ســنووردار دەبێــت، لــە حاڵەتــی زۆر پێویســتدا، 

جگــە لــە قۆناغــی یەكــەم كــە گواســتنەوەی تێــدا ناكرێــت( بــەم شــێوەی خــوارەوە:
أ- مامەڵــەی گواســتنەوەیان بــۆ دەكرێــت بــە هەمــان مەرجــی گواســتنەوەی قوتابیــان/ خوێنــدكاران لــە نێــوان 
ــۆ  ــووە، ب ــی دووەم( دا هات ــە خاڵەكانــی بڕگــەی )یەکــەم/ خاڵ ــم، وەكــو ل زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێ
هەمــان قۆنــاغ و بەشــی هاوتــا لــە كۆلێــژ و پەیمانگەكانــی هەرێــم و هاوســەنگی وانەكانیــان بــۆ دەكرێــت 

بــە پێــی رێنماییــەكان.

ب- ڕەچــاوی ڕێنماییەكانــی وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵی هەرێــم بكرێــت بــۆ هەمــوو قۆناغەكانــی خوێنــدن لــە وانــە 
پســپۆرییەكانی )المفاچلــە( بــە پێــی پانــی وەرگرتنــی ســاڵەكانی وەرگرتنیــان.

ج- شایســتە بوونــی خــودی بڕوانامەكانیــان بــۆ وەرگرتــن لــە زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم، لــە كاتــی 
شایســتە نەبوونــی دا بــۆ ئــەو بەشــە، وەكــو )دواناوەنــدی پیشــەیی و قوتابخانــە ئاینیــە نارەســمییەكان و 

ناكرێــت. بــۆ  هاوشــێوەیان( گواســتنەوەیان 

د- گواســتنەوە لــە نێــوان كۆلێــژ و پەیمانگەكانــی ســەر بــە وەزارەتــی ئەوقافــی پێشــووی عێراقــی )الوقــف 
الســنی( و )الوقــف الشــیعی( ئێســتاكە بــۆ زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم ناكرێــت، چونكــە ئەوانــە 

تایبەتمەنــدی بــە پیشــەیی بــە وەزارەت و فەرمانگەكانیــان هەیــە.

هـــ- دەبێــت خانــەوادەی قوتابــی دانیشــتووی هەرێــم بێــت و بــۆ ئەمــەش پشــتگیری پارێــزگای شــارەكان و 
یــان دایكــی هەبێــت. بــاوک  پشــتگیری شــوێنی كارو نیشــتەجێ بوونــی 

و- گواســتنەوە بــە پێــی توانــا و ڕەزامەنــدی بــەش و كۆلێــژەكان دەبێــت، لــە حاڵەتــی زۆر پێویســتدا ئەنجــام دەدرێت 
بــە پێــی ڕێــژەی دیــاری كــراو لــە الیــەن وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵو توێژینــەوەی زانســتی.
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ز- مامەڵــەی گواســتنەوەی قوتابــی/ خوێنــدكار دەســت پــێ  دەكات لــە )مــاوەی گواســتنەوە لــە زانكــۆ و 
ــدكار داوای  ــی/ خوێن ــەی کــە قوتاب ــژ/ پەیمانگەی ــەو كۆلێ ــدڕاڵ( ل ــم و عێراقــی فی ــی هەرێ پەیمانگەكان
گواســتنەوەی لــێ دەکات مامەڵەکــە دەســت پــێ دەکرێــت، بــە هاوپێــچ كردنــی ســەربردەی خوێنــدكار 
)ســیرە الگالــب الدراســیە( لەگــەڵ لیســتی ئــەو وانانــەی كــە خوێندویەتــی لەگــەڵ یەكــەكان لــە ســااڵنە 
و وەرزییەكانــدا : )المــواد الدراســیە والوحــدات فــی الســنوات والفصــول الدراســیە( وە لەوێشــەوە ڕاســتەوخۆ 
بــە نووســراوی فەرمــی دەنێردرێتــە ئــەو زانكۆیــەی کــە داوای گواســتنەوەی بــۆ دەکات لــە هەرێمــدا، لــە 
الیــەن زانكۆیەکــە لــە هەرێمــدا دەنێردرێتــە كۆلێــژ / پەیمانگــەی داواكــراو لــە حاڵەتــی الری نەبوونــدا 
هاوتــاو مەقاســەكردنی وانەكانــی لــە بەشــی زانســتی داواكــراو بــۆ دەكــرێ بــە شــێوەیەک )ئەگــەر وانــەی 
داواكــراو زیاتــر لــە دوو وانــەی ســااڵنە یــان چــوار وانــەی وەرزی بــوو دەبــێ قۆناغێــک داببەزێندرێــت(، دوای 
ئــەوە دەنێردرێتــەوە تۆمــاری زانكــۆ و كاری پێویســت ڕاســتەوخۆ بــێ  گەرانــەوە بــۆ وەزارەت وەاڵمــی خــودی ئــەو 
زانكۆیــەی کــە داوای گواســتنەوەی لــێ کــردووە دەدەنــەوە و وێنەیەكیــش دەدرێتــە وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ 

وتوێژینــەوەی زانســتی هەرێــم.

ح- هەمــوو گواســتنەوە یــان میوانداریەكــی بــە كۆمــەڵ و نیمچــە كۆمــەڵ لــە شــێوازی )قوتابیانی/ خوێندكارانی 
یەزیــدی و شــەبەک ...هتــد( لــە الیــەن ئەنجومەنــی وەزارەتــەوە بڕیــاری لــێ  دەدرێ  بە ڕاوێــژ لەگەڵ زانكۆكان، 

میكانیزمــی جــێ  بەجــێ  كردنی بــۆ دادەنرێ .

گ- ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی دەرچــووی ئامادەییەکانــی هەرێمــن و لــە كۆلێــژ و پەیمانگەكانــی ناوەنــد 
و باشــوور وەرگیــراون یــا وەردەگیرێــن، مافــی گواســتنەوەو میوانداریــان نییــە بــۆ زانكۆكانــی هەرێــم، بــە 
پێــی ڕێنمایــی و بەڵێــن نامەكانیــان، بێجگــە لــە وانــەی بــە فەرمانــی وەزاری ژمــارە )ن/167( لــە 2011/3/5 

ڕەزامەندیــان بــۆ دراوە. 

ی- قوتابــی/ خوێنــدكار دەرچــووی دوانــزەی ئامادەیــی دەرەوەی هەرێــم مافــی پێشــكەش كردنیــان نییــە بــۆ 
وەرگرتــن لــە زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم بــە ڕێــگای بەڕێوەبەرایەتــی ناوەنــدی وەرگرتــن و دەرچوانــی 
خوێندنــی کــوردی لــە ناوچــە کوردســتانییەکانی دەرەوەی هەرێــم لــە الیــەن لێژنەیەکــی تایبــەت لــە وەزارەت 

ــان دەکرێــت. ــان ســەیری داواکارییەکانی ــە پێــی شایســتەبوونی نمرەکانی ب

بڕگەی یەكەم/ خاڵی چوارەم: 

گواستنەوەی خوێندنی قوتابیانی/ خوێندكارانی دەرەوەی وواڵت بۆ زانكۆ و پەیمانگەكانی 
هەرێم:

 أ- قوتابــی/ خوێنــدكاری قۆناغــی یەكــەم ئەگــەر پۆلــی دوانــزەی ئامادەیــی لــە نــاو هەرێــم یــان لــە ئامادەییەکانــی 
دەرەوەی هەرێــم یــان لــە ئامادەییەکانــی عێراقــی فیــدڕاڵ تــەواو كردبێــت و لــە یەكێــک لــە كۆلێژەكانــی 
دەرەوەی وواڵت وەرگیــرا بێــت ئــەوا بــە پێــی كۆنمــرەی پارالێــل لــە هەرێمــدا لــە ســاڵی داواکــردن دادەنرێــت 

بــە تــەواوی کرێــی خوێندنــی سیســتەمی پارالێــل.
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 ب- قوتابــی/ خوێنــدكاری قۆناغەكانــی تــر واتــە الیەنــی کــەم ســاڵێکی ئەکادیمــی تــەواو کردبێــت، ئەگــەر 
پۆلــی دوانــزەی ئامادەیــی لــە نــاو هەرێــم یــان لــە ئامادەییەکانــی عێراقــی فیــدڕاڵ تــەواو كــرد بێــت و لــە 
یەكێــک لــە كۆلێژەكانــی دەرەوەی وواڵت وەرگیرابێــت بــە مەرجــی زانكــۆ / كۆلێــژی حكومــی یــان 
تایبــەت بــن و لــە زانكــۆ بــڕوا پــێ  كــراوەكان بــن و لــە لیســتی یونســكۆ و بیبلۆگرافیــای یەكێتــی 
زانكۆكانــی جیهــان تۆمــار كرابــن، ئــەوا لــە هەمــان پســپۆری و بــەش و کۆلێــژ وەردەگیرێتــەوە لــە زانكــۆو 
پەیمانگەكانــی هەرێــم بــە پێــی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل(، بــە مەرجێــک کۆنمرەکــەی بــەو 
سیســتەمە وەرگیرابێــت و بــە پێــی بەرابــەری و مەقاســەكردنی وانــەكان بــە ڕاوێــژ لەگــەڵ زانكــۆکان 
مەقاســە دەکرێــت و قۆناغەكــەی بــۆ دیــاری دەكرێــت، ئەگــەر كۆنمرەكــەی وەرنەگیــرا بــوو لــەم بەشــە 

ــە ســاڵی دەرچوونیــدا ڕەچــاوی وەرگرتنــی بــۆ دەكرێــت. ــە پێــی كۆنمرەكــەی ل وەرناگیرێــت، بەڵكــو ب

ج- ئەگــەر قوتابــی/ خوێنــدكار لــە قوتابخانەیەكــی بــڕوا پــێ  كــراو پۆلــی دوانــزەی ئامادەیــی لــە دەرەوەی وواڵت تــەواو 
كردبێــت و لــە هیــچ كۆلێژێــک یــان پەیمانگەیــەک وەرنەگیــرا بێــت یــان لــە قۆناغــی یەكەمــدا بێــت ئــەوا:-

1 - بڕوانامەكەی یەكسان دەكرێت لە وەزارەتی پەروەردە.

2- لەالیەن لێژنەیەكی پســپۆر لە وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوی زانســتی دوای هەڵســەنگاندنی بابەتەكەی 
بــە پێــی كۆنمرەكــەی شــوێنی بــۆ دیــاری دەكرێت.

د- ئەگــەر قوتابــی/ خوێنــدكار دوانــزەی ئامادەیــی لــە دەرەوەی وواڵت تەواوكــرد بێــت و لــە یەكــێ  لــە زانكــۆ 
/ پەیمانگەكانــی بــڕوا پــێ  كــراو و تۆمــار كــراو لــە لیســتی یونســكۆ و یەكێتــی زانكۆكانــی جیهــان 
لــە قۆناغەكانــی تــر بێــت )جگــە لــە قۆناغــی یەكــەم( ئــەوا لــە هەمــان پســپۆری بــەش و كۆلێــژ و زانكــۆ 
یــان پەیمانگــە وەردەگیرێــت كــە بــۆی شــیاوە جگــە لــە کۆمەڵــەی پزیشــکی کــە دەبێــت کۆنمــرەی 
)%80( کەمتــر نەبێــت، بــۆ کۆلێژەکانــی پەرســتاری و زانســتە تەندروســتییەکان )%75( کەمتــر نەبێــت، 
لــە الیــەن لێژنــەی زانســتی بەشــەوە هاوســەنگی بــۆ دەكرێــت و قۆناغــی خوێندنەكــەی بــۆ دیــاری دەكرێــت، 
کــە بــە شــێوەیەک ئەگــەر زیاتــر لــە دوو وانــەی ســااڵنە یــان زیاتــر لــە چــوار وانــەی وەرزی داواكــراو بــوو ئــەوا 
ــە ڕەچاوكردنــی ڕێنماییەكانــی بەرابەركــردن و ســەربار )المقاصــە والتحمیــل(  قۆناغێــک دادەبەزێنرێــت، ب
كــە بــە نووســراومان ژمــارە 22604/5 لــە 2008/12/2 گشــتاندن كــراوە. )گواســتنەوەی ئــەم قوتابیانــە 

بــە سیســتەمی پارالێــل دەبێــت(.

بڕگەی یەكەم/ خاڵی پێنجەم:

 گواســتنەوەی قوتابیــان/ خوێنــدكاران لــە زانكۆكانــی هەرێــم بــۆ زانكۆكانــی باشــوور و 
ناوەڕاســتی عێــراق:

 ا- هــەر قوتابــی/ خوێندكارێــک ئەگــەر داوای گواســتنەوە بــكات لــە زانكۆكانــی هەرێــم )کۆلێــژ و 
پەیمانگــەکان( بــۆ زانكــۆ و پەیمانگەكانــی ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق بــە پێــی فۆرمــی ژمــارە )5( دەبــێ  
ڕەزامەنــدی هــەر دوو زانكــۆ وەربگیرێــت و مامەڵــەی گواســتنەوە لــە زانكۆكانــی هەرێــم دەســت پێــدەكات، 
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دوای ڕەزامەنــدی هــەر دوو ال بــە بــێ  گەرانــەوە بــۆ وەزارەت فەرمانــی زانكۆیــی بــۆ دەردەچێــت، ئینجــا وێنەیــەک 
ــان  ــدن و پ ــەوەی زانســتی/ فەرمانگــەی خوێن ــااڵو توێژین ــی ب ــی خوێندن ــە وەزارەت ــەكان( دەدرێت )لەگــەڵ بەرایی

ــە دواداچــوون / بەڕێوەبەرایەتــی ناوەنــدی وەرگرتــن. ــان و ب دان

 ب- كار ئاســانی دەكرێــت لــە ڕوانگــەی ڕێنماییــەكان بــۆ گەڕانــەوەی ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی كــە لــە 
زانكۆكانــی ناوەنــد و باشــوور بــە گواســتنەوە هاتــوون بــۆ شــوێنەكانی خۆیــان. 

بڕگەی یەكەم/ خاڵی شەشەم: 

گواستنەوەی قوتابیان/ خوێندكارانی هەرێم بۆ دەرەوەی وواڵت:
أ - گواستنەوەكە بۆ بەش و كۆلێژ و پەیمانگەی هاوشێوە دەبێت.

ب- دەبێت الری نەبوونی فەرمی بەش و كۆلێژ و پەیمانگەی خۆی هەبێت.

ج- ڕەزامەندی فەرمی زانكۆ / كۆلێژ و پەیمانگەی داواكراوی هەبێت.

 د- ڕەزامەنــدی زانكــۆی خــۆی هەبێــت بــە ڕەچاوكردنــی ڕێنماییــە زانســتی و كارگێــری و داراییــەكان، دوای 
ئــەوە مامەڵەكــە بــەرز دەكرێتــەوە بــۆ وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی بــۆ پەســەندكردن و دواتــر 

دەركردنــی فەرمانــی زانكۆیــی

.بڕگەی یەكەم/ خاڵی حەوتەم:

 گواســتنەوە بــە شــێوەی سیســتەمی هاوتەریــب )پارالێــل( بــۆ ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی بــە 
شــێوەی گشــتی وەرگیــراون:

 أ- گواســتنەوەی قوتابــی/ خوێنــدكاری وەرگیــراو لــە قۆناغــی یەكەمــدا بــەدەر لــە ڕێنماییەكانــی گواســتنەوە 
لــە نێــوان بەشــەکانی كۆلێــژ و پەیمانگــەی هاوشــێوەدا لــە زانكــۆ حكومییەكانــدا بــە پێــی ڕێنماییەكانــی 
وەرگرتنــی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( دەبێــت و تــەواوی پــارەی دیــاری كــراو لــە ڕێنماییەكانــی 

پارالێــل دەدات.

 ب- دەرفەتــی گواســتنەوە لــە ســەرووی قۆناغــی یەكــەم لــە كۆلێــژ و بەشــی پەیمانگــەی هاوشــێوەدا بــە دەر لــە 
ڕێنماییەكانــی گواســتنەوە بــە شــێوازی پارالێــل و بــە نیــوەی پــارەی دیاریكــراوی لــە ڕێنماییەكانــی پارالێلــدا.
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بڕگەی دووەم / دابەزین:

بڕگەی دووەم / خاڵی یەكەم : 

دابەزینی ئاسایی خوێندنی قوتابیان/ خوێندكاران:  
)لەکاتــی دابەزینــدا بــۆ بەشــەکانی سیســتەمە جیــاوازەکان نمــرەی وەرگیــراو لــەو بەشــانە بــە پێــی سیســتەمی 

وەرگرتــن ڕەچــاو دەکرێــت(.

 ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی كــە وەردەگیرێــن لــە زانكــۆ و پەیمانگەكانــی هەرێــم مافــی دابەزینیــان دەبێــت 
بــەم  شــێوەیەی خــوارەوە:

ا- لــە قۆناغــی یەكــەم دا ســاڵی یەكەمــی بێــت و مامەڵــەی پااڵوتنــی تــەواو كردبێــت بــە پێــی فۆرمــی ژمــارە )4( 
و بــە پێــی کەمتریــن کۆنمــرەی بــەش. 

ب- لــە قۆناغــی یەكەمــدا مابێتــەوە یــان خوێندنــی تیــا دواخســتبێت، بــە مەرجــێ  لــە یــەک ســاڵ زیاتــر نەمابێتــەوە  
بــە پێــی فۆرمــی ژمــارە )3(، دەتوانــرێ بــۆ شــوێنی نیشــتەجێ بوونیــان یــان نزیــک لــەو دابەزیــن بكــەن بــۆ كۆلێــژ 
و پەیمانگــە كــە نمرەكانیــان تیــادا وەرگیــرا بێــت بــە پێــی كۆنمــرەی ســاڵی وەرگرتنیــان لەگــەڵ َ 

هەژماركردنــی ســاڵی كەوتــن یــان دواخســتنی لــە میچــی خوێنــدن. 

ج- دەرچــوو بێــت لــە قۆناغــی یەكــەم بــۆ قۆناغــی دووەم، بــە مەرجــێ  ســاڵی كەوتــن و دواخســتنی نەبێــت لــە قۆناغــی 
یەکــەم و دووەم بــە پێــی فۆرمــی ژمــارە )3(، کۆنمــرەی وەرگیــرا بێــت لــە ســاڵی وەرگرتنیــدا لەگــەڵ هەژمــار 

كردنــی ئــەو ســاڵە لــە میچــی خوێنــدن.

د- لــە خوێندنــی ئێــواران قوتابــی/ خوێنــدكار مافــی دابەزینــی هەیــە بــۆ بەشــێكی تــری ئێــواران یــان هەر بەشــێكی 
تــر بــە ڕەچاوكردنــی كۆنمــرەی وەرگیــراو لــە ســاڵی وەرگرتنــی و ســەرەڕای خاڵەكانــی تــری ڕێنماییەكانــی 

دابەزیــن بــە مەرجێــک دوو ســاڵ بــە ســەر دەرچوونــی لــە ئامادەیــی تێپــەر نەبــوو بێــت.

ــەری و  ــەوەی جەســتەیی و هون ــن و تاقیكردن ــت كــە مەرجــی چاوپێكەوت ــەو بەشــانە ناكرێ ــۆ ئ ــن ب هـــ- دابەزی
شایســتەییان تێــدا مەرجــی وەرگرتــن بــووە، وەكــو )پــەروەردەی وەرزشــی، هونەرە جوانەكان، خوێندنی ئیســامی...

هتــد( وە بــە پێــی ســاڵی وەرگرتنیــان.

و- نابێــت  ڕێــژەی رۆیشــتنی دابەزیــن لــە هــەر بەشــێكی زانســتی لــە )%20( تێپەرێــت، ڕێــژەی وەرگرتنــی 
دابەزێنــدراوەكان لــە هــەر بەشــێكدا نابــێ  لــە )%10( تێپەرێــت و لــە كاتــی داوای زیاتــر مامەڵەكانیــان كــۆ 
دەكرێنــەوەو لــە یــەک پرۆســەدا بــە پێــی پێشــبڕكێی كۆنمــرەی دەرچوونیــان ڕێژەكەیــان لــێ  وەردەگیــرێ .

ــەی  ــە ســەرەتای هەفت ــراون ل ــە ســاڵی پێشــتر وەرگی ــەی ل ــۆ ئەوان ــت ب ــن پێشــكەش دەكرێ ز- داواكاری دابەزی
دووەمــی مانگــی تەممــوز تــا کۆتایــی هەفتــەی یەکەمــی مانگــی ئەیلــول بــە مەرجــێ  دەرچوونــی فەرمانــی 

زانكۆیــی لــە کۆتایــی هەفتــەی دووەمــی مانگــی تشــرینی یەکــەم تێپــەڕ نــەكات.
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بڕگەی دووەم / خاڵی دووەم : 

بــە شــێوەی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب  دابەزینــی خوێندنــی قوتابیــان/ خوێنــدكاران 
)پارالێــل(:

ا- ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی كــە دوو ســاڵ یــان زیاتــر بــە ســەر وەرگرتنیــان تێپــەر بــوو بێــت و لــە قۆناغــی 
یەكــەم یــان دووەمــدا بــن بۆیــان هەیــە داوای دابەزیــن بكــەن وە )%50( ی پــارەی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب 
)پارالێــل( یــان لــێ وەردەگیرێــت بــۆ هــەر ســاڵێكی خوێنــدن، بــە مەرجێــک كۆنمــرەی قوتابــی/ خوێنــدكار لــە 
ــدن، ئەگــەر  ــە میچــی خوێن ــدن ل ــی ســااڵنی خوێن ــت و ڕەچــاو کردن ــرا بێ ــەو بەشــە وەرگی ــی ل ســاڵی وەرگرتن
قوتابــی میچــی خوێندنــی تێپەڕاندبێــت ئــەوا بــە سیســتەمی پارالێــل بــە تــەواوی تێچــووی کرێــی خوێنــدن دەتوانێــت 
ــە نیــوەی کرێــی پارالێــل دەتوانێــت دابەزیــن  ــەوا ب دابەزیــن بــکات وە ئەگــەر میچــی خوێندنــی تێنەپەڕاندبێــت ئ

بــکات. 

ب- ئــەو قوتابیانــەی کــە هەڵوەشــاندنەوەی وەرگرتنیــان بــۆ کــراوە ) ئەوانــەی دوو ســاڵ بــە ســەر وەرگرتنیــان 
تێپەریــوە یــان ســڕینەوەی ناویــان بــۆ کــراوە مافــی دابەزینیــان دەبێــت بــە شــێوەی سیســتەمی پارالێــل، بــە پێــی 

ڕێنماییەکانــی دابەزیــن و شایســتەی وەرگرتنیــان بــە شــێوازی پارالێــل(.

میکانیزمی گواستنەوەو دابەزین:

ــی فۆرمــی ژمــارە )2(  ــە پێ ــن ب ــی میکانیزمــی گواســتنەوەو دابەزی ــەوەی ڕۆتین ــۆ ئاســانکاری و کەمکردن   ب
)فۆرمــی گواســتنەوە(، ژمــارە )3( )فۆرمــی دابەزیــن بــۆ قوتابــی/ خوێنــدکاری پێشــتری وەرگیــراو(، ژمــارە )4( 

)فۆرمــی دابەزیــن بــۆ قوتابــی/ خوێنــدکاری تــازە وەرگیــراوە( بــەم شــێوەیەی خــوارەوە دەبێــت : 

أ- گواســتنەوەو دابەزیــن تەنهــا لــە ڕێگــەی فۆرمــی ژمــارە )2( و )3( و )4( دەبێــت )واتــا پێویســت بــە نووســراو 
نــاکات(. 

ب- ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی کــە داوای گواســتنەوەو دابەزیــن دەکات فــۆرم وەردەگرێــت لــە تۆمــاری ئــەو 
ــەش و  ــدی ب ــۆرم ڕەزامەن ــان ف ــە ســەر هەم ــت و ل ــدا دەخوێنێ ــان پەیمانگــەی کــە تێی ــی ی ــان فاکەڵت ــژە ی کۆلێ
کۆلێــژ و فاکەڵتــی پەیمانگــە دەنووســرێت و دواتــر ڕەزامەنــدی تۆمــاری گشــتی زانکــۆ وەردەگیرێــت و دواتــر 
قوتابــی فۆرمەکــە دەبــات بــۆ ئــەو زانکۆیــەی کــە داوای گواســتنەوە یــان دابەزینــی بــۆ دەکات و بــە هەمــان شــێوە 
ڕەزامەنــدی بــەش و کۆلێــژ و تۆمــاری گشــتی زانکــۆ / پەیمانگــە وەردەگرێــت لــە ســەر هەمــان فــۆرم دواتــر 
قوتابــی فۆرمەکــە دەگەڕێنێتــەوە بــۆ تۆمــاری گشــتی ئــەو زانکۆیــەی گواســتنەوە یــان دابەزینــی لێــوە دەکات.

ج- دواتــر فەرمانــی زانکۆیــی گواســتنەوەو دابەزیــن دەردەچێــت لــەو زانکۆیــەی کــە قوتابــی/ خوێنــدکار 
گواســتنەوە یــان دابەزینــی لێــوە دەکات، پێویســتە وێنەیــەک لــە فۆرمەکــەو گشــت بەراییــەکان هاوپێچــی 
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ئــەو وێنەیــە بکرێــت بــۆ ئــەو زانکۆیــەی کــە بــۆی دەڕوات و دواتــر ئــەو زانکۆیــەی کــە بــۆی دەڕوات فەرمانــی 
زانکۆیــی گواســتنەوە یــان دابەزیــن دەرئــەکات و وێنەیــەک لــە فەرمانــی زانکۆیــی دەدرێتــە وەزارەتــی خوێندنــی 
بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی/ فەرمانگــەی خوێنــدن و پــان دانــان و بــە دواداچــوون / بەڕێوەبەرایەتــی ناوەنــدی 

وەرگرتــن. 

د- ســەبارەت بــە گواســتنەوە پێویســتە لەگــەڵ فۆرمەکــە گشــت دۆکۆمێنتــەکان هاوپێــچ بکرێــت وەک نــاوی 
وانــەکان و یەکــەکان کــە قوتابــی خوێندویەتــی لــەو زانکۆیــەی کــە تێیــدا داوای گواســتنەوە دەکات و ئــەو 

دۆکۆمێنتانــە کــە پەیوەســتن بــە مەرجــی گواســتنەوە.

ــارە  ــی فۆرمــی ژم ــە پێ ــن ب ــچ مامەڵەیەکــی گواســتنەوەو دابەزی ــژەکان هی ــەش و کۆلێ هـــ- پێویســتە گشــت ب
)2،3،4( ئەنجــام نــەدەن تاکــو لــە ڕێــگای تۆمــاری گشــتی زانکــۆکان بــە تێبینــی ئەنووســرێت لــە ســەر 

فۆرمــەکان بــە مــۆر و واژووی تۆمــاری گشــتی.

و- ســەبارەت بــە گواســتنەوە لــە خوێندنــی نزمتــر بــۆ خوێندنــی بەرزتــر )بەپێــی بڕگــەی یەکــەم/ خاڵــی یەکــەم لــە 
ڕێنماییەکانــی گواســتنەوەو دابەزیــن/ گواســتنەوە( بــە پێــی فۆڕمــی ژمــارە )1( و گواســتنەوە لــە زانکۆکانــی 

هەرێــم بــۆ زانکۆکانــی دەرەوەی هەرێــم بــە پێــی فۆرمــی ژمــارە )5( بــە هەمــان شــێوەی جــاران دەبێــت. 

بڕگەی سێیەم:

 میوانداری كردنی قوتابیان/ خوێندكاران:
 أ- بــۆ سیســتەمی میوانــداری ڕەچــاوی ڕێنماییەكانــی میواندارییەتــی لــە زانكۆكانــی هەرێمــی كوردســتان 
دەكرێــت، كــە بــە نووســراوی وەزارەتمــان ژمــارە 2601/5 لــە 2008/2/11 گشــتاندن كــراوەو میوانــداری 
بــە هیــچ شــێوەیەک ناكرێــت لــە زانكــۆ و كۆلێــژە ئەهلییــەكان لــە نــاوەوە و دەرەوەی هەرێــم بــۆ زانكــۆ 

حكومییەكانــی هەرێــم )ســااڵنە دەبێــت میوانــداری قوتابــی/ خوێنــدکار نــوێ بکرێتــەوە(.

ــوەی تێچــووی  ــە نی ــۆ دەكرێــت ب ــان ب ــم میوانداری ــە زانكۆكانــی هەرێ ــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی كــە ل ب- ئ
خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( دەبێــت، واتــە لــە )%50( ی پارەكــە بــە زانكــۆی میوانــدار دەدات جگــە لــە 

قوتابیانــی ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێــم و كوردانــی ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق.

ج- قوتابی/ خوێندکار دەتوانێت لە هەموو قۆناغەکاندا میوانداری بکات جگە لە قۆناغی کۆتایی.

بڕگەی چوارەم:

ڕاكێشانی دۆسیە لە زانكۆ و پەیمانگەكانی هەرێمی كوردستان:
 أ- ئەگــەر قوتابــی/ خوێنــدكار تەنهــا ســاڵێكی خوێنــدن بــە ســەر ڕاكێشــانی دۆســیەیان تێپەڕیــوە دەتوانــن 

ــت. ــار دەكرێ ــدن هەژم ــە میچــی خوێن ــەم ســاڵە ل ــراوە و ئ ــی وەگی ــەش كــە لێ ــان ب ــۆ هەم ــەوە ب بگەڕێن
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ب- ئەگــەر زیاتــر لــە ســاڵێكی خوێنــدن لــە ســەر ڕاكێشــانی دۆســیەكەی تێپــەڕ بــوو بێــت و لــە قۆناغــی 
یەكەمــدا بێــت ئــەوە بــە تێكــڕای تێچــووی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم ئەگــەر 

لــە ســەرووی قۆناغــی یەكەمــدا بێــت ئــەوە بــە نیــوەی ئــەو بــڕە پارەیــە دەگەڕێتــەوە. 

ج- ئەگــەر قوتابــی/ خوێنــدكار دامــەزراو بێــت دەبێــت پاڵپشــت بــە یاســای ڕاژەی شارســتانی مــاوەی )2( دوو ســاڵ 
خزمەتــی فیعلــی هەبێــت ئینجــا مافــی گەڕانــەوەی بــۆ خوێنــدن دەبێــت.

د- لــە کاتــی ڕاکێشــانی دۆســیە ) بــە ڕەزامەنــدی زانکــۆ( ڕێــکاری یاســایی بەرامبــەر بــە قوتابــی/ خوێنــدکار 
ناگیرێــت ســەبارەت بــە بابەتــی کەفالــە بــۆ زانکــۆ.

گەڕانەوەی ئەوانەی سڕینەوەی ناو )ترقین قید( کراون:
ئــەو قوتابــی/ خوێندكارانــەی كــە ناویــان لــە زانكۆكانــدا ســڕاوەتەوە واتــە )ترقیــن قیــد( كــراون لــە زانكــۆ و 

پەیمانگەكانــی حكومــی دەگەڕێنــەوە بــۆ خوێنــدن بــەم شــێوەیەی خــوارەوە :

ا- پێدانی دەرفەتی گەڕانەوەی گشت ئەو قوتابی/ خوێندکارانەی کە ناویان لە زانکۆ و پەیمانگەکانی 
حکومــی ســڕاوەتەوە و تەرقیــن قیــد کــراون لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بــۆ ســەر خوێندنــی پێشــویان لــەو قۆناغــەی 
کــە لێــی تەرقیــن قەیــد کــراون بــە سیســتەمی پارالێلــی پەیــڕەو کــراو لــە زانکۆکانــی هەرێمــی کوردســتان 

بــێ ڕەچــاو کردنــی مەرجــی تەمــەن. )قوتابــی/ خوێنــدکار تەنهــا دوو جــار ســوود مەنــد دەبێــت لــەم خاڵــە(.

ب- ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــەی تەرقیــن قیــد کــراون کــە دەگەڕێنــەوە بــە سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب  
)پارالێــل( دوای ڕەچــاو کردنــی یاســای ڕاژەی شارســتانی ســەبارەت بــە ســااڵنی خزمــەت، کرێــی خوێندنیــان 

لــەو قۆناغــەی کــە بــۆی دەگەڕێننــەوە بــە پێــی وانــە داواکراوەکانیــان بــەم شــێوەیەی خــوارەوە دەبێــت:

ژمارەی وانەی کەوتن لە سیستەمی ژ
سااڵنە

ژمارەی وانەی کەوتن لە سیستەمی 
ڕێژەی وەرگرتنی کرێی خوێندنکۆرسات

%30یەک تا سێ وانەیەک تا دوو وانە1

%40چوار وانەسێ وانە2

%75پێنج وانە و زیاترچوار وانە و زیاتر3

    - وە لە قۆناغەکانی تردا لە )%100( پارەی سیستەمی خوێندنی هاوتەریب )پارالێل( دەبێت.

   - وە ئــەو بڕگەیــە تێکــڕای وەرگیــراوان بــە پێــی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( لــە خوێندنــی 
بەرایــی دەگرێتــەوە.

ج- ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــەی تەرقیــن قیــد کــراون لــە قۆناغــی یەکــەم یــان دووەمــدان، دوای گەڕانــەوە 
ــە تێچــووی )%100( ی  ــل( ب ــب )پارالێ ــی هاوتەری ــە سیســتەمی خوێندن ــەوا ب ــن دەکــەن ئ ــان داوای دابەزی ی
پــارەی پارالێــل دەبێــت بــۆ ئــەو بەشــەی کــە داوای دابەزینــی بــۆ دەکات، بــە مەرجێــک کۆنمرەکانیــان 
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ــە ســاڵی وەرگرتــن بــە سیســتەمی پارالێــل. شایســتەی وەرگرتــن بێــت ل

د- ئــەو قوتابیانــەی كــە هەڵوەشــاندنەوەی وەرگرتنیــان بــۆ كــراوە ئەوانــەی دوو ســاڵ و زیاتــر بــە ســەر 
وەرگرتنیــان تێپەریــوە مافــی گەڕانــەوە یــان پێــی دەدرێــت بــە پێــی ڕێنماییەکانــی پارالێــل دوای گەڕاندنەوەیان 
بــە پێــی ڕێنماییــەکان مافــی گواســتنەوە یــان دەبێــت بــە شــێوەی سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( 
بــە مەرجێــک )5( ســاڵ بــە ســەر دەرچوونــی لــە پۆلــی دوانــزەدا تێنەپەڕیبێــت بــە پێــی ڕێنماییەکانــی پارالێــل.

   هـــ - ئەوانــەی ئــەو فەرمانــە دەیانگرێتــەوە مەقاســە یــان بــۆ دەکرێــت، ئەگــەر زیاتــر لــە دوو بابەتیــش ســەربار 
کــران، بــۆ قۆناغێکــی دواتــر ناگەڕینــەوە و لــە قۆناغــی خۆیانــدا ســەربار دەکرێــن.

   و- ئــەم بڕیــارە ئــەو قوتابــی/ خوێندکارانــە ناگرێتــەوە کــە ناویــان ســڕاوەتەوە )ترقیــن قیــد( کــراون بــە هــۆی 
گــزی کــردن )غــش( یــان ســزا درا بــن بــە پێــی یەکێــک لــە خاڵەکانــی مــاددەی شــەش لــە ڕێنماییەکانــی 

ژمــارە )2( ی ســاڵی )2009( ی تایبــەت بــە ڕێــکاری قوتابیــان/ خوێنــدکاران.

   ز- ئــەو قوتابیانــەی کــە تەرقیــن قیــد کــراون و دەگەڕێنــەوە بــە سیســتەمی خوێندنــی هاوتەریــب )پارالێــل( 
ڕەچــاوی میچــی خوێندنیــان بــۆ ناکرێــت، بــەاڵم بــۆ هــەر ســاڵێکی خوێندنــی مانــەوەی بــە پێــی ڕێــژە یــان ســاڵی 
ــد  ــا دوو جــار ســوود مەن ــدکار تەنه ــی/ خوێن ــت. )قوتاب ــێ وەردەگیرێ ــان ل ــی پارالێلی ــارەی خوێندن ــی پ خوێندن

دەبێــت لــەم خاڵــە(. 

)قوتابی/ خوێندکار دوای گەڕانەوە لەتەرقین قید لەم حاڵەتانەدا دووبارە تەرقین قید دەکرێتەوە(:

 ا- ئەگەر لەهەمان قۆناغ لە ساڵی گەڕانەوەی دەرنەچوو.

 ب- ئەگەر لە قۆناغەکانی تر دا دوو ساڵ لە سەر یەکتر دەرنەچوو. 

   ح- قوتابــی/ خوێنــدکار کــە بــە سیســتەمی پارالێــل یاخــود ئێــواران وەرگیــراوە لــە کاتــی گەڕانــەوە بــۆ ســەر 
خوێندنەکــەی دوای تەرقیــن قیــد کردنــی ڕێــژەی )%25( ی کرێــی خوێندنیــان ســااڵنە بــۆ زیــاد دەکرێــت.

بــۆ  )ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی کــە تەرقیــن قیــد کــراوە و داوای گواســتنەوە یاخــود دابەزیــن دەکات 
ــە دەکات کــە  ــەو زانکۆی ــەی ئ ــە نووســراوێک داواکاریەکــەی ڕەوان ــەوا زانکۆکــەی ب ــر ئ زانکۆیەکــی ت
قوتابی/خوێنــدکار بــۆی دەچێــت وە قوتابــی/ خوێنــدکار کرێــی خوێنــدن لــەو زانکۆیــە دەدات کــە گواســتنەوە 

ــان دابەزینــی بــۆ کــردووە(. ی
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بڕگەی شەشەم:

پەڕینەوە )عبور(:
تایبەت بە وانەی پەڕینەوە بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

 أ- وانەی پەڕینەوە یەک وانەی سااڵنە و دوو وانەی وەرزی دەبێت.

ــت  ــە وەرزێــک بێ ــەک ل ــان هــەر وانەی ــن و ی ــەک وەرز ب ــە ی ــەی وەرزی ئەگــەر هــەر دوو وانەکــە ل ب- دوو وان
پەڕینــەوە دەیگرێتــەوە.

ج- قوتابــی / خوێنــدکار دەتوانێــت وانــەی عبــور تــا قۆناغــی کۆتایــی لەگــەڵ خــۆی ببــات تاکــو لێــی دەردەچێــت  
بــە مەرجێــک میچــی خوێندنــی تێپــەڕ نەبووبێــت.   

بڕگەی حەوتەم:

دواکەوتنی دەرچوونی بڕیار و فەرمانەکان:
ــە  ــان/ خوێنــدكاران، ل ــی دەوامــی پێویســتی قوتابی ــە مەبەســتی پاراســتنی ئاســتی زانســتی و بەرجەســتە كردن  ب
كاتــی دەرچوونــی هــەر فەرمانێــک یــان بڕیارێكــی وەرگرتــن یــان گواســتنەوە دوای تێپــەر بوونــی زیاتــر لــە یــەک 
مانــگ لــە دەســت پــێ  كردنــی دەوامــی فەرمــی هــەر قۆناغێــک بــە پێــی ســاڵنامەی زانكۆیــی دەبــێ  ئــەو ســاڵەی 

خوێندنــی دوابخرێــت.

كوتایی
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مافی وەرگرتن و پێشکەشکردنی فۆرمی زانكۆالین:

هــەر قوتابییێک/خوێندكارێــك کــە فۆرمــی وەرگرتــن پێشــکەش دەکات مــەرج نییــە وەربگیرێــت، أ. 
چونکــە وەرگرتــن بەپێــی چەنــد بنەمایەکــی تایبەتــی و لەســەر بنچینــەی کێبڕکێــی كۆنمــره  لەگــەڵ 

قوتابیان/خوێندکارانــی تــردا دەبێــت.
وەرگرتــن لــە بەشــەکان بــە شــێوازی وه رگرتنــی ناوەنــدی )قبــول مركــزی( جێبەجــێ دەکرێــت، بۆیــە ب. 

قوتابی/خوێنــدکار مافــی وه رگرتنــی تەنهــا لــه  یــه ك بەشــی زانکــۆکان هەیــە.
لــە زانکۆیەکــی حکومــی و ت.  لــە هەمــان کاتــدا خوێندکاربێــت  نییــە  قوتابی/خوێنــدکار مافــی 

زانکۆیەکــی تایبــه ت ) ئەهلــی(، ئەگــەر لــە هەردووکیــان وەرگیــرا بــوو، ئــەوا پێویســتە لەســەری لــە 
هەفتــەی یەکەمــی دوای ڕاگەیاندنــی نــاوەکان بڕیــاری خــۆی بــدات و داوای کێشــانەوەی دۆســییە و 
ســڕینەوەی نــاو لــە زانکــۆی حکومــی یــان لــە زانکــۆ تایبه ته كــه  بــکات، بەپێچەوانــەوە لێپێچینــەوەی 

یاســایی لەگــەڵ دەکرێــت.
ئەو قوتابی/خوێندکارەی كه  ســااڵنی پێشــتر فۆرمی پێشــکەش کردووە و لە بەشــەکان وەرگیراوە، 	. 

ئەگــەر پەیوەنــدی بەخوێندنەکــەی کردبێــت یــان نەکردبێــت مافــی نییــە جارێکیتــر داواکاری 
وەرگرتــن پێشــکەش بــکات.

قوتابی/خوێنــدکار مافــی هەیــە لــە فۆرمــی پێشکەشــکردن، )50( هەڵبــژارده  )اختیــار( پڕبکاتــەوە ج. 
لــە بەشــەکانی زانکــۆ حکومیــه كان، ڕیزبەنــدی و هەڵبــژارده کان )اختیــارات( بــه  پێــی بڕیــار و 
ئــارەزووی خوێنــدکار/ قوتابــی دەبێــت. ئەمــە پێوەرێکــی گرنــگ و ســەرەکییە لــە دیاریکردنــی 
شــوێنی وەرگرتــن. پێویســتە لەســەر قوتابی/خوێنــدکار ڕەچــاوی مەرجــە گشــتی و تایبەتییەکانــی 
ــارەزووی خــۆی و لقــی  ــدن و بەشــانه  هەڵبژێرێــت کــە لەگــەڵ ئ ــەو خوێن ــا ئ ــن بــکات و تەنه وەرگرت

خوێندنــی ئامادەییەکــەی دەگونجێــت.
ئەگەر قوتابی/خوێندکار فۆرمی پێشکەش کرد و بەهۆی کەمی و نەگونجانی هەڵبژاردنەکانی، ح. 

نــاوی لــە هیــچ بەشــێک دەرنەچــوو. ئــەوا ناوەنــدی وەرگرتــن ئــەو قوتابی/خوێندکارانــە لەســەر ئــەو 
کورســیانەی خوێنــدن دابــەش دەکات کــە لــە زانکــۆكان بــە بەتاڵــی دەمێنێتــەوە، بــە ڕەچاوکردنــی 

کەمتریــن کۆنمــرەی وەرگیــراو، وە ئــەو قوتابی/خوێندکارانــە مافــی نارەزاییــان نابێــت.
ئــەو قوتابی/خوێندکارانــەی کــە بەهــۆی کەمــی کۆنمرەکانیــان لــە هیــچ بەشــێک وەرناگیرێــن 	. 

ــە پێــی کۆنمــرەی  ــه وه  کێبڕکــێ ب ــارە بچن ــدەدا )2021 - 2022( دووب ــە ســاڵی ئایین ــە ل ــان هەی بۆی
ــت ــۆ یــەک ســاڵ پێدەدرێ ــا ب ــەو مافەشــیان تەنه ســاڵی دووەمــی پێشــکەش کــردن، وە ئ
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پەیوەندیکردن و ناڕەزایی و ڕه خنه گرتن، گەڕانەوەی 

پااڵوتن، خۆتەرخانکردن بۆ خوێندن 
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پەیوەندی کردن و ناڕەزایی:
1- ئــەو قوتابــی/ خوێنــدکارەی نــاوی لــە هــەر کۆلێژێــک یــان پەیمانگەیــەک دەردەچێــت پێویســتە لــە مــاوەی 
)10( ڕۆژ پــاش ڕاگەیاندنــی ئەنجامەکانــی وەرگرتــن پەیوەنــدی بــە شــوێنەکەی خــۆی بــکات ، بــە پێچەوانــەوە 
هەڵوەشــاندنەوەی پااڵوتنــی بــۆ دەکرێــت و تاکــو ســاڵی خوێندنــی دواتــر ناتوانێــت پەیوەنــدی بــکات ، وە هەروەهــا 

ســاڵی یەکەمــی وەرگیرانــی بــە کەوتــوو بــۆ ئەژمــار دەکرێــت.
2- هــەر قوتابــی/ خوێندکارێــک بــە پێــی ڕێزبەنــدی هەڵبژاردنەکانــی خــۆی لــە کۆلێژێــک یــان پەیمانگەیــەک 

وەردەگیرێــت ئــەوا بــە هیــچ شــێوەیەک مافــی ناڕەزایــی نابێــت و خۆیــان به رپرســیارن لــه  هه ڵــه ی پڕكردنــه وه .
ئــەوا  هەبــوو  وەرگرتنیــدا  ئەنجامــی  لــە  یــان هەڵەیــەک  نەگونجــان  هــەر  قوتابــی/ خوێنــدکارەی  ئــەو   -3
پێویســتە ســەرەتا وەک هــەر قوتابــی/ خوێندکارێكــی تــر پەیوەنــدی بــەو خوێندنــە بــکات کــە نــاوی تێیــدا 
دەرچــووەو پاشــان لــە مــاوەی )10( ڕۆژ لــە ڕاگەیاندنــی ئەنجامەکانــی وەرگرتــن فۆرمــی ناڕەزایــی لــە مەڵبەنــدی 
ڕاوێــژکاری پارێزگاکــەی خــۆی پڕبکاتــەوەو دوا وەاڵمییــان لــێ وەربگرێــت ســەبارەت بــە بــەردەوام بوونــی 
لــە ســەر خوێندنەکــەی تاوەکــو بــەرەو ڕووى هیــچ جــۆرە لێپرســینەوەیەکی یاســایی نەبێتــەوەو کــە ببێتــە هــۆی 

دابڕانــی لــە خوێنــدن و هەڵوەشــاندنەوەی وەرگرتنەکــەی.

 گەڕانەوەی پااڵوتن:
ئــه و قوتابــی/ خوێنــدکارەی کــە لــە ســاڵی خوێندنــی )2019-2020( پاڵێــوراو بــوو  بــۆ وه رگرتــن لــه  زانكــۆ و 
په یمانگه كانــی هه رێــم ئه گــه ر په یوه نــدی نه كردبێــت بــه  شــوێنی وه رگرتنــی لــه  بــه ر هــه ر هۆیــه ک بێــت، ئــه وا 
بــۆ ســاڵی خوێندنــی   )2020-2021( مافــی گه ڕانــه وه ی هه یــه  بــۆ هەمــان شــوێنی پێشــووی و ســاڵی خوێندنــی  
)2019-2020( ی بــە کەوتــوو بــۆ ئەژمــار بکرێــت، بــه  مه رجێــک دانه مــه زرا بێــت یــان لــه  زانكۆیه كــی 

تایبــه ت )ئه هلــی( وه رنه گیــرا بێــت.

خۆتەرخانکردن بۆ خوێندن:
ئــەو قوتابی/خوێندکارانــەى لــە خوێندنــى بەیانیــان وئێــواران لــە زانکــۆ حکومیــەکان وەردەگیرێــن پێویســتە بــە 
تــەواوى خۆیــان بــۆ خوێنــدن تەرخــان بکــەن و پابەنــدى دەوام بــن و ئەگــەر  قوتابی/خوێنــدکار  فەرمانبــەر بــوو 
ئــەوا پێویســتە مۆڵەتــى خوێنــدن بــە پێــی یاســا و ڕێنماییــە بــەرکارەکان وەربگرێــت. وە لــە حاڵەتێکــدا ئەگــەر 
لــە کاتــی خوێندنــدا دامــەزرا ئــەوا پێویســتە خوێندنەکــەى دوا بخــات تاوەکــو مەرجەکانــى وەرگرتنــى مۆڵەتــى 

خوێنــدن لێــى بــەدى دیــت.
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 به ندی شه شه م

 خشته ی زانكۆ و زانكۆ پۆڵیته كنیكیه كانی هه رێمی

كوردستان بۆ ساڵی خوێندنی  2021-2020
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ناوی كۆلێژ/فاكه ڵتی وه رگرتنی زانكۆالین

هێامی لقی زانستی ژماره        )1(

هێامی لقی وێژه یی ژماره       )2(

هێامی لقی زانستی و وێژه یی     )3(
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زانکۆی سەالحەددین 
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P-
E

ی 
مان

ك
تور

 / 
نی

ریا
س

 10  1010   2001تەالرسازی ئەندازیاری

 10  1010   2011شارستانی ئەندازیاری

 10  1010   2021کارەبا ئەندازیاری

میکانیک و  ئەندازیاری
 10  1010   2031میكاترۆنیك 

پرۆگرام سازی/  ئەندازیاری
 10  1010   2041ئینفۆرماتكس

 سەرچاوەکانی  ئەندازیاری
 10  1010   2051ئاو

كیمیا و پترۆ  ئەندازیاری
 88 68   2061كیمیا 

ڕووپێوان  ئەندازیاری
 10  1010   2071)جیۆماتیك(

 ئەندازیاری
ئەندازیاری 
فرۆکەوانی 
 Aviation

Engineering
2081   1010  10 

  20 55   2701كیمیا  په روه رده 

  1510 5   2711بایلۆجی په روه رده 

 15  510   2721فیزیك په روه رده 

 5  520   2731ماتماتیك په روه رده 

 په روه رده 
رێنمایی 

په روه رده یی و 
ده روونی

2743 101010     

     101010 2753په روه رده ی تایبه ت په روه رده 

په روه رده /
     2055 2903زمانی کوردی شه قاڵوه 

په روه رده /
     5205 2913زمانی عه ره بی شه قاڵوه 

په روه رده /
 15  510   2921فیزیك شه قاڵوه 
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ی 
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ی 
مان

ك
تور

 / 
نی

ریا
س

په روه رده /
  1510 5   2931بایلۆجی شه قاڵوه 

په روه رده /
        راستەوخۆ2943وه رزش  شه قاڵوه 

په روه رده /
     2055 3103زمانی کوردی مه خمور 

په روه رده /
     5205 3113زمانی عه ره بی مه خمور 

     2055 2763زمانی کوردی په روه رده 

     5205 2773زمانی عه ره بی په روه رده 

     5520 2783زمانی ئینگلیزی  په روه رده 

     101010 2793زمانی سریانی  په روه رده 

10    785سریانی      

هونه ره  
        راستەوخۆ3803شێوه كاری جوانه كان

هونه ره  
        راستەوخۆ3813مۆسیقا جوانه كان

هونه ره  
        راستەوخۆ3823سینه ما و شانۆ جوانه كان

په روه رده ی 
جه سته یی 
و زانسته  

وه رزشیه كان
 

په روه رده ی 
جه سته یی 
و زانسته  

وه رزشیه كان
        راستەوخۆ2803

زانستە 
        راستەوخۆ3873شەریعە ئیسامییەکان

زانستە 
خوێندنی  ئیسامییەکان

        راستەوخۆ3883ئیسامی

زانستە 
        راستەوخۆ3893په روه رده ی ئایینی ئیسامییەکان

پەروەردەی 
     5520 3003زمانی ئینگلیزی  بنه ڕه تی

پەروەردەی 
 888 6   3011زانستی گشتی بنه ڕه تی

پەروەردەی 
     2055 3023زمانی کوردی بنه ڕه تی



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

84

ی 
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ی 
مان

ك
تور

 / 
نی

ریا
س

پەروەردەی 
زانستی  بنه ڕه تی

  1010 5 5 3032كۆمه التییه كان

پەروەردەی 
     101010 3043باخچەی مندااڵن  بنه ڕه تی

پەروەردەی 
 5  520   3051ماتماتیك بنه ڕه تی

پەروەردەی 
     5205 3063زمانی عه ره بی بنه ڕه تی

زانسته  
 سیاسییه كان

پەیوەندییە 
نێودەوڵەتیەکان و 

دیبلۆماسی
     101010زانستی 2213

   10 5105وێژه یی      

زانسته  
 سیاسییه كان

سیستەمە 
سیاسیەکان و 
سیاسەتی گشتی

     101010زانستی 2223

   10 5105وێژه یی      

     101010زانستی 2203یاسا یاسا

   10 5105وێژه یی      

بایۆلۆجی / زانست
  1510 5   2301بایۆلۆجی گشتی 

بایۆلۆجی /بایۆلۆجی  زانست
         2311پزیشكی 

  520 5   2321کیمیا زانست

فیزیك /فیزیای  زانست
 15  510   2341گشتی 

فیزیك / فیزیای  زانست
 15  510   2351گه یاندن 

فیزیك /فیزیای  زانست
 15  510   2361پزیشكی 

 5  520   2371ماتماتیك زانست

 51010 5   2381جیۆلۆجی گشتی  زانست
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ی 
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ی 
مان

ك
تور

 / 
نی

ریا
س

زانست
زانست و 

تەندروستی 
ژینگە

2411   5 10105 

 زانست
كۆمپیوته ر/

زانستەکانی 
کۆمپیوتەر 

CS
2421   520  5 

  زانست
كۆمپیوته ر/

تەکنۆلۆجیای 
زانیاری
IT 

2431   520  5 

زانسته  ئه ندازیارییه  
گشت  کشتوکاڵییه كان

 888 6   3201بەشەکان 

بەڕێوەبردن و 
    510510زانستی 3403کارگێری كار ئابووری 

 10  1055 وێژه یی      

بەڕێوەبردن و 
    5520  3411ژمێریاری ئابووری 

بەڕێوەبردن و 
    5520 زانستی 3423ئابووری ئابووری 

 15  510  وێژه یی      

بەڕێوەبردن و 
    5520  3431ئامار ئابووری 

بەڕێوەبردن و 
زانستی دارایی و  ئابووری 

    5520  3441بانک

بەڕێوەبردن و 
 ئابووری 

كارگێری 
رێكخراوی 

گه شتیارییه كان 
3453 101010     

   20 5 5 3602مێژوو ئاداب 

 15  510  زانستی 3613جوگرافیا ئاداب 

  20 55  وێژه یی      

     101010 3623کۆمەڵناسی ئاداب 

  1010 5 5 3633شوێنەوار ئاداب 

     101010 3643دەرونناسی ئاداب 
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ك
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 / 
نی

ریا
س

کاری  ئاداب 
     5520 3653کۆمەاڵیەتی

     101010 3663راگەیاندن ئاداب 

     101010 3672فەلسەفە ئاداب 

     5520 2503زمانی ئینگلیزی زمان

     2055 2513زمانی کوردی زمان

     15510 2523زمانی فارسی زمان

     101010 2533زمانی تورکی زمان

10    785تركمانی      

     10515 2543زمانی ئەڵمانی زمان

     10515 2553زمانی فەرەنسی زمان

     5205 2563زمانی عه ره بی زمان
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زانکۆی سلێمانی
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H
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G
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E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

         4001  پزیشكی

         4011  پزیشکی ددان

         4021  دەرمانسازی

         4031  پەرستاری

         4041   پزیشكی ڤێترنه ری

 10  1010   4201تەالرسازی ئەندازیاری

 10  1010   4211شارستانی ئەندازیاری

 10  1010   4221کارەبا ئەندازیاری

 10  1010   4231 سەرچاوەکانی ئاو ئەندازیاری

  1510 5   4401بایلۆجی زانست

  20 55   4411کیمیا زانست

 5  520   4421کۆمپیوتەر زانست

 15  510   4431فیزیك زانست

 5  520   4441ماتماتیك زانست

 51010 5   4451جیۆلۆجی زانست

     101010زانستی 4703یاسا یاسا 

   10 5105وێژه یی   .  
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ی 
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ك
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ی/ 
یان
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زانسته   زانسته  رامیارییەکان
     101010زانستی 4713ڕامیارییەکان

   10 5105وێژه یی      

سیاسه ت و  زانسته  رامیارییەکان
     101010 4723پ.نێوده وڵه تیه كان

        راستەوخۆ5203میوزیك هونه ره  جوانه كان

        راستەوخۆ5213شێوه كاری هونه ره  جوانه كان

        راستەوخۆ5223فلیمسازی هونه ره  جوانه كان

زانستی  په روه رده ی بنه ڕه تی
  1010 5 5 5302كۆمه التییه كان

     5520 5313زمانی ئینگلیزی  په روه رده ی بنه ڕه تی

زانسته   په روه رده ی بنه ڕه تی
 5  520   5321بیركارییه كان

 5  520   5331زانستی كۆمپیوته ر په روه رده ی بنه ڕه تی

     101010 5343باخچەی منااڵن  په روه رده ی بنه ڕه تی

        راستەوخۆ5353په روه رده ی هونه ری په روه رده ی بنه ڕه تی

     2055 5363زمانی کوردی په روه رده ی بنه ڕه تی

     101010 5373په روه رده ی تایبه ت په روه رده ی بنه ڕه تی

په روه رده ی 
جه سته یی و زانسته  

وه رزشیه كان
        راستەوخۆ5503په روه رده ی وه رزش 

په روه رده ی 
جه سته یی و زانسته  

وه رزشیه كان
په روه رده ی وه رزشی  

        راستەوخۆ5513بنه ڕه تی

زانسته  
        راستەوخۆ5703خوێندنی ئیسامی ئیسامیه كان
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ك
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زانسته  
        راستەوخۆ5713شه ریعه   ئیسامیه كان

زانسته  
        راستەوخۆ5723بنه ماکانی ئایین ئیسامیه كان

زانسته  
        راستەوخۆ5733په روه رده ی ئایین ئیسامیه كان

په روه رده و زانسته  
مرۆییه كان/سه ید 

صادق
   20 5 5 5802مێژوو 

په روه رده و زانسته  
مرۆییه كان/سه ید 

صادق
 15  510  زانستی 5813جوگرافیا  

  20 55  وێژه یی      

  1510 5   5521بایلۆجی  په روه رده  

  20 55   5531كیمیا   په روه رده  

 15  510   5541فیزیك  په روه رده  

 5  520   5551ماتماتیك  په روه رده  

زانسته  ئه ندازیارییه  
 1555 5   4801زانستی ئاژه ل  کشتوکاڵییه كان

زانسته  ئه ندازیارییه  
 کشتوکاڵییه كان

بایۆتەکنەلۆجی و 
زانستی بەربومی 

کیلگەیی 
4811   5 1555 

زانسته  ئه ندازیارییه  
 1555 5   4821باخداری کشتوکاڵییه كان

زانسته  ئه ندازیارییه  
سامانە  کشتوکاڵییه كان

 51010 5   4831سروشتیەکان

زانسته  ئه ندازیارییه  
 کشتوکاڵییه كان

كارگێری كاری 
كشتوكاڵی و 
گه شه  پێدانی 

4841   5 1555 

زانسته  ئه ندازیارییه  
زانستی خۆراک و  کشتوکاڵییه كان

  1015 5   4851کۆنترۆڵی جۆری
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ی/ 
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    510510زانستی 4903کارگێری كار كارگێری و ئابوری

 10  1055 وێژه یی      

    5520  4911ژمێریاری كارگێری و ئابوری

    5520 زانستی 4923ئابووری كارگێری و ئابوری

 15  510  وێژه یی      

    5520  4931ئامار و زانیاری  كارگێری و ئابوری

كارگیری به  بازار  كارگێری و ئابوری
    510510زانستی 4943كردن

 10  1055 وێژه یی      

زانستە 
   20 5 5 5002مێژوو مرۆڤایەتیەکان

زانستە 
 15  510  زانستی 5013جوگرافیا مرۆڤایەتیەکان

  20 55  وێژه یی      

زانستە 
     101010 5023کۆمەڵناسی مرۆڤایەتیەکان

زانستە 
  1010 5 5 5033شوێنەوار مرۆڤایەتیەکان

زانستە 
     101010 5043کاری کۆمەاڵیەتی مرۆڤایەتیەکان

زانستە 
     101010 5053ڕاگەیاندن مرۆڤایەتیەکان

زانستە 
 مرۆڤایەتیەکان

فەلسەفە و 
توێژینەوەو 

کلتورییەکان 
5063 101010     
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     5520 4603زمانی ئینگلیزی زمان

     101010 4613وه رگێران زمان

     2055 4623زمانی کوردی زمان

     5205 4633زمانی عه ره بی زمان

زمان و ئه ده بی  زمان
     15510 4643فارسی

ژمێریاری دارایی و  كۆلێژی بازرگانی 
    5520  5101ووردبین 

كارگێری  كۆلێژی بازرگانی 
    510510 5111پرۆژه كان

زانستی دارایی و  كۆلێژی بازرگانی 
    5520  5121بانكی

بازرگانی نێو  كۆلێژی بازرگانی 
     5520 5131ده وڵه تی

ته كنه ڵوجیای  كۆلێژی بازرگانی 
 5  1015   5141زانیاری

  1010 5 5 5153گه شت و گوزار كۆلێژی بازرگانی 

زانستە 
سروشتیەكان/ 

جوارتا
 10105 5   5851زانستی ژینگە 
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زانکۆی دهۆک 
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         6001  پزیشكی

         6011  پزیشکی ددان

         6021  دەرمانسازی

         6031  پەرستاری

زانستی البوری  زانستی  ته ندروستی
         6101پزیشكی 

زانستی  زانستی  ته ندروستی
         6111سركردن 

         6041  پزیشكی ڤێتێرنه ری

 10  1010   6201تەالرسازی ئه ندازیاری

 10  1010   6211شارستانی ئه ندازیاری

کارەبا و  ئه ندازیاری
 10  1010   6221کۆمپیوتەر

 10  1010   6231میكانیك ئه ندازیاری

 10  1010   6251بایۆمیدیكال  ئه ندازیاری

 10  1010   6261پان دانانا جهی پان دانانا جهی 

  1510 5   6401زینده وه رزانی زانست

  20 55   6411کیمیا زانست

زانستی  زانست
 5  520   6421كۆمپیوته ر
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 15  510   6431فیزیك زانست

 5  520   6441ماتماتیك زانست

 51010 5   6451زەوی ناسی  زانست

په روه رده ی جه سته یی و 
 زانسته  وه رزشیه كان

په روه رده ی 
جه سته یی 
و زانسته  

وه رزشیه كان

        راستەوخۆ7103

     5520 7203كۆمه ڵناسی زانستی مرۆڤایەتی

   10 5510وێژه یی   0  

خوێندنی ئاشتی  زانستی مرۆڤایەتی
     5520زانستی 7233و مافی مرۆڤ

   10 5510وێژه یی   0  

   20 5 5 7252مێژوو زانستی مرۆڤایەتی

 15  510  زانستی 7263جوگرافیا زانستی مرۆڤایەتی

  20 55  وێژه یی   0  

        راستەوخۆ7273شێوه كاری زانستی مرۆڤایەتی

        راستەوخۆ7283دراما زانستی مرۆڤایەتی

     101010 7293دەرونناسی  زانستی مرۆڤایەتی

        راستەوخۆ7243پەروەردەی ئاینی  زانستی مرۆڤایەتی
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     2055 7503زمانی کوردی په روه رده ی بنه ڕه تی 

     5520 7513زمانی ئینگلیزی  په روه رده ی بنه ڕه تی 

 15  510   7523جوگرافیا په روه رده ی بنه ڕه تی 

       55 20  

   20 5 5 7532مێژوو په روه رده ی بنه ڕه تی 

 888 6   7541زانستەکان  په روه رده ی بنه ڕه تی 

 5  520   7551ماتماتیك په روه رده ی بنه ڕه تی 

     101010 7563پەروەردەی تایبه ت په روه رده ی بنه ڕه تی 

رابەریا  په روه رده ی بنه ڕه تی 
     101010 7583پەروەردەیی 

     5205 7573زمانی عەرەبی  په روه رده ی بنه ڕه تی 

زانسته  ئه ندازیارییه  
بەرهەمی  کشتوکاڵییه كان

 1555 5   6601گیانەوەری

زانسته  ئه ندازیارییه  
 1555 5   6611دارستان کشتوکاڵییه كان

زانسته  ئه ندازیارییه  
 کشتوکاڵییه كان

گه شتیاری 
توریزمی 
ژینگه یی 

6621   5 10105 

زانسته  ئه ندازیارییه  
پاراستنی  کشتوکاڵییه كان

 1555 5   6631ڕووەک

زانسته  ئه ندازیارییه  
 51010 5   6641خاک و ئاو کشتوکاڵییه كان

زانسته  ئه ندازیارییه  
به ربوومی  کشتوکاڵییه كان

 1555 5   6651گێلكه یی
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زانسته  ئه ندازیارییه  
 1555 5   6661بیستانكاری  کشتوکاڵییه كان

زانسته  ئه ندازیارییه  
 کشتوکاڵییه كان

شیره تكاریا 
چاندنی و جڤاكی 

گوندایەتی
6671   5 1555 

    5520 زانستی 6803ئابووری كارگێری و ئابوری

 15  510  وێژه یی     

كارگێری  كارگێری و ئابوری
    510510زانستی 6813كار

 10  1055 وێژه یی     

زانستی دارایی و  كارگێری و ئابوری
    5520  6821بانكی

    5520  6831ژمێریاری كارگێری و ئابوری

    5520  6841ئامار كارگێری و ئابوری

 كارگێری و ئابوری
گه شت و گوزارو 

به رێوه بردنی 
هۆتیله كان 

6853 101010     

     101010زانستی 6903یاسا یاسا 

   10 5105وێژه یی   .  

 زانستی سیاسی
پەیوەندییە 

نێودەوڵەتیەکان 
و دیبلۆماسی

     101010زانستی 7943

   10 5105وێژه یی      

 زانستی سیاسی
سیستەمی 
سیاسی و 

سیاسەتا گشتی 
     101010زانستی 7953
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   10 5105وێژه یی      

     5520 7703زمانی ئینگلیزی   په روه رده - ئاكرێ

   20  55 7712مێژوو  په روه رده - ئاكرێ

     2055 7723زمانی کوردی  په روه رده - ئاكرێ

     5205 7733زمانی عه ره بی  په روه رده - ئاكرێ

 5  520   7741ماتماتیك  په روه رده - ئاكرێ

  1510 5   7751زینده وه رزانی  په روه رده - ئاكرێ

        راستەوخۆ7763پەروەردەی ئاینی   په روه رده - ئاكرێ

     5520 7003زمانی ئینگلیزی زمان

     2055 7013زمانی کوردی زمان

     101010 7023وه رگێران زمان

په روه رده ی بنه ڕه تی 
     5520 7903زمانی ئینگلیزی  )ئامێدی(

په روه رده ی بنه ڕه تی 
  1010 5 5 7912 كۆمه اڵیه تی )ئامێدی(
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سکولی سەرۆکایەتی زانکۆ 
         8001 پزیشکی

 10  1010   8101تەالرسازی ئه ندازیاری

 10  1010   8111شارستانی ئه ندازیاری

 10  1010   8121جیۆتەکنیک ئه ندازیاری

 10  1010   8131دروست كردن  ئه ندازیاری

 10  1010   8141پرۆگرام سازی ئه ندازیاری

 88 68   8151نەوت ئه ندازیاری

 88 68   8161كیمیاوی ئه ندازیاری

کلینیکەڵ  زانست و ته ندروستی
         8301سایکۆلۆجی

میدیكه ڵ  زانست و ته ندروستی
         8311مایکرۆبایۆلۆجی

  1510 5   8321بایلۆجی زانست و ته ندروستی

  20 55   8331کیمیا زانست و ته ندروستی

 15  510   8341فیزیك زانست و ته ندروستی

 5  520   8351ماتماتیك زانست و ته ندروستی

زانسته  مرۆڤایه تی و 
     101010زانستی 8503قانون كۆمه الیه تیه كان

   10 5105وێژه یی   .  
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زانسته  مرۆڤایه تی و 
     5520 8513ئینگلیزی كۆمه اڵیه تییه كان

زانسته  مرۆڤایه تی و 
    510510زانستی 8523كارگێری كۆمه اڵیه تییه كان

 10  1055 وێژه یی     

زانسته  مرۆڤایه تی و 
    5520  8531ژمێریاری كۆمه اڵیه تییه كان

        راستەوخۆ8703سکوڵی وەرزش سەۆکایەتی زانکۆ 

     5205 8713زمانی عه ره بی پەروەردە

     2055 8723زمانی کوردی پەروەردە

   20 5 5 8732مێژوو پەروەردە

 15  510  زانستی 8743جوگرافیا پەروەردە

  20 55  وێژه یی     

        راستەوخۆ8753پەروەردەی ئاینی پەروەردە

     5520 8763زمانی ئینگلیزی  پەروەردە

په روه رده  و  پەروەردە
     101010 8773ده رونزانی 
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پزیشکی
 

 1001         

پزیشکیددان
 

 1011         

دەرمانسازی
 

 1021         

پەرستاری
 

         1031پەرستاری

پەرستاری
 

         1041مامانی

زانسته
تهندروستیهكان

 
         1051كیمیاییژیانیكلینكی

زانسته
تهندروستیهكان

 
         1061مایكرۆبایۆلۆجیپزیشكی

زانسته
تهندروستیهكان

 
         1071چارهسهریسروشتی
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ئه ندازیاریی   ئه ندازیاری
 10  1010   9101شارستانی 

ئه ندازیاریی   ئه ندازیاری
 88 68   9111كیمیا

ئه ندازیاریی   ئه ندازیاری
 88 68   9121نه وت 

  20 55   9301كیمیا زانست 

  1510 5   9311بایلۆجی زانست 

 5  520   9321کۆمپیوتەر زانست 

 5  520   9331ماتماتیك زانست 

جیولۆجی  زانست 
 51010 5   9341نه وت

 یاسا و زانستە 
سیاسیەکان و 

بەڕێوەبردن 

یاسا و 
زانستە 

سیاسیەکان
     101010زانستی 9203یاسا

   10 5105وێژه یی   .  

 یاسا و زانستە 
سیاسیەکان و 

بەڕێوەبردن 

یاسا و 
زانستە 

سیاسیەکان
په یوه ندییه  
     5520زانستی 9213نێوده وڵه تیه كان

 5   520 وێژه یی     

 یاسا و زانستە 
سیاسیەکان و 

بەڕێوەبردن 
بەڕێوەبردنی  بەڕێوەبردن 

     5520زانستی 9223کار 

 10   20  وێژه یی      
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 یاسا و زانستە 
سیاسیەکان و 

بەڕێوەبردن 
    1515   9231ژمێریاری  بەرێوەبردن 

زمانی بنه ڕه تیپەروەرده 
     2055 9703کوردی

زانستە بنه ڕه تیپەروەردە
 888 6   9711گشتیه كان

 5  520   9721ماتماتیكبنه ڕه تیپەروەردە

زمانی بنه ڕه تیپەروەردە
     5520 9733ئینگلیزی 

زانسته  بنه ڕه تیپەروەردە
  1010 5 5 9742كۆمه اڵتیه كان

        راستەوخۆ9753 وەرزشوه رزشپەروەردە

زمانی  ئاداب
     5520 9503ئینگلیزی

     101010 9513دەرونناسی ئاداب

     5520 9523كۆمه ڵناسی ئاداب

زمانی  ئاداب
     2055 9533کوردی

     5205 9543زمانی عه ره بی ئاداب

   20 5 5 9552مێژوو ئاداب

 15  510  زانستی 9563جوگرافیا ئاداب

  20 55  وێژه یی     
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كۆلێژی 
         10001پزیشكی  پزیشكی 

كۆلێژی 
ئەندازیاری  ئه ندازیاری

 10  1010   10101میكانیك

كۆلێژی 
 88 68   10111ئه ندازیاری پترۆڵ ئه ندازیاری

        راستەوخۆ10303په روه رده ی وه رزش فاكه لتی په روه رده 

     101010 10313دەرونناسی فاكه لتی په روه رده 

 5  520   10321ماتماتیك فاكه لتی په روه رده 

 15  510  زانستی 10333جوگرافیا فاكه لتی په روه رده 

  20 55  وێژه یی     

فاكه ڵتی زانستی 
     5520 10503زمانی ئینگلیزی مرۆڤایەتی

فاكه ڵتی زانستی 
خوێندنی  مرۆڤایەتی

        راستەوخۆ10513ئیسامی

فاكه ڵتی زانستی 
     5205 10523زمانی عه ره بی مرۆڤایەتی

فاكه ڵتی زانستی 
   20 5 5 10532مێژوو مرۆڤایەتی

فاكه ڵتی زانستی 
     2055 10543زمانی کوردی مرۆڤایەتی

فاكه ڵتی زانستی 
     101010 10553زمانی تورکی مرۆڤایەتی

10    785تركمانی      

كۆلێژی 
كارگێری و 

ئابوری
زانستی دارایی و  

    5520  10701بانكی
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كۆلێژی 
كارگێری و 

ئابوری
    5520 زانستی 10713زانستی ئابوری  

 15  510  وێژه یی   0  

كۆلێژی 
كارگێری و 

ئابوری
زانستی  

    510510زانستی 10723كارگێری

 10  1055 وێژه یی   .  

  1510 5   10201زیندەوەرزانی فاكه لتی زانست 

  20 55   10211کیمیا فاكه لتی زانست 

زانستی  فاكه لتی زانست 
 5  520   10221کۆمپیوتەر

 10105 5   10231 ژینگه  فاكه لتی زانست 

 15  510   10241فیزیك فاكه لتی زانست 

 5  520   10251ماتماتیك فاكه لتی زانست 

كۆلیژی  
     5205 10803زمانی عه ره بی په روه رده  بنیات

كۆلیژی  
     2055 10813زمانی کوردی په روه رده  بنیات

كۆلیژی  
     5520 10823زمانی ئینگلیزی  په روه رده  بنیات

كۆلیژی  
زانستی  په روه رده  بنیات

  1010 5 5 10832كۆمه اڵیه تی

كۆلیژی  
 888 6   10841زانستی گشتی په روه رده  بنیات
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كۆلێژی 
         11001پزیشكی پزیشكی 

ئەندازیاری  ئەندازیاری
 10  1010   11101شارستانی

زانستی  كۆلێژی زانست
 5  520   11201كومپیوته ر

  20 55   11211کیمیا كۆلێژی زانست

پەروەردەی 
جەستەیی زانستە 
وەرزشیەکان 

 
زانسته  

وه رزشیه كان/
خانقین

        راستەوخۆ11503

پەروەردەی 
پەروەردەی  بنه ڕه تی 

        راستەوخۆ11703وه رزش/كه الر 

پەروەردەی 
باخچەی  بنه ڕه تی 

     101010 11713مندااڵن

پەروەردەی 
زانستی  بنه ڕه تی 

  1010 5 5 11722كۆمه اڵتییه كان

پەروەردەی 
     2055 11733زمانی کوردی بنه ڕه تی 

پەروەردەی 
     5205 11743زمانی عه ره بی بنه ڕه تی 

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
زمانی  

     5520 11303ئینگلیزی 

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
     2055 11323زمانی کوردی 

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
     5205 11333زمانی عه ره بی 

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
 15  510  زانستی 11343جوگرافیا 

  20 55  وێژه یی      
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
     101010 11353دەرونناسی 

زمان و زانستە 
مرۆڤایەتییەکان/ 

خانقین 
   20 5 5 11362مێژوو 

 5  520   11511ماتماتیك پەروەردە

  1510 5   11521بایلۆجی پەروەردە

  20 55   11531كیمیا  پەروەردە

 15  510   11541فیزیك پەروەردە

 15  510  زانستی 11553جوگرافیا پەروەردە

  20 55  وێژه یی      

زمانی  پەروەردە
     5520 11563ئینگلیزی 

     2055 11573زمانی کوردی پەروەردە

     101010 11583دەرونناسی پەروەردە

   20 5 5 11592مێژوو پەروەردە

     5205 11603زمانی عه ره بی پەروەردە

زانسته  ئه ندازیارییه  
کشتوکاڵییه كان 

)کفری(
 1555 5   11901سامانی ئاژەڵ 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی 
کۆمپیوتەر و 
تەکنۆلۆجیای 
زانیاری / خانقین

 IT11951   1015  5 

كۆلێژی 
کۆمپیوتەر و 
تەکنۆلۆجیای 
زانیاری / خانقین

 Network11961   510  15 

     101010زانستی 11973یاسا  یاسا 

   10 5105وێژه یی      
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زانکۆی ڕاپەرین
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

         12051پهرستاری پهرستاری

  20 55   12301كیمیا كۆلێژیزانست

زانستیتاقیگهی كۆلێژیزانست
         12311پزیشكی

سهرۆكایهتی
ئهندازیاری زانكۆیڕاپهرین

 10  1010   12101شارستانی

كۆلێژیزانستە
مرۆڤایەتییەکان

     101010زانستی12403یاسا 

   10 5105وێژهیی    

كۆلێژیزانستە
مرۆڤایەتییەکان

     101010 12412فەلسەفە 

كۆلێژیزانستە
مرۆڤایەتییەکان

   20 5 5 12422مێژوو 

كۆلێژیزانستە
مرۆڤایەتییەکان

 15  510  زانستی12433جوگرافیا 

  20 55  وێژهیی     

كۆلێژی
پەروەردە/
قهاڵدزی

     5205 12603زمانیعهرهبی 

كۆلێژی
پەروەردە/
قهاڵدزی

     5520 12613زمانیئینگلیزی

كۆلێژی
پەروەردە/
قهاڵدزی

     2055 12623زمانیکوردی 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی
پەروەردەی
بنەڕەت

     101010 12803باخچەیساوایان 

كۆلێژی
پەروەردەی
بنەڕەت

 5  520   12811ماتماتیك 

كۆلێژی
پەروەردەی
بنەڕەت

زانستی 
 5  520   12831كۆمپیوتهر

كۆلێژی
پەروەردەی
بنەڕەت

     5520 12843زمانیئینگلیزی 

زانسته
ئهندازیارییه
کشتوکاڵییهكان

 1555 5   12901باخداری 

زانسته
ئهندازیارییه
کشتوکاڵییهكان

 1555 5   12911سامانیئاژەڵ 
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زانکۆی هه ڵه بجه
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

پەروەردەی 
     5520 13403زمانی ئینگلیزی  بنه ره ت 

پەروەردەی 
زانسته   بنه ره ت 

  1010 5 5 13422كۆمه التیه كان

پەروەردەی 
     5205 13433زمانی عه ره بی بنه ره ت 

زانستە 
        راستەوخۆ13603بنه ماکانی ئایین مرۆڤایەتییەکان

زانستە 
   20 5 5 13612مێژوو مرۆڤایەتییەکان

زانستە 
 15  510  زانستی 13623جوگرافیا مرۆڤایەتییەکان

  20 55  وێژه یی      

زانستە 
     101010 13653راگەیاندن مرۆڤایەتییەکان

 5  520   13201كۆمپیوته ر  زانست 

 15  510   13211فیزیك زانست 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په روه رده ی 
جەستەیی 
و زانستە 

وەرزشییەکان 
        راستەوخۆ13503پەروەردەی وەرزش  

سه رۆكایه تی 
زانكۆی 
هه ڵه بجه 

ئه ندازیاری  
 10  1010   13101شارستانی 

پەروەردەی 
شارەزوو/ زمانی  شارەزوو 

     2055 13303کوردی 

پەروەردەی 
     101010 13313باخچەی مندااڵن  شارەزوو 

یاسا و 
     101010زانستی 13643یاسا كارگێری 

   10 5105وێژه یی      

یاسا و 
بازرگانی نێو  كارگێری 

    510510زانستی 13253دەوڵەتی 

 10  1055 وێژه یی      
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زانکۆی چەرموو
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

زانسته  
كرداری و 

ته ندروستیه كان 
كۆمپیوته ری  

 5  520   14201كرداری 

زانسته  
كرداری و 

ته ندروستیه كان 
زانستی تاقیگه ی  

         14211پزیشكی 

زانسته  
كرداری و 

ته ندروستیه كان 
 10105 5   14221كیمیای ده رمانسازی  

زانسته  
كرداری و 

ته ندروستیه كان 
 15  510   14231فیزیا پزیشكی  

زانسته  
كرداری و 

ته ندروستیه كان 
  20 55   14241كیمیای کرداری  

     5520 14303زمانی ئینگلیزی  په روه رده  و زمان 

 پەروەردە و زمان
په روه رده ی 

تایبه ت)پەروەردەی 
بنەڕەتی(

14313 101010     

 پەروەردە و زمان
زانسته كان 
گشتیه كان 

)پەروەردەی بنەڕەتی(
14321   6 888 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

زمانی عه ره بی بۆ  پەروەردە و زمان
     5205 14333قسەکەرانی بیانی 

 كارگێڕی 
گشتی و 
به ڕێوه بردنی 

سامانی 
سروشتی 

    510510زانستی 14603كارگێری گشتی  

 10  1055 وێژه یی      

 كارگێڕی 
گشتی و 
به ڕێوه بردنی 

سامانی 
سروشتی 

    5520  14611ژمێریاری 

 كارگێڕی 
گشتی و 
به ڕێوه بردنی 

سامانی 
سروشتی 

كارگێری گاز  
    1510 5 14621نه وت و ووزه  
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زانكۆی پۆلیته كنیكی هه ولێر
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ئه ندازیاری هه ولێر
 

ته كنیكی 
ئه ندازیاری 
شارستانی

15001   1010  10 

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ئه ندازیاری هه ولێر
 

 ته كنیكی 
ئه ندازیاری 
سیسته می 

زانیاری
15011   1010  10 

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ئه ندازیاری هه ولێر
 

 ته كنیكی 
ئه ندازیاری 
رێگاوبان

15021   1010  10 

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ئه ندازیاری هه ولێر
 

 ته كنیكی 
ئه ندازیاری 
میكانیك و 

ووزه 
15031   1010  10 

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ته ندروستی هه ولێر
شیكاری  

         15201نه خۆشیه كان 

كۆلێژی 
ته كنیكی 

ته ندروستی هه ولێر
چارەسەری  

         15211سروشتی

كۆلێژی 
ته كنیكی 

كارگێری هه ولێر
ته كنیكی  

    5520  15311ژمێریاری

كۆلێژی 
ته كنیكی 

كارگێری هه ولێر
 

ته كنیكی 
كارگێری 

كار 
    510510زانستی 15323

 10  1055 وێژه یی   0  

كۆلێژی 
ته كنیكی 

كارگێری هه ولێر
تەكنیكی  

     101010 15333میدیا

كۆلێژی 
ته كنیكی 

كارگێری هه ولێر
 

بازارگەریی 
نێودەوڵەتی و 

زمان
15343 5520     

پە. تەکنیکی 
         15421تیشک پزیشکی هه ولێر
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ی 
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ك
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لێژ
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س
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به 
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زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

پە. تەکنیکی 
         15431ده رمانسازی پزیشکی هه ولێر

پە. تەکنیکی 
شیكاری  پزیشکی هه ولێر

         15441نه خۆشیه كان 

پە. تەکنیکی 
         15481سڕکردن پزیشکی هه ولێر

پە. تەکنیکی 
         15451په رستاری  پزیشکی هه ولێر

پە. تەکنیکی 
         15491پشکنینی چاو پزیشکی هه ولێر

پە. تەکنیکی 
 ئافره تان و له   پزیشکی هه ولێر

         15461دایك بوون

پە. تەکنیکی 
یاریده ری  پزیشکی هه ولێر

         15471پزیشكی ددان 

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
ته كنیكی  

 10  5510  15701ئوتومبیل

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
میکانیک و  

 10  5510  15711ووزه  

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 10  5510  15721کاره با 

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 10  5510  15731ڕێگاوبان 

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 10  5510  15741بیناکاری 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
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ول
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ست
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 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
15751   1015  5 

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 10  5510  15761رووپێوی 

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
تەکنۆلۆجیای  

 155 55   15771نەوت

كۆلێژی 
تەكنەلۆجی 

هەولێر
 

تەکنۆلۆجیای 
زانیاری و 
گەیاندن
 ICT 

15781   1015  5 

په .تەکنیکی 
رێبه ری  کارگێری هەولێر

     101010 15902گه شتیاری

په .تەکنیکی 
 کارگێری هەولێر

كارگێری 
ده زگاكانی 
گه شتیاری

15912 101010     

په .تەکنیکی 
ته كنیكی  کارگێری هەولێر

     101010 15923وه رگیران 

په .تەکنیکی 
    5520  15951ژمێریاری کارگێری هەولێر

په .تەکنیکی 
كارگێری  کارگێری هەولێر

    510510زانستی 15963كار

 10  1055 وێژه یی      

په .تەکنیکی 
 کارگێری هەولێر

سیستمی 
زانیاری 

كارگیری
15971   1015  5 

په .تەکنیکی 
كارگێری  کارگێری هەولێر

    510510زانستی 15983بازارگه ری 

 10  1055 وێژه یی      
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ه
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ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په .تەکنیکی 
زانیارییەکان  کارگێری هەولێر

     101010 15992وکتێبخانە 

په .تەکنیکی 
     101010 16003ڕاگەیاندن  کارگێری هەولێر

پەیمانگه ی 
کارگێڕی  تەکنیکی خەبات

   10 5105 16952یاسا

پەیمانگه ی 
 تەکنیکی خەبات

ئاسایشی 
خۆراک و 
تەندروستی 
گشتی 

16941   6 888 

پەیمانگه ی 
 تەکنیکی خەبات

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
16961   1015  5 

پەیمانگه ی 
پاراستنی  تەکنیکی خەبات

 1555 5   16971ڕووەک

پەیمانگه ی 
به رهه می  تەکنیکی خەبات

 1555 5   16981رووه كی 

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
         16101په رستاری 

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
شیکاری  

         16111نه خۆشیه کان

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
         16251 ڤیتێرنه ری  

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
وێنه ی  

 10  1010   16221ئه ندازه یی

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
 10  5510  16231بیناکاری 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
ته كنۆلۆجیای  

IT 5  1015   16261زانیاری 

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
كارگێری  

    510510زانستی 16273كار

 10  1055 وێژه یی      

کۆلێژی 
تەکنیکی 

شەقاڵوە
 

سیستەمی 
زانیاری 

كارگێری 
16241   1015  5 

په یمانگه ی 
         16401په رستاری ته كنیكی كۆیه 

په یمانگه ی 
شیكاری  ته كنیكی كۆیه 

         16421نه خۆشیه كان

په یمانگه ی 
 ته ندروستی  ته كنیكی كۆیه 

         16441كۆمه ڵ

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كۆیه 

ته كنۆلوجیای 
نه وت /

شیكاری 
كیمیایی

16601   10  155 

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كۆیه 

ته كنۆلوجیای 
نه وت /

كارپێكردن 
و كۆنتروڵ

16611   10  515 

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كۆیه 

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
16651   1015  5 

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كۆیه 

كارگیری 
ده زگاكانی 
گه شتیاری

16662 101010     

په یمانگه ی 
په رستاری/تەق  ته كنیكی كۆیه 

         16411تەق 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كۆیه 

شیكاری 
نه خۆشیه كان/

تەق تەق 
16431         

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی كۆیه 

    510510زانستی 16673كار

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
 ئافره تان و له   ته كنیكی كۆیه 

         16451دایك بوون

پەیمانگەی 
         16701په رستاری تەکنیکی سۆران

پەیمانگەی 
ئافره تان له   تەکنیکی سۆران

         16711دایك بوون

پەیمانگەی 
شیكاری  تەکنیکی سۆران

         16721نه خۆشیه كان

پەیمانگەی 
 تەکنیکی سۆران

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری 

IT
16801   1015  5 

پەیمانگەی 
كارگێری  تەکنیکی سۆران

    510510زانستی 16813كار

 10  1055 وێژه یی      

پەیمانگەی 
    5520  16821ژمێریاری تەکنیکی سۆران

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی چۆمان

    510510زانستی 16923كار

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی چۆمان

    510510زانستی 16903كومرگ
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
 ته كنیكی چۆمان

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
16911   1015  5 
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زانكۆی پۆلیته كنیكی 
دهۆك
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی ته كنیكی 
 10  1010   17001 وزه   ئه ندازیاری 

كۆلێژی ته كنیكی 
 10  1010   17011 رێگا وبان ئه ندازیاری 

كۆلێژی ته كنیكی 
ئەندازیاری  ئه ندازیاری 

 88 68   17021کیمیاوی 

كۆلێژی ته كنیكی 
پیترول و كانزاكان 

زاخۆ 
 51010 5   17101جیولۆجی پترول  

كۆلێژی ته كنیكی 
تەکنۆلوجیای  كارگێری

 5  1015   17111زانیاری كارگێری

كۆلێژی ته كنیكی 
تەکنۆلوجیای  كارگێری

    5520  17121ژمێریاری

كۆلێژی ته كنیكی 
    510510زانستی 17133كارگێری كار كارگێری

 10  1055 وێژه یی      

كۆلێژی ته كنیكی 
         17201ته ندروستی گشتی  ته ندروستی شێخان

كۆلێژی ته كنیكی 
تەکنۆلۆجیای  ته ندروستی شێخان

 1055 10   17211تاقیگەی نوژداری 

كۆلێژی ته كنیكی 
    510510زانستی 17303كارگێری كار ئاكرێ

 10  1055 وێژه یی      

كۆلێژی ته كنیكی 
 1555 5   17311ڕه زگه ری  ئاكرێ

كۆلێژی ته كنیكی 
 ئینفورماتیك ئاكرێ

ته كنۆ لۆجیای 
زانیاری

IT
17401   1010  10 
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی ته كنیكی 
تۆری کۆمپیوتەری  ئینفورماتیك ئاكرێ

 10  1010   17411پاراستنی زانیاری 

په یمانگه ی 
         17601ده رمانسازی ته كنیكی دهۆك

په یمانگه ی 
تەکنۆلۆجیای  ته كنیكی دهۆك

 1055 10   17611تاقیگەی نوژداری 

په یمانگه ی 
 ته كنیكی دهۆك

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
17811   1015  5 

په یمانگه ی 
 10  5510  17821رووپێوی ته كنیكی دهۆك

په یمانگه ی 
په رستاری /  ته كنیكی دهۆك

         17621نه خوشه ڤانی

په یمانگه ی 
تەکنیکی 

کارگێری دهۆك
    510510زانستی 17903كارگێری كار 

 10  1055 وێژه یی      
په یمانگه ی 
تەکنیکی 

کارگێری دهۆك
سیسته می زانیاری  

 5  1015   17911كارگێری

په یمانگه ی 
تەکنیکی 

کارگێری دهۆك
    5520  17941ژمێریاری 

په یمانگه ی 
په رستاری /  ته كنیكی زاخۆ  

18111نه خوشه ڤانی

په یمانگه ی 
تەکنەلۆجیای ته كنیكی زاخۆ 

18151101055تاقیگەی نوژداری 

په یمانگه ی 
  5 15  10    18161پترولته كنیكی زاخۆ 

په یمانگه ی 
    510510زانستی 18213كارگێری كار ته كنیكی زاخۆ  

 10  1055 وێژه یی      
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ی 
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ك
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 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
 ته كنیكی زاخۆ

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
18241   1015  5 

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی زاخۆ

    510510زانستی 18263گومرگ

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
 1555 5   18251چاندنی پاراستی  ته كنیكی زاخۆ

په یمانگه ی 
په رستاری /  ته كنیكی ئاكرێ

         18401نه خوشه ڤانی

په یمانگه ی 
 10  5510  18501رووپێوی ته كنیكی ئاكرێ

په یمانگه ی 
   10 5105 18522كارگیری یاسا  ته كنیكی ئاكرێ

په یمانگه ی 
 ته كنیكی ئاكرێ

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
18511   1015  5 

په یمانگه ی 
    510510زانستی 18613كارگێری كار ته كنیكی شێخان

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
 ته كنیكی شێخان

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
18621   1015  5 

په یمانگه ی 
تەکنۆلۆجیای  ته كنیكی ئامێدی

 1055 10   18701تاقیگەی نوژداری 

په یمانگه ی 
 ته كنیكی ئامێدی

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
18801   1015  5 

په یمانگه ی 
    510510زانستی 18813كارگێری كار ته كنیكی ئامێدی

 10  1055 وێژه یی      
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
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به 
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ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی ئامێدی

     101010 18842گه شتیاری

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی ئامێدی

    510510زانستی 18853بازارگه ری 

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
په رستاری /  ته كنیكی به رده  ره ش

         18901نه خوشه ڤانی

په یمانگه ی 
    510510زانستی 18913كارگێری كار ته كنیكی به رده  ره ش

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
 ته كنیكی به رده  ره ش

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
18921   1015  5 

په یمانگه ی 
    5520  18931ژمێریاری ته كنیكی به رده  ره ش

په یمانگه ی 
تۆرەکانی  ته كنیكی به رده  ره ش

 15  510   18941کۆمپیوتەر 

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی به رده  ره ش

    510510زانستی 18953تەندروستی 

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
    5520  19101ژمێریاری ته كنیكی شنگال

په یمانگه ی 
کارگێری  ته كنیكی شنگال

    510510زانستی 19113تەندروستی 

 10  1055 وێژه یی      
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زانكۆی پۆلیته كنیكی 
سلێمانی



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

137

ی 
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ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
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س
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به 

كۆد
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ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی ته كنیكی 
 10  1010   20001میكانیك ئه ندازیاری

كۆلێژی ته كنیكی 
ئه ندازیاری  ئه ندازیاری

 10  1010   20011گه یاندن

كۆلێژی ته كنیكی 
 10  1010   20021پالنسازی شار ئه ندازیاری

كۆلێژی ته كنیكی 
 88 68   20031نه وت و ووزه   ئه ندازیاری

كۆلێژی ته كنیكی 
 10  1010   20041توانای كاره بایی ئه ندازیاری

كۆلێژی ته كنیكی 
ته كنۆ لۆجیای  ئینفۆرماتیك

 10  1010   20201داتابه یس

كۆلێژی ته كنیكی 
تۆره كانی  ئینفۆرماتیك

 10  1010   20211كۆمپیوته ر 

كۆلێژی ته كنیكی 
ته كنۆ لۆجیای  ئینفۆرماتیك

 10  1010   20221زانیاری

كۆلێژی ته كنیكی 
شیكاری  ته ندروستی

         20301نه خۆشییه كان

كۆلێژی ته كنیكی 
ته كنیكی  ته ندروستی

         20311بێهوشكاری

كۆلێژی ته كنیكی 
         20321په رستاری  ته ندروستی

كۆلێژی ته كنیكی 
ته كنیكی  كارگێری

    510510زانستی 20353كارگێری

 10  1055 وێژه یی      
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
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كۆد
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ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان
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 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

كۆلێژی ته كنیكی 
ته كنیكی  كارگێری

    5520  20361ژمێریاری

كۆلێژی ته كنیكی 
     101010 20373ته كنیكی میدیا كارگێری

كۆلێژی ته كنیكی 
 كارگیری

په یوه ندییه  
گشتیه كان و 
بازارگه ری 

20383 101010     

کۆلێجی 
تەکنیکی زانستە 
پراکتیکیەکان/ 

 هەڵەبجە

کارگێڕی پڕۆژە 
20401کشتوکاڵیەکان

 

510510    

کۆلێجی 
تەکنیکی زانستە 
پراکتیکیەکان/ 

هەڵەبجە
زانستی خۆراک و  

  1015 5   20411کۆنترۆڵی جۆری

کۆلێجی 
تەکنیکی زانستە 
پراکتیکیەکان/ 

هەڵەبجە
زانستی تاقیكەی  

         20431پزیشكی 

په یمانگه ی 
ته ندروستی  ته كنیكی سلێمانی

         20501کۆمه ڵ

په یمانگه ی 
         20511په رستاری ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
         20521ژنان و مناڵ بوون ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
         20531تیشک ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
         20541سڕكردن ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
         20551ده رمانسازی ته كنیكی سلێمانی
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ه لت

ك
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ێما

ه

 KAEMB-
H
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G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
شیكاری  ته كنیكی سلێمانی

         20561نه خۆشیه كان

په یمانگه ی 
ته كنیكی سلێمانی

 
         20571په رستاری ددان 

په یمانگه ی 
ته كنیكی سلێمانی

 
         20581په رستاری منداالن

په یمانگه ی 
     101010 20903ته كنیكی میدیا ته كنیكی سلیمانی 

په یمانگه ی 
    510510زانستی 20933كارگێری كار ته كنیكی سلێمانی

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
    5520  20941ژمێریاری ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
 10  5510  20961گه یاندن ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
 10  5510  20971رووپێوی ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
ته كنیكی  ته كنیكی سلێمانی

 10  5510  20981ته الرسازی

په یمانگه ی 
 10  5510  20951میكانیك ته كنیكی سلێمانی

په یمانگه ی 
ته كنیكی سلێمانی/ 

پێنجوین
پەرستاری / 

         21051پێنجوین 

په یمانگه ی 
ته كنیكی سلێمانی/ 

پێنجوین
كارگێری كار/ 

    510510زانستی 21063پێنجوین

 10  1055 وێژه یی      
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ی 
ه لت

ك
/فا

لێژ
كۆ

ول
ك

س

ش
به 

كۆد

ی 
ژه ی

 وێ
ی و

ست
زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
         21101په رستاری ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
شیكاری  ته كنیكی كه الر

         21111نه خۆشیه كان

په یمانگه ی 
         21121ڤێترنه ری  ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
    510510زانستی 21303كارگێری كار ته كنیكی كه الر

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
    5520  21311ژمێریاری ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
ساركردن و  ته كنیكی كه الر

 10  5510  21321هه واسازی

په یمانگه ی 
 10  5510  21331رووپێوی ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
 ته كنیكی كه الر

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
21341   1015  5 

په یمانگه ی 
 10  5510  21351كاره با ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
    510510 21401کارگێری پروژە  ته كنیكی كه الر

په یمانگه ی 
شیكاری  ته كنیكی هه ڵه بجه 

         21501نه خۆشیه كان

په یمانگه ی 
         21511په رستاری ته كنیكی هه ڵه بجه 
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ی 
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ك
/فا

لێژ
كۆ
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به 
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ی 
ژه ی

 وێ
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زان

ی 
 لق

یی
ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
    510510زانستی 21703كارگێری كار ته كنیكی هه ڵه بجه 

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
21711ژمێریاری ته كنیكی هه ڵه بجه 

 
 5520    

په یمانگه ی 
         22001په رستاری ته كنیكی چه مچه مال

په یمانگه ی 
22101ژمێریاری ته كنیكی چه مچه مال

 
 5520    

په یمانگه ی 
 10  5510  22111تأسیساتی كاره با ته كنیكی چه مچه مال

په یمانگه ی 
 ته كنیكی چه مچه مال

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
22121   1015  5 

په یمانگه ی 
    510510زانستی 22133كارگێری كار ته كنیكی چه مچه مال

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
ته كنیكی زانستی 

كۆمپیوته ر
سیسته مه كانی  

 5  520   20991داتا به یس

په یمانگه ی 
ته كنیكی زانستی 

كۆمپیوته ر
 15  510   21001نێت ۆرك 

په یمانگه ی 
ته كنیكی زانستی 

كۆمپیوته ر
 IT21011   1015  5 

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی دووكان

    510510زانستی 23003بانكه كان

 10  1055 وێژه یی      
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 لق
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ێما

ه

 KAEMB-
H
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G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
 ته كنیكی دووكان

په یوه ندییه  
گشتیه كان و 
بازارگه ری 

23023 101010     

په یمانگه ی 
    510510زانستی 23033كارگێری كار ته كنیكی دووكان

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
    5520  23041ژمێریاری ته كنیكی دووكان

په یمانگه ی 
 ته كنیكی دووكان

ته كنۆلۆجیای 
زانیاری

IT
23051   1015  5 

په یمانگه ی ته كنیكی 
         22901په رستاری ده ربەندیخان

په یمانگه ی ته كنیكی 
 10  5510  22911كاره با ده ربەندیخان

په یمانگه ی ته كنیكی 
 10  5510  22921رووپێوی ده ربەندیخان

په یمانگه ی ته كنیكی 
    5520  22931ژمێریاری ده ربەندیخان

په یمانگه ی ته كنیكی 
زانستی  ده ربەندیخان

    5520  22941كۆمپیوته ر

په یمانگه ی ته كنیكی 
    510510زانستی 22953كارگێری كار ده ربەندیخان

 10  1055 وێژه یی      

په یمانگه ی 
كارگێری  ته كنیكی به كره جۆ

 10  515   22701ئه لكترونی

په یمانگه ی 
كشتوكالی  ته كنیكی به كره جۆ

  1015 5   22721داپۆشراوه كان
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ك
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ی 
 لق
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ێما

ه

 KAEMB-
H

C-
G

P-
E

ی 
مان

ك
تور

ی/ 
یان

سر

په یمانگه ی 
زانستی خۆراک و  ته كنیكی به كره جۆ

  1015 5   22731کۆنترۆڵی جۆری

په یمانگه ی 
باخداری و دیزاینی  ته كنیكی به كره جۆ

 1555 5   22741دیمەنی سروشتی
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خشته ی زانكۆ و پەیمانگە تایبەتەکانی هه رێمی كوردستان 
بۆ ساڵی خوێندنی 2021-2020

زانكۆ و په یمانگه  تایبه ته كانی سنوری پارێزگای هه ولێر

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ددان سازیکۆلێژی پزیشکی ددانزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك1

دەرمانسازیکۆلێژی ده رمانسازیزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك2

پەرستاریکۆلێژی په رستاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك3

ئه ندازیاری رووپێوان و جۆماتیککۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك4

ئەندازیاری میکاترۆنیکسکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك5

ئەندازیاری نەوت و کانزاکانکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك6

ئەندازیاری تەالرسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك7

ئەندازیاری شارستانیکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك8

دیزاینی ناوخۆییکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك9

ئه ندازیاری کۆمپیوتەرکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك10

بایۆلۆجیکۆلێژی په روه رده زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك11

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی په روه رده زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك12

فیزیاکۆلێژی په روه رده زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك13

ماتماتیککۆلێژی په روه رده زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك14

ته کنه لۆجیای زانیاریکۆلێژی زانستزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك15

شیكاری نەخۆشیەكانکۆلێژی زانستزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك16

گه شت و گوزارکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك17

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كانکۆلێژی یاسازانکۆی نێوده وڵه تی تیشك18

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك19

ژمێریاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك20

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێوده وڵه تی تیشك21

یاساکۆلێژی یاسازانکۆی نێوده وڵه تی تیشك22
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ئەندازیاری تەالرسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی جیهان/ هه ولێر1

ئەندازیاری شارستانیکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی جیهان/ هه ولێر2

ئەندازیاری گەیاندن و کۆمپیوتەرکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی جیهان/ هه ولێر3

دیزاینی ناوخۆییکۆلێژی ئاداب و هونه رزانكۆی جیهان/ هه ولێر4

راگەیاندنکۆلێژی ئاداب و هونه رزانكۆی جیهان/ هه ولێر5

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی ئاداب و هونه رزانكۆی جیهان/ هه ولێر6

وه رگێرانکۆلێژی ئاداب و هونه رزانكۆی جیهان/ هه ولێر7

په روه رده ی گشتیکۆلێژی په روه رده زانكۆی جیهان/ هه ولێر8

په روه رده ی وه رزشیکۆلێژی په روه رده زانكۆی جیهان/ هه ولێر9

تەندروستی و کۆمەلکۆلێژی ته كنیكی ته ندروستیزانكۆی جیهان/ هه ولێر10

چاره سه ری سروشتیکۆلێژی ته كنیكی ته ندروستیزانكۆی جیهان/ هه ولێر11

نیوتریشنکۆلێژی ته كنیكی ته ندروستیزانكۆی جیهان/ هه ولێر12

شیكاری كیمیایی پزیشكیکۆلێژی ته كنیكی ته ندروستیزانكۆی جیهان/ هه ولێر13

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ هه ولێر14

ژمێریاریکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ هه ولێر15

كارگێری كارکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ هه ولێر16

کارگێری گشتیکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ هه ولێر17

بایلۆجیکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ هه ولێر18

بایلۆجی پزیشكیکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ هه ولێر19

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ هه ولێر20

شیكاری کیمیای پزیشكیکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ هه ولێر21

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كانکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانزانكۆی جیهان/ هه ولێر22

یاساکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانزانكۆی جیهان/ هه ولێر23
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ئەندازیاری كۆمپیوتەرکۆلێژی ئه ندازیاری و زانستی كۆمپیوتەرلوبنانی فەرەنسی1

کۆمپیوتەر نێت ۆوركکۆلێژی ئه ندازیاری و زانستی كۆمپیوتەرلوبنانی فەرەنسی2

ته کنه لۆجیای زانیاریکۆلێژی ئه ندازیاری و زانستی كۆمپیوتەرلوبنانی فەرەنسی3

پەروەردەی گشتیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی4

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی5

زمانی عه ره بیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی6

زمانی فەرەنسیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی7

زمانی كوردیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی8

په روه رده ی هونه ریکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی9

زمانی روسیکۆلێژی پەروەردە و زمانلوبنانی فەرەنسی10

بازارگەریکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی11

ژمێریاری بە تەکنەڵۆجیای زانیاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی12

ژمێریاری و داراییکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی13

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی14

کارگێری تەندروستی و نەخۆشخانەکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی15

کارگێری گەشت و گوزارکۆلێژی کارگێری و ئابووریلوبنانی فەرەنسی16

کارگێری یاساکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانلوبنانی فەرەنسی17

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كانکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانلوبنانی فەرەنسی18

یاساکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانلوبنانی فەرەنسی19

کۆمەڵناسیکۆلێژی یاسا و پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکانلوبنانی فەرەنسی20
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ئەندازیاری ژینگەکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نۆڵج1

ئەندازیاری نەوتکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نۆڵج2

بازارگەریکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانکۆی نۆڵج3

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانکۆی نۆڵج4

ژمێریاریکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانکۆی نۆڵج5

كارگێری كارکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانکۆی نۆڵج6

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی په روه رده زانکۆی نۆڵج7

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانستزانکۆی نۆڵج8

شیكاری نەخۆشیەكانکۆلێژی زانستزانکۆی نۆڵج9

پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکانکۆلێژی یاسازانکۆی نۆڵج10

یاساکۆلێژی یاسازانکۆی نۆڵج11

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ئه ندازیاری ته الرسازی-زانکۆی بەیان1

ئەندازیاری شارستانی-زانکۆی بەیان2

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كان-زانکۆی بەیان3

زانستی دارایی و بانك-زانکۆی بەیان4

زانستی کۆمپیوتەر-زانکۆی بەیان5

زمانی ئینگلیزی-زانکۆی بەیان6

ژمێریاری-زانکۆی بەیان7

كارگێری كار-زانکۆی بەیان8

یاسا-زانکۆی بەیان9

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

باخچەی ساوایان-ئەربیلی نێودەوڵه تی1

دراساتی نێودەوڵەتی و دبڵوماسی-ئەربیلی نێودەوڵه تی2

زمانی ئینگلیزی-ئەربیلی نێودەوڵه تی3
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

سیستەمی زانیاری کارگێریبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی4

بازارگەریبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی5

دارایی و بانکبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی6

ژمێریاریبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی7

گەشت و گوزار و میوانداریبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی8

کارگێری گشتیبەرێوەبردن و کارەکانئەربیلی نێودەوڵه تی9

ئەندازیاری شارستانیکۆلێژی ئه ندازیاریئەربیلی نێودەوڵه تی10

میکانیککۆلێژی ئه ندازیاریئەربیلی نێودەوڵه تی11

کارەباکۆلێژی ئه ندازیاریئەربیلی نێودەوڵه تی12

کۆمپیوتەر و گەیاندنکۆلێژی ئه ندازیاریئەربیلی نێودەوڵه تی13

بایلۆجیکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی14

بیرکاریکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی15

بیرکاری و تەکنۆلۆجیای زانیاریکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی16

بیرکاری و زانستکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی17

ته کنه لۆجیای زانیاریکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی18

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی19

فیزیاکۆلێژی زانستئەربیلی نێودەوڵه تی20

شیكاری کیمیایی پزیشكیکۆلێژی ته كنیكی ته ندروستیئەربیلی نێودەوڵه تی21

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
لێکۆلینەوە ڕۆژهه اڵتی-كاسۆلیكی له  هەولێر1
ئابووری-كاسۆلیكی له  هەولێر2
پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکان-كاسۆلیكی له  هەولێر3

زانستی کۆمپیوتەر ته کنه لۆجیای زانیاری-كاسۆلیكی له  هەولێر4

زمانی ئینگلیزی-كاسۆلیكی له  هەولێر5

ژمێریاری-كاسۆلیكی له  هەولێر6

ئەندازیاری ته الرسازی-كاسۆلیكی له  هەولێر7

ئەندازیاری شارستانی-كاسۆلیكی له  هەولێر8
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
بەراووردی ئایینەکان-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی1

پەروەردەی ئیسالمی-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی2

ته کنه لۆجیای زانیاری-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی3

زمانی ئینگلیزی-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی4

ژمێریاری-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی5

یاسا-کۆلێژی قەاڵی زانکۆیی6

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
 ته کنه لۆجیای زانیاری كار BIT-پەیمانگەی هەیبەت سوڵتان1

زمانی ئینگلیزی-پەیمانگەی هەیبەت سوڵتان2

ساردکەرەوە و هه وا سازی-پەیمانگەی هەیبەت سوڵتان3

کارگێری بانک-پەیمانگەی هەیبەت سوڵتان4

پەرستاری فریاکەوتن-پەیمانگەی هەیبەت سوڵتان5

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
نێت ۆورك-په یامنگای ته كنیكی پایته خت1

دەرمانسازی-په یامنگای ته كنیكی پایته خت2

زمانی ئینگلیزی-په یامنگای ته كنیكی پایته خت3

ژمێریاری-په یامنگای ته كنیكی پایته خت4

كارگێری كار-په یامنگای ته كنیكی پایته خت5

ڕێنامیی كشتوكاڵ-په یامنگای ته كنیكی پایته خت6

کارەبا و میکانیک-په یامنگای ته كنیكی پایته خت7

شیكاری نه خۆشیه كان-په یامنگای ته كنیكی پایته خت8

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
بەشی پاالوتنی نەوت-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت1

بەشی ته کنه لۆژیای نەوت-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت2

بەشی کارگێری كار-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت3

ته کنه لۆجیای زانیاری-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت4

دەرمانسازی-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت5
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
راگەیاندن-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت6

رووپێوی-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت7

زمانی ئینگلیزی-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت8

ژمێریاری-پەیمانگەی نۆبڵی تایبەت9

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
ته کنه لۆجیای زانیاری-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز1

دەرمانسازی-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز2

زمانی ئینگلیزی-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز3

ژمێریاری-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز4

گەشت وگوزار-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز5

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
پەرستاری-په یمانگه ی ته كنیكی گه شه ی تایبه ت1

دروستكردنی ددان-په یمانگه ی ته كنیكی گه شه ی تایبه ت2

یاریدەدەری دەرمانسازی-په یمانگه ی ته كنیكی گه شه ی تایبه ت3

ژمێریاری-په یمانگه ی ته كنیكی گه شه ی تایبه ت4

ئینگلیزی-په یمانگه ی ته كنیكی گه شه ی تایبه ت5

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە
ته کنه لۆجیای زانیاری-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە1

دەرمانسازی-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە2
زمانی ئینگلیزی-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە3
ژمێریاری-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە4

كارگێری كار-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە5

کارگێری یاسا-پەیمانگەی تەکنیکی ئایندە6
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زانكۆ و په یمانگه  تایبه ته كانی سنوری پارێزگای سلێمانی
بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

لێکۆلینەوە نێودەوڵەتیەکان-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی1

ئەندازیاری شارستانی-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی2

بیناسازی-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی3

ته کنه لۆجیای زانیاری-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی4

زمانی ئینگلیزی-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی5

شارستانی-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی6

شیکاری نەخۆشییەکان-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی7

كارگێری كار-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی8

میکانیک-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی9

ووزە-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی10

وەرگێران-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی11

یاسا-زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی12

رۆژنامه وانی زانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی13

ئەندازیاری پرۆگرامسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی14

بەرهەمهێنانکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی15

سیستەمەکانی کۆنترۆلکردنکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی ئەمریكی لە عێراق، سلێمانی16

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

زمانی ئینگلیزی-زانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا1

ئەندازیاری ژینگەکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا2

ئەندازیاری كۆمپیوتەرکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا3

ئەندازیاری نەوتکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا4

ئەندازیاری شارستانیکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا5

ددان سازیکۆلێژی پزیشکیزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا6

ده رمانسازیکۆلێژی پزیشکیزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا7

چاره سه ری سروشتیکۆلێژی زانستزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا8

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانستزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا9

شیكاری نەخۆشیەكانکۆلێژی زانستزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا10

بازرگانی ئەلكترۆنیکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا11
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا12

ژمێریاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا13

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا14

کارگێری سیستەمی زانیاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا15

په رستاری-زانكۆی كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیا15

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

پەروەردەی تایبەت-زانكۆی جیهان/ سلێمانی1

زمانی ئینگلیزی-زانكۆی جیهان/ سلێمانی2

وه رگێران-زانكۆی جیهان/ سلێمانی3

ئەندازیاری تەالرسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانكۆی جیهان/ سلێمانی4

زانسته  دارایی و بانكیه كانکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ سلێمانی5

ژمێریاریکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ سلێمانی6

ژمێریاری بە تەکنەڵۆجیای زانیاریکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ سلێمانی7

كارگێری كارکۆلێژی زانسته  كارگێری و داراییه كانزانكۆی جیهان/ سلێمانی8

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ سلێمانی9

یاساکۆلێژی یاسازانكۆی جیهان/ سلێمانی10

شیكاری نه خۆشیه كانکۆلێژی زانستزانكۆی جیهان/ سلێمانی11

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ئەندازیاری تەالرسازیکۆلێژی ئه ندازیاریلقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی1

ئەندازیاری شارستانیکۆلێژی ئه ندازیاریلقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی2

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كانکۆلێژی کارگێری و ئابووریلقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی3

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی کارگێری و ئابووریلقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی4

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریلقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی تیشك/سلێمانی5

ژمێریاری--لقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی6

ئینگلیزی--لقی زانکۆی نێوده وڵه تی تیشك/سلێمانی7
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ته کنه لۆجیای زانیاریکۆلێژی زانست و ته کنه لۆجیا گه شه پێدانی مرۆیی1

زانستی کۆمپیوتەرکۆلێژی زانست و ته کنه لۆجیا گه شه پێدانی مرۆیی2

تاقیگەی پزیشکیکۆلێژی زانستگه شه پێدانی مرۆیی3

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی زمانگه شه پێدانی مرۆیی4

زمانی عه ره بیکۆلێژی زمانگه شه پێدانی مرۆیی5

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی کارگێری و ئابووریگه شه پێدانی مرۆیی6

ژمێریاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریگه شه پێدانی مرۆیی7

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریگه شه پێدانی مرۆیی8

په یوه ندییه  نێوده وڵه تی و دبلۆماسیه كانکۆلێژی یاسا و رامیاریگه شه پێدانی مرۆیی9

زانسته  رامیارییه كانکۆلێژی یاسا و رامیاریگه شه پێدانی مرۆیی10

یاساکۆلێژی یاسا و رامیاریگه شه پێدانی مرۆیی11

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

تۆره كانی كۆمپیوته ر و سكیوریتیئه ندازیاریزانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان1

پرۆگرامسازیئه ندازیاریزانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان2

بەرێوەبردنکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان3

سەرچاوە مرۆییەکانکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نێودەوڵەتی قەیوان4

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

بەراووردی ئایینەکان-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی1

پەروەردەی ئیسالمی-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی2

ته کنه لۆجیای زانیاری-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی3

زمانی ئینگلیزی-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی4

ژمێریاری-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی5

یاسا-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی6

كارگێری ته ندروستی-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی7

كارگێڕی كار-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی8

دارایی و بانك-کۆلێژی گوێژەی زانکۆیی9



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

154

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

نەوت -هەڵکەندن و پااڵوتن-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی1

ئەندازیاری دیکۆر-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی2

پەرستاری-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی3

ته کنه لۆجیای زانیاری-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی4

دەرمانسازی-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی5

زانستی کۆمپیوتەر-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی6

شیکردنەوەی نەخۆشی-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی7

كارگێری كار-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی8

ژمێریاری-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی9

تەكنیكی میدیا-پەیمانگەی تەکنیکی کوردستان-سلێمانی10

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ته کنه لۆجیای زانیاری-پەیمانگەی ناشناڵ1

دەرمانسازی-پەیمانگەی ناشناڵ2

زمانی ئینگلیزی-پەیمانگەی ناشناڵ3

شیکردنەوەی نەخۆشی-پەیمانگەی ناشناڵ4

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ته کنه لۆجیای زانیاری-په یمانگای ته كنیكی تایبه ت له  كه الر1

راگەیاندن-په یمانگای ته كنیكی تایبه ت له  كه الر2

زمان و ئەده بی ئینگلیزی-په یمانگای ته كنیكی تایبه ت له  كه الر3
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زانكۆ و په یمانگه  تایبه ته كانی سنوری پارێزگای دهۆك
بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

زمانی كوردیكۆلێژی زمانزانکۆی نەوروز1

وەرگێرانكۆلێژی زمانزانکۆی نەوروز2

ئەندازیاری پرۆگرامسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نەوروز3

ئەندازیاری تەالرسازیکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نەوروز4

كۆمپیوتەر وگەیاندنکۆلێژی ئه ندازیاریزانکۆی نەوروز5

کوردناسیکۆلێژی ئادابزانکۆی نەوروز6

الوسائگ المتعددە للتصمیم الگرافیکیکۆلێژی زانستزانکۆی نەوروز7

زمانی ئینگلیزیکۆلێژی زمانزانکۆی نەوروز8

شینوارکۆلێژی زمانزانکۆی نەوروز9

ئابووریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز10

بازارگەری و بازرگانی ئەلکترۆنیکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز11

زانستی دارایی و بانكکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز12

زانستی گەشتیاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز13

ژمێریاریکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز14

كارگێری كارکۆلێژی کارگێری و ئابووریزانکۆی نەوروز15

کۆلێژی کۆمپیوتەر و تەکنۆلۆجیای زانکۆی نەوروز16
زانستی کۆمپیوتەرپێزانین

زانستە رامیارییەكانکۆلێژی یاسا و رامیاریزانکۆی نەوروز17

یاساکۆلێژی یاسا و رامیاریزانکۆی نەوروز18

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

زانستی دارایی و بانك-زانکۆی جیهان/دهۆک1

زانستی کۆمپیوتەر-زانکۆی جیهان/دهۆک2

زمانی ئینگلیزی-زانکۆی جیهان/دهۆک3

ژمێریاری-زانکۆی جیهان/دهۆک4

شیکاری نەخۆشییەکان-زانکۆی جیهان/دهۆک5

كارگێری كار-زانکۆی جیهان/دهۆک6

په روه رده ی هونەری -زانکۆی جیهان/دهۆک7
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بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

زمانی ئینگلیزی-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز/لقی زاخۆ1

ژمێریاری-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز/لقی ئاكرێ2

كارگێری یاسا-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز/لقی ئاكرێ3

كارگێری كار-په یمانگەی ته كنیكیی تایبه تی ڕواندز/لقی ئاكرێ4

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

بەشی كولینا بیرێت نه فتی-پەیمانگەی ئاڕاڕاتی تایبەت1

دەرمانسازی-پەیمانگەی ئاڕاڕاتی تایبەت2

زمانی ئینگلیزی-پەیمانگەی ئاڕاڕاتی تایبەت3

ژمێریاری-پەیمانگەی ئاڕاڕاتی تایبەت4

سیستەمی کۆمپیوتەر-پەیمانگەی ئاڕاڕاتی تایبەت5

بەشکۆلێژزانکۆ /پەیمانگەژمارە

ته کنه لۆجیای زانیاری-پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی دهۆک1

كارگێری كار-پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی دهۆک2

کارگێری سیستەمی زانیاری تەندروستی-پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی دهۆک3

کارگێڕی بانک-پەیمانگەی تەکنیکی تایبەتی دهۆک4
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به ندی حه وته م 

1. کۆلێژە هاوپسپۆرییەکانی ئامادەییە پیشەییەکان.

2. هێامی ئەوپەیامنگه یانەی دەرچووی ئامادەیی پیشەیی وەردەگرن

  )پیشەسازی و بازرگانی و کشتوکاڵ و په رستاری و ئیسالمی (.

3 . هێامی پارێزگاکانی هەرێم .
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جۆری كۆلێژه  هاپسپۆرییه كانیان به م شێوه ی خواره وه  ده بێت :

كۆلێژی/ سكولی هاوپسپۆرجۆری پسپۆر له  ئاماده یی پیشه سازی 

کۆلێژی ئەندازیاری بەشی میکانیکمیکانیک

کۆلێژی/یان سکولی ئەندازیاری بەشی کارەباکارەبا

کۆلێژی ئەندازیاری بەشی میکانیکئۆتومۆبیل

کۆلێژی ئەندازیاری بەشی میکانیککانزا

کۆلێژی ئەندازیاری میکانیکدارتاش

کۆلێژی ئەندازیاری بەشی کارەبائەلکترون

کۆلێژی ئەندازیاری بەشی شارستانیوێنەی ئەندازیاری

کۆلێژی هاوپسپۆر جۆری پسپۆر لە ئامادەیی بازرگانی

کۆلێژی کارگێری و ئابووری/ کارگێریگشتی

کۆلێژی هاوپسپۆر جۆری پسپۆر لە ئامادەیی کشتوکاڵ

کۆلێژی کشتوکاڵگشتی

کۆلێژی هاوپسپۆر جۆری پسپۆر لە ئامادەیی پەرستاری

کۆلێژی پەرستاریپەرستاری/ برین پێچی
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     لقی پەرستاری:

هێمابه شكۆلێژ/پسپۆر ناوی زانكۆ /په یمانگه
103په رستاری پەرستاریزانکۆی هەولێری پزیشکی
104مامانی پەرستاریزانکۆی هەولێری پزیشکی

403پەرستاریزانکۆی سلێمانی
603پەرستاریزانکۆی دهوک
1205په رستاری پەرستاریزانكۆی ڕاپه رین

1545پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی پزیشکی هەولێر
1546ئافرەتان و له  دایك بوونپەیمانگەی تەکنیکی پزیشکی هەولێر

1610پەرستاریكۆلێژی تەکنیکی شەقاڵوە
1640پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی کۆیە
1641پەرستاری/ ته ق ته قپەیمانگەی تەکنیکی کۆیە
1645ئافرەتان و له  دایك بوونپەیمانگەی تەکنیکی کۆیە
1670پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی سۆران
1671ئافرەتان و له  دایك بوونپەیمانگەی تەکنیکی سۆران
1762پەرستاری/ نەخۆشەڤانیپەیمانگەی تەکنیکی دهۆک

1811پەرستاری / نەخۆشەڤانیپەیمانگەی تەکنیکی زاخۆ
1840پەرستاری/ نەخۆشەڤانیپەیمانگەی تەکنیکی ئاکرێ

1890پەرستاری / نەخۆشەڤانیپەیمانگەی تەکنیکی بەردەرەش
2051پەرستاری پەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی
2052ژنان و مناڵ بوونپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی

2105پەرستاری/پێنجوینپەیمانگەیتەکنیکی سلێمانی/پێنجوین
2110پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی کەالر

2151پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی هەڵەبجە
2200پەرستاریپەیمانگەی تەکنیکی چەمچەماڵ

2290پەرستاریپەیمانگەی ته كنیكی ده ربه ندیخان

دەرچووانی ئامادەییەکانی خوێندنی ئیسالمی سەر بە وەزارەتی پەروەردە:

       لقی ئیسالمی

هێمابه شسكولكۆلیژ /فاكەلتیناوی زانكۆ
256 زمانی عەرەبیزمانزانکۆی سەالحەددین
387شەریعەزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سەالحەددین
388خوێندنی ئیسالمیزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سەالحەددین
389په روه رده ی ئایینیزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سەالحەددین

463زمانی عەرەبیزمانزانکۆی سلێمانی
570خوێندنی ئیسالمیزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سلێمانی
571شەریعەزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سلێمانی
572بنەماکانی ئایینزانستە ئیسالمییەکانزانکۆی سلێمانی
573پەروەردەی ئایین زانستە ئیسالمیەکانزانکۆی سلێمانی
724پەروەردەی ئاینیزانستی مرۆڤایه تیزانكۆی دهۆك
776په روه رده ی ئایینیپەروەردە- ئاكری زانكۆی دهۆك 
875پەروەردەی ئاینی پەروەردەزانکۆی کۆیە
1051خوێندنی ئیسالمی فاکەڵتی زانستی مرۆڤایەتیزانکۆی زاخۆ

1360بنەماکانی ئایین زانستە مرۆڤایەتییەکانزانکۆی هەڵەبجە
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    لقی پیشەسازی

هێمائه و لقانه ی وه رده گرێتبه شناوی په یمانگه  

1570ئۆتۆمۆبیلته كنیكی ئۆتومبیل كۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

میکانیک-کانزا-ئۆتۆمۆبیل-دارتاش-میکانیک و ووزه  كۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر
1571ئه له منیوم

1572ئەلکترۆن-کارەباکارەباكۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

1573وێنەی ئەندازەییرێگاوبانكۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

1574وێنەی ئەندازەییبیناكاری كۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

1575چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری IT كۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

1576وێنەی ئەندازەییرووپێویكۆلێژی ته كنه لۆجی هەولێر

1622وێنەی ئەندازەیی-دوورمان و دیزاینوێنەی ئەندازەییكۆلێژی تەکنیکی شه قاڵوه 

1623وێنەی ئەندازەییبیناكاری كۆلێژی تەکنیکی شه قاڵوه 

1626چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری IT كۆلێژی تەکنیکی شه قاڵوه 

1665چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری IT پەیمانگەی تەکنیکی كۆیه

1680چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری IT پەیمانگەی تەکنیکی سۆران

1691چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی چۆمان

1696چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی خه بات

1781چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی دهۆک

1782وێنەی ئەندازەییرووپێویپەیمانگەی تەکنیکی دهۆک

1824چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی زاخۆ

1850وێنەی ئەندازەییرووپێویپەیمانگەی تەکنیکی ئاکرێ

1851چاكردنه وه ی كۆمپیوته رته كنۆلۆجیای زانیاریITپەیمانگەی تەکنیکی ئاکرێ

1862چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT  پەیمانگەی تەکنیکی شێخان
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هێمائه و لقانه ی وه رده گرێتبه شناوی په یمانگه  

1880چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی ئامێدی

1892چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی به رده ره ش

2096کارەبا - ئەلکترونگەیاندنپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی

2097وێنەی ئەندازەییرووپێویپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی

میکانیک-کانزا-ئۆتۆمۆبیل-دارتاش-میکانیکپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی
2095هه واسازی

2098وێنەی ئەندازەیی-دوورمان و دیزاینته كنیكی ته الرسازی پەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی

2099چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر سیستەمەکانی داتا بەیسپەیمانگەی تەکنیکی زانستی کۆمپیوته ر

2100چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر نێت ۆرکپەیمانگەی تەکنیکی زانستی کۆمپیوته ر

2101چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ITپەیمانگەی تەکنیکی زانستی کۆمپیوته ر

میکانیک-کانزا-ئۆتۆمۆبیل-دارتاش-سارکردن و هه واسازی پەیمانگەی تەکنیکی کەالر 
2132هه واسازی 

2133وێنەی ئەندازەییرووپێویپەیمانگەی تەکنیکی کەالر

2134چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاریIT پەیمانگەی تەکنیکی کەالر 

2135کارەبا/ ئەلیکترۆنکارەباپەیمانگەی تەکنیکی کەالر

2211کارەبا/ ئەلیکترۆنتأسیساتی کارەباپەیمانگەی تەکنیکی چەمچەماڵ

2212چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری ITپەیمانگەی تەکنیکی چەمچەماڵ

2291کارەبا/ ئەلیکترۆنکارەباپەیمانگەی تەکنیکی دەربەندیخان

2292وێنەی ئەندازەییرووپێویپەیمانگەی تەکنیکی دەربەندیخان

2294چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر زانستی كۆمپیوته ر پەیمانگەی تەکنیکی دەربەندیخان

2305چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر ته كنۆلۆجیای زانیاری ITپەیمانگەی تەکنیکی دووكان



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

162

لقی بازرگانی

هێمابه ش ناوی په یمانگه  
1590ریبه ری گەشتیاریپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری هەولێر
1591کارگێری دەزگاکانی گەشتیاریپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری هەولێر
1595ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری هەولێر
1596کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری هەولێر

1627کارگێری کاركۆلێژی تەکنیکی شه قاڵوه 
1666کارگێری دەزگاکانی گەشتیاریپەیمانگەی تەکنیکی کۆیە
1667کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی کۆیە
1681کارگێری کار پەیمانگەی تەکنیکی سۆران
1682ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی سۆران

1692كارگێری كار پەیمانگەی ته كنیكی چۆمان 
1695کارگێری یاساپەیمانگەی تەکنیکی خه بات

1790کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری دهۆک
1794ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی کارگێری دهۆک

1821کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی زاخۆ
1852کارگێری یاساپەیمانگەی تەکنیکی ئاکرێ
1861کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی شێخان
1881کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی ئامێدی
1884کارگێری گه شتیاری پەیمانگەی تەکنیکی ئامێدی

1891کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی بەردەرەش
1893ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی بەردەرەش
1910ژمێریاریپەیمانگەی ته كنیكی شنگال 
2093کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی
2094ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی

2106کارگێری کار / پێنجوینپەیمانگەی تەکنیکی سلێمانی/ پێنجوین
2130کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی کەالر
2131ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی کەالر

2170کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی هەڵەبجە
2171ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی هەڵەبجە

2210ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی چەمچەماڵ
2213کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی چەمچەماڵ

2293ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی دەربەندیخان
2295کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی دەربەندیخان

2300کارگێری بانکەکانپەیمانگەی تەکنیکی دووکان
2303کارگێری کارپەیمانگەی تەکنیکی دووکان
2304ژمێریاریپەیمانگەی تەکنیکی دووکان
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     لقی کشتوکاڵ

هێمابه شناوی په یمانگه 

1625ڤیتێرنه ریكۆلێژی تەکنیکی شەقاڵوە

1694ئاسایشی خۆراك و ته ندروستی گشتیپەیمانگەی تەکنیکی خەبات

1697پاراستنی ڕووەکپەیمانگەی تەکنیکی خەبات

1698بەرهەمی ڕووەکیپەیمانگەی تەکنیکی خەبات

1825چاندنی پاراستی پەیمانگەی تەکنیکی زاخۆ 

2112ڤێترنه ریپه یمانگه ی ته كنیكی كه الر

2272کشتوکاڵی داپۆشراوه كانپه یمانگه ی ته كنیكی به كره جۆ

2273زانستی خۆراک وکۆنترۆلی جۆریپه یمانگه ی ته كنیكی به كره جۆ

2274باخداری و دیزاینی دیمەنی سروشتیپه یمانگه ی ته كنیكی به كره جۆ

   خشتەی هێمای پارێزگاکانی هەرێم:

پارێزگا
هێما

ناوه وه ی 
شارۆچكه ده ره وه ی شارشار

13 قوتابخانەکانی سەر بە سۆران و مێرگەسور 1112هه ولێر
و چۆمان

22 قوتابخانەکانی سەربەچەمچەماڵ، 21سلێمانی
دوکان، شارباژێڕ، پێنجوین، سەیدصادق

33 قوتابخانه كانی سه ر به  32 سمێل، زاوێته ،مانگێش31دهۆك
ئاكرێ،زاخۆ،ئامێدی،شێخان

41هه له بجه  

52 قوتابخانەکانی سەر بە 51گه رمیان
کفری،دەربەندیخان،دەوروبەری

قوتابخانەکانی شارۆچکەی کۆیە61كۆیه 

قوتابخانەکانی شارۆچکەی خانه قین71خانه قین

قوتابخانەکانی شارۆچکەی قه الدزی و رانیه 81قه الدزی و رانیه 
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 هێمای پسپۆری به شی پیشه سازی :

هێماپسپۆر

51میکانیک
52کانزا )معادن(

53ئۆتومۆبیل
54کارەبا

55ئەلکترۆن
56وێنەیی ئەندازەیی

57دارتاشی
58هه واسازی

60چاكردنه وه ی كۆمپیوته ر
61دورمان و دیزاین
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بەهیوای سەرکەوتن بۆ گشت قوتابیان/خوێندکاران

ناوه ندی وه رگرتن          



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

166



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

167



ڕێبەری وەرگرتنی قوتابیان/ خوێندكاران لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان

168

Student

 For Admisssion to Universities in Kurdistan
Region 2020-2021




