التعليمات اإلمتحانية وانضباط طلبة
التعليم العالي

التعليمات االمتحانية
عدد ( )1لسنة 2009

استناداً الى أحكام البند ( )1من المادة الخامسة واالربعين من قانون و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي  /إقليم كوردستان العراق رقم ( )10لسنة .2008

المادة األولى:

أوالً :يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في االقليم النظام الدراسي في الكليات والمعاهد
التقنية.
ثانياً :لمجلس القسم أن يقترح تغيير ماال يزيد على ( )% 10من المفردات لكل موضوع ويقترن
ذلك بموافقة مجلس الكلية.

ثالثاً :لمجلس القسم اقتراح وضع مواد دراسية للفصل الدراسي االول أو الثاني كمواد اختيارية بواقع
وحدتين دراسيتين في كل فصل أو بواقع أربع وحدات للنظام الدراسي السنوي للصفوف
المتقدمة كحد أعلى في الحالتين على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية.

المادة الثانية:
أوالً :يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي ال
توجد فيها اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجرائها ،واحتساب نسبها بالدرجات
بنسبة ( )% 40من الدرجة النهائية ،عدا المواضيع ذات الطبيعة العلمية والتطبيقية فيترك
تقدير تسهيل لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة التعليم التقني.

ثانياً :تكون امتحانات الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة ،ويحتسب السعي السنوي لمواضيع
الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة ( )% 20من الدرجة النهائية.

المادة الثالثة:

يكون كل ما يتعلق باالمتحانات واالسئلة االمتحانية سرياً.

المادة الرابعة:

أوالً :تهدف االسئلة االمتحانية الى:

 -1قياس مدى استيعاب الطالب للمعلومات واالفكار العامة التي يتضمنها المنهاج الدراسي
ومدى قدرته على التفكير والتحليل.
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 -2قياس قدرة الطالب على تغير عن المعلومات التي اكتسبها ،وتقديمها وعرضها بشكل
منتظم.
المادة الخامسة:

يشترط في االسئلة االمتحانية ،لكي تكون قادرة على تحقيق االهداف المحددة في المادة (الرابعة)

من هذه التعليمات ما يأتي:

أوالً :أن تتسم بالتنويع ،وان ال تقتصر على نمط واحد ،مع ضرورة تحقيق الموازنة بين االسئلة
التي تتطلب من الطالب كتابة مقال منظم وفق خطة عن موضوع ما وبين االسئلة االخرى
التي تعتمد على دراسة الطالب للمواضيع التي تطرح في المنهج الدراسي.

ثانياً :أن تكون واضحة ومحددة في صياغها.
ثالثاً :أن ال تكون جميع االسئلة وصفية مباشرة ،بل تتضمن مجاالت للمقارنة والربط بين العناصر
المختلفة للمادة ومعبرة عن وجهات النظر المختلفة للمادة والدفاع عنها أو نقدها بما يساعد
على الكشف عن قدرات الطالب المعرفية ضمن المنهج الدراسي.
رابعاً :أن تراعي الموازنة بين االجوبة المطلوبة وبين الزمن المحدد لذلك ،بحيث ال يقل الزمن
المتحانات نهاية الفصل أو نصف السنة أو النهائية عن ساعتين في المعاهد التقنية وثالث

ساعات في الدراسات االولية في الجامعات.

خامساً :يتولى رئيس القسم التأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بما ورد في أعاله.
المادة السادسة:
أوالً :تتضمن ورقة االسئلة االمتحانية المعلومات اآلتية:
 -1أسم الجامعة والكلية أو المعهد والقسم أو الفرع العلمي.
 -2أسم مادة االمتحان.

 -3الصف والسنة الدراسية.

 -4تاريخ االمتحان مع ذكر الفصل والدور.
 -5أسم التدريسي أو التدريسيين الذين شاركوا في وضع االسئلة.

ثانياً :تكون االسئلة االمتحانية مطبوعة بشكل واضح وخالية من االخطاء االمالئية والمطبعية.

ثالثاً :أن يوضع توزيع وزني للدرجة االمتحانية يتناسب وأهمية كل سؤال ويثبت ذلك على ورقة
االسئلة.
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المادة السابعة:

تجري الكليات والمعاهد التقنية أمتحانات شفهية في بعض الموضوعات التي يحددها مجلس الكلية
أو المعهد الختبار قدرات الطالب العلمية والشخصية وفق ما يأتي:

أوالً :تتولى اجراء االمتحان الشفهي لجنة مؤلفة من ثالثة تدريسيين في االقل ويمكن االستعانة
بتدريسيين من كلية أو جامعة اخرى في حالة عدم وجود تدريسي في االختصاص المطلوب.
ثانياً :يشترك جميع أعضاء اللجنة في توجيه أسئلة االمتحان الشفهي للطالب.

ثالثاً :يضع كل عضو من أعضاء اللجنة الممتحنة درجة االمتحان الشفهي بصورة سرية ويكون
معدل الدرجات التي وضعها أعضاء اللجنة هو الدرجة النهائية على أن يراعي المستوى العام
للطالب.
رابعاً :تحدد اللجنة الممتحنة مدة االمتحان الشفهي للطالب الواحد بما يتناسب وطبيعة المادة على
أن ال تقل المدة عن  15دقيقة.

المادة الثامنة:

يتضمن االمتحان الفصلي أو السنوي على مفردات المواضيع المقررة خالل الفصل أو السنة على
أن ال تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن ( )15أسبوعاً والدروس السنوية عن ( )30أسبوعاً وال

تدخل ضمن ذلك االمتحان والعطل الدراسية.
المادة التاسعة:

يلزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها ويعلن ذلك في بدء السنة

الدراسية على الشكل اآلتي:

 -1أعالم رئاسة القسم بها خطياً.
 -2أعطاء نبذة عنها للطلبة.

المادة العاشرة:

يؤلف مجلس الكلية أو المعهد باقتراح من العميد لجنة أو أكثر لالمتحانات النهائية.

المادة الحادية عشرة:

تكون درجة النجاح الصغرى ( )% 50في كل مادة.
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المادة الثانية عشرة:

أوالً :إذا لم يحصل الطالب في الدور الثاني على درجة النجاح الصغرى في أي من المواضيع التي
أمتحن فيها أو لم يؤد االمتحان فيها يعد راسباً في تلك السنة ويعيد السنة دواماً وامتحاناً في
جميع المواضيع التي رسب فيها.

ثانياً :يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في حالة تبديل
المناهج الدراسية.

المادة الثالثة عشرة:

يعد الطالب راسباً في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته ( )% 10من الساعات المقررة لذلك
الموضوع بدون عذر مشروع أو ( )% 15بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.

المادة الرابعة عشرة:

تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العلمي أو التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية

امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة.
المادة الخامسة عشرة:

ال يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأي حال من االحوال.

المادة السادسة عشرة:

تخفض الدرجة النهائية للطالب الناجح في الدور الثاني وفق ما يلي:

أوالً :إذا كان غياب الطالب في الدور األول بعذر مشروع يقتنع به مجلس الكلية أو المعهد
فتحسب الدرجة كما يلي:
 % 75 + 50للرقم الزائد عن .50
ثانياً :إذا كان غياب الطالب في الدور األول بعذر غير مشروع فتحسب الدرجة كما يلي:
 % 50 + 50للرقم الزائد عن .50

المادة السابعة عشرة:
أوالً :يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعي في
ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.
4

ثانياً :تعد الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعياً ولمدة ( )15أسبوعاً.

ثالثاً :تعادل كل ساعتين أو ثالث ساعات عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة وما زاد على ذلك
يكون مساوياً لساعتين نظريتين أما في التعليم التقني فتعد الساعة العملية ساعة نظرية
واحدة.

المادة الثامنة عشرة:

تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقاً لما يأتي:

أوالً -1 :في الدراسات التي مدتها ( )4سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي:
% 10
السنة األولى
السنة الثانية

% 20

السنة الرابعة

% 40

السنة الثالثة

% 30

 -2يؤخذ معدل الطالب في كل سنة ويضرب في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون
المجموع للسنوات هو معدل تخرج الطالب.

ثانياً :في الدراسات التي مدتها ( )5سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي ويحسب معدل
التخرج كما جاء في أوالً .1

السنة األولى

%5

السنة الثالثة

% 20

السنة الثانية

السنة الرابعة

السنة الخامسة

% 10
% 25
% 40

ثالثاً :في الدراسات التي مدتها ( )6سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي ويحتسب معدل
التخرج كما جاء في أوالً .2
السنة األولى

%5

السنة الثالثة

% 10

السنة الثانية

السنة الرابعة

السنة الخامسة
السنة السادسة

%5
% 15

% 25
% 40
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المادة التاسعة عشرة:

أوالً :تعلن النتائج بالتقديرات اآلتية ويشار الى مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات.
100 – 90
أمتياز يقابله بالدرجات
جيد جداً يقابله بالدرجات
جيد يقابله بالدرجات

89 – 80
79 – 70

متوسط يقابله بالدرجات

69 – 60

راسب يقابله بالدرجات

 49فما دون

مقبول يقابله بالدرجات

59 – 50

ثانياً :تجبر كسور الدرجات النصف وما زادت عنه للموضوع الواحد وال تجبر كسور الدرجات إذا
قلت عن النصف.

المادة العشرون:

أوالً :لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد عدم احتساب
سنة رسوب للطالب فيما اذا رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة
بسبب خارج عن ارادته أو لقوة قاهرة في فترة االمتحان.
ثانياً :لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح
للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع

سنوي واحد أو بموضوعين فصليين بأن يؤدي االمتحان في السنة الثالثة على ان يكون قد
امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.

المادة الحادية والعشرون:

تنهى عالقة الطالب بالكلية أو المعهد في احدى الحالتين اآلتيتين:

أوالً :إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.
ثانياً :إذا تجاوزت مدة الدراسة مرة ونصف المدة المقررة لها بضمنها سنوات التأجيل وسنوات
الرسوب بالنسبة لطلبة الكليات (وال تدخل سنوات التأجيل ضمن المدة المذكورة بالنسبة لطلبة

هيئة التعليم التقني) وتجبر أنصاف السنين.
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المادة الثانية والعشرون:

إذا ثبت غش الطالب في أي من االمتحانات اليومية أو االسبوعية أو النهائية يعد راسباً في جميع
المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجالتها.

المادة الثالثة والعشرون:
أوالً :للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على
ان يقدم الطالب التأجيل قبل شهر واحد في االقل من بداية االمتحان النهائي.
ثانياً :لرئيس الجامعة أو رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل
دراسة الطالب لسنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم الطالب التأجيل قبل شهر

واحد في االقل من بداية االمتحان النهائي.

ثالثاً :ال يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل
الدراسي الثاني اال اذا كان بسبب خارج عن ارادته وأن يكون ناجحاً في الفصل الدراسي
االول وفي هذه الحالة يعد التأجيل للسنة الدراسية بأكملها.

رابعاً :للوزير بناء على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة التعليم التقني وألسباب مشروعة يقتنع
بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة وأخيرة مع مراعاة ما جاء في المادة الحادية والعشرين.

المادة الرابعة والعشرون:

تعطل الدراسة في الكلية أو المعهد قبل االمتحان النهائي بمدة ال تتجاوز عن ثالثة أيام فقط.

المادة الخامسة والعشرون:

تلغى جميع التعليمات االمتحانية الجامعية النافذة والق اررات الصادرة بصددها.

المادة السادسة والعشرون:

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبا اًر من السنة الدراسية (.)2009 – 2008

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي
عدد ( )2لسنة 2009

استناداً الى أحكام البند ( )1من المادة الخامسة واألربعون من قانون و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي  /اقليم كوردستان العراق رقم ( )10لسنة  2008تصدر التعليمات اآلتية:

المادة (:)1

على كل طالب اتباع الواجبات اآلتية:

أوالً :التقييد بالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة واالوامر التي تصدرها الجامعة أو هيئة التعليم
التقني أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.
ثانياً :عدم االساءة الى سمعة الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية العليا
لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها.

ثالثاً :تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام االدارة وهيئة التدريس
والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
رابعاً :عدم االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.

خامساً :المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد.
سادساً :عدم االخالل بحسن سير الدراسة.

سابعاً :عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء.
المادة (:)2

يعاقب (بالتنبيه) كل طالب أساء الى عالقات الزمالة بين الطلبة.

المادة (:)3

يعاقب باالنذار كل طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية:

أوالً :إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب في المرة الثانية فعالً يستوجب المعاقبة
بالتنبيه.
ثانياً :إذا أخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.
ثالثاً :إذا تجاوز بالقول على أحد الطلبة.
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المادة (:)4

يعاقب بالتوبيخ كل طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية:

أوالً :عوقب بعقوبة االنذار الذي لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب فعالً :يستوجب المعاقبة باالنذار.
ثانياً :تجاوز بالقول على احد منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية
لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

المادة (:)5

ي عاقب بالفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد عن سنة دراسية واحدة كل
طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية:

أوالً :عوقب خالل سنة الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا ثم ارتكب فعالً يستوجب التوبيخ.
ثانياً :اعتدى بالفعل على منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية لالختصاصات
الطبية أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثاً :استعمل العنف ضد زمالئه الطلبة.
رابعاً :حمل السالح بأنواعه باجازة وبدون اجازة داخل حرم الجامعة أو الكلية أو المعهد.

خامساً :احدث اض ار اًر عمداً أو نتيجة أهمال في ممتلكات الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة
العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكية أو المعهد.

سادساً :أساء للوحدة الوطنية أو مس المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية بسوء.

سابعاً :تجاوز قوالً على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا
لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد أو المحاضرين فيها.

ثامناً :ثبت تعاطيه المسكرات داخل الحرم الجامعي أو ثبت كونه في حالة سكر بينة في الجامعة
أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.

تاسعاً :اساء الى سمعة الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد
بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها.

عاش اًر :أخل بحسن سير الدراسة.
المادة (:)6

يعاقب بالفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد

كل طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية:

أوالً :كرر احد االفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة.
9

ثانياً :اعتدى بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة
العراقية العليا لالختصاصات أو الكلية أو المعهد.

ثالثاً :أتى بفعل مشين مناف لالخالق واالداب.

رابعاً :حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

خامساً :ثبت تعاطيه المخدرات في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو
الكلية أو المعهد.

المادة (:)7
أوالً :فرض العقوبات المقررة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذه
التعليمات عن الطالب المخالف ،ال يمنع فرض العقوبات التي يمكن ان يحكم بها اذا ما
وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانياً :اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون
مستأخر الى حين البت في الدعوى الجزائية.
اً
النظر فيه انضباطياً
المادة (:)8

يشكل العميد في الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن ال تقل

مرتبته العلمية عن استاذ مساعد وثالثة من اعضاء الهيئة التدريسية ممن ال تقل مرتبتهم العلمية

عن مدرس (وللمعاهد ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية) وممثل عن الطلبة.
المادة (:)9

عند وقوع فعل من االفعال المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة تنظر لجنة انضباط

الطلبة في الموضوع وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة الى العميد.
المادة (:)10

أوالً :تكون عقوبة التنبيه أو االنذار أو التوبيخ أو الفصل لمدة ال تزيد على الشهر من صالحية
العميد.
ثانياً :تكون عقوبة الفصل لمدة تزيد على الشهر من صالحية مجلس الكلية.
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ثالثاً :تكون عقوبة الفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو
الكلية أو المعهد من صالحية رئيس الجامعة أو رئيس هيئة التعليم التقني أو الجهة التي
ترتبط بها الكلية بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد.
المادة (:)11

يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو
المعهد لمدة ال تزيد على السنة وال تقل عن الشهر ان يعترض لدى رئيس الجامعة أو رئيس هيئة

التعليم التقني أو رئيس الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية على قرار الفصل خالل مدة

خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة االعالنات في الكلية
أو المعهد في حالة تعذر تبليغه .أما اذا كان فصل الطالب نهائياً فيحق له االعتراض لدى مجلس
الجامعة أو مجلس هيئة التعليم التقني أو مجلس الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية وعلى

المجلس والرئيس كل حسب صالحيته البت في االعتراض خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم
االعتراض ويعد القرار نهائياً.

المادة (:)12

يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات في الكلية أو المعهد مدة ال تقل عن اسبوع ويبلغ بها ولي

أمر الطالب تحريرياً ويستدعى الطالب الفهامه أسباب العقوبة.
المادة (:)13

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبا اًر من السنة الدراسية (.)2009 – 2008

وزير التعليم العالي والبحث العلمي القليم كوردستان العراق
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السيد العميد المحترم
تحية طيبة
م /حساب درجات الطالب في المنهج التكاملي لكلية طب دهوك
ان الطريقة المعمول بها حاليا ً في الكليات التي تتبع نظام جامعة ليستر (الكوفة) وحسب رأي خبراء جامعة
ليستر كما يلي:
 -1امتحان نهاية الفصل يتكون من ورقتين من  12سؤال لكل منهما والمجموع  24سؤال.
 -2الورقة الثانية تتألف من  120سؤال متعدد الخيارات.
 -3وضع عتبة للنجاح  Standard settingلكل سؤال على حدى ويجب ان ال يقل عن  4وال يزيد
عن  7وأخذ المعدل الذي سيكون درجة النجاح.
 -4تكون الورقة االولى من  120درجة والثانية من  120درجة (المجموع  )240تقسم على 2.4
للحصول على النتيجة من .100
 -5تلغى فقرة (على الطالب اجتياز  16من اصل  24سؤال في االمتحان الكتابي على االقل في
اختبار نهاية كل فصل أو كل سنة).
 -6اذا كان هناك امتحان اوسكي فالنجاح منفصل اي على الطالب النجاح باالمتحانين العملي
والنظري كل على حدى وفي حالة رسوبه عليه اعادة احد االمتحانين.
 -7الطالب الفاشل في اجتياز امتحان  S2في الدورين يعيد  S2فقط شرط استيفائه دروس ( S1درجة
اكثر من .)% 50

د .محمد حازم الدباغ
رئيس فرع التعليم الطبي
2018/11/22
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هيَذا راطرىَ كوليذا ثزيشكى زور بةريَز ...
ب  /رونكرن
هيظيدارم رازينب لسةر راستظةكرنا مادىَ ( )24ييَن ريَنماييَن ئةزمونان ييَن ثةيرةوىَ نافخويى
(النظام الداخلي) يىَ ) (Integrated Curriculumيىَ كوليذا مة بظى شيَوىَ خلوارىَ دياركرى:
مادىَ ( )24يىَ ريَنماييَن ئةزمونى بةندىَ ( )15دىَ ثابةند بني (خنضع) ب ماديَن (4 – 3 – 1
–  17 – 16 – 15 – 13 – 12 – 10 – 9 – 7 – 6 – 5دووىَ و سيىَ – 22 – 21 – 20
 ) 24 – 23ذ ريَنماييَن ئةزمونى ييَن تايبةت ب وةزارةتا خواندنا باال و ظةكولينيَن زانستى،
هةريَما كوردستانىَ ذمارة ( )1ييَن ساال ( ،)2009ذ ئةحكاميَن بةندىَ ( )1ماد َى ( )45ذ
ريَنماييَن وةزارةتا خواندنا باال و ظةكولينيَن زانستى ،هةريَما كوردستانىَ ذمارة ( )10ييَن ساال
.2008
دطةل ريَزطرتنىَ

تومار و كاروباريَن قوتابيان
ريَوار عبيد ابراهيم
2019/2/13
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