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وانەبێژانی دانەمەزراو   و دانانەوەی مامۆستایانی ڕێکارەکانی دانان  

٢٠٢٣  - ٢٠٢٢ۆ ساڵی خوێندنی ب   

 

وانەبێژ کە فەرمانی    دوا ڕێکەوت بۆ دانانی مامۆستای  ،(٣خاڵی )  ٧/٦/٢٠٢٢( لە ٢٤٦ئاماژە بە فەرمانی وەزاری ژمارە )  یەکەم:

لە پاش ئەو ڕێکەوتەوە    ،(لەبەر ئەوەی ماوەی تۆمارکردن درێژکراوەتەوە)    دەبێت  ٢٠٢٢ی    ٨ی    ٢٩کارگێڕی بۆ دەرچووبێت  

و دەرچواندنی دانان  پەروەردەی قەزا دەسەاڵتی  بۆ  بەڕێوەبەری  کارگێڕی  وانەبێژی دانەمەزراو    فەرمانی  و  ێنابمامۆستای  ت 

دانانی ئەو وانەبێژانە  پێشنیاری  دەسەاڵتی هەیە بۆ    (٩ی    ٦تا    ٨ی    ٣١) لە    سەرپەرشتیاری هاوڕێی ڕخنەگر لەماوەی هەفتەیەک

و دەدرێتە بەرێوەبەری گشتی پەروەردەی پارێزگا یان    و دانەنراون   ٢٠٢١ی ساڵی    ١٤پێویستن بەگوێرەی ڕێنمایی دارایی ژمارە  

پێش  ئیدارەی سەربەخۆ   پێویستە  نوێی خوێندنکە  دەربچوێنن    دەستپێکی ساڵی  کارگێری  تەواوبوو ،  فەرمانی  ئەو    نیپاش 

دەسەاڵتە  ماوەیە ئەو  ئەو  ،  پاش  کارگێڕی  فەرمانێکی  هەر  وەزارەت،  بۆ  پێناکرێت،  ێ دەربچ  ڕێکەوتەدەگەڕێتەوە  کاری  ت 

دەستبەکاربوونی  لە ڕۆژی    بۆ مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراوی نوێ (  ٩/٢٠٢٢خەرجکردنی شایستەی دارایی مانگی نۆ )

 . ١/٩/٢٠٢٢مامۆستایانەوە دەبێت واتە لە 

 کارانە دەگرنەبەر:ێ( مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراو ئەم ڕ دانانی( و )دانانەوە بۆ ) دووەم:

و پەروەردەی    پەروەردەی بنەڕەت و باخچەی مندااڵنپەروەردە و  هەموو ئەو مامۆستایانەی کە بڕوانامەکانیان کۆلێژی    -١

ە بکەن بەتەواوی، هەروەها  و ڕەچاوی بڕگەکانی ئەم ڕێکار   بێت  و پێویستی  بەگوێرەی ڕێنماییدایانبنێنەوە بەمەرجێک    ،وەرزش

پێویستە بوون  لەبەردەوام  کرد  ئارەزووی  ئەگەر  وانەبێژی،  کاری  بە  بوون  بەردەوام  بۆ  بێت  ئارەزوومەند  فۆڕمی    خۆی 

 پڕبکاتەوە و پاشان فەرمانی کارگێڕی بۆ دەربچێت.  ١٤پابەندبوون بە ڕێنمایی دارایی ژمارە 

زانستە   -زانستە مرۆڤایەتیەکان   –زمان  –) ئاداب  هەموو ئەو مامۆستایانەی کە بڕوانامەکانیان بریتییە لە کۆلێژەکانی  -٢

و    پێویستیێرەی ڕێنمایی و  بەگو دایان بنێنەوە    ،زراون  ە( لەئیستادا مامۆستای وانەبێژی دانەم تزانس   –کۆمەاڵیەتیەکان  

 کارە بکەن بەتەواوی و هەروەها خۆی ئارەزوومەند بێت بۆ بەردەوامبوون و بەڵین بدات سەبارەت بە:ێڕەچاوی بڕگەکانی ئەم ر 

ئەوانیش  و    وەک ئەوەی بۆی دیاری دەکرێت، کە سوودیش ی دەبێت  یان بیبینێت  دەبێت خولی شیاندنی پەروەردەی بینیبێت  -آ

 .  ان هاوشێوەی کۆلێژەکانی پەروەردە سوودیان لێوەردەگیرێتبڕوانامەکانی

 پڕبکاتەوە و پاشان فەرمانی کارگێڕی بۆ دەربچێت.   ٢٠٢١ی ساڵی    ١٤  ژمارە    پێویستە فۆرمی پابەندبوون بەڕێنمایی دارایی  –ب  

وانەبێژی دانەمەزراو داندراون، (ن و لە ڕابردوو وەک مامۆستای  کۆلێژی کشتوکاڵهەموو ئەو مامۆستایانەی دەرچووی )  -٣

 ت: ێبەم مەرجانە دەب و بەگوێرەی پێویستی دانانەوەیان
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 . نەک ئامادەیی  لە قۆناغی بنەڕەتی دابنرێتو    پێویستە خولی شیاندنی پەروەردەی بینیبێت وەک ئەوەی بۆی دیاری دەکرێت  –  آ

 پڕبکاتەوە پاشان فەرمانی کارگیڕیان بۆ دەردەچێت.  ٢٠٢١ی ساڵی    ١٤پێویستە فۆڕمی پابەندبوون بە ڕێنمایی دارایی ژمارە    –   ب

 دادەندرێن یان دادەندرێنەوە بەم مەرجانە:   (ئابووری ( و )ئاماردەرچووانی ) -٤

 دەکرێت.وەی بۆی دیاری پێویستە خولی شیاندنی پەروەردەی بینیبێت وەک ئە  -آ

 . دادەنرێن یان دادەندرێنەوە  ئابووریش لە ئامادەیی، ئامار لە بنەڕەتی دەتوانێت بیرکاری بڵێتەوە -ب

 . پڕبکاتەوە و  پاشان فەرمانی کارگێڕیان بۆ دەربچێت  ٢٠٢١ی ساڵی    ١٤پێویستە فۆڕمی پابەندبوون بە ڕێنمایی دارایی ژمارە    -ج

دەکەن، بەڕەچاوکردنی هەموو مەرجەکانی لە دانانەوەی وانەبێژان یان دانانی وانەبێژی نوێ، ڕەچاوی ئەم مەرجانە    -٥

 ( :   ٤و  ٣و  ٢و   ١خاڵی )

تادا مامۆستای وانەبێژی  ێسپێویستانن و لە ئ: ئەوانەی    ئێستادالە  ئەو مامۆستایانەی وانەبێژن  دانانەوەی    –  آ  

کۆلێژەکانی  و    و پەروەردەی وەرزش و باخچەی مندااڵن   پەروەردە و پەروەردەی بنیات)  ووی کۆلێژەکانی  چو دەر   اون دانەمەزر 

شەریعە بۆ    – ئابووری   –ئامار    –کشتوکاڵ   –  زانستە کۆمەاڵیەتیەکان  -زانستە مرۆڤایەتیەکان    –زانست    -زمان    -اداب  ئ

ئیسالمی پەروەردەی  دیبپاشان  (بابەتی  پەروەردەیین  و  لۆمی  رێنمایی  بەگوێرەی  رێکارە  ن  ئەم  و    یانبنێنەوە دابرگەکانی 

کارگی فەرمانی  قەزا  دەرچوێنێت  ێرییان  پەروەردەی  بەل بۆ   ، فۆرم  پرکردنەوەی  دەببێ  و  چ لە    ێتم  بن  پێویستی  وارچێوەی 

پاش دەرچووانی کۆلێژ    .  وەک لە بڕگەی هاوپێچدا ڕوونکراوەتەوە  ڵگەدار بکات بۆ پەروەردەی قەزانوسراوی بە  ییقوتابخانەکە

 . دادەندرێنەوە ئینجا دەرچوانی بڕوانامەی دبلۆمی پەروەردەیی  

(یە لە کۆلێژەکانی    دکتۆرا  –ماستەر    –دبلۆمی بااڵ    -کۆلێژ  بۆ دەرچوانی )  ولەویەت(  ) ئە  پێشەنگێتی:    لە دانانی نوێ     -ب

  –زانست   - زمان  -ئاداب )کۆلێژ و بەشەکانی پاشان  و پەروەردەی وەرزش و باخچەی مندااڵن. پەروەردە و پەروەردەی بنیات 

مرۆڤایەتیەکان   کۆمەاڵیەتیەکان  -زانستە  پەروەردەی    –  ئابووری   –ئامار    –کشتوکاڵ    –  زانستە  بابەتی  بۆ  شەریعە 

یان پەروەردەی    کە هەڵگری بڕوانامەی پەروەردە یان پەروەردەی بنیات   و ئەنفال   کوڕ و کچی شەهید، هەروەها  (  ئیسالمی 

یان کشتوکاڵ یان ئامار یان    و زانستە مرۆڤایەتیەکان   کۆمەاڵیەتیەکان یان ئاداب و زمان و زانست    وەرزش و باخچەی مندااڵن

 . ێتویستی بە ڕاژەیان هەبێک پێبەبێ مەرجی سااڵنی خزمەت و نمرە دادەندرێن بەمەرج  ،ردەیی بنیان دبلۆمی پەروە  ئابووری 

 

 :دەکرێن ێژی نوێ ئەم پێوەرانە جێبەجێلەدانانی وانەب –ج

 ئەزموونی هەبێت. ئەگەر وانەبێژی الدراو بێت و  •
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 ساڵی دەرچوون .  •

 کۆنمرەی دەرچوون .   •

 شوێنی نیشتەجێبوون .  •

 باری خێزانی. •

 .  ٢٠٢١ی ساڵی  ١٤پابەندبوون بە ڕێنمایی دارایی ژمارە  •

( ناگونجێت، هەروەها  دووەمهەڵوەشانەوەی  فەرمانی کارگیڕی ئەو وانەبێژانەی ئێستا کە لەگەڵ بڕگەکانی خاڵی )  م :سێیە

 . ناوەێوەزارەتیان بەدەست نەههەموو ئەو وانەبێژانەی ڕەزامەندی 

شایستەی داراییان    ٢٠٢٢ی    ٨مانگی  کۆتایی  تا    وانەبێژیان هەڵدەوەشێتەوە،  ئەوانەی لەدوای دەرچوونی ئەم ڕێکارانە  چوارەم:

ئەوە   لەپاش  کە  بۆ خەرج دەکرێت،  گوندە دوورە دەستەکان  وانەبێژانەی  لەو  ناکرێت، جگە  بۆ خەرج  داراییان  شایستەی 

 . پێویستی وادەکات دابنرێنەوەو   بەدیلیان نییە

و    لەکاتی تێکەڵکردنی قوتابخانەکانی ئاوارە سووریەکان بە قوتابخانەکانی وەزارەت هەمان ڕێکارەکانی ئەم گشتاندنە  :پێنجەم

 دەکرێت.  ێبەسەردا جێبەج یان ٢٠٢١ی ساڵی ١٤ڕێنمایی دارایی ژمارە 

ڕێنماییەک    :شەشەم ڕەشنووس ی  پێویستە  بنەڕەتی  فێرکردنی  گشتی  وانەبێژی  بەڕێوەبەرایەتی  مامۆستایانی  بە  تایبەت 

 و ئاراستەی وەزارەتی دارایی بکرێت بۆ ڕەزامەندی.   ئامادە بکاتقوتابخانەکانی سابیس و بەهرەداران 

کێک یان چەند مامۆستایەکی میالک بەشەوانەی  ی بنەڕەتی ئەگەر بەشەوانەی وانەیەک مایەوە و یە  ٦تا    ١لە پۆلی    :حەوتەم

ماوانەیان    بەشەوانەیە، پێویستە ئەو بەشەوانە   ٢٢بەشەوانەیە، بۆ تەمەنی سەرو پەنجا ساڵ    ٢٤خۆیان تەواو نەکردبوو کە  

 ت مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراوی بۆ دابنرێت. ێ پێبدرێت و ناکر 

لەسنووری گەڕەکێکی نیشتەجێبوون ئەگەر چەند باخچەیەک یان قوتابخانەیەک یان خوێندنگەیەک هەبوو، لە   هەشتەم:

یەکێک یان چەند باخچە و قوتابخانە و خوێندنگەکانی ئەو گەڕەکە مامۆستای میالکی زیادە هەبوو پێویستە بەڕێوەبەرایەتی  

ردرێت  ێی کە دەمێننەوە بۆ وتنەوە بەو مامۆستا زیادە میالکانە بسپپەروەردەی قەزا ئەو میالکە ڕێکبخاتەوە و ئەو بەشەوانانە

 لە سنووری گەڕەکەکەدا و مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراوی بۆ دانەنرێت.

دانەمەزراو  :نۆیەم وانەبێژی  مامۆستای  دانانەوەی  و  بەگوێرەی    دانان  پەروەردە  وەزارەتی  سەر  حکومیەکانی  پەیمانگە  لە 

ەسەاڵتی تەنها بەڕێوەبەری گشتی پەیمانگەکان دەبێت، بەاڵم ناردنی لیستی شایستەی داراییان وەک  پێویستی دەبێت و لە د

 لەالیەن پەیمانگەکانەوە دەبێت. ٢٠٢٢  –  ٢٠٢١ندنی ێساڵی خو 
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  ٢٠٢٢  –  ٢٠٢١ناردنی لیستی شایستەی دارایی مامۆستایانی وانەبێژی دانەمەزراو بە هەمان فۆڕمەکانی ساڵی ڕابردوو    :  دەیەم

ت لەم  ێت هیچ پەروەردەیەک دواخستن و کەم و کوڕی هەبێتر دیاریکراون، نابێش دەبێت و لەهەمان ئەو رێکەوتانەی کە پ

 بابەتەدا. 

فەرمانی    بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەکان پابەندن بە ڕێکخستنەوەی میالکی مامۆستایانی باخچەی مندااڵن وەک لە  زدەیەم:یا

ژمارە   لە  ٣٢١)وەزاری  وەزاری    پێدراوە  ئاماژەی   ٢٠٢٢ی    ٧ی    ٢(  فەرمانی  جێبەجێکردنی   و  میالک  ڕێکخستنەوەی  پاش 

ڕ  بە هەمان  دادەنێن  وانەبێژ  پێدراوە ئاماژەپێکراو  ئاماژەی  پسپۆڕیانەی  ئەو  و هەمان  )    ێکار   : لە  بریتین  مامۆستایانی  کە 

هەڵگری  (. )بابەتەکانی زمانی کوردی و ئینگلیزی و پەروەردەی وەرزش و پەروەردەی هونەر(. )پسپۆڕی باخچەی مندااڵن 

 (.ەردەی وەرزش و هونەرلە زمانی کوردی و ئینگلیزی و باخچەی مندااڵن و پەرو ەیی پەروەرد  ی بڕوانامەی دبلۆم

 بەگوێرەی ئەم پێوەر و مەرجانە دەبێت :دانانی وانەبێژانی پەروەردەی تایبەت  : دوازدەهەم

 ( بێت.پەروەردەی تایبەتدەرچووی پەروەردەی بنیات بەش ی )  -١

 بەگوێرەی ژمارەی خاوەن پێداویستی تایبەت دەبێت لەناو قوتابخانە. - ٢

 تایبەت بەگوێرەی ئەم بنەمایانە دەبێت: ژی پەروەردەی ێوانەبدانانی مامۆستای   -٣

 وون لە زانکۆ . چساڵی دەر  •

 کۆنمرەی دەرچوونی لە زانکۆ . •

 ئەزموون و شارەزایی .   •

 شوێنی جوگرافی . •

 .باری خێزانی •

•  

 بەشەوانەکانیان بەم جۆرە بۆ ئەژمار دەکرێت :  -٤

 .دەبێتبەشەوانە    ٢٤،  ٢٠٠٩ساڵی ئامادەیی  خوێندنگەی ەی سیستمی قوتابخانەی بنەڕەتی و ر ێبەگو  •

 .پێویستە خشتەی تایبەتی خۆی ئامادە بکات لەگەڵ بەشەوانەی قوتابخانەکە •

( لەگەڵ قوتابی خاوەن پێداویستی تایبەت  زانست، بیرکاری بابەتە سەرەکیەکانی وەک )    وانەبێژ لە دەبێت مامۆستای   •

 بێت.

 قوتابی خاوەن پێداوستی تایبەت زیاتر لە یەک قۆناغ هەبن، پێویستە بەگوێرەی خشتەی تایبەت دابنرێت.ئەگەر  •
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ئەگەر ژووری سەرچاوە هەبێت مامۆستای تایبەت دەتوانێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی هۆیەکانی فێرکردنی پەروەردەی   •

 بی تیایدا ئاستی الوازە. کۆبکرێنەوە و ئاستیان بەرز بکرێنەوە بۆ ئەو بابەتانەی قوتاتایبەت 

چەند   دەدەین  بڕیار  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  قوتابیانی  ئاماری  ناردنی  گشتی  پاشان  هەرپەروەردەیەکی  بۆ  پشک 

دانانی   بۆ  تایبەتدیاریدەکرێت  پەروەردەی  وانەبێژ  مامۆستای  دەرچووانی  بە  بە  بدەن  فۆڕم  دەتوانن  تەنها  ئەوە  لەبەر   ،

 دانانیان چونکە دانانیان پاش دیراسە دەبێت. پەروەردەی تایبەت نەک 

قوتابخانە هەبێت، ئەرکی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزایە کە داوا لە دایکان   ٤کدا بەنموونە ئەگەر  ێلە سنووری گەڕەک -٥

خوێندن و بۆ یکراوە لەگەڕەکەکە کە منداڵەکانیان لەوێ تۆمار بکەن یان درێژە بدەن بە  قوتابخانە دیار   ٢و باوکان بکات کە  

نە دادەنرێت  تایبەت  پەروەردەی  وانەبێژی  مامۆستای  قوتابخانەیە  دوو  )    ک ئەو  قوتابخانەکە  چوار  هەر  وەک  لە  ئەوە 

 (.نموونەیەکی بەرچاوڕوونیە

)دانان)  :   سیازدەهەم و  لە  دانانەوەی(  بەشەوانەکانی  نابێت  حاڵەتێکدا  هەموو  لە  دانەمەزراو  وانەبێژی  مامۆستای   )١٢  

 . بەشەوانە کەمتر بێت

مامۆستا   ٢ت دابەش بکرێت بەسەر  ێبەشەوانەی کوردی کەم بوو ناکر   ٢٤: ئەگەر بە نموونە لە قوتابخانەیەک    چواردەهەم

بەشەوانە زیاتر بوو تەنها ئەو مامۆستای    ٢٤مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراو بەڵکو تەنها دەدرێتە یەک مامۆستا، لە    ٣یان  

 وانەبێژە دانەمەزراوە دەیڵێتەوە.

ناکرێت مامۆستایەکی وانەبێژی دانەمەزراو لە دوو قوتابخانەی جیاواز وانە بڵیتەوە، جگە لەوانەی ناوچەی دوورە    :  پازدەهەم

پسپۆڕیان دەگمەنە و  بەگوێرەی سنوری  )    دەستن  پەروەردەیەکیتر دەگۆڕدرێتپسپۆڕی دەگمەن  بۆ  لەو   (پەروەردەیەک 

لەو حاڵەتەدا ئەگەر هیچ وانەبێژێکی دیکە نەبوو دەکرێت ئەو مامۆستا    ،سنورەدا و بەڕێوەبەری پەروەردە بە پێویستی دەزانێت

بۆ خەرج    یان زیاتری   قوتابخانەکە  وانە بڵێتەوە و شایستەی دارایی هەردوو   یان زیاتر  وانەبێژە دانەمەزراوە لە دوو قوتابخانە 

 (.دەوامی جیاواز  لە ڕووی کاتەوە هەرچەندە ئەگەر هەمان ناوی کارگێڕیان هەبێتدوو قوتابخانە واتە ) بکرێت 

ی وەزارەتی دارایی خەرج دەکرێت    ٢٠٢١ی ساڵی    ١٤ێژان بەگوێرەی ڕێنمایی دارایی ژمارە  شایستەی دارایی وانەب  :  شازدەهەم

 بە ڕەچاوکردنی بڕگەکانی ئەم ڕێکارانەی کە گشتاندنمان پێکردووە. 

بەشەوانەی مامۆستایانی میالک و    بەراوردکاری فۆڕمی  هەموو باخچە و قوتابخانە و پەیمانگەیەک پێویستە    :  حەڤدەهەم

وانەبێ هەبێت،  مامۆستایانی  ڕەخنەگرەژانی  هاوڕێی  وورد  ئەرکی  دەبێت  کە  بەرپرسیار  و  فۆڕمەکە  درووستی  لە  بکات  بینی 

 بەرامبەر زانیاریەکانی هاتوو لە فۆڕمەکە. 
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پەروەردە     هەژدەیەم: کات  هەر  ڕاژەکەی  بە  نەبوونیان  پێویست  بەهۆی  دانەمەزراو  وانەبێژی  مامۆستای  البردنی  لەکاتی 

پێویستیەکەی هەبوو بە مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراو پێویستە ئەولەویەت بدەنە ئەو مامۆستا وانەبێژانەی کە الدراون بە  

 پسپۆڕیانە بێت کە لەم ڕێکارانە ئاماژەیان پێدراوە. هۆی هاتنەوەی میالک بە مەرجێک کە پسپۆڕیەکەی ئەو  

 ( تۆمار بکرێن.  parwarda -E) لە سیستەمی ئی پەروەردە ٢٠٢٢ی  ٩ی  ٢٩فۆڕمی تۆماری بەراوردکاری پێویستە تا   نۆزدەیەم:

وان  بیستەم: لە  ڕێ بێژی دانەمەزراو کە بڕوانامەکەی لەو بڕوانامەیە بێت کە لەناو ئەم  ەلە دانانی مامۆستای  کارانە هاتووە 

 . گوندەکە دانیشتووی   پێویستە ئەولەویەت بدرێت بە دەرچوانی دانەمەزراوی  ،گوندەکاندا

 هاوپێچ : 

 ی وەزارەتی دارایی. ٢٠٢١ی ساڵی  ١٤ژمارە پابەندبوون بە وانە ووتنەوە بەگوێرەی ڕێنمایی دارایی  فۆڕمی -١

 فۆڕمی بەراوردکاری بەشەوانەی مامۆستای میالک و مامۆستای وانەبێژ. -٢

ەندی خوێندن  بۆ دانانەوەی وانەبێژانی ئێستا کە لەگەڵ ئەم ڕێکارانە بگونجێت فۆڕمی پێویست نیە و تەنها کارگێڕی ناو   -٣

بە واژووی هاوڕێی ڕەخنەگر و  بە یەک لیست، پەروەردەی قەزاش پاش ووردبینی و دڵنیابوون    نووسراو بۆ پەروەردە دەکات 

پاش ئەوەی کە فۆڕمی پابەندبوونی بە  درووستی دابەشکردنی بەشەوانەکان دەتوانێ فەرمانی کارگێڕی بۆ دەربچوێندرێت

 پڕکردبێتەوە و بەڕێوەبەری قوتابخانە واژۆی کردبێت.  ٢٠٢١ی ساڵی  ١٤ڕێنمایی دارایی ژمارە 

پێبکرێت وە    پێویستە ئەم فۆڕمە لەالیەن هەموو پەروەردەکانەوە  ی نوێ دانانی وانەبێژی دانەمەزراو   لە  بەاڵم  -٤ گشتاندنی 

 بەگوێرەی مەرجەکانی دانان بێت.
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 بەگوێرەی ڕێنمایی دارایی  فۆڕمی پابەندبوون بە وانە ووتنەوە

 ٢٠٢١ی ساڵی  ١٤ژمارە 

 

 ................... ........................................................... خاوەنی بڕوانامەی ............................ لە پسپۆڕی ......... من

 ) دادەنرێم ( یان ) دادەندرێمەوە ( بە مامۆستای وانەبێژی دانەمەزراو لە باخچە/ قوتابخانە/ پەیمانگە/  کە 

 . پابەندم بە وانە ووتنەوە بەگوێرەی ڕینمایی دارایی ئاماژەپێکراو  (                         ) 

 

 

 

 

 

 

 واژوی بەڕێوەبەر :                                                           واژوی وانەبێژی دانەمەزراو 

 ناو  :                      ناو :                                                            

 بەروار:                                                                            بەروار :

 

 

 

   ...................             ب.گ.پەروەردە 

 ب. پەروەردەی ....................           
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 تۆماری فۆڕمی بەراوردکاری بەشەوانەی مامۆستای میالک و مامۆستای وانەبێژی 

 ٢٠٢٣ –  ٢٠٢٢دانەمەزراو بۆ ساڵی خویندنی 

 باخچە/قوتابخانە/پەیمانگە .................. 

 ..........................  E -parwardaکۆدی سیستمی 

 تایبەت بە مامۆستای میالک 

 ژ.بەشەوانەکانی   پۆل        مادە      پسپۆڕی بروانامە  چواری مامۆستای میالک  ناوی  ژ

 هەفتە      

 کۆدی مامۆستا لە سیستمی 

          E-parwarda 

١        

٢        

٣        

٤        

 

 ی دانەمەزراو تایبەت بە مامۆستای وانەبێژ 

 چواری مامۆستای   ناوی     ژ

 وانەبێژی دانەمەزراو     

 ژ.بەشەوانەکانی   پۆل        مادە      پسپۆڕی بروانامە 

 هەفتە      

 کۆدی مامۆستا لە سیستمی 

          E-parwarda 

١        

٢        

٣        

٤        

 

 واژۆی سەرپەرشتیاری هاوڕێی ڕەخنەگرناو و                         ناو و واژۆی یاریدەدەر                         ناو و واژۆی بەڕێوەبەر

سەرپەرشتیاری هاوڕێی ڕەخنەگر و بەڕێوەبەر و یاریدەدەر بەرپرسن لە درووستی زانیاریەکانی ئەم فۆڕمە لەبەرامبەر   تێبینی:

)             رە ژماو ڕێکارەکانی دانان و دانانەوەی وانەبێژی دانەمەزراو بە   ٢٠٢١ی ساڵی   ١٤هەر سەرپێچیەکی ڕێنمایی دارایی ژمارە 

 ( لە )                        ( .
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       راق  یع -حکومەتی هەرێمی کوردستان

          ئەنجومەنی وەزیران  

        وەزارەتی پەروەردە  

                                                        (        )           پەروەردەىبەڕێوەبەرایەتى گشتی 

 ISO9001:20          (                    )             ىەدپەروەر ایەتی ر بەرێوەبە       

 فۆرمی داواکاری بۆ دانانی مامۆستایانی وانەبیژی دانەمەزراو 

   ژمارەی فۆرم

 

 :   ی ناوی چوار 

 ساڵی لە دایک بوون: 

 شوێنی لە دایک بوون: 

  شوێنی نیشتەجێبوونی ئێستا: 

 مۆبایل: ژمارەى 

 ڕەگەز:  

 باری خێزانی: 

 جۆری ناسنامە: 

 ژمارەى ناسنامە: 

                )    (  دبلۆم         )    (  بەکالۆریۆس           )    (  دبلۆمی باڵ             )    ( ماستەر        )    (    بڕوانامە : دکتۆرا

 پسپۆری: 

 ساڵی دەرچوون:

 کۆنمری دەرچوون: 

 پەیمانگە : زانکۆ / 

            )    ( نەخێر          )    ( ئایا پێشتر وانەبێژبووە:       بەڵێ 

            )    ( ئەگەر بەلێ یە چەند ساڵ خزمەتی هەیە 

 لە قوتابخانەى    )                           (     سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى )                                (  - 1

 لە قوتابخانەى    )                           (     سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى )                                (  - 2

 لە قوتابخانەى    )                           (     سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى )                                (  - 3

 ەنامەى پشتگیری قوتابخانە کە  وانەبێژ بووە . هاوپێچ بەڵگ

 

 هاوپێچ : 

 ناسنامە - 2

 بڕوانامە بە نمرەوە   – 1

 ئەگەر هەیبێت( ) بەڵگەنامەى پشتگیری قوتابخانە کە  وانەبێژ بووە  -3

 


