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Purpose of the Code:                                                     

 

The aims of the Code are to promote and develop behaviour which will achieve the 

standards required for good medical practice. This will:  
 

• Protect present and future patients, children, clients or service users; 

• Protect the health and well-being of the student and to ensure that the student is provided 

with appropriate advice concerning the requirements of the good medical practice. 

 

• Protect the College of Medicine and University of Duhok against legal action brought by 

someone claiming to have suffered loss as a result of the student proving during training or 

after qualification to be unfit to practice.  

 

General Behavior: 

As a medical college student:                               

• I will be honest and trustworthy in my personal and professional life. 

• I understand behaviors such as dishonesty, bullying, harassment, violence, abuse of drugs 

and alcohol, indecency will all lead to disciplinary action under Students Disciplinary 

Regulations. 

• I will undertake to report to the college any action by others which may put patients, 

students, or teachers or the teaching process at risk. 

• I will respect and protect confidential information, including patient records. 

 

Behavior towards others:         

Interactions with patients and their families:                        
As a medical student I will:                                

Treat patients and their families politely and considerately. 

• Respect the dignity, privacy and bodily integrity of patients. 

• Respect the autonomy, ethnicity, culture and religion of patients. 

• Not discriminate against patients on the basis of age, gender, ethnicity, sexual orientation, 

religion, political affiliation and economic, social or health status. 

• Not impose my own values and beliefs upon patients.   

• Not abuse the generosity of patients in my pursuit of learning but place my concern for their 

wellbeing above all else. 

• Clearly inform patients of the purpose and nature of any proposed interaction with them. 
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• Acknowledge the level of my skills, experience and knowledge, and not represent myself as 

a more competent or qualified member of the health care team than I am and correct 

misunderstandings that arise. 

 

Relationship with staff and colleagues:      

As a medical student I will:                               

• Show respect to doctors, nurses, allied health professionals and all other members of the 

health care team. 

• Show respect to teaching and non-teaching staff, simulated patients, and peers. 

• Conduct myself in a professional manner and ensure that my behavior is appropriate to the 

      professional environment that I’m educated in. 

 

Appearance:                                       

As a medical student I will:                         

• Maintain appropriate standards of dressing, appearance and personal hygiene so as not to 

cause 

      offence to patients, teachers and colleagues. 

• Wear appropriate identification and make clear to patients relative and staff that I am a 

student and not a qualified doctor. 

• Expose my face fully to patients, teachers and colleagues, at all times, except when I’m 

asked to wear a face mask 

• Follow the guidelines concerning dress and hygiene (e.g. washing or scrubbing) as 

appropriate for patient safety.  

Learning:                                                    

As a medical student I will:                         

• Pursue my studies with due diligence ensuring I will make use of the educational 

opportunities made available and be responsible for my own learning through attendance of 

lectures, tutorials, seminars or practical sessions unless prevented by  valid and 

authenticated cause. 

• Not disturb the delivery of teaching or the learning experience of my fellow 

colleagues and will not jeopardize the health and safety of those involved during 

attending lectures and practical sessions. 

• Be subject to disciplinary action in accordance with Student Disciplinary Regulations 

if I behave dishonest during the process of assessment, which includes plagiarism 

and all other types of cheating, and may be excluded from the teaching program for 

that academic year. 
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• Be subject to disciplinary action according to Student Disciplinary Regulations if I 

behave dishonestly in relation to my attendance or the attendance of others by for e.g. 

falsifying signatures I will Care for my colleagues, providing support in learning 

opportunities, and work collaboratively and respectfully in all situations. 

• Make the most of clinical opportunities to extend my knowledge and further my 

skills with appropriate support and supervision. 

• Be actively involved in the planning and implementing of medical educational 

programs when asked to, and give fair, constructive evaluation and feedback. 

• Accept as a future medical practitioner, I must develop and maintain my knowledge 

of medicine, my clinical skills and my professional attitudes to the best of my 

abilities 

Barriers of professional practice:           
As a medical student I will confirm that:      

• I will physically examine patients (that includes touching) in order to reach to a 

clinical diagnosis irrespective to the age, gender, disease, religion, beliefs of the 

patient. 

• I don’t have physical disability that would prevent me from successfully completing 

my training on how to attend to a patient who had suddenly collapsed to the ground, 

which requires me to turn the patient to a safe position. 

• I have sufficient vision that makes me able to read a hand written or typed text placed 

at an appropriate distance with or without the aid of spectacles or contact lenses. 

• I’m able to hear with or without a hearing aid a softly spoken conversation. 

• In the last year I haven’t developed a medical condition that may jeopardize my 

professional practice. 

As a student of the college of medicine at University of Duhok, I have read and 

understood the (Code of professional behavior & conduct, 2018-2019) and agree to 

follow it at all times to the best of my abilities. 

 

 

Student Name:                                                  Signature 

Student ID Number:                                       
Date:           /       / 201 
 

       

              The Dean 

Prof. Qasim Hasso Abdullah 
                   Date:           /       / 201 

                        

                

              Legally Approved by 

             
                         Date:           /       / 201 
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University of Duhok 

College of Medicine 

 

 

Dress Code for the Medical College Students 

 
1. Attention should be paid to general hygiene, clean clothes and body 

2. Before entering into the laboratory or hospital or lobby, student must adhere to wear a (White 

coat) and holds the student's identity and that highlight the full name and phase so that we are 

clear to all employees  and patients. 

3. Attends with a professional look in terms of clothing and act Professionally where there is no 

way allows the use of any clothing or appearance or utility that student shows public appearance 

unlike standard college (such as the use of presses shattered or carrying rosary or medals during 

presence within the college laboratories or lobbies of hospital and health centers) 

4. Preferably made using special tie while inside the hospital. 

5. Sleeved shirt should be under the elbow joint (shirt should be below the elbows). It also must be 

parallel to the line of the shirt neck. 

6. Use light-colored clothing and stay away from bright colors, which may disturb the patient (such 

as red and purple pink green ...) It is advisable to use colors (Blue Black White Gray) and should 

not be carrying advertisements in all its forms at all. 

7. The pants must not be so tight and it should seems to look professional. 

8. Make-up: it must be very light and must stay away from the use of bright colors. 

9. Keep away from using perfumes and scents of cost, where some of them may provoke allergic 

reactions in patients, but if necessary you should use the light of them. 

10. Nails  must not exceed the top of the finger, and it is strictly prohibited to use industrial nails. 

also dark nails paint should not be used. 

11. Long hair should be tied back of the neck so as not to affect the patient examining  process 

during practical sessions. 
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12. It is strictly prohibited to use the jewelries except for ear rings and engagement ring. 

13. Avoid eating and drinking during the practical sessions  also chewing gum is prohibited.  

14. For students, the beards are allowed, but must be unrefined, taking into account the cyclical 

Janitorial. 

15. Head of departments and staff involved in clinical teaching are asked to follow up the 

implementation of these instructions and to inform the dean of the college periodically. 
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 زانكـويا دهــوك  

  كوليذا ثزيشكى
 

 

 

 

 

 

 ياسا و رَينمايَين رةفتارَى ثيشةيي 

 يَين قوتابيَين كوليذا ثزيشكي

 (2018-2019) 
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 ئارمانج ذ ظان ياسا و ريَنمايا: 

رَينمايا بلندكرن وثَيشظةبرنا ئاسيَت رةفتار و رةوشتان ذبو بدةستظةئينانا ئاستةكَي ئارمانج ذ ظان ياسا و 
 ثَيدظى بو كارَي ثزيشكى و دَى:

 نةخوش و زاروك و بكارهَينةرَين خزمةتا ثارَيزيت نوكة و ل ثاشةروذَى.  •

تارَى ساخلةميا قوتابيان ثارَيزيت و ثشت راستيَى دةت كو قوتابيان ثَيدظيَين طوجناى ذ رةف •
 ثزيشكى يَى باش وةرطرتى نة.

كوليذا ثزيشكى و زانكويا دهوك ثارَيزيت ذ هةر كريارةكا ئاسايى ذ هةر كةسةكى طازندا  •
 زةرةرمةنديَى هةبيت ذ ئةطةرَى قوتابيا لدةمَى راهَينانَى.

 

 رةفتاريَن طشيت:

 ئةز وةك قوتابيَى كوليذا ثزيشكى: 

 دَى يَي راستطو و دةستثاك مب د ذيانا خو يا تايبةت و ثَيشةيي دا.  •
ئةز دزامن كو هةر رةفتارةكا وةك نةثاكي, هةرةشةكرن, بَيزاركرن, بكارئينانا خراب يادةرمانان  •

 )بتايبةت دةرمانَين بَيهوشكةر( دبنة ئةطةرَى رَيكارَين راطرييَى لطور رَينمايَين راطرييا قوتابيان.
كريارةك( ذ اليَي  هةر كةسةكي كو  –رتةكَي دةمة كوليذَى بةرامبةر هةر )رةفتارةك دَى راثو •

 نةخوشان قوتابيان يان ماموستايان يان ثروسَيسا خواندنَي بَيخيتة د مةترسيَى دا. 
 دَى رَيزَي طرم ل ثاراستنا نهَينيان وةك تومارَين نةخوشا. •

 

 رةفتار بةرامبةر كةسانيَن دي:

 دطةل نةخوشان و كةس و كاريَن وان:رةفتار كرن 

 ئةز وةكو قوتابيَي كوليذ ثزيشكي ل زانكويا دهوك ئةز يَي ثابةندم: 

 ب رةوشتةكَي رَيك و ثَيك و جوان مامةلَي بكةم دطةل نةخوشان و كةس و كارَين وان 

  رَيزَي بطرم ل كةرامةت و تايبةمتةندي و لةشَى نةخوشي. •

 ةز و نةتةوة و كةلتور و ئاييَن نةخوشي.رَيزَي دطرم ل سة رخبويي و رةط •
هيض جياوازيةكَي ناكةم دناظبةرا نةخوشان ذاليَى تةمةن و رةطةز و نةتةوة وئاييين ظة و  •

 اليةنطريةكا سياسي وئابوري و كومةاليةتي د كارَي خودا ناكةم.
 بري و را  و داب و نةريتَين  خو ل سةر  نةخوشي نا سةثينم.  •
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بَي رَيزيَي ناكةم ل حورمةتا نةخوشي ل دةمَين خواندنَي و طرنطيَي ددةمة سةالمةتيا نةخوشي  •
 بةرى هةمي تشتةكَي دي.

ل دةمَي مامةلةكرن دطةل نةخوشان, ئامانج وسروشيَت مامةلةكرنَي ب ئاشكرايي بو نةخوشي  •
 دياركةم

 –نثَيدانَي ب ئاسيَت خو يَي زانسيت ددةم و خو نا ناسينم وةك كةسةكَي )زور لَيهاتي دا •
ثَيشكةفيت( يان ئةندامةكَي ثَيشكةفيت تر ذ ئةندامَين تيمَين ضاظدَيرييا ساخلةمى و ئامادةمة 

 هةمي خةلةت تَيطةهشتنةكَي راست كةمة ظة.
 

   :ثةيوة ندي دطةل فةرمانبةر و هةظاليَن زانكوييَ

  وةك قوتابيَي كوليذا ثزيشكي ئةز يَي ثابةندم ب:

رَيزطرتيَن بطرم ل دكتور و ثةرستار و خودان تايبةمتةنديَين تةندروسيت و هةمي ئةندامَين تيما  •
 ضاظدَيريا نوذدارى.

 بشَيوةيةكَي باش وثَيشكةفيت.  رَيزطرتيَن ل وانةبَيذ و فةرمانبةرَين كارطَيري و هةظالَين نةخوشي •

 رةفتارَي بكةم و رةوشيَت خو بطوجنينم دطةل ذينطةهةكا ثيشةيي ئةوا ئةز لَي فَيربوويم. •

  

 شيَوازيَ ئامادةبوونيَ 

    وةك قوتابيةكَي كوليذا ثزيشكي ئةز ثابةندم ب:   

زيانَى بو نةخوشا لبةركرنا جل و بةرطَين طوجناي وثاراستنا ثاقذييا خودا كو نةمبة ذَيدةرَى  •
 وماموستا و هةظالَين خو.

هةلطرتنا باجا قوتابيَي كوليذَي ب شَيوةيةكَي ئاشكرا بو نةخوشي وفةرمانبةرا و تَيدا ديار بيت  •
 كو ئةز قوتابي مة نةك دكتورم.

نيشاندانا هةمي روي و سةر وضاظَين خو بو نةخوشي و ماموستا و هةظالَين خو, و لدةمَي ثَيدظي  •
 )ماسك( بكاربينم.ئامادةمة 

دويفضوونا هةمي رَينمايَين طرَيدايى ب جل و بةرط و ثاقذييَى ظة بو منونة )شويشنت وخوارن(  •
 ذ بو سالمةتيا نةخوشي.
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  :ثروسيَسا خواندنيَ و فيَربوونيَ

    وةك قوتابيةكى كوليذا ثزيشكى ثابةندم ب:

بكارئينانا دةرفةتا خواندنا من ئةز بةردوام مب ل سةر خواندنا خو ب هةمي شيانَين خو ذ بو  •
بةرثرسم ذ فَيربوونا خو ب رَيكا ئامادةبوونا وانا و سيمينارا و طوتارا وكومبونَين هةر كريارةكا 

 زانسيت ئةطةر هيض رَيطريةكا ياسايي نةبيت
 )وةك سزادان و تةرقني قيد( .1

 )وةك نةخوشي وبارَي نة ياسايي يَى وةالتي( .2
بةردةواميا ثروسَيسا خواندنَي  يا هةظالَين خو ل كوليذَي و دةزطةهَين ساخلةمى و رَيطر نامب ل  •

بةشداربوويا نا ئَيخمة د هيض مةترسيةكَي دا د ماوَي ئامادةبوونَي دا ل وانا و سيمينارا و كورَين 
 زانسيت

ن( ئةطةر ئةز توشي ئامادةمة ذ بو هةر رَيكارةكا ياسايي ل ذَير رَينمايَين رَيكارَين )راطرييا قوتابيا •
دزينا لَيكولينةكا زانسيت( و  –نةثاكيةكَي بوم ل دةمَي هةلسةنطاندنَي وةك )دزينا بةرهةمةكي 

 هةمي جورَين فَيلبازييا كو ببيتة ئةطةرَي دويرخستنا من ذ ثروطرامَي خواندنَي يَي ئةكادميي. 
رَينمايَين رَيكارَين )راطرييا قوتابيان( ئةطةر خةخمور ئامادةمة ذ بو هةر رَيكارةكا ياسايي ل ذَير  •

نةبووم ل ئامادةبوونا وانا يان ئامادةبوونا هةظالَين خو وةك سةختةكرنا ئيمزا هةظالَين خو كو 
ئةز لَي ئاطةهدارمب , و ثالثشتيا هةولَين خواندنَي دكةم وهةظكاريَي دكةم و رَيزَي ل هةمي 

 بارودوخان دكةم.
ثشكنينَين كلينيكي ذ بو بةرفرةهكرنا زانياريَين خو يَين ثزيشكي ب ثشتطرييَين  هةولددةم ذبو •

 طوجناي و سةرثةرشتيكرنَي.
ثابةندم ب بةشداريكرنَي د دانان و جَيبةجَيكرنا ثالن و بةرنامَين خواندنا ثزيشكي ئةطةر داخاز  •

 ذ من هاتة كرن ويارمةتيا هةلسةنطاندنَي بكةم
كارَي ثزيشكي بكةم , طةشَى بدةمة زانياريَين خو يَين ثزيشكي, ئةز رازمية ل ثاشةروذَى  •

 وكةسةكَي لَيهاتي مب دكارَي كلينيكي دا ب هةمي شيانَين خو.

 

 بةربةست و ريَطري د كاريَ ثيشةيي دا

  وةك قوتابيةكَى كوليذا  ثزيشكى ثابةندم ب و دووثات  دكةم:

ن( بتنَى ذبو مةرةما دةستنيشانكرنا ئةز دَى ثشكنينا لةشَى نةخوشى كةم )دطةلدا دةستكر •
 نةخوشيَى بَي طوهدانا ذى يان رةطةز يان ئايني وبريورايَين نةخوشي.
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من ض ثةككةفتنَين لةشي نينن كو رَيطريَي ل متامكرنا مةشقكرنا من بكةت ب سةركةفتيانة و  •
 ضاوانيا ضارةسةريا نةخوشي بكةم كو ئةطةر نةخوش ذ نشكةكى كةفت و ل سةر منة ئةز

 نةخوشي بلظينم و ظةطوهَيزم بو جهةكَى ئارام.
ديتنا من يا دروستة و ئةز دشَيم هةر نظيسينةكا دةست خةت يان  ضاثكري خبوينم ب دروسيت  •

 يان ب يارمةتيا بةرضاظكا.
 من شيانَين طوهلَيبوونَى يَين هةين بَي بكارئينانا ئامريَين هاريكار ب طوهلَيبوونَى يان ئاخفتنَى. •
ي دا ض حالةتَين نوذدارى بو من ضَينةبووينة كو كارَى من يَى ثَيشةيى بَيخيتة د ل ساال بور •

 مةترسيَى دا. 

 

( 2019-2018وةكو قوتابيةكيَ كوليذا ثزيشكي ل زانكويا دهوك , من )ياسا و رةفتاريَن ثيشةيي ييَن ثزيشكي 
 دةمةكي دا و بهةمي شيانيَن خوخاندن و ئةز هةميا تيَطةهشتم و رازمية ب ثابةندبونيَ ل هةر 

 

 

 

 

 

Student Name:                                                    Signature 

Student ID Number:                                       

Date:           /       / 201 
 
 

      
 

                 The Dean 

Prof. Qasim Hasso Abdullah 

                   Date:           /       / 201 

                                
 

    

 
           Legally Approved by 

             

                         Date:           /       / 201 
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 ريَنماييَن طشتى لدور سيستةمىَ تةمامكاريىَ فيَربوونا ثزيشكى ل كوليذا ثزيشكى / زانكويا دهوك  
General instructions about Integrated system of Medical Education 

College of Medicine / University of Duhok  

 
 2019 – 2018ئَيكَى بو ساال خواندنَى هةر ذ قوناغا  (Integrated system)سيستةمَى خواندنَى بو 

هاتة طوهَوِرين هةمى رَينمايَين خواندنَى و ظةطوهاستنَى و كورس و تاقيكرن و دةرضوون و رَيزبةنديا 
( يَى النظام الداخليقوتابييان و هةر وةسا نةمانا ثةرينةوة )عبور( دَى لدويف ثةيرةوَى نافخويى )

(Integrated system)  بن. هيظيدارين ذ هةمى قوتابييان ئةظَى ضةندَى ل بةرضاظ وةربطرن. منوونة بو
كو  (Integrated system)( يَى النظام الداخليهندةك طوهَورينا ئةوَيت دناظ ثةيرةوَى نافخويى )

 ئةظةنة: (Classical system)جياوازن ذ رَينمايَين 
 بةشكرن بو دوو ثارضان: ماوَى خواندنَى ل كوليذَى شةش ساَلن و دئَيتة دا

 ( هةر سَى سالَين ئَيك و دوو و سيَى خبوظة دطريت. phase 1 الطور االورثارضا ئَيكَى ) -1

 ( هةرسَى سالَين ضوار و ثَينض و شةش خبوظة دطريت. phase 2 الطور الثانيثارضا دووَى ) -2

 
 تاقيكرن

 بنةماييَن تاقيكرنان: 
لدويف وَى راستيَى كو دةربازبوون ذ ئةزموونان بووية هزر و تةمخينا هةمى قوتابييان ل  •

سةرانسةرى جيهانَى، ئةظجا يا فةرة كو تاقيكرن ستوينةكا سةرةكى بيت ذ ستوينَين ثروطرامَى 
ا نوى و فةلسةفا وَى د ثروطرامَين نويدا ئةوة كو ظَى طومانَى لنك قوتابييان نةهَيليت ذبو باشكرن

كارادةيَين وان و ئاراستةكرنا ثَيرابوونَين وان ل دوماهيَى ئةجنامةكَى ثَيدظى ذ دةرضووى جبه 
بهَيت. ئانكو ثَيدظيية ئةزموون ببنة هَوكارةك بو بلندكرن و طةشةكرنا شيانَين فَيربوونَى و 

 مةبةستا وَى بتنَى دةرضوون و كةفنت نةبيت.  

تةمامكاريَى دكةت دناظبةرا بابةتَين خواندنَى، ئةظجا  هةر ضةندة ثروطرام ثشت بةستنَى ل سةر •
 (Integrated System) ثَيدظيية ئةزموون ذى ل سةر بنةمايَى تةمامكاريَى بن د فَيربوونَيدا

ئانكو ئةو طوهورينا مة بظَيت د ثروطراميدا ثةيدا بيت بدةستظة ناهَيت هةكة سةروبةرَى 
 ئةزموونان وةكى خوما. 

زربكةت كو تاقيكرن ئةوة كا ض ذ خواندنا ثزيشكى فَيربووية و نة ئةوة كو تنَى ثَيدظية قوتابى ه •
ذ ئةزموونَى دةربازبيت. ئانكو هةتا ض رادةكى دَى شَيت سةرةدةريَى دطةل ئاريشَين تةختةبةندى 
كةت كو روى ب روى وى دبن وةك ثزيشك، ىَل هةولدانَين وى بو )خاثاندنا سيستةمَى خواندنَى( 

فايةكَى كَيم طةهينتة نةخَوشى و طةهينتة خو. هةروةسا هةكة قوتابى ثالن دانان كو تنَى دَى م
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ذ خوال راهَينانَى ب رادةكَى كَيم ذ فَيربوونَى دةربضيت، ثشتى وَى دَى زةمحةتةكَى بينيت كو 
 بشَيت خو بطوجنينيت دطةل بةرثرسياريَين تةختةبةندى وةك ثزيشكةكَى بنةجه. 

ةكَيدا ئارماجنا وَى دةستنيشانكرنا وَى نينة ئةوا فَيردبيتنَى، دةروازَين تاقيكرن د هةر قَوناغ •
 ثَيدظى ذ دةرضووى بو ظَى مةبةستَى هاتينة دانان. 

تاقيكرن هاتينة دارَيذتن دا بهَيتة زانني كا قوتابى شيانَين ثَيدظى هةنة كو بشَيت بةردةواميَى ب  •
 يية ثرت خو ب وةستينيت. قَوناغا لدويظدا ذ خواندنَى بدةت يان ذى ثَيدظ

ض هَيما ناهَينة دان و ب ض شَيوةيان ثلة ناهَينة دابةشكرن، ىَل تنَى دَى ئةجنامَى دوماهيَى هَيتةدان  •
 )دةرضوون يان كةفتى( 

دنيظا هةر يةكةيا وةرزيدا، تَيدا  (formative assessment)تاقيكرنةكا هةلسةنطاندنَى هةية  •
دَى هةلسةنطاندنا تَيطةهشتنا قوتابى دبابةتَى زانستيدا هَيتةكرن ل دةمَى خواندنا وى و دَى بَى 
ثلة بيت و دبيتة هَوكارةكَى طرنط بو مامَوستاى كو هةلسةنطاندنا بةرسظدانا قوتابى يا زانستى 

 ةلةتيةكَى. بكةت و ئامَوذطاريا بدةتَى بو دروستكرنا هةر خ

بو  (summative assessment)هةروةسا دَى تاقيكرنةكا دوماهيَى يا دةرئةجنامى هَيتةكرن  •
هةلسةنطاندنا قوتابى ذاليَى ثَيكظةطرَيدانا بابةتان ب رَيكا يةكةيَين وةرزى ل دوماهيا هةر 

َى هةبيت وةرزةكَى خواندنَى. ل دوماهيا وةرزَى خواندنَى دَى ئَيك ئةزموونا تةمامكارى بتن
(ESA) (end semester exam)  ئةظ ئةزموونة دَى هةمى بابةتَين خواندنَى د وى وةرزيدا

خبوظة طريت. ئةظ ئةزموونة دَى ذ دوو ثةران ثَيك هَيت كو دَى ل دوماهيا هةر وةرزةكَى 
 خواندنَى بيت و دَى هةمى يةكةيَين وى وةرزَى خواندنَى خبوظة طريت. 

 ةجنا ساالنة يان ئةزموونا نيظا ساىَل نينة. ئةزموونا رَوذانة يان ر •

 ل دوماهيا قوناغا ئَيكَى دَى:  •

قوتابى شَيت ثةيوةنديَى ب نةخَوشانظة كةت و دَى ىَل ضيت و ثشكنينا تةختةبةندى بو كةت و  •
دَى تَيطةهشتنةكا  باش بو ثةيدا بيت ل سةر ثةيكةر و ئةركَى بةشَين لةشَى مرَوظى و ضةوا 

 ةميَى و نةخَوشيَى ظة هةية. هةظبةندى ب ساخل

 قوتابى دَى شَيت ئةطةرَين دةروونى و كومةاليةتى بو ساخلةميَى و نةخَوشيَى خةملينيت.  •
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 ميكانزما تاقيكرنان: 
  (S1)ئيَك: تاقيكرنيَن وةرزىَ ئيَكىَ يىَ خواندنىَ ذ قوَناغا ئيَكىَ 

ئةظة وةك ئةزموونَين ئاسايى ية، ئةزموونا هةر بابةتةكى دَى جودا هَيتةكرن ئةوذى ب ئةزموونةكا ب 
)الطب نظيسني بتنَى يان ب نظيسني و ثراكتيكى و هةر ب وى شَيوةى دَى ئةزموونا ثزيشكيا داديَى 

 (S1)هَيتةكرن. لةورا ثةرينةوة )عبور( بتنَى بابةتَين وةرزَى ئَيكَى  (S5)د قَوناغا سَييَيدا العدلي( 
دطريت. و ثةرينةوة ل هيض  (S5)ل  الطب العدليطريت )دوو بابةت يان كَيمرت( و بابةتَى )ثزيشكيا داد، 

 وةرز يان بابةتَين قوناغَين خاندنَى يَين دى نينة.  
 

  (S2 – S6)زيَن خواندنىَ دوو: تاقيكرنيَن وةر
هَيمايَى  (end semester assessment)ل دوماهيا هةر وةرزةكى دَى ئةزموونا دوماهيا وةرزى هةبيت 

)نهاية املرحلة هةبن. و لدوماهيا قوناغا سييَى  ESA5تا  ESA2ية لةورا دَى  (ESA)كورتكرنا وَى 
 (End phase 1 assessment)هَيتة كرن  ور االول()نهاية الطدَى تاقيكرنا  الثالثة، نهاية الطور االول(

)نهاية الطور االول، نهاية الفصل ية. ذظانا وَى ل دوماهيا قوناغا سييَى ية  (EPA)هَيمايَى كورتكرنا وَى 
 دةست نيشان كةت. ( phase 2)الطور الثاني و ئةو دَى ظةطوهاستنا قوتابى بو  (S6السادس 

 
( بوارَين نةخوشيانة دطةل 12ئةزموونةكا تةمامكارة ب دوو ثةران، ثةرَى ئَيكَى )ئةزموونا ب نظيسني:  -أ

( ثرسيارن ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى و دابةشكرية ل 96ثرسيارَين بةرسظ كورت و ثةرَى دووَى )
خواندنَى هَيتةكرن و هةمى ( بوارَين نةخوشيان، ئةظ ئةزموونة دَى ل دوماهيا هةر وةرزةكَى 12سةر )

يةكةيَين وةرزى دوى وةرزَى خواندنَيدا خبوظة دطريت و دَى رَيذةكا ثرسياران هةبيت و دَى بابةتَين 
زانستى يَين يةكةيَين وةرزى د وةرزَين خواندنَى يَين بةرَى خبوظة طريت، دَى هةمى بابةتَين خواندنَى بو 

 وةرطرتينة دطةل جياوازيا رَيذةيا ثرسياران كا ضةند قوتابى خبوظةطريت كو بةرى ذظانا ئةزموونَى
دهَيتة ثَيشكَيشكرن د وةرزَين خواندنَى دا )ضنكو ئةظ سيستةمة ب رَيكا تةمامكاريا ئاسويى و ستوينى 

 دهَيتة خواندن( 
 
دوو ئةزموونَين تةختةبةندى يَين ثراكتيكى هةنة، هةر ئَيك ذ وان ل تاقيكرنا تةختةبةندى:  -ب

 (OSCE) (Objective structured clinical examination)كو دبَيذنَى  S6و ل دوماهيا  S4 دوماهيا
 8)ثشكنينا تةختةبةندى ل سةر جهى يا رَيكخستى( ئةوذى سيستةمَى بنطةهَين ئةزموونى ية ب كومةال 

 خولةك.  10 – 5بنطةه و هةر بنطةهةك  12 –
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 سىَ: هةلسةنطاندنا ثيَكهاتيَن هةلبذارتى ذاليىَ قوتابيظة: 
ثَيدظية قوتابى ذ ثَيكهاتَين هةلبذارتى دةربازبيت ب شَيوةكَى جودا ذ يةكةيَين وةرزى يَين سةرةكى، و 
هةلسةنطاندن دظان يةكةيَين وةرزيدا )يَين ثَيكهاتَين هةلبذارتى( دَى ل سةر ئاستَى جبه ئينانَى بيت د 

 َيدا و ل سةر وَى ئةزموونَى ئةوا ئةزموونكارَين دةرةكى ثشكداريَى تَيدا دكةن. خواندن
 

 ضوار: هةلسةنطاندنا وةرزىَ ثيَكظة ذيانىَ دطةل خودان نةخوشييَن دوم دريَذ
Living with long term conditions (LWLTV)  

ن سةرةكى دةربازبيت، ئةظ وانةية هةروةسا ثَيدظية ذ ظَى وانةيَى ب شَيوةكَى جودا ذ يةكةيَين وةرزى يَي
دَى يا بةردةوام بيت ل ساال سَييَى يا خواندنَى. دطةل هةبوونا تاقيكرنةكا هةلسةنطاندنَى ب شَيوةكَى 
طوتار ل دوماهيا ساال ئَيكَى بو ثشت راستبوون كو قوتابى يا خو رَيكخستى بو روى ب رويبوونا تاقيكرنَى 

 د ساال سَييَيدا. 
 

  (:phase 2)الطور الثاني نيَن ثيَنض: تاقيكر
 (IPE1, IPE2, FPE)دا تنَى ئَيك ئةزموون ل دوماهيا هةر سالةكَى هةية  (phase 2)الطور الثاني د 

 . OSCEدطةل ئةزموونةكا تةختةبةندى  )الطور االول(وةك ئةزموونا ب نظيسني ل 
 

 ثةيكةرىَ ئةزموونان 
 جَورَى ئةزموونَى ساَل

 S1ساال ئيَكىَ وةرزىَ ئيَكىَ 

دَى وةك ئةزموونَين ئاسايى بن ضنكو  تاقيكرنيَن دوماهيا وةرزىَ ئيَكىَ
ثروطرامَين خواندنَى دظى وةرزيدا ذ داخازيَين زانكَويَينة. قوتابى دَى 
جودا ئةزموونا هةر بابةتةكى كةت، ئةزموونةكا ب نظيسني بتنَى يان 

 بنظيسني و ثراكتيكى 

 S2ساال ئيَكىَ وةرزىَ دووىَ 

  (ESA2)تاقيكرنا دوماهيا وةرزىَ دووىَ 
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 وونا ب نظيسني:ئةزم

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان.  12سةر 

 S3ساال دووىَ وةرزىَ سيَيىَ 

  (ESA3)تاقيكرنا دوماهيا وةرزىَ سيَيىَ 
ثرسيارَين بةرسظ  بوارَين نةخَوشيان دطةل 12 ئةزموونا ب نظيسني:

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان.  12سةر 
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 S4ساال دووىَ وةرزىَ ضوارىَ 

  (ESA4)تاقيكرنا دوماهيا وةرزىَ ضوارىَ 
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:

ارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل ثرسيار ذ ثرسي 96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان.  12سةر 

 10–5بنطةه هةر بنطةهةك  OSCE: 8–12ئةزموونا تةختةبةندى 
 خولةك

 S5ساال سيَيىَ وةرزىَ ثيَنجىَ 

  (ESA5)تاقيكرنا دوماهيا وةرزىَ ثيَنجىَ 
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان  12سةر 

 S6ساال سيَيىَ وةرزىَ شةشىَ 

يان ئةوا دبيَذنىَ تاقيكرنا  (PPE)تاقيكرنا ثيشةطةرى يا دةسثيَكى 
  (EPE) )الطور االول(دوماهيا 

بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:
ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 

 بوارَين نةخَوشيان  12سةر 
 – 5بنطةه هةر بنطةهةك  OSCE : 8 – 12ئةزموونا تةختةبةندى 

 خولةك  10
  هةلسةنطاندنا يةكةييَن هةلبذارتنىَ و يةكةيا نةخوَشى و خةلك 

 ساال ضوارىَ

  (IPE1)تاقيكرنا ثيشةطةريا ناظنجى يا ئيَكىَ 
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان  12سةر 

 – 5بنطةه هةر بنطةهةك  OSCE : 8 – 12ئةزموونا تةختةبةندى 
 خولةك  10

 ساال ثيَنجىَ

  (IPE2) تاقيكرنا ثيشةطةريا ناظنجى يا دووىَ
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان  12سةر 

 – 5بنطةه هةر بنطةهةك  OSCE : 8 – 12ئةزموونا تةختةبةندى 
 خولةك 10
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 ساال شةشىَ

  (FPE)تاقيكرنا ثيشةطةرى يا دوماهيىَ 
بوارَين نةخَوشيان دطةل ثرسيارَين بةرسظ  12 ئةزموونا ب نظيسني:

ثرسيار ذ ثرسيارَين هةلبذارتنا طوجناى دابةشكرينة ل  96كورت و 
 بوارَين نةخَوشيان  12سةر 

 – 5بنطةه هةر بنطةهةك  OSCE : 8 – 12ئةزموونا تةختةبةندى 
 خولةك 10

 
 اييَن ئةزموونى ريَنم

ئةظ رَينماية ل سةر كوليذا ثزيشكى ل زانكَويا دهوكَى دهَينة ثةيرةوكرن بو سيستةمَى تةمامكةر  ئيَك:
(integrated system) . 

 ئةزموونا رَوذانة يان رةجنا سااَلنة يان ئةزموونا نيظا ساىَل نينة.  دوو:
قوتابى دَى ئةزموونا هةر بابةتةكى جودا كةت وةك  (S1)سىَ: سةبارةت بابةتيَن وةرزىَ ئيَكىَ ذ ساال ئيَكىَ 

( ية و هةكة قوتابى ب هةر بابةتةكى 50ثلةيان و ثلةيا دةرضوونَى ذ ) 100ئةزموونةكا ئاسايى ذ 
كةفت دَى ئةزموونا وى بابةتى ل خوال دووَى كةت و قوتابى دَى ب كةفتى هَيتة هةذمارتن هةكة ل خوال 

( ن و ئةطةر هذمارا بابةتَين ثَى كةفتى ل خوال 5دووَى ب ثرت ذ نيظا بابةتان كةفت كو )هذمارا وان 
 تيَن ماى و هذمارا هةولدانان()لدويف ريَنماييَن وةزارةتىَ سةبارةت بابةبابةت يان كَيمرت( بن  2دووَى )

دَى وان بابةتَين ثَيكةفتى )عبور، ثةرينةوة( بيت، هةكة ل ساال دووَى ذى ب ظان بابةتَين )عبور، 
ثةرينةوة( كةفت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن )ئانكو قوتابى ضوار هةولدان هةنة( هةر ب وى شَيوةى 

 . (S5) تاقيكرنا ثزيشكيا داديَى دَى ل قوناغا سَييَى بيت
ضوار: سةبارةت هةلسةنطاندنا يةكةييَن سةرةكى: هةر ذ وةرزىَ دووىَ ذ قوَناغا ئيَكىَ و دىَ ل قوناغا شةشىَ 

 .(FPE, IPE2, IPE1, PPE, ESA5, ESA4, ESA3, ESA2)بدوماهى هيَت 
( ثرسياران د ئةزموونا ب نظيسيندا دةربازبيت ل 24( ذ كوما )16ثَيدظيية قوتابى ب كَيمى ) -أ

 (OSCE)ئةزموونا دوماهيا هةر وةرزةكى يان هةر سالةكَى هةر وةسا ذ ئةزموونا تةختةبةندى 
 Borderline)% ذ هذمارا ثرسياران يان برَيكا  66دةربازبيت هةكة هةبيت ئةوذى ب 

regression method)  .دا يَى شيانداربيت بو ظةطوهاستنَى بو ساال ددويفدا 

( بيت و ثَيدظيية قوتابى ثلةيا دةرضوونَى جودا د هةر 10ثلةيا هةر ثرسيارةكَى دَى ) -ب
 5ثرسيارةكَى بدةستظة بينيت كو ذاليَى ليذنا تاقيكرنان دَى بريار ثَى هَيتة دان و دَى دناظبةرا )

بو ثرسيارا دووَى و هوسا  10ذ  7بيت بو ثرسيارا ئَيكَى و  10ذ  6( دا بيت. بو منوونة كو 7 –
 و لدويف طرنطيا ثرسيارَى و ئاستَى ثرسيارَى. 
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% بيت ذ سةرجةمَى بةرسظَين دروست )شَيست و شةش ذ  66ثلةيا دةرضوونَى يا بضويك دَى  -ج
ا دةرضوونَى سةدَى بو هةر ئةزموونةكَى( )ذبو موكمكرنا ظى شَيوازَى خواندنَى ثَيدظية ثلةي

د ثرسيارَين تاقيكرنَين هةمةجَوور يان  Angoffلدويف ثيظةرَين جيهانى بيت بو منوونة رَيكا 
Borderline regression method  د ثراكتيكى يا ناسيار ب(OSCE)  :ثرسيار ذ  16منوونة

 ثرسيارَين د ئةزموونا تةختةبةنديدا )ثراكتيك(.   8ذ  5د ئةزموونا ب نظيسني يان  24

 
 ثيَنض: هاوكيَشا هذمارتنا تيَكراو ريَزبةنديا قوتابى: 

 

×  60=  100 تَيكرا ذ

[
 
 
 

 سةرجةمَى ثلةيان
كو بدةستظة ئيناية

]
 
 
 

  +40  ×

[
 
 
 
 
 هةذمارا ثرسياران
كو تَيدا دةرضووية

]
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ثرسياران و كَيمرت دةربضيت دَى ب كةفتى هَيتة هةذمارتن و ناضيتة د ضارضوظَى ظَى  15ئةو قوتابيَى د 
 هاوكَيشَيدا )هةكة سةرجةمَى ثلةيَين وى ضةند ذى بن(. 

 
كةفت دَى ل خوال دووَى كةت و دةمَى ثَى كةفتةظة دَى وَى ساىَل دووبارة  ESA2هةكة قوتابى ب  شةش:

دووبارة كةت هةكة  (S1)ذَى ناطرن هةكة ذَى دةرضووبيت يان دَى وةرزَى ئَيكَى  (S1)كةت و مةرجَين 
 ثَى كةفت بيت و دةمَى كةفتنا وى دووبارة دبيت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن. 

 
يان هةردووكا كةفت، دَى هةردووكا ل خوال دووَى كةت و  ESA4يان  ESA3دةمَى قوتابى ب  حةفت:

هةكة ثَى كةفتةظة دَى ساىَل ب هةردوو وةرزَين وَيظة دووبارة كةت و دَى هةردوو ئةزموونان كةتةظة و 
 دةمَى كةفتنا وى دووبارة دبيت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن.  

 
دووكان دكةظيت دَى هةردووكا ل خوال دووَى كةت و يان هةر PPEيان  ESA5دةمَى قوتابى ب  هةشت:

هةكة ثَى كةفتةظة دَى ساىَل ب هةردوو وةرزَين وَيظة دووبارةكةت و دَى هةردوو ئةزموونان كةتةظة و 
 دةمَى كةفتنا وى دووبارة دبيت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن. 

ئةظ هاوكَيشة وةكى هاوكَيشا هذمارتنا تَيكرايَى 
هةظِركيَى ية د ئةزموونا بوردَى عَيراقى كو 
ثشت بةستنَى ل سةر تَيكرايَى دةرضوونَى بتنَى 
ناكةت ىَل ل سةر رَيزبةنديا قوتابى ذى و 
هذمارا قوتابييانة ذى، ئةظجا دَى طةلةك هَوكار 
  هةبن بو دةست نيشانكرنا تَيكرايَى قوتابى.

ىَل هاوكَيشا تايبةت ب ثروطرامَى مة ثشت 
بةستنَى ب دوو هَوكاران دكةت ئةوذى 
سةرجةمَى ثلةيان و هذمارا ثرسيارَين قوتابى 

 تَيدا سةردكةظيت. 

240 24 
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دكةظيت دَى ل خوال دووَى كةتةظة و هةكة ثَى  FPE يان IPE2 يان IPE1دةمَى قوتابى ب  نةه:
 كةفتةظة دَى ساىَل دووبارةكةت و هةكة كةفتنا وى دووبارةبوو دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن. 

 
دةمَى دةرضوونا وى ذ  (OSCE)ئةزموونا ب نظيسني دَى جودا بيت ذ ئةزموونا تةختةبةندى  دةه:

ى د ئةزموونا ب نظيسيندا ، ل خوال دووَى تنَى دَى ئةزموونا تةختةبةندى ل خوال ئَيكَى و كةفتنا و
ئةزموونا ب نظيسني كةت. ىَل هةكة قوتابى د ئةزموونا ب نظيسيندا دةرضوو و ل ئةزموونا تةختةبةندى 
ل خوال ئَيكَى كةفت، تنَى دَى ئةزموونا تةختةبةندى ل خوال دووَى كةت و هةكة ب هةردووكا كةفت دَى 

 دووَى كةت. هةردوو ئةزموونا ل خوال 
 

هةكة قوتابى ل هةر ئةزموونةكا دوماهيا وةرزى يا دوماهيا ساىَل بَى بةهانة ئامادةنةبوو دَى هَيتة  يازدة:
بَى بةهركرن ذ ئةزموونا خوال دووَى و ثَيدظيية وَى ساىَل دووبارة بكةت، ىَل هةكة وى بةهانةكا شةرعى 

وى دةمى ئةوى مافَى هةي ئةزموونا خوال دووَى هةبيت و لدويف ياسا و رَينمايَين ئةزموونى بيت ل 
 بكةت. 

 
كةفت و سةرجةمَى بةرسظَين  ESA4يان  ESA3هةكة قوتابى ب ئَيك ذ هةردوو تاقيكرنَين  دوازدة:

%( يان ثرت بيت ذ سةرجةمَى  66دروست يَين ثرسياران د هةردوو تاقيكرنان شَيست و شةش ذ سةدَى )
ذ ضل  ESA4يان  ESA3بةرسظَين دروست، ب مةرجةكى  كو بةرسظَين دروست د هةر تاقيكرنةكَيدا ذ 

َيتة هذمارتن ب دةرضوو ل وَى ساىَل، ىَل هةكة % كَيمرت نةبيت. دظَى حالةتَى دا دَى قوتابى ه 40ذ سةدَى 
مةرجَين ل سةرى دياركرى جبه نةهاتن ثَيدظية قوتابى ئةزموونَى ل خوال دووَى ل بَيهن ظةدانا هاظينَى 

خبوظة بطريت ب رَيذةكا يةكسان. ئةظ ضةندَى لسةر هةردوو  S4و  S3دووبارة بكةت كو بابةتَين 
 َيت. ذى جبه ده PPEو  ESA5تاقيكرنَين 

 
 سيَزدة: سةبارةت هةلسةنطاندنا يةكةييَن هةلبذارتى )ثيَكهاتيَن هةلبذارتى(: 

 هةلسةنطاندنا وان دَى جودا بيت ذ هةلسةنطاندنا يةكةيَين سةرةكى.  -أ

هةلسةنطاندن دَى ب ئةزموونةكا ب نظيسني يان ثراكتيكى يان ظةكولينةكا زانستى بيت و لدويف  -ب
 ى بريارَى ثَى ددةت. ئةوا ليذنا يةكةيَين هةلبذارت

 ( يَى. 50( َى بيت و ثلةيا دةرضوونَى ذ )100ئةزموون دَى ذ ) -ج

دةمَى قوتابى ل خوال ئَيكَى دكةظيت، ثَيدظيية ئةزموونَى ل خوال دووَى دوبارة بكةت و دةمَى ل  -د
 خوال دووَى ذى دكةظيت دَى ئةزموونا وى بابةتى دطةل خو بةتة خوال ئَيكَى و دووَى ذ ساال دووَى

)ساال ديظدا( و هةكة ل ساال دووَى )ساال ديظدا( ذى كةفت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن )ئانكو 
 قوتابى ضوار هةولدان هةنة(. 
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ضنكو ثروطرامَى نوى يَى جوداية ذ ثروطرامَى كةظن، ئةظجا هةكة ئةو قوتابيَى نوكة ل كوليذَى  ضواردة:
كةفت ، دَى ئةزموونَى ل خوال دووَى دووبارةكةت و  ثروطرامَى كةظن دخوينيت ل ئةزموونا خوال ئَيكَى

هةكة ل خوال دووَى ذى كةفت دَى وى بابةتى دطةل خو بةتة ساال ددويفدا و هةكة ل ساال ددويفدا ذى 
 كةت دَى هَيتة تةرقني قةيدكرن )ئانكو قوتابى ضوار هةولدان هةنة( 

 
نة جبه ئينان و لدويف رَينمايَين وةزارةتا مةرجَين وةرطرتنا مةلبةندى دَى ئَي وةرطرتنا قوتابييان:

 خواندنا باال و ظةكولينَين زانستى. 
 

ياسايا راطرييا قوتابييان دَى ئَيتة جبه ئينان ل دةزطةهَين وةزارةتا خواندنا  بةنديَن راطرييا قوتابييان:
و ياسايا وةزارةتا خواندنا  2009يا ساال  2باال و ظةكولينَين زانستى ل هةرَيما كوردستانا عرياقَى ذمارة 

 . 2008يا ساال  102باال و ظةكولينَين زانستى ل هةرَيما كوردستانَى ذمارة 
 

 ن ئامادةنةبوونا قوتابييان: ريَنماييَ
% ذ سةرجةمَى دةمذمَيرَين بابةتَى خواندنَى زَيدةبوون، دَى  5هةكة رَيذا ئامادةنةبوونا قوتابى  ئيَك:

 سزايَى هوشداريا ئَيكَى بو هَيتة دةرئَيخسنت.
 قوتابى دَى ب كةفتى ب هةر بابةتةكَى هَيتة هذمارتن هةكة سةرجةمَى ئامادةنةبوونا وى بَى دوو:

 %( تَيثةرين.  10بةهانةكا شةرعى ذ سةرجةمَى دةمذمَيرَين بابةتَى خواندنَى ذ )
قوتابَى دَى ب كةفتى ب هةر بابةتةكى هَيتة هذمارتن هةكة ئامادةنةبوونَين وى بةهانةكا شةرعى ذ  سىَ:
 دنَى(. % تَيثةرين ئةوذى ب بريارةكَى ذ جظاتا كوليذَى )ذ سةرجةمَى دةمذمَيرَين بابةتَى خوان 15

دةمَى كةفنت دوو ساالن دووبارة دبيت ب ئةطةرَى ئامادةنةبوونَى قوتابى ب ئَيكجارى دَى ذ كوليذَى  ضوار:
 هَيتة تةرقني قةيدكرن. 

 
 ظةطوهاستنا قوتابييان ذ و بو كوليذيَن دى ييَن ثزيشكى و كوليذيَن دى: 

ئةو قوتابيَى حةز دكةت ذ كوليذةكا دى يا ثزيشكى كو ثةيرةوَى ظى ثروطرامى ناكةت بهَيتة  ئيَك:
 ظةطوهاسنت بو كوليذا ثزيشكى ل دهَوكَى، ثَيدظيية ظةطةريتة قوناغا ئَيكَى. 

بهَيتة ظةطوهاسنت ذ كوليذا ثزيشكى ل دهوكَى بو كوليذةكا دى يا ثزيشكى ئةو قوتابيَى حةز دكةت  دوو:
كو ثةيرةوَى ظى ثروطرامى ناكةت ثَيدظيية ثَيطرييَى ب بريارَين ليذنا ثَيداضوونَى )مقاصة( زانستى ل وَى 

 كوليذَى بكةت.  
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 تعليمات عامة حول النظام التكاملي للتعليم الطيب يف كلية الطب/ جامعة دهوك 
General instructions about Integrated system of Medical Education 

College of Medicine/ University of Duhok  

 
 2018ابتداء من املرحلة االوىل للسنة الدراسية  (Integrated system)لقد مت تغيري النظام التعليمي اىل 

فإن مجيع التعليمات الدراسية والنقل والكورسات واالمتحانات والتخرج وتسلسل الطالب وكذلك  2019 –
. لذا نرجوا من مجيع الطالب (Integrated system) الغاء العبور سوف تكون حسب النظام الداخلي للـ

واليت ختتلف  (Integrated system)اخذ ذلك باالعتبار. مثال على بعض التغيريات يف النظام الداخلي للـ 
  هي: (Classical system)عن تعليمات 

 مدة الدراسة يف الكلية هي ست سنوات ويقسم اىل طورين 
 االوىل والثانية والثالثة(  ويشمل ثالث سنوات )املرحلة (phase 1) الطور االول -1

 ويشمل ثالث سنوات ايضًا )املرحلة الرابعة واخلامسة والسادسة(  (phase 2)الطور الثاني  -2

 
  االختبارات )االمتحانات(

  مبادئ االختبارات 

بالنظر لحقيقة أن اجتياز االمتحانات هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في كافة أنحاء العالم لذلك كان من  •

الضروري أن تكون االختبارات مفصال رئيسيا من مفاصل المنهج الحديث و فلسفتها في المناهج الحديثة 

ما يحقق في النتيجة هو توظيف هذا الهاجس لدى الطلبة لغرض تحسين مهاراتهم و توجيه أداؤهم ب

المرجوة من الخريج أي يجب أن تكون االمتحانات وسيلة لرفع و تطوير قابليات التعلم و المخرجات 

 ليس الغرض منها النجاح و الرسوب فقط. 

و بما أن هذا المنهج يعتمد التكامل بين المواد الدراسية لذلك كان من الضروري أن تكون االمتحانات  •

حيث أن التغيير المرجو من تحديث  (Integration System)كامل في التعلم ايضا حسب مبدأ الت

  المنهج لن يتحقق إذا بقيت حالة االمتحانات على ما هي عليه اآلن 

يجب أن يتذكر الطالب ان االختبار لما يتعلم خالل الدراسة الطبية ال يتمحور حول اجتياز االمتحان،  •

التعامل مع المشاكل السريرية التي تواجهه كطبيب. اما محاولته  وانما إلى أي مدى يكون قادرا على

"خداع النظام التدريسي" فلن يأتيه اال بالقليل من الفائدة لمريضه او لنفسه. كذلك اذا كان الطالب يخطط 

للخروج من الدورة التدريبية مع الحد األدنى من التعلم، فانه بعد ذلك سيجد صعوبة في التكيف مع 

 ات السريرية للطبيب المقيم الدوري.المسؤولي

االختبارات في كل مرحلة ال تهدف لتحديد ما يجب أن يتعلم فقد وضعت المخرجات المرجوة من  •

 الخريج لهذا الغرض.
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لقد صممت االختبارات للتحقق مما إذا كان لدى الطالب الكفاءة الالزمة لمواصلة المرحلة القادمة من  •

 أن يطلب منه بذل المزيد من الجهد. الدراسة أو ما إذا كان ينبغي

لن يتم منح العالمات، ولن تكون الدرجات مقسمة بأي شكل من األشكال بل سيمنح النتيجة النهائية فقط  •

 )ناجح أو راسب(. 

في منتصف كل وحدة فصلية فيه يجرى لتقييم  (formative assessment)هنالك اختبار تقويمي  •

ناء دراسته ويكون بدون درجات ويعد وسيلة مهمة لألستاذ لتقيم استجابة ادراك الطالب للمادة العلمية اث

 الطالب العلمية واعطاء االرشادات لتصحيح أي خلل.

لتقييم الطالب من ناحية الربط  (summative assessment)كما سيتم إجراء اختبار نهائي تحصيلي  •

ث سيكون في نهاية الفصل الدراسي بين المواد عبر الوحدات الفصلية في نهاية كل فصل دراسي، حي

ويجمع هذا االمتحان كل المواد الدراسية  (ESA) (end semester exam)امتحان تكاملي واحد فقط 

في ذلك الفصل، يتكون هذا االمتحان من ورقتين يحصل نهاية كل فصل دراسي يشمل جميع الوحدات 

 في ذلك الفصل الدراسي. 

 ال يوجد هناك امتحان يوميا او سعي سنويا او امتحان لنصف السنة. •

 بحلول نهاية الطور االول سوف: •

ى التواصل مع المرضى، ودراستهم وفحصهم سريريا و يكون لديه فهم جيد يكون الطالب قادرا عل •

 لهيكل ووظيفة اجزاء جسم اإلنسان وكيفية ارتباط ذلك بالصحة والمرض.

 يتمكن الطالب من تقدير السياقات النفسية واالجتماعية للصحة والمرض. •

 

 الية االختبارات:

 : (S1)االولى اوال: اختبارات الفصل الدراسي االول من المرحلة

وتكون مشابهة لالمتحانات التقليدية حيث يتم اختبار كل مادة على حدة باختبار نظري فقط او نظري وعملي وفي 

ولذلك يكون هناك )عبور( فقط في المواد  .(S5)نفس السياق يكون اختبار الطب العدلي في المرحلة الثالثة 

. وال (S5)ن او اقل( وكذلك هنالك عبور في مادة الطب العدلي )مادتي (S1)الدراسية للفصل االول للسنة االولى 

 يشمل العبور اي فصل دراسي او مادة دراسية اخرى خالل المراحل الدراسية الباقية. 

 

 (S2-S6)ثانيا: اختبارات الفصول الدراسية 

ويرمز له  (End Semester Assessment)في نهاية كل فصل سوف يكون هناك امتحان نهاية الفصل  

. وفي نهاية الطور األول سوف يجرى اختبار نهاية ESA5إلى  ESA2لذا فإن هناك من (ESA) اختصارا 

ية الفصل يكون موعده في نها (EPA)و يرمز له اختصارا   (End Phase 1 Assessment)الطور االول 

 السادس من الطور األول و هو يحدد انتقال الطالب إلى الطور الثاني.
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حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة  12بورقتين الورقة االولى  هو امتحان تكاملي أ: االمتحان الكتابي:

حالة مرضية ويجري هذا االمتحان في 12سؤال من أسئلة االختيار المناسب موزعة على  96والورقة الثانية 

من االسئلة  نهاية كل فصل دراسي يشمل جميع الوحدات الفصلية في ذلك الفصل الدراسي وتكون هناك نسبة

تتضمن المادة العلمية للوحدات الفصلية في الفصول الدراسية السابقة حيث ان الطالب مطالب بجميع المواد 

الدراسية التي درسها قبل موعد االمتحان المعني مع تفاوت نسب االسئلة كلما تقدم في الفصول الدراسية )كون 

 .هذا النظام يدرس بطريقة التكامل االفقي والعمودي(

يسمى ب  S6والثانية في نهاية  S4هنالك امتحانين سريريين عمليين احدهما في نهاية  ب: االمتحان السريري:

(OSCE) (Objective structured clinical examination)  )الفحص السريري الموضوعي المنظم(

 دقائق. 10-5محطة وكل محطة 12-8 وهو نظام المحطات االمتحانية بمجموع

 

 : تقييم المكونات المختارة من قبل الطالبثالثا

يجب اجتياز المكونات المختارة من قبل الطالب بشكل منفصل عن الوحدات الفصلية االساسية، والتقييم في هذه 

الوحدات الفصلية سيعتمد على مستوى االنجاز خالل الدراسة و على االختبار الذي سيشارك فيه الممتحنون 

 الخارجيون.

 Living with Long Term Conditionsالتعايش مع ذوي الحاالت طويله األمد رابعا: تقييم فصل 

(LwLTV) 

ويجب ايضا اجتياز هذا الدرس بشكل منفصل عن الوحدات الفصلية األساسية. يستمر هذا الدرس في العام 

االولى للتأكد من أن الطالب قد نظم الدراسي الثالث، مع وجود اختبار تقويمي على شكل مقال في نهاية السنة 

 نفسه لمواجهة االختبار في السنة الثالثة.

 

 خامسا: اختبارات الطور الثاني:

 مشابه لالمتحان الكتابي في (IPE1, IPE2, FPE)في الطور الثاني هناك امتحان واحد فقط في نهاية كل سنة 

 . OSCEالطور االول مع امتحان سريري 
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 بارات هيكلية االخت

 نوع االمتحان السنة

 السنة االولى 

 S1الفصل االول 

تكون مشابهة لالمتحانات التقليدية كون المقررات  اختبارات نهاية الفصل االول

الدراسية في هذا الفصل هي من متطلبات الجامعة، حيث يمتحن الطالب كل مادة 

 على حدة امتحان نظري فقط أو نظري وعملي.

 السنة االولى 

 S2الفصل الثاني 

  (ESA2)اختبار نهاية الفصل الثاني 

سؤال من  96ة ذات أجوبة قصيرة و حالة مرضية مع أسئل 12 امتحان كتابي:

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 السنة الثانية 

 S3الفصل الثالث 

  (ESA3)اختبار نهاية الفصل الثالث 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 مرضيةحالة  12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 السنة الثانية 

 S4الفصل الرابع 

  (ESA4)اختبار نهاية الفصل الرابع 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 السنة الثالثة

الفصل الخامس 

S5 

  (ESA5)اختبار نهاية الفصل الخامس 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 

السنة الثالثة 

الفصل السادس 

S6 

أو ما يسمى اختبار نهاية الطور االول  (PPE)االختبار االحترافي االبتدائي 

(EPE) 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 تقييم الوحدات االختيارية ووحدة المرض والناس 

 (IPE1)االختبار االحترافي المتوسط االول  السنة الرابعة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 
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 (IPE2)االختبار االحترافي المتوسط الثاني  السنة الخامسة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 (FPE)االختبار االحترافي النهائي  السنة السادسة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12ن كتابي: امتحا

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 

 التعليمات االمتحانية 

 .(Integrated System)للنظام التكاملي  دهوكتسري هذه التعليمات على كلية الطب في جامعة  أوالً:

 ال يوجد هناك امتحان يومياً أو سعي سنوياً أو امتحان لنصف السنة.  ثانياً:

ن يمتحن الطالب كل مادة على حدة امتحان تقليدي م (S1)ثالثاً: فيما يخص مواد الفصل االول من السنة االولى 

يعتبر  و واذا رسب الطالب في اي مادة فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني 50درجة ودرجة النجاح من  100

ً اذا رسب في الدور الثاني في اكثر من نصف المواد . )حيث ان عددها  ( ويحمل بالمواد التي 5الطالب راسبا

في امتحان  خص التحميل وعدد المحاوالت()وحسب التعليمات الوزارية فيما يمواد أو أقل(  2رسب فيها )

الدور االول والثاني من السنة الثانية واذا رسب في السنة الثانية يرقن قيده )أي ان للطالب أربع محاوالت(. وفي 

 . (S5)نفس السياق يكون اختبار الطب العدلي في المرحلة الثالثة 

رابعاً: فيما يخص تقييم الوحدات االساسية: ابتداًء من الفصل الثاني من المرحلة االولى وانتهاء بالمرحلة 

 . (FPE, IPE2, IPE1, PPE, ESA5, ESA4, ESA3, ESA2)السادسة 

سؤال في االمتحان الكتابي على االقل في اختبار نهاية كل فصل أو كل  24من اصل  16على الطالب اجتياز  أ:

% من عدد االسئلة أو بطريقة  66ان وجد باجتياز  (OSCE)نة وكذلك اجتياز االمتحان السريري س

(Borderline regression method)  .كي يكون مؤهالً لالنتقال للسنة التالية 

والتي  في كل سؤال على حدةتكون درجة كل سؤال هي عشرة وعلى الطالب الحصول على درجة النجاح  ب:

للسؤال  10من  7للسؤال األول و  10من  6(، كأن تكون مثالً 7-5لجنة االختبارات وتتراوح من ) تقرر من قبل

 الثاني وهكذا وذلك حسب أهمية السؤال ومستوى السؤال. 

% من المجموع الكلي لالجابات الصحيحة )ستة وستون من المائة  66تكون درجة النجاح الصغرى هي  ج:

ً للمعايير العالمية مثالً لكل امتحان( )من أجل ترصين ه ذا النمط الدراسي ينبغي ان تكون درجة النجاح طبقا

في االمتحان العملي  Borderline regression methodفي االسئلة المتعددة االختبارات أو  Angoffطريقة 

 ري. سؤال في االمتحان السري 8من  5في االمتحان الكتابي أو  24من سؤال  16. مثال: (OSCE)المعروف 
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 خامساً: معادلة احتساب معدل وتسلسل الطالب: 

]×  60=  100المعدل من 

 مجموع الدرجات

التي حصل عليها
]  +40  ×[

 عدد االسئلة

التي نجح فيها
] 

 

 سؤال فما دون يعتبر راسب وال يدخل  15الطالب الذي ينجح في 

 ضمن هذه المعادلة مهما كان مجموع درجاته. 

 

 

 فيكون مطالب فيه في الدور الثاني وفي حالة فشله فعليه اعادة السنة ESA2في حالة فشل الطالب في  سادسا:

 في حالة رسوبه فيه وفي حالة تكرار (S1)ل في حالة نجاحه فيه او اعادة الفصل االو (S1)ويكون مستوفي من 

 فشله يرقن قيده.

 أو كليهما فيكون مطالب بكليهما في الدور الثاني وفي حالة ESA4أو  ESA3في حالة فشل الطالب في  سابعا:

 وفي حاله تكرار فشله يرقن قيده . فشله فعليه اعادة السنة بفصليها ويكون مطالب بكال االمتحانين.

فشله  أو كليهما فيكون مطالب بكليهما في الدور الثاني وفي حالة PPEأو  ESA5الة فشل الطالب فيفي ح ثامنا:

 االمتحانين وفي حالة تكرار فشله يرقن قيده. الفعليه اعادة السنة بفصليها ويكون مطالب بك

 في حالة فشلهفيكون مطالب فيه في الدور الثاني و FPEأو  IPE2أو  IPE1في حالة فشل الطالب في  تاسعا:

 فعليه اعادة السنة وفي حالة تكرار فشله يرقن قيده.

ففي حالة نجاحه في االمتحان  (OSCE)االمتحان الكتابي يكون مفصول عن االمتحان السريري  عاشرا:

السريري في الدور االول ورسوبه في االمتحان الكتابي فيكون مطالب باالمتحان الكتابي فقط في الدور الثاني. 

اذا نجح الطالب في االمتحان الكتابي ورسب في االمتحان السريري في الدور االول فيكون مطالب فقط اما 

 باالمتحان السريري في الدور الثاني واذا رسب بكليهما فعليه اعادة كال االمتحانين في الدور الثاني.

 في حالة عدم حضور الطالب الي اختبار نهاية فصل او نهاية السنة وبدون عذر فانه يحرم من احد عشر:

امتحان الدور الثاني وعليه اعادة تلك السنة. اما اذا كان لديه عذر شرعي ووفق القانون والتعليمات االمتحانية 

 المعمول بها فيحق له عند ذلك دخول امتحان الدور الثاني.

وكان مجموع االجابات الصحيحة   ESA4أو ESA3الة فشل الطالب في أحد االختبارين في ح اثنا عشر:

%( أو أكثر من المجموع الكلي لإلجابات الصحيحة  66االختبارين يساوي ستة وستون بالمائة ) كاللألسئلة في 

%( ففي  40) عن اربعين بالمائة  ESA4أو ESA3بشرط أن ال تقل اإلجابات الصحيحة في اي من اختباري 

فعلى الطالب اعادة  الههذه الحالة يعتبر الطالب ناجحا لتلك السنة، وفي حالة عدم تحقق الشروط المذكورة اع

هذا االمر  بنسبة متساوية تقريبا وينطبق S4و  S3إمتحان الدور الثاني في العطلة الصيفية على ان يشمل مواد 

 أيضاً.  PPE & ESA5ايضا على اختباري 

وهذه المعادلة مشابهة لمعادلة احتساب 

المعدل التنافسي في امتحان البورد 

العراقي والتي ال تعتمد على معدل 

التخرج فقط وانما على تسلسل الطالب 

وعدد الطلبة وبذلك يكون اكثر من عامل 

 يحدد معدل الطالب. 

واما المعادلة الخاصة بمنهجنا فتعتمد 

لدرجات وعدد على عاملين هما مجموع ا

 االسئلة التي ينجح فيها الطالب. 

240 24 
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 :)المكونات االختيارية( شر: فيما يخص تقييم الوحدات االختياريةثالثة ع

 يكون تقييمها مفصول عن تقييم الوحدات االساسية ا:

 يكون التقييم بامتحان نظري او عملي او بحث علمي وحسب ما تقرره لجنة الوحدات االختيارية ب:

 .50او درجة النجاح من  100يكون االمتحان من  ج:

في حالة فشل الطالب في الدور االول فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني وفي حالة فشله في الدور الثاني  د:

متحانات الدور االول و الثاني من السنة الثانية واذا رسب في السنة الثانية يرقن قيده )أي فيحمل تلك المادة في ا

 ان للطالب اربع محاوالت(

كون المنهج الجديد يختلف جوهريا عن المنهج القديم لذا فان الطالب الذي يدرس االن في الكلية  اربعة عشر:

في الدور االول فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني وفي حالة فشله في الدور  هحسب المنهج القديم في حالة فشل

 محاوالت( أربعيرقن قيده )أي ان للطالب  تاليةرسب في السنة ال وإذا تاليةالثاني فيحمل تلك المادة في السنة ال

 

 نخضع لشروط القبول المركزي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  قبول الطلبة:

 

في إقليم  نخضع لقانون انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احكام انضباط الطلبة:

في إقليم كردستان العراق  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوقانون   2009سنة ل 2رقم كردستان العراق 

   2008 لسنة 102رقم

 

 تعليمات غيابات الطلبة:

 اإلنذار االولي.من مجموع ساعات المادة الدراسية صدرت بحقه عقوبة  %5إذا تجاوز الطالب نسبة غياب  اوالً:

ً في أي موضوع عند تجاوز غياباته  ثانياً:  من مجموع ساعات مشروع بدون عذر %10يعتبر الطالب راسبا

 المادة الدراسية.

الكلية من  بعذر مشروع وبقرار من مجلس %15يعتبر الطالب راسباً في أي موضوع عند تجاوز غياباته  :ثالثا

 مجموع ساعات المادة الدراسية.

 لسنتين بسبب الغياب يرقن قيد الطالب نهائيا من الكلية.في حالة تكرار الرسوب  :رابعا

 

 انتقال الطلبة من والى كليات الطب االخرى الكليات االخرى:

دهوك  يتوجب على الطالب الراغب في النقل من كلية طب اخرى ال تعتمد على هذا المنهج الى كلية طب اوالً:

 يتوجب عليه العودة للمرحلة االولى.

يتحمل  لراغب في االنتقال من كلية طب دهوك الى كلية طب اخرى ال تعتمد هذا المنهج عليه انثانيا: للطالب ا

 قرارات لجنة المقاصة العلمية في تلك الكلية.
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 السيد العميد المحترم

 تحية طيبة

 م/ حساب درجات الطالب في المنهج التكاملي لكلية طب دهوك 

 

ان الطريقة المعمول بها حالياً في الكليات التي تتبع نظام جامعة ليستر )الكوفة( وحسب رأي خبراء جامعة ليستر 

 كما يلي: 

 سؤال. 24سؤال لكل منهما والمجموع  12امتحان نهاية الفصل يتكون من ورقتين من  -1

 سؤال متعدد الخيارات. 120الثانية تتألف من الورقة  -2

 7وال يزيد عن  4لكل سؤال على حدى ويجب ان ال يقل عن  Standard settingللنجاح  وضع عتبة -3

 الذي سيكون درجة النجاح.وأخذ المعدل 

للحصول  2.4( تقسم على 240درجة )المجموع  120درجة والثانية من  120تكون الورقة االولى من  -4

 . 100يجة من على النت

سؤال في االمتحان الكتابي على االقل في اختبار نهاية  24من اصل  16تلغى فقرة )على الطالب اجتياز  -5

 كل فصل أو كل سنة(.

اذا كان هناك امتحان اوسكي فالنجاح منفصل اي على الطالب النجاح باالمتحانين العملي والنظري كل  -6

 متحانين.على حدى وفي حالة رسوبه عليه اعادة احد اال

)درجة اكثر  S1فقط شرط استيفائه دروس  S2في الدورين يعيد  S2الطالب الفاشل في اجتياز امتحان  -7

 %(. 50من 

 

 

 

 د. محمد حازم الدباغ   

 رئيس فرع التعليم الطبي 

    22/11/2018  
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 هَيذا راطرَى كوليذا ثزيشكى زور بةرَيز ... 
 

 ب / رونكرن
 

النظام ئةزمونان يَين ثةيرةوَى نافخويى )( يَين رَينمايَين 24هيظيدارم رازينب لسةر راستظةكرنا مادَى )
 يَى كوليذا مة بظى شَيوَى خلوارَى دياركرى:  (Integrated Curriculum)( يَى الداخلي
 – 5 – 4 – 3 – 1( ب مادَين )خنضع( دَى ثابةند بني )15َين ئةزمونى بةندَى )( يَى رَينماي24مادَى )

( ذ 24 – 23 – 22 – 21 – 20دووَى و سيَى  17 – 16 – 15 – 13 – 12 – 10 – 9 – 7 – 6
رَينمايَين ئةزمونى يَين تايبةت ب وةزارةتا خواندنا باال و ظةكولينَين زانستى، هةرَيما كوردستانَى ذمارة 

( ذ رَينمايَين وةزارةتا خواندنا باال و 45( مادَى )1(، ذ ئةحكامَين بةندَى )2009( يَين ساال )1)
 . 2008اال ( يَين س10ظةكولينَين زانستى، هةرَيما كوردستانَى ذمارة )

 
 دطةل رَيزطرتنَى 

 
 
 
 

 تومار و كاروبارَين قوتابيان          
 رَيوار عبيد ابراهيم              
              13/2/2019  


