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   . دروست کردنی کوڕس بووک. ١

 

 
 

 ئایندە پالنی جێبەجێکردنی پڕۆسەی دڵنیایی جۆری لە پەیمانگەی تەکنیکیی تایبەتی  

 ٢٠٢٣  - ٢٠٢٢ساڵی خوێندنی  

 
 

 دروست کردنی کۆڕس بووک.    .１

 2022/ 03/9داواکردنی کۆڕس بووکەکان:  

ی هەر بەبەتێک دەبێ   learning out come}دەبێ بە گوێرەی سیستەمی بۆلۆنا پرۆسێس بێ. وە } کۆرسبوکەکان
 لەگەل هی بەش هاوتەریبێ. 

 14/9/2022: (3)سیمستەری  \دووەم دوا وادە بۆ گەڕانەوەی کۆڕس بووکەکانی قۆناغی 

  9/11/2022 :(1)سیمستەری \ یەکەمنەوەی کۆڕس بووکەکانی قۆناغی ادوا وادە بۆ گەڕ

 2023/ 3/01 (:2)سیمستەری \یەکەمقۆناغی  &(4)سیمستەری \دووەمبووکەکانی قۆناغی داواکردنی کۆڕس 

قۆناغی   بووکەکانی  کۆڕس  گەڕانەوەی  بۆ  وادە  : (2)سیمستەری  \یەکەمقۆناغی    &(4)سیمستەری  \دووەمدوا 
21/01/2023 

 

نوێی   .２ ساڵی  دەستپێکی  لەگەڵ  وانەکان  خشتەی  و  مامۆستایان  زانیاری  لیستی  داواکردنی 
 .  2022/ 9/ 20دوا وادە بۆ  گەڕانەوەی    –   2022/ 9/ 3خوێندن  

   ی خوێندن بۆ هەر سیمستەرێک. بەر لە دەستپێکی دەوام   داواکردنی دۆکیومێنتی مامۆستایان  .３

 

 

 

 

 

 

            عیراق-رێمی كوردستانهه 
 ی زانستیوهتی خوێندنی بااڵو توێژینهزاره وه

   ئاییندە یتتایبهی كنیكی ته ەیمانگپه

العراق – إقليم كوردستــان   

 وزارة التعليــم العالي و البحث العلمــــي 

التقنــي الخــاص  ئاییندەمعهــد   

Ministry of Higher Education & Scientific Research/ Aynda Private Technical Institute 
 

 دڵنیایی جۆری 
  
 

     جودة  ضمان
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 داواکردنی بانکی پرسیارەکان  .４

 مامۆستای بابەت پرسیاری نمونەیی ئامادە دەکات بۆهەموو بابەتەکان و هەموو وەرزەکان 

 2022/ 03/9: بانکی پرسیارەکانداواکردنی 

 14/9/2022: (3)سیمستەری  \ دووەمقۆناغی  بانکی پرسیارەکانیدوا وادە بۆ گەڕانەوەی 

  15/10/2022 :(1)سیمستەری  \یەکەمقۆناغی  بانکی پرسیارەکانیدوا وادە بۆ گەڕانەوەی 

 14/01/2023(:2)سیمستەری \یەکەمقۆناغی  &(4) سیمستەری \دووەمقۆناغی  بانکی پرسیارەکانیداواکردنی 

گەڕانەوەی   بۆ  وادە  پرسیارەکانیدوا  : (2)سیمستەری  \یەکەمقۆناغی    &(4)سیمستەری  \دووەمقۆناغی    بانکی 
21/01/2023 

 

لە   .５ خوێندن  پرۆسەی  بە چاودێریکردنی  بەرێوەجونی  رێگەی  زانینی  بۆ  پۆل}مشاهدە{  ژداریکردنی 
 کۆرسبوکەکان جۆنیەتی شێوازی وانەوتنەوە لەالیەن مەمۆستایانەوە 

  

 پڕۆسەی زانستخوازی بەردەوام.   .６

 03/09/2022 داواکردنی خشتەی سیمینارەکانی وەرزی یەکەم:

 2022/ 12/09وەرزی یەکەم: لیستی سیمینارەکانی دوا وادە بۆ گەڕانەوەی 
2 

 2023/ 14/01داواکردنی خشتەی سیمینارەکانی وەرزی دووەم: 

 21/01/2023وەرزی دووەم: لیستی سیمینارەکانی دوا وادە بۆ گەڕانەوەی 
 

  لیستی سیمینارەکانی وەرزی.  .  1-5

 13/09/2022تاکو ڕێکەوتی 2022 /03/09  یەکەم: لە ڕێکەوتی وەرزی 

 

 2023 /21/01 تاکو ڕێکەوتی  2023 /14/01لە ڕێکەوتی   : دووەموەرزی  
 

 . تۆمارکردنی ئامادەبووان.2-5

 . بەڕێوەچوونی سیمینارەکان دەبێت و کاتی لەهەمان ڕۆژی
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 . کۆکردنەوی خاڵەکان.3-5

 2023 /03/06: کۆکردنەوەی تەواوی خاڵە بەدەستهاتووەکان

 

وەرگرتنی راپۆرتی وەرزی مامۆستایان و راپۆرتی وەرزی سەرۆک بەشەکان لە ناوەراستی هەردو سیمیستەر    - 6
 یەکەم و دووەم.   بۆ قۆناغی 

 

 . هەگبەی مامۆستایان. 7

 2023 /01/04ناردنی نووسراوی هەگبە: 

 2023 /15/04پێکهێنانی لیژنەی هەڵسەنگاندنی هەگبە: 

 2023 /06/05: بۆ بەشە زانستییەکان هەگبەی مامۆستایاننەوەی ادوا وادە بۆ گەڕ

 2023 /03/06دوا وادە بۆ ناردنی ئەنجامی هەڵسەنگاندنی هەگبەی مامۆستایان: 

 . ان قوتابی/ خوێندکار بۆ کۆڕسەک   ئەلیکتڕۆنی   . فیدباکی 8

 2023 /09/5 - 2023 /06/05: فیدباکی بەشە زانستییەکان

 مامۆستا  خوێندکار بۆ قوتابی/  فیدباکی

 مامۆتا بۆ سەرۆک بەش فیدباکی
 

 . دەرئەنجامی دڵنیایی جۆری: 9

زانستخوازی   )فیدباکی قوتابی،  ئەنجامی پڕۆسەی دڵنیایی جۆری و ڕێزبەندی مامۆستایان بە گوێرەی  ڕاگەیاندنی 
 2023 /28/06بەردەوام و هەگبەی مامۆستا(: 


