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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٢/9/٢2٢2 لە( 74)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (3)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

ــــوار راو 299٢ ــ ــ ــ ــــو  ،هەمـ ــ ــ ــ ــــ ا ی ك نووسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارە ـلەبەر ڕۆشــ ــ ــ ــ ــــران ژمــ ــ ــ ــ ــــومەنی وەزیـ ــ ــ ــ ــا ی ئەنجـ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ــ لە ( 38)ی ك بـ

ــــ   ، ٢2٢2/9/٢ ــــوێ ی ەوەی زان ـــ ــــا  و تــ ــــ نی بــ ــــی یوێ ــ ــــنیاراراوی وەزارەوــ ــــی پتشــ ــــڕۆژە پرنــ ــــاوتوێپردنی پــ بە و دوای تــ

لە  (٢2٢2-٢2٢2)دنەوەی ساڵی یوێ  نی سەبارەت بە پرنی دەستپێپر  2/9/٢2٢2لە ( 7277)نووسراویان ژمارە 

 :دا بە ری ئەنجومەنی وەزیران بڕیای کوردستان، ـزانک  و دامەزراوەکانی یوێ  نی با  لە هەرێم
 

ی و ـوەزارەوــی یوێ ــ نی بـا  و تــوێ ی ەوەی زان ــ   تــایبەت بە ســام امەی ئەکادیمــ  پەسـەن اردنی نــاوەڕۆکی پرنــی. 2

ــبـــــ   سی ـــــتەمی یوێ ـــــ ن ــاڵی یوێ ـــــ نی ئەکادیمـــ ــــ 2/9/٢2٢2لە اە ( ٢2٢2-٢2٢2)ی ـســـ   ەوە دەســـــت پێـــــ ەکات و لـ

 .ک تا ی دێت ٢2٢2/32/6

ــ. ٢ ــ ــ ـــسی تمــ ــ ــ ــــا  بریتــ ــ ــــ نی بــ ــ ـــانی یوێ ــ ــ ــ ــــ  و دامەزراوەـک ــ ــــ ن لە زانکــ ــ ـــی یوێ ــ ــ ــ ــــت لە سی تمــ ــ ـــاوێتە ـی دەبتــ ــ ــ ــــ نی ئـ ــ ی یوێ ــ

(Blended Learning.)  

ــ. 3  لە نێـــو ٢2٢2ی پرۆســـەی یوێ ـــ ن لە زانکـــ  و دامەزراوەـکــانی یوێ ـــ نی بـــا  لە ســـەرەتای مـــان ی وشـــری   یەاەمـ

 .شێوەی یوێ  نی ئاوێتە دەستپێ ەکات کامپەس بە

ی هەر بڕیــار و ڕێکــارێکی ـبــ  وەرترت ــ یوێ ــ نی بــا  و تــوێ ی ەوەی زان ــ  پێــ انی دەســە وی پێو  ــت بە وەزارەوــی . 4

ــــپە ــ ــــان و  دیــ ــ ــــت    وتابیــ ــ ــــ ی تشــ ــ ــــ   و بەرژەوەنــ ــ ــــارودۆ ی تەن روســ ــ ــــاواردنی بــ ــ ــــارە بە ڕەســ ــ ـــانی ئەم بڕیــ ــ ــ ــــەر بڕتەـک ــ لەســ

 .و مام ستایان یوێ  کاران

ــــوێ ی ەوەی زان ـــــ  زارەوـــــی تەن روســـــ   هاوـکــــاری وەزارەوـــــی وە. ٥ ــــ نی بـــــا  و تـ ــــارێ ی لە  یوێ ـ دەـکــــات لە ڕێ ـــــوێ   ی  ـ

 .ڕێکارە تەن روستییەکان دابی پردنی پێ او  ت  ڤایرۆس   ک رۆنا و 

ــــت . 6 ــا ی پێو  ـــ ــ ــ ــــ   ڕێ مـ ــــوێ ی ەوەی زان ـــ ــ ــــا  و تـ ــــ نی بـــ ــ ــــی یوێ ـ ــــی وەزارەوـــ ــ ــانکار ی  ێبە ێپردنـ ــ ــ ــــ  ئاسـ ـــات بـــ ــ دەردەـکـ

 .دەستپێک و س نیەوی یوێ  نست یشانپردنی ڕێپەووی بڕتەکانی ئەم بڕیارە و دە
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