
 ذينطة -فةرمانبةر لةثسثؤرِييةكاني تةندوسيت و كؤمةلَ  دوو 

 مةرجةكان:
  لةبوارةكاني تةندورسيت و كؤمةَل يان ذينطة بَيت لةيةكَيك لةزانكؤكاني كوردستانكؤلَيذ يان ثةميانطا دةرضووي. 

 ( ساَل ئةزمووني كاري 2النيكةم ).فةرمانبةري هةبَيت 

  ( كةمرت نةبَيت.57لة )يان دبلؤمي كؤمنرةي بةكالؤريؤسي 

 .شارةزاو بةتوانا بَيت لةثسثؤرييةكةي خؤي و حةزي كاركردني لةبوارةكةيدا هةبَيت 

 )شارةزا بَيت لةزمانةكاني )ئينطليزي، عةرةبي 

  .شارةزايي هةبَيت لةكؤمثيوتةرو ئينتةرنَيت 

  ( ساَل داواي طواستنةوة نةكات بؤ هيض دامودةزطايةك.7دواي طواستنةوةي راذةكةي بؤ ماوةي ) 

    ضاوثَيكةوتن بؤ بهَينَيت وةزارةتةكةي يان فةرمانطةكةي الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

-------------------------------------------------------------------  

 فةرمانبةر لةثسثؤري ظيَتيَرنةري دوو

 مةرجةكان:
  كؤلَيذي ظَيتَيرنةري بَيت لةيةكَيك لةزانكؤكاني كوردستان.ثزيشكي دةرضووي 

 ( ساَل ئةزمووني كاري فةرمانبةري هةبَيت2النيكةم ) لةدامودةزطاكاني حكومةتي هةرَيمدا. 

  لةبوارةكةيدا هةبَيت.شارةزاو بةتوانا بَيت لةثسثؤرييةكةي خؤي و حةزي كاركردني 

 )شارةزا بَيت لةزمانةكاني )ئينطليزي، عةرةبي 

  .شارةزايي هةبَيت لةكؤمثيوتةرو ئينتةرنَيت 

  ( ساَل داواي طواستنةوة نةكات بؤ هيض دامودةزطايةك.7دواي طواستنةوةي راذةكةي بؤ ماوةي ) 

    ضاوثَيكةوتن بؤ تبهَينَي وةزارةتةكةي يان فةرمانطةكةي الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

 ( ساَل داواي خوَيندني باآل بكات.2دواي وةرطرتين نابَيت بؤ ماوةي ) 

 ( يةكةمي كؤلَيذةكةي بَيت.01ثَيويستة خوازيار لة ) 

------------------------------------------------------------- 

 يةك فةرمانبةر لةثسثؤرِي راطةياندن )راديؤ(:

 مةرجةكان:
 ( ساَل كةمرت نةبَيت01لة ) راطةياندني كاري ئةزمووني ياخود بَيت راطةياندن ثةميانطةي يان كؤلَيذ دةرضووي. 

 (عةرةبي ئينطليزي، كوردي،) لةزمانةكاني بةتوانابَي شارةزاو 

 راطةياندندا لةبواري لةكاركردن هةبَيت ئارةزووي و كارامةيي خاوةن. 

 ئينتةرنَيتدا كؤميثوتةرو لةبةكارهَيناني هةبَيت شارةزايي 

 مؤنتَيري هةبَيت لةراديؤو شارةزا بَيت لةثرؤطرامةكاني مؤنتاذكردن كاري ئةزمووني دةبَيت دةكات ثَيشكةش داواكاري كةسةي ئةو. 

 ضاوثَيكةوتن بؤ بهَينَيت وةزارةتةكةي يان فةرمانطةكةي الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

 ساَل( 7) ماوةي بؤ بكات ديكة دامودةزطايةكي هيض بؤ طواستنةوة داواي نابَيت وةرطرتين دواي. 

-----------------------------------------------------------  



 فةرمانبةر لةثسثؤرِي ئةندازياري كؤمثيوتةريةك 

 مةرجةكان:
 .دةرضووي بةشي ئةندازياري كؤمثيوتةر بَيت لةيةكَيك لةزانكؤكاني كوردستان 

 ( ساَل ئةزمووني 2النيكةم ).كاري فةرمانبةري هةبَيت 

 ( كةمرت نةبَيت.57كؤمنرةي بةكالؤريؤسي لة ) 

 .شارةزاو بةتوانا بَيت لةثسثؤرييةكةي خؤي و حةزي كاركردني لةبوارةكةيدا هةبَيت 

 )شارةزا بَيت لةزمانةكاني )ئينطليزي، عةرةبي 

  ( ساَل داواي طواستنةوة نةكات بؤ هيض دامودةزطايةك.7دواي طواستنةوةي راذةكةي بؤ ماوةي ) 

    ضاوثَيكةوتن بؤ بهَينَيت وةزارةتةكةي يان فةرمانطةكةي الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

 ( ساَل داواي خوَيندني باآل بكات.2دواي وةرطرتين نابَيت بؤ ماوةي ) 

________________________________  

 دوو فةرمانبةر لةثسثؤِري ئةندازياري )كارةباو ميكانيك(
 مةرجةكان:

 ئةندازياري كارةبا:
 هةَلطِري بِروانامةي بةكالؤريؤس بَيت لةكارةباي طشيت يان ثاوةر 
 ( ساَل ئةزمووني كاري فةرمانبةري هةبَيت.2النيكةم ) 

  كاركردني لةبوارةكةيدا هةبَيت.شارةزاو بةتوانا بَيت لةثسثؤرييةكةي خؤي و حةزي 

 )شارةزا بَيت لةزمانةكاني )ئينطليزي، عةرةبي 

  ( ساَل داواي طواستنةوة نةكات بؤ هيض دامودةزطايةك.7دواي طواستنةوةي راذةكةي بؤ ماوةي ) 

    ضاوثَيكةوتن بؤ بهَينَيت وةزارةتةكةي يان فةرمانطةكةي الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

  ( ساَل داواي خوَيندني باآل بكات.2نابَيت بؤ ماوةي )دواي وةرطرتين 

 
 ئةندازياري ميكانيك:

 .هةَلطري بِروانامةي بةكالؤريؤس بَيت لةميكانيكي طشيت يان بةشي ساردي و طةرمي 

  طةرمي ثِرؤذةكان.هَيناني بةَلطةي سةملَينةر لةسةر ئةزمووني كاركردن لة ساردي و 

 ( ساَل ئةزمووني كاري 2النيكةم ).فةرمانبةري هةبَيت 

 .شارةزاو بةتوانا بَيت لةثسثؤرييةكةي خؤي و حةزي كاركردني لةبوارةكةيدا هةبَيت 

 )شارةزا بَيت لةزمانةكاني )ئينطليزي، عةرةبي 

  ( ساَل داواي طواستنةوة نةكات بؤ هيض دامودةزطايةك.7دواي طواستنةوةي راذةكةي بؤ ماوةي ) 

    ضاوثَيكةوتن بؤ بهَينَيت وةزارةتةكةي يان رمانطةكةيفة الرينةبووني داواكار دةبَيت. 

 ( ساَل داواي خوَيندني باآل بكات.2دواي وةرطرتين نابَيت بؤ ماوةي ) 

 


