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 بۆ خوێندكارانی وەرگیراو لەزانكۆی راپەڕین (التعهد)و بەڵێننامە   (الكفالە)رێنمایی دەستەبەری دارایی  
       

 – 2019)بەڕێوەبەرایەتی كاروباری یاسایی لەزانكۆی راپەڕین ئاگاداری خوێندكارانی وەرگیراو بۆ ساڵی خوێندنی 
كە لە بەشە زانستیەكانی زانكۆی راپەڕین  (یەك)ی زانكۆی راپەڕین دەكاتەوە كە هەر خوێندكارێكی قۆناغی (2020

و بەڵێننامە  (الكفالە)یی هەیە ئەوانیش: دەستەبەری دارایی وەردەگیرێت، دوو مامەڵەی یاسایی لە بەرێوەبەرایەتی یاسا
، كە پێویستە خوێندكار سەردانی ئەو بەش و كۆلێژە بكات كە لێیوەرگیراوەو بۆی پڕبكرێتەوەو هەردوو مامەڵەكە (التعهد)

 ی زانكۆمان:(دادنوس)و كەفیلەكەش بهێنێتە بەردەم لیژنەی یاسایی 
 

 :(الكفالە)دەستەبەری دارایی 
بكەن بە بڕی  (الكفالە)بەخۆڕایی پێویستە دەستەبەری دارایی  /هەموو خوێندكارانی خوێندنی بەیانیان -1
پشتگیری فەرمانبەری  (شوێنی كارەكەی)ملیۆن دینار، بەم شێوەیە، كەفیلەكە لە فەرمانگەكەی خۆی  سێ (3,000,000)

نابێت مووچەی )لە نوسراوی پشتگیریەكەیدا دەهێنێت و پێویستە كۆی گشتی مووچەی مانگانەی ئاماژەپێكرابێت 
، پێویستە (استنساخی ناسنامەی كەفیل)لەگەڵ وێنەیەك لە ناسنامەی كەسی  (دینار كەمتر بێت 250,000مانگانەی لە 

ی زانكۆمان ئامادە بێت بۆ وەرگرتنی ڕەزامەندی و واژۆكردنی (دادنوس)كەفیلەكە لەبەردەم لیژنەی یاسایی 
ی پێدەدرێتەوە یەكێكیان بۆ پاراستنی الی خۆی (نسخە)تەواوكردنی كارە پێویستەكان دوو وێنە  دەستەبەریەكە، دوای

 و ئەوەی تریان بۆ ئەو بەشەی كە خوێندكارەكەی لێوەرگیراوە.
پاراڵێل بە بڕی ئەو پارەیەیە كە لێیان  /سەبارەت بە بڕی پارەی دەستەبەری بۆ خوێندكارانی خوێندنی بەیانیان -2

، بە نمونە ئەگەر خوێندكارێك لە (خوێندنی چوار ساڵە و خوێندنی پێنج ساڵە)بۆ كۆی ساڵەكانی خوێندن  وەردەگیرێت
یەك ملیۆن و سەد هەزار دینار دەدات بە زانكۆ  (1,100,000)پێنج ساڵە و خوێندكار ساڵی  (5)بەشی یاسا بخوێنێت كە 

هەزار دینار دەبێت و ئەگەر خوێندكارێك لە بەشی  پێنج ملیۆن و پێنج سەد (5,500,000)ئەوا بڕی دەستەبەریەكەی 
یەك ملیۆن و شەش سەدو پەنجا هەزار دینار دەدات بە  (1,650,000)چوار ساڵە و ساڵی  (4)پەرستاری بخوێنێت كە 

شەش ملیۆن و شەش سەد هەزار دینار دەبێت و بۆ ڕوونكردنەوەی زیاتر  (6,600,000)زانكۆ ئەوا بڕی دەستەبەریەكەی 
پاراڵێل لە سەرجەم بەشەكان ئەم خشتەیە دەخەینە  /بڕی دەستەبەری دارایی بۆ خوێندكارانی خوێندنی بەیانیانلەسەر 

 ڕوو:
 پارالێل /بڕی دەستەبەری بۆ خوێندنی بەیانیان 

 /بڕی پارەی سااڵنە  بەش ژ
 پارالێل

ساڵەكانی 
 خوێندن

 (كەفالە)بڕی دەستەبەری دارایی 
 بە دینار

شارستانیئەندازیاری  1 ساڵە 4خوێندنی  2,200,000   8,800,000 
ئینگلیزی, كۆمپیوتەر، سامانی ئاژەڵ ،  2

ساڵە 4خوێندنی  1,100,000 باخداری  4,400,000 
ساڵە 5خوێندنی  1,100,000 یاسا 3  5,500,000 
كوردی ، عەرەبی، مێژوو, جوگرافیا   4

ساڵە 4خوێندنی  550,000 فەلسەفە  2,750,000 
ساڵە 4خوێندنی  1,650,000 ,پەرستاری 5  6,600,000 
ساڵە 4خوێندنی  1,375,000 كيميا 6  5,500,000 
ى ساوايان,  بيركارى , فيزياچەباخ 7 ساڵە 4خوێندنی  825,000   3,300,000 
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هەر خوێندكارێك دەبێت كەفیلێك لەگەڵ خۆی بهێنێت و پشتگیری فەرمانگەكەی پێبێت كە فەرمانبەرە   3. 
بەڕێوەبەرایەتی كاروباری یاسایی كرابێت بە شێوەیەك كۆی  /ئاراستەی سەرۆكایەتی زانكۆی ڕاپەڕین تیایداو 

نمونە: كەسێك دەتوانێت ببێتە كەفیلی  )گشتی مووچەی كەفیل لە ساڵێكدا بكاتە ئەو بڕەی بۆی دەبێتە كەفیل 
گشتی مووچەكەی لە یەك ساڵدا خوێندكارێك كە بە سیستەمی پارالێل لە بەشی ئەندازیاری دەخوێنێت كە كۆی 

یەك لە پێناسی كەفیل (نسخە)هەشت ملیۆن و هەشت سەد هەزار دینار لەگەڵ وێنەیەك  (8,800,000)بكاتە 
 ڕوونكراوەتەوە. (2)هەروەك لە خاڵی 

 
 :(التعهد)بەڵێننامە 

 هاتووە:هەموو خوێندكاران پێویستە بەڵێننامە پربكەنەوەو پەسەندی ئەو خااڵنە بكەن كە تیایدا 
پارالێل، پێویستە خوێندكار دوای  /بەخۆڕایی و خوێندنی بەیانیان  /كڵێشەی بەڵێننامە بۆ خوێندنی بەیانیان 

پڕكردنەوەی بەڵێننامە بەزانیاری دروست لەو بەشەی لێیوەرگیراوە لەگەڵ خۆیدا بیهێنێت بۆ بەردەم لیژنەی 
ەكانی بۆ تەواو دەكرێت و دوو وێنەی ی و واژۆی لێوەردەگیرێت و كارە پێویست(دادنوس)یاسایی 

 پێدەدرێتەوە، وێنەیەك بۆ پاراستنی الی خۆی و ئەوەی تریان بۆ ئەوبەشەی لێیوەرگیراوە. 
 .(بەخۆڕایی)پێنج خاڵی بۆ خوێندكارانی خوێندنی بەیانیان  (5)بەڵێننامەی   -1
 . (پارالێل)چوار خاڵی بۆ خوێندكارانی خوێندنی بەیانیان  (4)بەڵێننامەی  -2
تایبەت بە كۆلێژی زانستە  (بەخۆڕایی)حەوت خاڵی بۆ خوێندكارانی خوێندنی بەیانیان  (7)بەڵێننامەی  -3

 ئەندازیاریە كشتوكاڵیەكان.
 

  /تێبینی
  لەگەڵ خۆیان بهێنن بۆ بەردەم لیژنەی یاسایی  (كەفیل)ئەو خوێندكارانەی ناتوانن دەستەبەر

دەستەبەری  (كاتب العدل)رین دادنوسی ناوچەكەیان ی زانكۆمان دەتوانن لە نزیكت(دادنوس)
بكەن بەو مەرجەی لە ناوەرۆكی كڵێشەی دەستەبەریەكەدا ئاماژە بەو بڕە پارەیە  (الكفالە)دارایی 

بۆ ئەو خوێندكارانەی )بكرێت كە خوێندكار بۆ سەرجەمی ماوەی خوێندنەكە دەیدات بە زانكۆ 
 دەخوێنن. (بە سیستەمی پاڕالێاڵ

 (بەرامبەر بێ)ندكارانەی لە بەشە زانستیەكانی زانكۆمان وەرگیراون و بە خۆڕایی ئەو خوێ 
دەخوێنن پێویستە لە ناوەرۆكی كڵێشەی دەستەبەریەكەدا ئاماژە بە بڕی دەستەبەری 

 ملیۆن دینار بكرێت. سێ (3,000,000)
 


