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 (2022-2021( )3)بانطةواشي ذمازة

 ئاشكساجؤز / شيادكسدني 
 (بةشة ناوخؤَييةكاني كةمثةسي زِانية كافرتيايبةكسيَدانى ) -1

 (كافرتياي بةشة ناوخؤَييةكاني كةمثةسي قةلَادشيَبةكسيَدانى ) -2

 
 

ثالَجشت بةو  ، يةزوةيادووةم(بسِطةي  /12( ماددةى)2021(ي)1ثالَجشت بة ياضاي فسؤشنت و بةكسيَداني مولَكي دةولَةت ذمازة)
( دزاوة بة بةزيَص ضةزؤكى 25/2/2018( لة)3333)وةشازةتي خويَهدني باآل وتويَريهةوةى شانطيت بةنوضساياى ذمازةدةضةآلتةى لة 

كؤمجانيا (ئاطادازي بةزِيَوةبةزايةتي كازوبازي ياضايي/ يؤبةي طسيَبةضتة طشتيةكاى ضةزؤكايةتي شانكؤي زِاثةزِيو/ شانكؤ،
ضةزةوة يةية بؤ  بةكسيَدانىكة  ،لةم بوازة دةكاتةوة كة خاوةى مؤلَةتي كازكسدنو )تايبةمتةند لةبوازي ئامادةكسدني خوازدى

ضةزؤكايةتي يةز اليةنيَك ئازةشووي بةشدازيكسدني يةية ئةتوانيَ ضةزداني بةشيَوةي شيادكسدني ئاشكسا و جيَبةجيَكسدى
ناوبساو، وة  كازىبكات بة مةبةضتى وةزطستهى شانيازى لةضةز  نًؤمى شةميهىلة /بةزيَوةبةزايةتى كازوبازى ياضايىشانكؤماى

 ويَهةيةك لة مةزج و وةزطستهىبكات بةمةبةضيت  يةكةمنًؤمى لة يؤبةي خةزجيةكاى  بةزِيَوةبةزايةتي دازايى/ بؤكسِيهى ضةزدانى
كسيَي بآلوكسدنةوةي ئةم ئاطادازية  وةنةكةي وكة  ناطةزِيَتةوة بؤ خايةشاز ديهازي عيَساقي  ضى (300000زِيَهناييةكاى بةزامبةز بسِي )
 .كيَربكىَدةكةويَتة ئةضتؤي بساوةي 

 مةزج و زيَهنايي بةشدازيكسدى:
 ( كؤتايي دةوام .29/8/2021( دةضتجيَدةكات تا بةزوازي )28/7/2021لة زِؤذي )تةندةز  كسِيينماوةى  -1
( بة 29/8/2021تا  28/7/2021ياضايى وةزبطسيَت لةبةزوازى )ثيَويطتة بةشدازبوو الزيهةبونى بةزيَوةبةزايةتى كازوبازى  -2

 ثيَضةوانةوة دواى ئةم بةزوازة بةييض شيَوةيةك الزيهةبوى نادزيَت. 

، ثطولةى كسِيهى مةزج و زيَهنايي، ثطولةى دانانى بازةمتةى ة ويَهةيةك لة )مؤلَةتى كازكسدىبؤ وةزطستهى الزيهةبوى ثيَويطت -3
 بيَهيَت.ضةزةتايى( لةطةلَ خؤى 

بةشة ناوخوَييةكاني  كافرتياييةشاز ديهاز بؤ ثيَهج ضةد ( 50000000بة بسِى ) بةشيَوةى نةختيهة هانى بازةمتةى ضةزةتايىييَ -4
 وةكو و دانانى لة بةزِيَوةبةزايةتي دازايي شانكؤماىبةشة ناوخؤيي قةلَادشيَ  كافرتياييةشازديهاز بؤ ضةد ( 1000000) وة بسِي 0زِانية

 .بازمتةي ضةزةتايي
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 ثيَويطتة بةشداز بوو قةزشدازي شانكؤ نةبيَت بة ثيَضةوانةوة مافى بةشدازيكسدنى لة شيادكسدنةكةدا نابيَت. -5

بةزِيَوةبةزايةتي كازوبازي ياضايي ئةجنام دةدزيَت لة كؤ شانضةزؤكايةتي نةى بالَةخا نًؤمي ئةزشي )شةميين(شيادكسدنةكة لة  -6
 (.7ياتوو لة خالَى) كاتيلة

 بؤ زِؤذي دواي ثشوو دوا دةخسيَت ، كازةكةو بةزوازانة بةز ثشوي فةزمي كةوتيةزيةك لة -7

 كاتى شيادكسدى -8

 .( ى ضةزلةبةيانى10:00كاترميَس ) ( دةضتجيَدةكات30/8/2021زؤذى ) ةمسؤظايةتيةكاىكؤليَري شانطت كافرتيايبةكسيَدانى  - أ

 .( ى ضةزلةبةيانى12:00كاترميَس ) ( دةضتجيَدةكات30/8/2021زؤذى )كؤليَري ثةزوةزدةي بهةزِةت  كافرتيايبةكسيَدانى  - ب

لةزِيَطةي ئينةيمي بةزِيَوةبةزايةتي كازوبازي ياضاييةوة بةم دةتوانو ثةيوةندي بكةى يةز ثسضيازيَك وبؤ وةزطستهى شانيازى  ب -9
 (.@uor.edu.krdlegalaffairs.ناونيشانة )

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويَهةيةك بؤ :

 ئاطادازيتاى.نوضيهطةي بةزِيَص ضةزؤكي شانكؤ/بؤ 
.نوضيهطةي بةزِيَص يازيدةدةزي ضةزؤكي شانكؤ بؤ كازوبازي كازطيَسِي و دازايي/ بؤ ئاطادازيتاى 

.نوضيهطةي بةزِيَص يازيدةدةزي ضةزؤكي شانكؤ بؤ كازوبازي شانطيت و خويَهدني باآل/ بؤ ئاطادازيتاى 

زاى/ بؤ ئاطادازيتاىنوضيهطةي بةزِيَص يازيدةدةزي ضةزؤكي شانكؤ بؤ كازوبازي خويَهدكا. 

( بؤ ئاطادازيتاى.يي، ووزدبيينبةزِيَوةبةزايةتيةكاني شانكؤ)خؤيةتي، دازا 

بؤ ئاطادازيتاى و كازي ثيَويطت.ليرنةى شيادكسدى / 

.....بةزيَوةبةزايةتى ثةيوةنديةكاى/ بؤ ئاطادازيتاى و بالَوكسدنةوةى لة ضايتى شانكؤ/لةطةلَ زيَصدا 

 لةطةلَ وةزِةقي وئةلكرتؤَني( زؤذنامةى 1اضيهى لة تابمؤى ئاطادازييةكاى و بالَوكسدنةوةى لة )كازوبازي ياضايي/ يؤبةي طسيَبةضتة طشتيةكاى / بؤ ثازاضتين و يةلَوبةزِيَوةبةزايةتي /
 زيَصدا.......

.دةزضوو 

.ي.د موفق خالد ابساهيمث  
  سةزؤكى شانلؤ
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