
 زانیارییە بنەڕەتیەکان :بەشی یەکەم

دەدرێج کە بۆ   (credit)بڕوانامە لەهەر بىارێک لە پرۆسەی بۆلۆنیا لەسەر بنەمای -١

 کڕێذث کۆبکاحەوە ٠٤٢ی بەکالۆریۆش دەبێج خىێنذکار الیەنی کەم ەبڕوانام

 ساڵ کەمخربێج ٤ش ماوەکەی نابێج لە ۆخىێنذنی بەکالۆری -٠

( واحە خىێنذکار بۆ Semesterسێمسخەر ) ٠بە  هەر قۆناغێک دەکرێج  -٣

 سێمسخەر دەخىێنێج  ٨ش ۆبەدەسخهێنانی بڕوانامەی بەکالۆری

 ە پێکذێجخهەف ١٦حا  ١٣هەر سێمسخەریک لە  -٤

 ٣٢کۆی کڕێذث کە دەحىانڕێج کۆبکرێخەوە لە هەر سێمسخەرێک بریخی یە لە  -٥

 کڕێذث 

 كتمخر بیج 4لت وة وانانە زیاحربێج  ٦هەر سێمسخەرێک نا بێج لە  -٦

 ١٢ولە  )پێنج( کڕێذث کەمخری هەبێج  ٥هەروانەیەک لە هەر قۆناغێک نابێج لە  -٧

 زیاحر بیج.

 زياحر بخىينريج  22كاحیسمیر كتمخرو لت  12نابیج لت هتفختيتكذا  لت  -8

کاژمێر کاری کردبێج بەپێێ  ٠٥انی یەک کڕێذث خىێنذکار پێىیسخە بۆ بەدەسخهێن  -9

ۆسخای وانە دەکرێج، واحە ئەگەر وانەیەک لە ئەو دابەشکردنەی کە لە الیەن مام

وانە بە دەرچىو  وکڕێذحی لەسەر بىو ئەوا خىێنذکار بۆ ئەوەی لە ٥سێمسخەرێکذا 

 کاژێر کار هەیە ١٠٥=  ٥ ٠٥xئەژمار بکرێج پێىیسخی بە 

کۆی کاژێرەکانی کار بۆ هەر وانەیەک لە الیەن مامۆسخای بابەث دابەش دەکرێج -10

چاالکیەکذا کە بۆ هەر یەک لەو چاالکیانە مامۆسخا ئامانج و مەرجی بە سەر چەنذ 

 دەرچىون دیاری دەکاث

 

 

 

 



 سستمي بولونیا هەنگاوەکانی جێ بەجێ کردن      

کۆلێج لە ڕێگەی لیژنەی پەرەپێذانی پرۆگرامەکان یان لیژنەی بۆلۆنیای کۆلێج هەڵذەسخێج بە  -١

رجانەی کە لە بەشی ەهەر سێمسخەرێک بەپێێ ئەو مڕێکخسخنی وانەکان و کڕێذحی وانەکان بۆ 

لە الیەن لیژنەی  کارگیری وئابىریمذا هاحىوە. بەم پێیەش دابەشکردنەکە لە کۆلێجی ەیەک

 وەک لە خشخەی خىارەوەدا هاحىوە. ئەنجامذراوەبۆڵۆنیای کۆلێج 

 بؤ نمونت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی چەنذ کڕیذحی هەیە لە هەر سێمسخەرێکەمامۆسخای بابەث ئاگادار دەکرێج کە وانەک -2

بە مامۆسخای بابەث کۆی کاژێری کار لە وانەکەی بۆ هەر سێمسخەرێک وەدەسج دەخاث  -٣

 x  25ۆی کاژێر = کۆی کڕێذث بۆ هەر سێمسخەرێک : کبەکارهێنای ئەم فۆرمیلەیە

 داەکۆی کاژێرەکان دابەش دەکرێج بەسەر ئەم چاالکیان -٤

 ئەو خشخەیەی کە لە بەش بۆی دیاری دەکریج یوانەی حىێری بەپێ  

 ئەو خشخەیەی کە لە بەش بۆی دیاری دەکریج یوانەی پراکخیکی بەپێ 

  حەرخانکراو بۆ خىێنذکار بۆ پرسیار کردن و وەرگرحنی زانیاری زیاحر ) ئەم کاحە دەبێج لە کاحی

 ناو زانکۆ بێج وە لە ژووری مامۆسخاکەدا جێ بەجێ بکرێج(

 پرۆژە جۆراوجۆرەکان 

  كؤرسي  يتكتم 

بەشی 
 کارگیری کار
کۆرسی 

 یەکەم

کاژیری   ناوی وانە
 تیۆری

کاژیری 
 پراکتیکی

 یەکە

 6 2 2 1مبادیء االدارة 

 5 1 2 المناقشت االكاديمیت

 6 2 2 مباديء المحاسبت

 5 1 2 اللغت االنكلیسيت

 5 3 1 اللغت العربیت

 3 1 1 كوردولوجي 

 31 11 11 کۆی گشتی
 
 

 مه كؤرسي دوو

بەشی 
 کارگیری کار
کۆرسی 

 ەمدوو

کاژیری   ناوی وانە
 تیۆری

کاژیری 
 پراکتیکی

 یەکە

 8 2 3 2مبادیء االدارة 

 6 2 2 مباديء االحصاء

 8 2 3 مباديء االقتصاد

 3 1 1 كوردؤلوجي

 5 3 1 پیوتەركوم 

 31 11 11 کۆی گشتی 



 کاری ماڵەوەو چاالکی کىرحخایەن 

 کاحی پێىیسج بۆ ئامادەکاری بۆ حاقیکردنەوەکان لە الیەن خىێنذکار 

 سج بۆ حاقیکردنەوەکانکاحی پێىی 

  هەر کارێکیخر کە مامۆسخای بابەث بە پێىسخی بسانێج بۆ هەڵسەنگانذی خىینذکار لە

 بابەحەکەی خۆی بە مەرجیک پێناسەیەکی ئەکادیمی هەبێج

بۆ هەر یەک لە چاالکیەکان مامۆسخا ئامانج و مەرجی دەرچىون لە چاالکیەکە ئامادە دەکاث وە  -٥

 ری دەکاثلە کۆرسبىکی خۆێذا حۆما

مامۆسخا بۆ هەریەک لە چاالکیەکانی فۆرمێکی حایبەث ئامادەدەکاث کە دەبێج بۆ هەر  -٦

 خىێنذکارێک پڕبکرێخەوە وەک بەڵگەی دەرچىون لە چاالکیەکە

 حاقیکردنووەو ىوڵسونگانذ :بوشی سێوم 

 نمرە هەڵسەنگانذی بۆ دەکرێج لە هەر سێمسخەرێک ١٢٢هەر وانەیەک  لە  -١

 ٦و ٥و  ٤نمرە الی مامۆسخایە وە بەپێ ی ئەومیکانسمەی کە لە بەشی دوو خاڵەکانی  ٤٢% -2

 دیاریکراوە کۆدەکرێخەوە

نمرە بە حاقیکردنەوە لە کۆحایی سێمسخەردا کۆدەکرێخەوە بە شێىەیەک کە   ٦٢% -٣

 کاژێرە. ١کاژێرە وە حاقیکردنەوەی  پراکخیکی  ٠حاقیکردنەوەی حىێری ماوەکەی 

 15/1/2017حاكى   1/9/2016كؤرسي  نىي      -4

 ئەمجام دەدرێج بتدواوة 15/12/2016 لە خىلي يتكتم حاقیکردنەوەکانی سێمسخەری یەکەم -5

بؤنمىنت  سترةحاي كانىني دووةم  لەكؤرسي يتكتم م ةدوو خىلي حاقیکردنەوەکانی  -6

 ئەنجامذەدرێج   3/1/2017

 1/7/2017    حاكى     15/1/2017كؤرسي نىي  لت  -7

 10/6وة خىلي دووةم    15/5/2017حاقیكردنتوةي خىلي يتكتم كىرسي نىي  -8

 مەرجەکانی دەرچوون

و  ٥٢خىێنذکار بە دەرچىو ئەژمار دەکرێج لە وانەیەک لە هەر سێمسخەرێک گەر % -١

 هەڵسەنگانذنەکان بەرەوسەری هێنا لە کۆی ئەنجامی 

یان زیاحری هێنا، ئەوا لەو سێمسخەرە بە  ٤٢گەر خىێنذکار لە وانەیەک یان چەنذ وانەیەک % -٠

 >یان زیاحر بێج  ٥٢دەرچىو ئەژمار دەکرێج بە مەرجێک حێکڕای نمرەی هەمىو بابەحەکانی  %

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 منونةي فؤرمةكاني هةلسةنطاندن

 

 زانکۆی گوشوپێذانی مرۆیی

 کارگێری و ئابوری :کۆلێژی

 کارگیری کاری ئیواران: شی زانسخی بو  

 (راپۆرحی زانسخی  ىولسونگانذنی ):                                           ناوي وانت

 ١٠٢٠-١٠٢٦ -(                 )کۆرسی                       

 :راپۆرث ناونیشانی

   :ی پێشکوش کردنروار بو                                                                        :ئامادەکاری راپۆرث

ئةزكي  جؤزي ئةزك
 مالةوة  

سيميناز ) 
فسدي + 
 طسوث(

سعاتي وانةخويندني 
سعات بؤ  4زوشانة 

 هةفتة  13

خؤئامادةكسدن بؤ 
 سعاتي وانة

 

ي امتحان
 ناوةزاست 

 

زتي ۆپزا
 شانسيت 

)  زاثؤزت 
فسدي+ 
 طسوث(

تاقيكسدنةوةي 
 كؤتايي

كؤي 
 طشيت

 011 61 01 01 بةشدازي زؤذانة 5 بؤ كيوش  5 5 5 منسةكةي 
كاترمريةكاني 

 خؤ ئامادةكسدن
01 

 سعات
سعات   25 سعات  01

   
   سعات  51 سعات 01 سعات 01 سعات  01

 سعات052

  باباحیانو کی یو شیوه بو – زیاحر حێبینی 5 حا 0 ئاسج نگانذن ڵسو ىو پرسیاری .ژ
   رێکخستن وچوارچیوەو دیکۆری راپۆرت  0
   سەرنج راکێشی و گرنگی ناونیشانی راپۆرتەکە بۆ کۆمەڵگا 5

رەچاوکردنی بنەماو هەنگاوی زانستی بۆ دارشتنی بەشەکانی  1

 راپۆرتەکە
  

   ناوەرۆکی زانستی و نوێ بونی زانیاریەکان  4

   زۆری و نوێبون و ئاماژەکردن بە وردەکاری  سەرچاوەکان   2

   کۆی گشتی   



 زانکۆی گوشوپێذانی مرۆیی  

 کارگێری و ئابوری :کۆلێژی

 کارگیری کاری ئیواران: شی زانسخی بو 

 ( بوشذاری رۆژانو ىولسونگانذنی ):                                      ناوي وانت

 ١٠٢٠-١٠٢٦ -)          (کۆرسی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوشذاری بو  ناوی خوێنذکار .ژ

 وەاڵم
پرسیاری زانسخی 

 بابوحی و
پابونذی بو 

 ىێمنی ىۆڵ
 کۆی گشخی
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 زانکۆی گوشوپێذانی مرۆیی

 کارگێری و ئابوری :کۆلێژی

 کارگیری کاری ئیواران: شی زانسخی بو 

 ( کاری کروپ ىولسونگانذنی )

 ٢٠٢٦-١٠٢٢ -کۆرسی یوکوم

 : )                                (وانتي

  :ئونجامذانیی روار بو                                                                 :چاالکی گروپ  ناونیشانی

 کۆی گشخی دەسخپێشخوری گفخوگۆ راپورانذن ىاوکاری انسجام   ناوی خوێنذکار .ژ
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 زانکۆی گوشوپێذانی مرۆیی

 کارگێری و ئابوری  :کۆلێژی

 کارگیری کاری ئیواران: زانسخی شی بو 

 ٢٠٢7-١٠٢6 -(      )       کۆرسی 

 :ئورکی مالووە بۆ وانوی  ىوڵسونگانذنی )

                              ............................................................................... :ناونیشانی ئورک

 نمرة ناوی خوێنذکار .ژ
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 ةي ئةو ئةزكانةي كة خويندكاز سودي ليَوةزدةطسيَتتمنون 

 شياتس نةبيت.وةالمدانةوةي ثسسيازيَكي حسابي بيَت يان تيؤزي يان هةز ثسسيازيك كة وةالمةكةي لة الثةزةيك يان دوان  -0

 كوزت كسدنةوةيو ثوختةي بةشيَك يان فةصميَك لة كتيَبيَكي ثةيوةنديداز بة وانةكةوة. -5

 زاثؤزتيَكي كوزتي دوو الثةزةيي دواي سةزداني مةيداني شويَنيَكي شانسيت -1

 ثسؤذة يان ثسوثؤشةَليَكي كوزت بؤ ضازةسةزي طسفتيَك يان ثةزةثيَداني بوازيَك. -4

  نوسساويَك و خويَندنةوةيةكي زةخنةطسانة بؤ مةقالةيةك يان دزاسةيةك لة طؤظازة شانستيةكاندا.هةَلسةنطاندني  -2

 

 مامۆستای وانە                            دلنیایی جۆری                                             سەرۆکی بەش                     

 



 زانکۆی گوشوپێذانی مرۆیی

 کارگێری و ئابوری  :کۆلێژی

 کارگیری کاری ئیواران: زانسخی شی بو

  )                                     (وانةي   ٢٠٢7-١٠٢6)              (    کۆرسی 

ئورکی  ناوی خوێنذکار .ژ

 5مالووە  

 سیمینار

5 

بوشذاری 

 5رۆژانو  
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 5گروپ  

 امخحان

01 

 راپۆرث

01 

کۆی گشخی 

 نمرة 41لو 
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 مامۆستای وانە                            دلنیایی جۆری                                             سەرۆکی بەش                     


