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چی پێويست دەکات بۆ وەرگرتن
لە بەرنامەی خوێندنی ئامادەیی

بۆ خوێندن لە یەکێك لەبەرنامەی خوێندنی ئامادەیی دەبێت ئەمانەی خوارەوە بیت:
• خوێندنی پۆلی نۆهەمت تەواوکردبێت لە قوتابخانەی بنەڕەتی یان هاوتای ئەمە بێت
• تا ئێستا وەرنەگیرابیت لە خوێندنی ئامادەیی
• خوێندن دەستپێدەکات بە نزیکرتین کات لە ساڵی خوێندن ،کە دەبێت تەمەنت  20ساڵ بێت.
بۆ ئەوەی بتوانی بخوێنیت لە یەکێك له بەرنامەکانی فێربوونی پیشەیی ،دەبێ پلەی سەرکەوتووت هەبێ لە
قووتابخانەی بنەڕەتی ،لە زمانی سوێدی یان له زمانی سوێدی وەک زمانی دووهەم و زمانی ئینگلیزی و بیرکاری و
پێنج بابەتی تری خوێندن.
بۆ ئەوەی بتوانی بخوێنیت لە یەکێ لەبەرنامەکانی ئامادەکاری بۆ خوێندن لە زانکۆ ،دەبێ پلەی سەرکەوتووت
هەبێت لە زمانی سوێدی یان زمانی سوێدی وەک زمانی دووهەم و زمانی ئینگلیزی و بیرکاری و نۆ بابەتی تری
خوێندن لە قووتابخانەی بنەڕەتی.
سەبارەت بە بەرنامەی ئابووری و زانستەکانی کۆمەاڵیەتی و هەروەها بەرنامەی وێژەیی ،دەبێت چوار لە بابەتەکانی
خوێندن ئەمانە بن :جوگرافیا ،کۆمەاڵیەتی ،مێژوو و ئایین.
سەبارەت بە بەرنامەی زانستی و بەرنامەی هونەری ،دەبێت سێ بابەت لەو نۆ بابەتانەی خوێندن ئەمانە بن :فیزیا،
بایۆلۆژی و کیمیا.
سەبارەت به بەرنامەی هونەره جوانەکان ،دەبێت نۆ بابەتی خۆێندن بەهەڵبژاردن بێت .لێرەدا دەکرێت تاقیکردنەوەی
لێهاتوویی ئەنجام بدرێت.
بۆ ئەوەی بتوانیت بخوێنی لە هەڵبژاردنی تایبەت ،زانینی پێشەکی بابەتێک یان هەندێ بابەت کە تایبەتن بەو
هەڵبژاردەیەوە ،مەرجه.

چۆن دەتوانی بەهای لێهاتووی
بژمێری

بۆ ئەوەی خوێندنی ئارەزووکراوى زیاتر بەدەست بهێنيت ،زۆر جار ژمارەی پێشکەشکاران زیاترن لە ژمارەی
کورسییەکان .ئەوانەی لێهاتوویی بەرزترینیان هەیە وەردەگیرێن .بەهای لێهاتووی دەکاتە کۆی بەهای باشرتین خاڵ
له  16بابەتی خوێندن .تەنانەت بۆ ئەو خوێندنانەی کە پێویستی بە چاوپێکەوتنە ،بەهای لێهاتوویی دەژمێردرێت.
بەهای خاڵەكان بۆ ئەوانەی کە خوێندنی قوتابخانەی بنەڕەتی تەواودەکەن لە بەهاری  2011ئەمانەن:
/ MVGنایاب = 20

 / VGزۆر باش = 15

 / Gباش = 10

بەهای خاڵەكان بۆ ئەوانەی خوێندنی بنەڕەتی تەواودەکەن لە بەهاری  2012ئەمانەن:
10
 =Bزۆر باش 17.5
 = Aنایاب 20
 =Cباش 15
( 0 =Fکەوتوو)
 =Eدەرچوو 10
 =Dمامناوەند 12.5
بەهای خاڵەكان لە کۆی خاڵەكاىن یەکێکیان بۆ منوونە ،لە بابەتە زانستییەکان (فیزیا ،کیمیا و زانستی زیندەوەرزانی)،
دەست دەکەوێت لە ڕێی لێکدانی بەهای خاڵەكاىن کۆمەڵەکە لە گەڵ ژمارەی بابەتەکان لە کۆمەڵەکە .بەرزترین خاڵ
یان بەهای خاڵەكان وەک پێی دەوترێت 320 ،خاڵه.
بەدەست پێکردن بە وەرگرتن لە سااڵنی  ،2015-2014بەهای خاڵەكان دەژمێردرێت بۆ ئەوانەی زمانێکی تازەیان
خوێندووە لە سەرووی بەهای باشرتین  16خاڵ .بەرزترین خاڵ یان بەهای خاڵەكان  340خاڵه.

