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پرسيارى هەڵسەنگاندن

روونكردنەوەى بڕگەكان و ماناكانيان بۆ خوێندكاران

1

ئايا مامۆستاياى بابەت توانيويەتى
ئامانجەكانى بابەتەكە بگەينێت؟

مامۆستاي بابەت بتوانێت ئامانج و پەيام و مەبەستە سەرەكيەكانى بابەتەكە بە روون و ئاشكرايى
بگەينێت بە شێوەيەك كە هيچ لێڵى و تەمومژاوييەك نەهێڵێتەوە لەالى خوێندكارەكان.

2

ئايا پەرتووكى بابەتەكە بۆ بەديهێنانى
ئامانجەكانى بابەتەكە سوودمەند بوو؟

پەرتووكى بابەتەكە (كۆرسبۆك) بەشێوەيەك بۆ ئەنجامدانى چاالكييەكان و بەديهێنانى ئامانجەكانى
وانەكە داڕێژرابوو كە خوێندكار بە ئاسانى سوود لە ناوەڕۆكەكەى وەربگرێت.

3

ئايا مامۆستا لە كاتى وانەوتنەوەدا هەوڵيداوە
ناوەڕۆك و خاڵە گرنگەكانى بابەتەكە
بە سادەيى شيی بكاتەوە؟

ئەو زمانەى مامۆستا بە كارى دەهێنا زمانێكى زانستى ،ئاسان و روون بوو
و ناوەڕۆك و خاڵە گرينگەكانى بەشێوەيەكى گونجاو بۆ خوێندكار روون دەكردەوە.

4

ئايا وانەكە لە كاتى خۆيدا دەستى پێكرد و لە
كاتى خۆيدا تەواو بوو؟

مامۆستا بە كاتى وانەكەوە لەڕووى كاتى دەستپێكردن و كاتى تەواوبوون پابەندبوو ،و كاتى پشوەكانى
بەگشتى بەشێوەيەكى گونجاو و رێك و پێك بوو.

5

ئايا لە كاتى وانە وتنەوەدا نەريتى پيشەى
مامۆستايەتى پەيڕەو كرا؟

مامۆستاكە بە رێز و بە پێى داب و نەريتى گونجاوى پيشەى مامۆستايەتى لەگەڵمان رەفتارى دەكرد،
بە بێ سووكايەتى پێكردن و نرخ كەمكردنەوەى خوێندكاران وانەكان بەسەردەچوو.

6

ئايا ئامرازەكانى فێركارى بەشێوەيەكى
كارلێكراو بەكار هێنرا؟

ئايا مامۆستا ئامرازە فێركارييەكانى بەكارهێنا (وەك داتاشۆ يان بۆردى سپی و ...هتد) بەشێوەيەك كە
كارلێك لە نێوان خوێندكار و مامۆستا و بابەتەكەدا دروست بكات و وا لە خوێندكار بكات تێكەاڵوى
بابەتەكە بێت؟

7

ئايا بوار بە پرسيار و وەاڵم درا؟

ئايا مامۆستا رێگاى بە خوێندكار دەدا كە پرسيار بكات و كاتى بۆ تەرخان دەكردن و لە اليەكى تر
پرسيارى دەكرد و وەاڵمى پرسيارى خوێندكارى ئەدايەوە؟

8

ئايا مامۆستا گرنگى بە رەخنە
ئاكاديمييەكانى خوێندکار دەدا؟

مامۆستا گوێى لە رەخنە زانستيەكانى خوێندكار دەگرت و راوبۆچوونەكانى بە هەند وەردەگرتن
ئەگەر لە بەرژەوەندى بەرەو پێشڤەچوونى پرۆسەى خوێندندا بێت.

9

ئايا زانيارى لەسەر شێوازى ئەزموونەكان
(و نمرەدانان) بە روونى پێشكەشكران؟

لە پەرتووكى كۆرسدا مامۆستا باسى لە شێوازى ئەزموونەكان و جۆرى هاتنەوەى پرسيارەكان و
سيستەمى نمرەكان و شێوازى دابەشكردنى نمرەكان بە روونى و ئاشكرايى بوو.

10

ئايا پرسيارەكانى ئەزموونەكان
رەنگدانەوەى ناوەڕۆكى كۆرسەكە بوون؟

پرسيارەكانى ئەزموونەكان نوێ بوون و دووبارەى پرسيارەكانى ناو پۆل نەبوون و رەنگدانەوەى
راستەقينەى ئەو بابەتانە بوون كە خوێندرابوون و مامۆستا هەوڵيدابوو لە پرسيارەكانيدا وامان لێبكات
بەشێوازى نوێ بير بكەينەوە و ئاستى بەرزى بيركردنەوەى تێدا بوو.

11

ئايا سەرچاوەكانى بابەتەكە نوێن و لەگەڵ
ناوەڕۆكەكە دەگونجێن؟

ئەو سەرچاوانەى لە پەرتووى بابەت ئاماژەى پێكردبوون نوێ بوون و بەسوودبوون و بە ناوەڕۆكى
بابەتى خوێندراو پەيوەنديدار بوون.

12

ئايا شێوازى وانەوتنەوەكە سەرنج ڕاكێش
بوو؟

مامۆستا هەوڵيدا بە درێژايى وانەكە سەرجەم الى وانەكە بێت و بە شێوازێكى گونجاو بە ئاگابوونى
ئێمە چڕبكاتەوە لەسەر بابەتەکە بەشێوەيەك كە لە خزمەتى تێگەيشتنى ناوەڕۆكى وانەكەدابێت.

