
 سەرۆکایەتی زانکۆی ڕاپەرین
 بەڕێوبەرایەتی دڵنیایی جۆری و زانستخوازی بەردەوام

 

 کوالێتی لە خوێندنی بااڵ

 کۆکراوەی ڕێنماییەکانی پڕۆسەی دڵنیایی جۆری لەسیستەمی خوێندنی بااڵی هەرێمی کوردستان
 

 قوتابیان و خوێندکاراندەرئەنجامەکانی مامۆستایان لە دڵنیایی جۆری بە پێی فیدباکی پاداشت و 
 

 تێبینی پلە خاڵ پلە
A* وئاستی خ ازی بەردەوامداوو پێزانینی فەرمی پێ دەدرێت، بە مەرجێک لەزانستخ سوپاس زۆرباش 4.50سەروو( ازراویA*  یان A)  ی بەدەست هێنابێت و 

 ( بە دەست هێنابێت.Bالنی کەمەوە )شەوە بە لە هەڵسەنگاندی مامۆستا )هەگبەی مامۆستا( لە الیەن لیژنەی سەرۆکایەتی بە

A 2.50 
 بەسەرەوە

 مافەکانی وەک خۆی پارێزراون. باش

B 2.49-2.00 مامناوەند -B1  ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامدا(A  یان A* )  )ی بەدەست هێنابێ وە لە هەڵسەنگاندی سەرۆکایەتی بەش )هەگبەی مامۆستا
 ئەوا مافەکانی وەک خۆی دەپارێزرێت. ( Aکارەکانی بەرز نرخێندرا بێت ) پلەی 

-B2 (ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامداB و )تری بەدەست هێنابێ ئەوا:ەمک 
 پێبدرێت بۆ هیمەتی زیاتر بۆ ساڵی ئایندە.نامەی وەبیرهێنانەوەی  .1
 هاوکارانی وەربگرێت.مامۆستاکە لە سێ وانەی مامۆستای سەرکەوتووی جیاواز ئامادە ببێ بۆ ئەوەی سوود لە ئەزموونی  .2

C 1.99-1.50  خوار
 مامناوەند

-C1 ( ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامداA  یان A* )(  ی بەدەست هێنابێ وە لە هەڵسەنگاندی سەرۆکایەتی بەش )هەگبەی مامۆستا
 جێبەجێ دەکرێت.( ی سەروەی بەسەردا B2ئەوا دەرەنجامەکانی مامناوەندی )  ( Aکارەکانی بەرز نرخێندرا بێت ) پلەی 

-C2 (ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامداB و کەمتری بەدەست هێنابێ ئەوا ) دڵنیایی جۆریدا بە دواکەوتوو دادەنرێت و پێویستە"لە 
ڕەخنەکانیان  دڵنیایی جۆری هەڵسەنگاندنی ئەدای بۆ بکەن و تێبینی یزانستیەکەی و بەڕێوەبەردوو هەڵسەنگێنەری دەرەوەی بەشە  .1

 بکەن. پێشکەش بە مامۆستاکە
و  وانەی مامۆستای سەرکەوتووی جیاواز ئامادە ببێ بۆ ئەوەی سوود لە ئەزموونی هاوکارانی وەربگرێ شەش مامۆستاکە لە .2

 دیسانەوە دوو هەڵسەنگێنەرەکە ئەدای هەڵبسەنگێننەوە.
( لە D2ی بەردەوام وەدەستهێنا، ئەوا بڕیارەکانی دواکەوتنی )ئەگەر لەساڵی دواتر هەمان دەرنجام لە دڵنیایی جۆری و زانستخواز .3

 جێبەجێ دەکرێت. خوارەوە بەسەردا

D 1.50-1.00 ودوا کەوتو D1- ( ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامA  یانA* کارەکانی )(ی بەدەستهێنابێ، وە لە هەڵسەنگاندنی سەرۆکایەتی بەش )هەگبەی مامۆستا
 سەرەوەی بەسەردا جێبەجێدەکرێت. (C2(ئەوادەرئەنجامەکانی پلەی خوارمامناوەندی )Aبەرز نرخێنرابێت )پلەی 

D2 – ( ئەگەر لە زانستخوازی بەردەوامB( کەمتری بە دەست هێنابێت ئەوا بە دواکەوتو دادەنرێت و پێویستە بۆماوەی سێ )مانگ 3 )
 مافی وانە بێژی پێنەدرێت و لە و ماوەیەدا :

 ( پێنەدرێت و کاری تری لەالیەن زانکۆوە پێدەسپێردرێت.التفرغ الجامعيزانکۆیی ) دەرماڵەی خۆتەرخانکردنی .1
 بکرێتەوە. وانەوتنەوەی پێ دووبارە دەکریتەوە دواتر هەڵسەنگاندنی ڕاهێنانەکەی پێڕێگاکانی  سەرلەنوێ تەواوی خولی .2
  ندرێتەوە.ی بە یەکجاری لێ دەسەلە کاتی دووبارە بونەوە بۆ دوو ساڵی یەک لەدوای یەکتر، ئەوا مافی مامۆستایەت .3

 

 


