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/  ُٗفەرٍاّگەٙ خ٘ێْذُ ٗ پالُ داّاُ ٗ بەدٗاداچ٘ ێَْاییەکاّٚڕٍەرج ٗ 
 ٗەرگرجْٚبەرێ٘ەبەرایەجٚ ّاٗەّذٙ ٗەرگرجِ ضەبارەت بە 

  /ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاّٚ ٕەرێٌ ق٘جابياُ/خ٘يْذماراُ
 2018-2017بۆ ضاڵی خ٘ێْذّی   

 بەغٚ دٗٗەً
 ٍافی ٗەرگرجِ ٗ پێػکەظ کردّی فۆرً : ً مٔ یٔ

کە فۆرٍی ٗەرگرجِ پێػکەظ دەکات ٍەرج ّییە ٗەربگیرێث، چّ٘کە  ێْذمارێلٕەر ق٘جابی/خ٘-1
ىە   َّرٓۆی مىەضەر بْچیْەی کێبڕکێ ٗزاّطحٚ عەداىەت ئاٍێس بەپێی چەّذ بْەٍایەکی ٗەرگرجِ

 .دەبێث ق٘جابیاُ/خ٘ێْذکاراُ ّێ٘اُ جێکڕاٙ

ٗضیطحەٍٚ )قب٘ه ٍرمسٙ( ّٙاٗەّذ رگرجْی ٗٓ بە غێ٘ازی ماُ غٔ بٔٗەرگرجِ ىە -2
ك  یٔ  ىٔجەّٖا جْی ررگ ٍافی ٗٓ خ٘ێْذکارق٘جابی/جێبەجێ دەکرێث بۆیە  زاّکۆیٚ ٙراضحەٗخۆ

 .ماُ یَاّگە حنٍ٘یٔ زاّنۆ ٗ پٔ غ٘ێِ ٕەیە ىٔ

    ٕەٍاُ کاجذا خ٘ێْذکاربێث ىە زاّکۆ یاُ پەیَاّگەی حکٍ٘ی  خ٘ێْذکار ٍافی ّییە ىەق٘جابی/-3
، ئەگەر خ٘ێْذکارێک ىە زاّکۆ یاُ پەیَاّگەی حکٍ٘ی ( ئەٕيی ت ) جایبٔ پەیَاّگەکٚزاّکۆیەک ٗ ٗ

ٗەرگیرا ئەٗا پێ٘یطحە ىەضەری ىە  (ئەٕيی ت ) جایبٔ پەیَاّگەٙ ٕەٍاُ کاجیع ىە زاّکۆ ٗ ىە
ٕەفحەی یەکەٍی دٗای ڕاگەیاّذّی ّاٗەکاُ بڕیاری خۆی بذات ٗ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەی حکٍ٘ی 

              داٗای کێػاّەٗەی دۆضییە ٗ ضڕیْەٗەی ّاٗ بکات،   مٔ جٔ جایبٔپەیَاّگە  یاُ ىە زاّکۆ
 بە پێچەٗاّەٗە ىێپیچیْەٗەی یاضایی ىەگەڵ دەکرێث.

 ژەێپێػحر فۆرٍی پێػکەظ کردٗٗە ٗ ىە یەکێک ىە کۆىضااڵّی   مٔخ٘ێْذکارەی ق٘جابی/ئەٗ -4
ئەگەر پەی٘ەّذی بەخ٘ێْذّەکەی کردبێث یاُ یاُ پەیَاّگەکاّی ٕەرێٌ ٗەرگیراٗە  ڵحی فامٔ ٗ

 ّەکردبێث ٍافی ّییە جارێکیحر داٗاکاری ٗەرگرجِ پێػکەظ بکات.

ی پێ  بٔ ئارەزٗٗی خ٘ێْذکار/ ق٘جابی دەبێث یپێ  بٔ )اخحيارات( کآُ ٕەڵبژاردٗ  ڕیسبەّذی-5
پێ٘یطحە  جْٚ،پێ٘ەرێکی گرّگ ٗ ضەرەکییە ىە دیاریکردّی غ٘ێْی ٗەرگر  مٔ بریاری خۆی

خ٘ێْذکار ڕەچاٗی ٍەرجە گػحی ٗ جایبەجییەکاّی ٗەرگرجِ بکات ٗ جەّٖا ئەٗ ق٘جابی/ىەضەر 
ٕەڵبژێرێث کە ىەگەڵ ئارەزٗٗی خۆی ٗ ىقی خ٘ێْذّی ئاٍادەییەکەی   غأّ بٔ ٗ خ٘ێْذُ

 .ّاٍێْێ ٙ ٗٓ پڕمردّٔ  ڵٔ ٕٔ ٗی بٔبیاّ٘  ۆیٔب ،دەگّ٘جێث

پێػکەظ کرد ٗ ّاٗی ىە ٕیچ کۆىیژێک یاُ پەیَاّگەیەک خ٘ێْذکار فۆرٍی ق٘جابی/ئەگەر -6
دەرّەچ٘ٗ بەٕۆی کەٍی ٗ ّەگّ٘جاّی ٕەڵبژاردّەکاّی، ئەٗا ّاٗەّذی ٗەرگرجِ ٕەڵذەضحێث بە 

بە  ماُدابەظ کردّی ئەٗ ق٘جابی/ خ٘ێْذکاراّە ىەضەر ئەٗ ک٘رضیاّەی خ٘ێْذُ کە ىە زاّکۆ
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ەی ٗەرگیراٗ، ٗە ئەٗ ق٘جابی/ خ٘ێْذکاراّە بە ڕەچاٗکردّی کەٍحریِ کۆَّر دەٍێْْەٗەبەجاڵی 
 (ی ئەً رێَْاییە ئاٍاژەی پێکراٗە.ٕەژدەیەًٍافی ّارەزاییاُ ّابێث کە ىە بڕگەی )

ئەٗ ق٘جابی/ خ٘ێْذکاراّەی کە بەٕۆی کەٍی کۆَّرەکاّیاُ ىە ٕیچ کۆىیژ یاُ پەیَاّگەیەک -7
ی کێبڕکێ بە پێی کۆَّرەی ضاڵ  ٗٓ بچْٔىە ضاڵی ئاییْذەدا دٗٗبارە    بۆیاُ ٕەیەٗەرّاگیرێِ 

رچ٘ٗاّی  ٗاجە دٓ.  جەّٖا بۆ یەک ضاڵ پێذەدرێث اُ، ٗە ئەٗ ٍافەغیدٗٗەٍی پێػکەظ کردُ
ٍیع  دٗٗٓڵی ضاٗ   یٔ غنردّياُ ٕٔ ّٖا دٗٗ ضاڵ ٍافی پێػنٔ یی جٔ یی زاّطحی ٗ ٗێژٓ ئاٍادٓ

             ت  جایبٔٗ  ٗ پەیَاّگەیەکی حکٍ٘یپێػحر ىە ٕیچ زاّکۆ کە  بێث دٓ رچ٘ٗأّ ٗ دٓ ّٖا بۆ ئٔ جٔ
 .ِىە ّاٗەٗە ٗ دەرەٗەی ٕەرێٌ ٗەرّەگیراب

 ٍەرجە گػحییەکاّی ٗەرگرجِ : ً دٗٗٓ

خ٘ێْدددددذکارەی ىەزاّکدددددۆ ٗ پەیَاّگەکددددداُ ٗەردەگیرێدددددث پێ٘یطدددددحە ئەً ٍەرجددددداّەی ئەٗق٘جابی/
 خ٘ارەٗەی جێذابێث:

 خاٗەّی ڕەگەزّاٍەی عێراقی بێث.-1

ٗ  بێث ٕەرێَی ک٘ردضحاُئاٍادەییەکاّی ضەر بە ٗەزارەجی پەرٗەردەی دەرچ٘ٗی -2
،            بڕٗاّاٍەکەی پەضەّذ کرابێث ىەالیەُ بەڕێ٘ەبەرایەجی گػحی پەرٗەردەی پارێسگاکەیەٗە

دەییەکاّی دەرەٗەی ٕەرێٌ ٍافی پێػکەظ کردّی داٗاکاری ٗەرگرجْیاُ اٗاجە دەرچ٘ٗاّی ئاٍ
 ٌ.ٕەرێ ماّی ّییە ىە زاّکۆ

ىە پػکْیْی پسیػکی دەرچ٘ٗبێث بەپێی ئەٗ ٍەرجە جایبەجییاّەی بۆ ٕەر خ٘ێْذّێک -3
 دیاریکراٗە.

 ق٘جدابی/ئەٗ  ،ٗ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ( ضاڵ زیاجر ّەبێث بۆ خ٘ێْذّی بەیاّیدا03ُجەٍەّی ىە )-4
 %( بەضدەرەٗەیە ڕەچداٗی ٍەرجدی جەٍەّدی 80خ٘ێْذکارەی جێکڕای َّدرەی پدۆىی دٗازدەی ىە )

 .ٗٓ گریحٔ ماّیع دٓ یٔ پێػٔ  ییٔ ئاٍادٓ  رجٔ ً ٍٔ ٗ ئٔ ّاکرێثبۆ 

ٗ زیداجر ّەبێدث  ( ضداڵ35)ىە  بدۆ کدۆٍەڵەٙ پسیػدکٚجەٍەّٚ پێػکەغدکار ) وبۆ خ٘ێْذّی پاراىێ 
 .(( ضاڵ بۆ کۆىێژٗ پەیَاّگەکا40ُ)

دەرچ٘ٗاّٚ خ٘ێْذّٚ ک٘ردٙ ىە ّاٗچە ک٘ردضحاّیەکاّٚ دەرەٗەٙ ٕەرێدٌ ىەالیەُ ىێژّەیەکدٚ -5
غایطدحە بّ٘ٗیداُ ضدەیرٙ داٗاکاریەکاّیداُ  پێدٚجایبەت ىە ٗەزارەت بە ٕەٍإەّگٚ زاّکۆکداُ بە 

 دەکرێث. 
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 :ەکاّی ٕەرێٌیی ئاٍادٓىقی زاّطحی ٗ ٗێژەیی رچ٘ٗاّی  رگرجْی دٓ ٗٓ ً: ضێیٔ 
        ٚ بەغٚ زاّطحٚ بۆ پێػکەظ کردّٚ داٗاکدارٙ ٗەرگدرجِ یٚ دٗاّسەٙ ئاٍادەۆىدەرچ٘ٗاّٚ پ-1

ىە کۆىێژٗ بەغەکاّٚ ) کۆٍەڵەٙ پسیػکٚ ، ئەّذازیارٙ، زاّطث( دەجد٘اِّ جەّٖدا َّدرەٙ ٗاّە 
پەی٘ەّذیددذارەکاُ) فیسیددا، کیَیددا، بیرکددارٙ، زیْددذەٗەرزاّٚ، زٍدداّٚ ئیْگيیددسٙ( ئەژٍددار بددکەُ ، 
          ئەژٍددار کردّددٚ َّددرەٙ ٗاّەکدداّٚ جددر ئددارەزٗٗ ٍەّددذاّە دەبێددث بە ٍەرجێددک پێػکەغددکار

 ضەرجەً ٗاّەکاُ دەرچ٘ٗبێث. ىە

جدددی  زارٓ رمی ٗٓ ئدددٔ  ىدددٔ  مخراٗٓ غدددێ٘ازێنی یدددٔ  ( بددد11ٔ(ٗ)10یدددی پدددۆىی ) ێژٓڕژٍارمردّی  ٕدددٔ-2
جدی  زارٓ ٗ رٗٗی ٗٓ رٓ یی بدٔ ئاٍدادٓی  ر مدۆَّرٓ ضدٔ ك ىٔ یدٔ ٗٓ ر پێذاچّ٘ٗٔ ٕدٔ  ٗٓ  ردایٔ رٗٓ پٔ
 . ٗٓ مرێحٔ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ

بە پێٚ ڕەزاٍەّذٙ ٕەردٗٗ ٗەزارەجٚ خ٘ێْذّٚ بااڵٗ ج٘ێژیْەٗەٙ زاّطحٚ ٗ ٗەزارەجٚ )*
( 2018-2017طاڵٚ خ٘ێْذُ)ئەٍکە َّرە بۆ  دەکەیْەٗە ئاگادارخ٘ێْذکار /ق٘جابٚ،پەرٗەردە

ٗە پێػ٘ەخحە  ٗەرگرجِکێٚ ٗ ق٘جابٚ بە کۆَّرەٙ جەٗاٗٙ خۆٙ دەچێحە پێػبڕ ّابەخػرێث
  .(بەفەرٍٚ ئاٍادەیٚ یەکاُ ئاگادار کراّٗەجەٗە  ىەالیەُ ٗەزارەجٚ پەرٗەردە

 

 ری  مارٗبداری ّٕ٘دٔ حٚری گػد بدٔ ڕێ٘ٓ ری بٔ دٓ یاریدذٓ جدٚ رۆمایٔ ضٔ  بٔکە ت  ی جایبٔیەک ىیژّٔ-3
فددۆرً ٗ  ئەٗ ىێددژّەیە .مدداُ پێددک دەٕێْرێددثای پارێسگ ردٓ رٗٓ پددٔ حٚگػدد جددٚ رایددٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ  ىددٔ

ی زاّیارییەکداُ یڕاضحی ٗ درٗضدح یەجٚبەرپرضیار ردبیِ دەکات.ٗٗٗ  رچُ٘ٗ ی دٓ بڕٗاّأٍ
ی  ردٓ رٗٓ ماّی پدددٔٔ یگػدددحی  جییدددٔ رایٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ ٗ ردٓ رٗٓ پدددٔ  جدددٚ رایدددٔ بٔ ێ٘ٓبەڕ ىە ئەضدددحۆی

 دایە. ماُاپارێسگ

)جحطددیِ  ٗاجددٔ ))باغددحر کردّددٚ جێکددرای ٗٓ جاقینردّٔ  دٗٗبددارٓ  ی مددٔ ق٘جابی/خ٘ێْددذمارٓٗ  ئددٔ-4
زاّکدۆیٚ  ٙٗ ٗەرگرجْدٚ ڕاضدحەٗخۆ ی زاّندۆالیِ غدذاری پرۆضدٔ بٔ ّابێدث ،  مات دٓ اىَعذه(
پێی  چێث، ضدداڵی دإدداج٘ٗ بددٔ رّددٔ ّاٗیػددی دٓ  بنددات ٗٓ  مٔ غددذاری پرۆضددٔ ر بٔ گددٔ ٗ ئٔ بنددات.
  .زاّکۆیٚ ٙیا ٗەرگرجْٚ ڕاضحەٗخۆ پێػبڕمێ ی زاّنۆالیِ  چێحٔ ً دٓ مٔ یٔی ضاڵی  مۆَّرٓ

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 ەکاّی ٗەرگرجِيٍەرجە جايبەجي:چ٘ارەً 

 پێشکەش کردن بۆ     ز
ی  تێكرای نمره
رجێك مە بە  پۆلی دوانسه  

 أ
پسیػدنيەکاُ )پسیػدنی ، پسیػدنی  کۆىێژە

 دداُ ، دەرٍاّطازی(
ٍحر  % مددد85ٔ
 بێث ّٔ

  رزاّی ٗ میَیددددا ٗ فیسیددددل ىددددٔ ٗٓ ی زیْددددذٓ ٗاّددددٔرضددددێ  ٕٔ
 ً. ً یاُ دٗٗٓ مٔ خ٘ىی یٔ  بێث ىٔ ٍحر ّٔ (م240ٔ)

  ری م٘ىێژی پسیػنی فێحرّٔ ب

بێث  ٍحر ّدٔ (مدٔ 210) رزاّی ٗ میَیا ٗ فیسیل ىدٔ ٗٓ ی زیْذٓ مۆَّرٓ
مدد٘ىێژی   رچدد٘ٗاُ ىددٔ رگرجْددی دٓ ً، ٗٓ ً یدداُ دٗٗٓ مددٔ خدد٘ىی یٔ  ىددٔ

ی  رێدژٓ  یدٔ زاّنۆی ضيێَاّی ٗ زاّندۆی دٕدۆك ٕٔ  ىٔ  ری مٔ ڤێحرّٔ
%(بددۆ پارێسگامدداّی جددر 30)  ٗٓ  %(بددۆ پارێسگاییدد70ٔرگددرجِ ) ٗٓ
 بێث. دٓ

 ج
ٗت ٗ کيَيددداٗی  ازیاری ّدددّٔدددذ ئٔ کدددۆىێژٙ

 (ەٗت ، پحرٗه ، کيَياٗیّ )بەغەکاّی
ٍحر  % مددد80ٔ
 بێث ّٔ

رضددێ ٗاّەی )کیَیددا، ٍاجَاجیددک، فیسیددک(ی ىە  ی ٕٔ مددۆَّرٓ
 .( کەٍحر ّەبێث ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗە240ً)

 د
بەغددەکاّی ئەّددذازیاری ىە زاّکۆکدداُ جددگە 

 ىە بەغەکاّی خاڵی )ج(
% کەٍحدددر 80

 ّەبێث

( 160ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍاجَاجیدددک، فیسیدددک(ی ىە ) مدددۆَّرٓ
بەغددددەکاّی  کەٍحددددر ّەبێددددث ىە خدددد٘ىی یەکەً یدددداُ دٗٗەً.

ّابێددث ّەخۆغددی ڕەّگبیْددی )عَددٚ  بیْاضددازی ٗ جەالرضددازی
 االى٘اُ(ی ٕەبێث.

ٓ 
بەغددددددددەکاّی ئەّددددددددذازیاری ىە کددددددددۆىیژە 

 جەکْیکییەکاُ
% کەٍحدددر 80

 ّەبێث
( 160ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍاجَاجیدددک، فیسیدددک(ی ىە ) مدددۆَّرٓ

 کەٍحر ّەبێث ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً.

ٗ 
کددددۆىیژی  / ٙکددددارگێڕ ْينددددٚبەغددددی جەک

 ضيێَاّیٗىێر ٗ ٔ ٕجەکْیکی 
 

 .بێث یی ێژٓٗ ٗ دەرچ٘ٗی ىقی زاّطحی

 ز
ی ىگػددث کددۆىیژ ٗ ضددک٘ /بەغددەکاّی زٍدداّی ئیْگيیددسی 

  ٕەردٗٗ خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗ ئێ٘اراُ  ىٔزاّنۆماُ 
کەٍحدر ّەبێدث ىە  %(46ٗاّەی زٍداّی ئیْگيیدسی ىە )ی  َّرٓ

 .خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً

 ح
گػددث کددۆىیژ ٗ / بەغدەکاّی زٍدداّی کدد٘ردی ٗ عەرەبددی 

زاّنۆمددداُ ٗىە ٕەردٗٗ خ٘ێْدددذّی بەیاّیددداُ ٗ ضدددک٘ڵی 
 ئێ٘اراُ

 
زٍاّی ک٘ردی بۆ بەغدی کد٘ردی ٗ ٗاّەی زٍداّی عەرەبدی 

%( کەٍحر ّەبێث ىە خد٘ىی یەکەً 60بۆ بەغی عەرەبی ىە )
 یاُ دٗٗەً.

 ط
جی/کۆىیژی  اڵیدددددددٔٔ کۆٍ غدددددددی مددددددداری بٔ

   ئەدەبیات/زاّکۆی ضەالحەددیِ
 

ی ٗاّەی زٍداّی  ٗێژەیدی بێدث ٗ َّدرٓ زاّطدحی ٗ  دەرچ٘ٗی ىقدی
 .ً  ً یاُ دٗٗٓ مٔ بێث ىە خ٘ىی یٔ ٍحر ّٔ %( م64ٔ)  ئیْگيیسی ىٔ

  کۆىیژەکاّی پەرضحاری ىە ٕەر زاّکۆیەک ی

پێ٘یطدددحە چددداٗپێکەٗجِ ىە کدددۆىیژەکە ئەّجددداً بدددذات پددداظ 
ڕاگەیاّدددددذّی ئەّجاٍەکددددداّی ٗەرگدددددرجِ، ٗە ک٘رضدددددیەکاّی 

پەرضدددحاری ىەٕەر زاّکدددۆیەک ىە خ٘ێْدددذُ ىە کۆىیژەکددداّی 
%( بددددۆ ڕەگەزی ٍددددێ 75%( بددددۆ ڕەگەزی ّێددددر ٗ ىە )25)

  رضددحاری ىددٔ مدد٘ىێژی پٔ  غددی ٍاٍدداّی ىددٔ بٔ  ىددٔ  ، جگددٔدەبێددث
  یٔ زی ٍێیْٔ گٔ ّٖا بۆ ڕٓ ٗىێری پسیػنی جٔ زاّنۆی ٕٔ

 ک
بەغدددی جەّذرٗضدددحی کدددۆٍەڵ ىە کدددۆىیژی 

 جەکْیکی ضيێَاّی

دەرچدددددد٘ٗاّی 
ئەً بەغددددددددددە 
ّاّٗیػددددددددداّی 
خۆپاراضددددحْی 
جەّذرٗضددحیاُ 
پددددددددددددددددددددددددددێ 
 .دەبەخػرێث

ی ٕەرضدددێ ٗاّەی )زیْدددذەٗەرزاّی، کیَیدددا،  ٍەرجە مدددۆَّرٓ
( کەٍحدددر ّەبێدددث ىە خددد٘ىی یەکەً یددداُ 210فیسیدددک(ی ىە )

 دٗٗەً. 
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 پێشکەش کردن بۆ     ز
ی  تێكرای نمره

رجێك مە بە  پۆلی دوانسه  

 ه

 ماُ ّذرٗضددددددددحیٔ جٔزاّطددددددددحە  یکددددددددۆىێژ
 یژيددددددددددددداّ ی)کيَيدددددددددددددا یبەغدددددددددددددەکاّ

 یزاّکددۆ/(ٍاینرۆبددایي٘جی پسیػددنی،ميیْنی
 یاّطدددددحزٙ سمددددد ىيٗ یپسيػدددددک یٕەٗىێدددددر

بەغدددی  ،دٕدددۆک یىە زاّکدددۆ یجەّذرٗضدددح
ای٘ىۆجی،کيیْیکەه ٍیدددددددددذیکەه ٍایکرۆبددددددددد

 .کۆیە ٙۆضایکۆىۆجی ىە زاّن

بددددددۆ زاّدددددددیِ 
دەرچدددددد٘ٗاّی 
ئەً بەغدددددداّە 
ّازّدددددددددددددداٗی 
پسیػدددددددددددددددک 
ٗەرّدددداگرُ ٗ 
ٍددددددددددددددددداٗەی 
خ٘ێْدددددددددذّیاُ 

 چ٘ار ضاڵە

)زیْدددذەٗەرزاّی، کیَیدددا، یٕەرضدددێ ٗاّە یٍەرجە کدددۆَّرە
يەکەً يدددداُ  یکەٍحددددر ّەبێددددث ىە خدددد٘ى 210فیسیددددک(ی ىە 

 .دٗٗەً

 جٖی /زاّنۆی دٕۆك پالُ داّاُ  ً

بددددددددۆ زاّددددددددیِ 
دەرچددددددددد٘ٗاّی 
ئەً بەغدددددددددددددە 
ّازّددددددددددددددددداٗی 

ّدددددذازيارٙ ٔ ئددددد
پدددددددددددددددددددددددددالُ 
 ٗەردەگدددددددددددرُ
ً  خ٘ێْددددذُ ىددددٔ

(پێددْچ 5)  غددٔ بٔ
ی  بددڕ  ٗٓ،  ضدداڵٔ

جێچدددددددددددددددد٘ٗی 
        خ٘ێْددددددددددددددددددذُ 

( $3000 )
زار  ضددددددێ ٕددددددٔ

ر  ٕدددٔ بددۆ  دۆالر
ی ضدددددددددددددددددداىێن

  خ٘ێْددددددددددذُ ٗٓ
ً  پێْجدددٔضددداڵی 

بدۆ   خۆراییدٔ  بٔ
  ق٘جابی .

ی ق٘جددابی  بێددث مددۆَّرٓ دٓ  ٗٓ  غددی زاّطددحیٔ رگددرجِ بددۆ بٔ ٗٓ
زٍاّی  بددددٔ  غددددٔ ً بٔ خ٘ێْددددذُ ىددددٔ  بێث ٗٓ ٍحر ّددددٔ % مدددد74ٔ

  یەکەً  م٘رضدٚ ً  مٔ یٔ  ضاىٚ خ٘ێْذکارق٘جابٚ/ ، ٔ ئێْگيیسی
ضددث  ً دٓ م٘رضددی دٗٗٓ  ىددٔ  ٗٓزٍدداّی ئیْگيیددسی دەخ٘ێْێددث 

زٍداّی  ی  ی ٗاّدٔ بێدث َّدرٓ دٓ  مدات خ٘ێْذّی زاّطدحی دٓ  بٔ
بێث  ٍحر ّدٔ % مد70ٔیی  ی ئاٍدادٓ پدۆىی دٗاّدسٓ  ئێْگيیسی ىدٔ

 ( زیاجر بێث. 30)  غنار ّابێث ىٔ ّی پیػنٔ ٍٔ جٔ  ٗٓ

ُ 
 ر( مۆٍپی٘جدٔ)ئاٍدار( ٗ )ئاٍارٗبەغدەکاّی 
 ىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ٗ)ٍاجَاجیل(

 
ی  ی ٗاّددٔ بێددث مددَّ٘رٓ دٓ ٗٓ  دەرچدد٘ٗی ىقددی زاّطددحی بێددث

 بێث .  ٍحر ّٔ % م46ٍٔاجَاجیل 

 ش

بەغددٚ کۆٍەڵْاضددٚ/ فدداکەڵحٚ ٍرۆڤددایەجٚ/ 
زاّکدددۆٙ دٕدددۆک ٗە بەغدددٚ کۆٍەڵْاضدددٚ/ 

 فاکەڵحٚ ئاداب/ زاّکۆٙ ضۆراُ
 

%( کەٍحدر ّەبێدث ىە 64ئیْگيیدسٙ ىە )َّرەٙ ٗاّەٙ زٍداّٚ 
 خدد٘ىٚ یەکەً یدداُ دٗٗەً، ق٘جددابٚ/ خ٘ێْددذکار ضدداڵٚ یەکەً
ىەً بەغددداّە جەّٖددددا زٍددداّٚ ئیْگيیددددسٙ دەخ٘ێْێدددث ٗ ضددددێ 
ضدددداڵەکەٙ جددددر پطددددپۆرٙ کۆٍەڵْاضددددٚ دەخ٘ێْێددددث کە ىە 

 %( ٙ ٗاّەکاّٚ بە زٍاّٚ ئیْگيیسٙ دەبێث50)

 ع

بەغددددٚ کددددارگێرٙ گددددازٗ ّەٗت ٗ ٗٗزە/ 
کۆىێژٙ کدارگێرٙ گػدحٚ ٗ بەڕێد٘ەبردّٚ 

 / زاّکۆٙ چەرٍ٘ٗضاٍاّٚ ضرٗغحٚ
 

دەرچد٘ٗٙ ىقدٚ زاّطدحٚ بێدث ٗە ق٘جابٚ / خ٘ێْذکار دەبدێ 
%( کەٍحدددر ّەبێدددث 70َّدددرەٙ ٗاّەٙ زٍددداّٚ ئیْگيیدددسٙ ىە )

 چّ٘کە خ٘ێْذُ ىەً بەغە بە زٍاّٚ ئیْگيیسٙ دەبێث.

 ف

کدددارگێرٙ گػدددحٚ ٗ ژٍێریدددارٙ/ بەغدددٚ 
کۆىێژٙ کدارگێرٙ گػدحٚ ٗ بەڕێد٘ەبردّٚ 

 ضاٍاّٚ ضرٗغحٚ
 

 .دەٗاً دەکەُ چەٍچەٍاڵئەً دٗٗبەغە ىە 

  کػح٘کاڵکۆىێژەکاّٚ  ؼ
ئیْگيیدسٙ( ىە  -زیْدذەٗەرزاّٚ -ٕەریەک ىە ٗاّەکاّٚ) کیَیدا

%( کەٍحددددر ّەبێددددث ئەً ٍەرجە بددددۆ ضدددداڵٚ خ٘ێْددددذّٚ 65)
 ( جێبەجٚ دەکرێث.2018-2019)
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  رێٌ ماّی ٕٔەیَاّگ پٔزاّکۆ ٗ   ىٔ ەکاُیی پیػٔ ییە رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ رگرجْی دٓ ٗٓ :پێْجەً 
  ی ٕاٗجا بٔیژمۆى  پارێسگا ىٔ ر ئاضحی ضٔ ىٔ ەکاُیی پیػٔ  ییٔ ئاٍادٓی اّرچ٘ٗ دٓ یٍ مٔ یٔ-1

ٍحر  % م80ٔ  ی ىٔ ەَّرەک ٙجێنڕا رجێل  ٍٔ بٔىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ٗەردەگیرێث  ییەکەیپطپۆر
 .اّێث بە پاراىێو ٗەربگیرێث٘کەٍحر ب٘ٗ دەج (%80ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکەٙ ىە )ٗە  بێث ّٔ
ئەگەر پارێسگا  ر ئاضحی ضٔ ىٔ ەکاُیی پیػٔ  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓ ٍی ً ٗ ضێیٔ ٗ دٗٗٓ ً مٔ یٔ-2

 بە پطپۆرییەکەی ٕاٗجاىە بەغی  یەکاُمْینی جٔ یژەمۆى (ی جێذا ّەب٘ٗ ئەٗا ىە1ٍەرجەکاّی خاڵی )
 .بە ضیطحەٍٚ پاراىێو ٗەردەگیرێث

  ەژٍار دەکرێث(ئر دٗٗ خ٘ىی یەکەً ٗ دٗٗەً  ٕٔ ر ئاضحی ضٔ ىٔ اُرچ٘ٗ دٓ یٍ مٔ یٔ)   
   غی  بٔ ّٖا ىٔ جٔ دٗٗەًٗ  ً مٔ خ٘ىی یٔ ٕەردٗٗ  ماُ ىٔ ییٔ پیػٔ  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓ-3

)ٍەرجٚ چاٗپێکەٗجِ ٗ راضحەٗخۆ ێ٘ازٙبە غگیرێِ  ردٓ ماُ ٗٓ یَاّگٔ پٔ  ٕاٗپطپۆر ىٔ
ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ ىە  بێث ٍحر ّٔ %( م64ٔ) ماّیاُ ىٔ َّرٓ ٙرجێل جێنڕا ٍٔ بٔ جاقیکردّەٗە(

%( 25)  رگیراٗاّی ىٔ ی ٗٓ ٗ ژٍارِٓ ێٗەردەگیر ڕێَْاییەکاّٚ پاراىێو پێٚ%( کەٍحر ب٘ٗ بە 64)
 .بێث زیاجر ّٔپالّٚ ٗەرگرجِ 

ی  یَاّگٔ پٔ ىٔ ئافرەجاُ ٗ ٍْذاڵبُ٘ٗغی  بٔ  ىٔ ٗەردەگیرێِ ماّی ٍاٍاّی ییٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ-4
مْینی ضيێَاّی  ی جٔ یَاّگٔ پٔ بەغی ژّاُ ٗ ٍْذاڵبُ٘ٗ ىە ضۆراُ ٗٗىێر ٗ  ٕٔمْینی  جٔ
 .ر ئاضحی پارێسگا ضٔ ىٔ گیرێِ ردٓ ٗٓ
پێػکەظ ٍافٚ  ّٚ داىە ضاڵٚ دەرچ٘ٗضەبارەت بەدەرچ٘ٗاّٚ ئاٍادەییە پیػەییەکاُ جەّٖا -5

 کردّیاُ ٕەیە.
پیػەییەکاُ ٗ ئاٍادەییەکاّٚ ٍاٍاّٚ ىە ٕەردٗٗ خ٘ىٚ یەکەً ٗ دٗٗەً دەرچ٘ٗاّٚ ئاٍادەییە -6

%( کەٍحر ب٘ٗ جەّٖا ىە بەغٚ ٕاٗپطپۆر ىە پەیَاّگەکاُ 64ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ ىە )
 ڕێَْاییەکاّٚ پاراىێو ٗ خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ.  پێٚبە ِ ێٗەردەگیر
 ئیطالٍیماّی خ٘ێْذّی  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓٗەرگرجْی : غەغەً 

جی  زارٓ ٗٓ  ر بٔ ماّی خ٘ێْذّی ئیطالٍی ضٔ ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓ  ىٔ ەًییەکەً ٗ دٗٗەً ٗ ضێ-1
پێی  گیرێِ بٔ ردٓ ٗٓىە زاّکۆکاُ بی  رٓ ماّی زٍاّی عٔ غٔ بٔ رێٌ ىٔ ر ئاضحی ٕٔ ضٔ ىٔ  ردٓ رٗٓ پٔ

 .بێث ٍحر ّٔ مٔ %75  یاُ ىٔ َّرٓجێکڕای رجێ  ٍٔ  ضْ٘ری ج٘گرافی بٔ

ىەضەر  بە غێ٘ەٙ ڕاضحەٗخۆ  ردٓ رٗٓ جی پٔ زارٓ ٗٓ  ر بٔ ضٔ یماّ ئایْییٔ  رچ٘ٗاّی خ٘ێْذّگٔ دٓ-2
  ژی زاّطحٔێمۆى بەغەکاّٚ ىە ) ٍەرجٚ چاٗپێکەٗجِ ٗ جاقیکردّەٗە(َّرە ێٚبْەٍاٙ پێػبڕک

 ِ.ێٗەردەگیررێٌ  می ٕٔ ر زاّنۆیٔ ٕٔ ىٔ ماُ ئیطالٍیٔ

             (2017-2016)پەیَاّگەٙ ئەزٕەر بۆ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ ٍٚ ٗ ضێیە ً ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ-3
ەکاُ ٗەردەگیرێِ ، یئەدەبیات ، زاّطحە ٍرۆڤایەجی زٍاُ یا ىێژٙۆبەغەکاّٚ زٍاّٚ عەرەبٚ ک ىە

( ضاڵ 30% کەٍحر ّەبێث ٗ جەٍەّٚ ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکاریع ىە )75بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە 
        ىە بەغەکاّٚ زاّطحە ئیطالٍیەکاُ  ێٚضیطحەٍٚ پێػبرکزیاجر ّەبێث، ئەٗاّٚ جر بە پێٚ 

 کێٚدەچْە پێػبڕ )ٍەرجٚ چاٗپێکەٗجِ ٗ جاقیکردّەٗە(زاّکۆیٚ ٙبە غێ٘ازٙ ڕاضحەٗخۆ
 .ٗەرگرجِ
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             ّٚ ٕەڵ٘ەغاٗەما ئیطالٍیٔ  زاّطحٔ  ی یَاّگٔ پٔٗ ضێیەٍٚ، بەغەکاّٚ  ً ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ-4
            غی ّسیل  ماّیاُ یاُ بٔ ٕاٗغێ٘ٓ  غٔ بٔ  ( ى2017ٔ-2016)ضاڵی خ٘ێْذّی  اّٚرچ٘ٗ دٓىە 
رجێل  ٍٔ  بٔ ،ٚ زاّطحە ئیطالٍیەکاُڵبەغەکاّٚ کۆىێژٗ ٗ ضک٘  ىٔ ٗەردەگیرێِ پطپۆریاُ  ىٔ

 بێث. زیاجر ّٔضاڵ ( 53)  ىٔ جەٍەّیػیاُبێث ٗ  ٍحر ّٔ مٔ %  80یاُ ىٔ مۆَّرٓ
  ردٓ رٗٓ جی پٔ زارٓ ٗٓ ر بٔ ماّی ضٔ یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ دٓرگرجْی  ٗٓ :حەٗجەً 

ژی ٕددّ٘ەرە ێٗ کددۆىزاّنۆی ضدديێَاّی  ماُ ىددٔ ج٘اّددٔ  رٓ ی ّٕ٘ددٔڵماّی ضددن٘ م٘رضددیٔ  ی %(02)-1
ىە فاکەڵحی زاّطدحی ٍرۆڤدایەجی  ماری  غێ٘ٓٗ  حەددیِ ٗ بەغی غاّۆاڵج٘اّەکاُ ىە زاّکۆی ضە

ی ماّ ج٘اّدددددٔ  رٓ ی ّٕ٘دددددٔەیَاّگ رچددددد٘ٗاّی پدددددٔ دٓمرێدددددث بددددۆ  رخاُ دٓ جدددددٔىە زاّکددددۆی دٕدددددۆک 
              ،(2016-2015) ی خ٘ێْدددددددذّیّضدددددددااڵ یاّدەرچدددددددّٖ٘ٗا  جدددددددٔ ٗ پەرٗەردە ضدددددددەربەٗەزارەجی

جێکدددڕای َّدددرەی پەیَاّگەیددداُ ىە  بە ٍەرجێدددک پێػدددکەظ کردّيددداُ ٕەيە ٚ ٍددداف( 2016-2017)
 کەٍحر ّەبێث. %(65)

بەغذار بِ ىە (یاُ ٕەیە پێ٘یطحە 1خاڵی ) ٍەرجەکاّی ی ق٘جابی/خ٘ێْذمارأّئەٗ -2
 ە ئاٍاژەڵِ، جاقیکردّەٗەکە ىە کۆىیژ ٗ ضک٘بضەرکەٗج٘ٗ جاقیکردّەٗەی ىێٖاج٘ٗیی ٗ جێیذا

َّرەی جاقیکردّەٗەی %( 40)ا ئەّجاً دەدرێث، َّرەی کۆجاییع بەً غێ٘ەیە دەبێث ماّذپێکراٗ
 .(ەیَاّگەپجێکڕای  َّرەی%( 60)ىێٖاج٘ٗیی ٗ 

ەکاّٚ ٗەرزظ ىە کۆىێژ)ضک٘ڵ( یەکەً ٗ دٗٗەً ٗضێیەً ىە ضەر ئاضحٚ پەیَاّگ ٗەرگرجْٚ-3
%( کەٍحر 75جێکڕاٙ َّرەٙ پەیَاّگەیاُ ىە ) ٗە دەبێث ٗەردەگیرێِ پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ

 .ّەبێث

%( ک٘رضٚ یەکاّٚ ٗەرگرجِ بۆ پاڵەٗاّاّٚ خ٘ێْذکاراّٚ پەیَاّگا ٗەرزغٚ یەکاُ 15)-4
 .َایەکاّٚ خ٘ێْذّٚ بەیاّیاُێْپێػبرکێ ٗ بە ٕەٍاُ ڕجەرخاُ دەرکرێث ئەٍەظ بە 

 ( بێث.2017-2016دەبێث پێػکەغکار دەرچ٘ٗٙ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ )-5

 ضەر بە ٗەزارەجٚ پەرٗەردە            ٙیەکەً: ٗەرگرجْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘جەر
 ىە زاّکۆ پۆىیحەکْیکیەکاُ:

حکٍ٘یەکاّٚ کۆٍپی٘جەر ىەضەر ئاضحٚ ٕەرێٌ  پەیَاّگەدەرچ٘ٗٙ یەکەً ٗ دٗٗەً ٗ ضێیەٍٚ -1
بە ٍەرجێک  ،ٗەردەگیرێِ ىە بەغٚ ضیطحەٍٚ زاّیارٙ کۆىێژٙ جەکْیکٚ ئەّذازیارٙ ٕەٗىێر

 کەٍحر ّەبێث، چّ٘کە بەغٚ ّاٗبراٗ بەغێکٚ ئەّذازیاریە. %(85)کۆَّرەیاُ ىە 

ىە  )حکٍ٘ٚ( ضيێَاّٚ ٍٙٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ  -2
گیرێِ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە دەکۆىێژٙ ئیْفۆرٍاجیکٚ ضيێَاّٚ بەغٚ کۆٍپی٘جەر ٗەر

 .کەٍحر ّەبێث %(80)

 ىە کۆىێژٙ )حکٍ٘ٚ( دٕۆک ٍٙٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ  -3
            بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ  ٗەردەگیرێِ،جەکْیکٚ کارگێرٙ دٕۆک بەغٚ ضیطحەٍٚ زاّیارٙ 

 .کەٍحر ّەبێث %(80)ىە 
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ىە کۆىێژٙ  )حکٍ٘ٚ( ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٙ ئاکرێٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ  -4
 %(80)بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە  گیرێِ،دەجەکْیکٚ ئاکرێ بەغٚ ضیطحەٍٚ زاّیارٙ ٗەر

  .کەٍحر ّەبێث

( ٍەرجٚ َّرەٙ پی٘یطحٚ جێذا ّەب٘ٗ ئەٗە 4،3،2،1دەرچ٘ٗەکاُ ىە خاڵەکاّٚ ) رئەگە-5
 دەج٘اّێث بە ضیطحەٍٚ پاراىێو ٗەربگیرێث.

پالّٚ ٗەرگرجْٚ پاراىێو ٗ خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ ىە بەغەکاّٚ کۆٍپی٘جەر ٗ ضیطحەٍٚ %( 20)ىە -6
حکٍ٘ٚ ٗ چ٘ٗاّٚ پەیَاّگە زاّیارٙ ضەر بە کۆىێژٙ جەکْیکیەکاّٚ زاّکۆ پۆىیحەکْیکیەکاُ بۆ دەر

 %(60)ضەر بە ٗەزارەجٚ پەرٗەردە بێث، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە  ئەٕيیەکاّٚ کۆٍپی٘جەرٙ 
               ٕەیە  بۆیاُ ٗە ئەٗا زاّکۆ پۆىیحەکْیکیەکاُ٘کەٍحر ّەبێث. ئەگەر ئەً رێژەیە پڕ ّەب

  .ک٘رضیە بەجاڵەکاُ پڕ بکەّەٗە بە دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ خۆیاُ

            ضەر بە ٗەزارەجٚ پەرٗەردە ٙدٗٗەً:ٗەرگرجْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘جەر
 ىە زاّکۆکاّٚ جر:

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٙ ٕەٗىێر)حکٍ٘ٚ( ىە زاّکۆٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ  اّٚدەرچ٘ٗ-1
         بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ  گیرێِ،دەکۆٍپی٘جەر ٗەرضەالحەددیِ ، کۆىێژٙ زاّطث بەغٚ 

 کەٍحر ّەبێث. %(80)ىە 

)حکٍ٘ٚ( ىە بەغٚ  ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٙ کەالرٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ دەرچ٘ٗاّٚ-2
 کەٍحر ّەبێث. %(80)بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە  ،ٗەردەگیرێِ کۆٍپی٘جەرٙ زاّکۆٙ گەرٍیاُ 

)حکٍ٘ٚ( ىەزاّکۆٙ  اّیەڕٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٙ ٔ يً ٗ ضێ ٗ دًٗٗٓ  مٔ یٔ دەرچ٘ٗاّٚ-3
 کەٍحر ّەبێث. %(80)بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە  ،ٗەردەگیرێِ اپەریِ بەغٚ کۆٍپی٘جەر ڕ

)حکٍ٘ٚ( ىەزاّکۆٙ  ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘جەرٙ ضۆرأُ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ دەرچ٘ٗاّٚ -4
 .کەٍحر ّەبێث %(80)بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە  ،ٗەردەگیرێِ ضۆراُ بەغٚ کۆٍپی٘جەر 

زرێِ  دابَٔ  بۆیاُ ّیٔ ٗەردەگیرێِ (4،3،2،1ماّی ) پێی خاڵٔ بٔ ی ق٘جابی/خ٘ێْذمارأّٗ  ئٔ-5   
 ، بە پێچەٗاّەٗە خ٘ێْذّەکەیاُ ٕەڵذەٗەغێحەٗە.ُ مٔ ٗاٗ دٓ م٘ خ٘ێْذُ جٔ جاٗٓ
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 رێَی ک٘ردضحاُ زاّکۆکاّی ٕٔ  کاُ ىٔ ج٘أّ  رٓ کاّی ّٕ٘ٔ غٔ بٔ  : ٗەرگرجِ ىٕٔەغحەً 

  .أ. دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی
ظ کردُ یاُ ضاڵێک پێػحر بێث  ضاڵی پێػکٔ  یی ىٔ ی ئاٍادٓ رچ٘ٗی دٗاّسٓ بێث دٓ داٗاکار دٓ-1

حکٍ٘ٚ ٗ جایبەت . بە ٍەرجێک پێػحر ىە ٕیچ زاّکۆیەکٚ یی( غی )زاّطحی ٗ ٗێژٓ بٔ ٗردٗ بۆ ٕٔ
 ٗەرّەگیرابێث.

ّاٗچە ىە رێَی ک٘ردضحاُ بێث یاُ  کاّی ضْ٘ری ٕٔ رچ٘ٗی خ٘ێْذّگٔ بێث داٗاکار دٓ دٓ-2
رێَی  پێی ضیطحَی ٕٔ  کاّی بٔ ٗٓ کردّٔرجێک جاقی ٍٔ  بٔێث ،ب رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضحاّیٔ

 ّجاً دابێث. ک٘ردضحاُ ئٔ
 .بێث ( ضاڵ زیاجر 30ّٔ)  ّی ىٔ ٍٔ بێث جٔ داٗاکار دٓ-3
 .بێث ٍحر ّٔ %( ک60ٔیی(  ) یی )زاّطحی ٗ ٗێژٓ ی ئاٍادٓ بێث جێکڕای َّرٓ داٗاکار دٓ-4
ی  کٔ ر کۆَّرٓ ضٔ ىٔ  %(ی َّر60ٓی ) ڕێژٓ  کرێث بٔ دٓ  چاٗی َّرٓ کاجی پێػبڕکێذا ڕٓ ىٔ-5
  ىٔ  رجێک ٍٔ  بێث بٔ دٓر ىێٖاج٘ٗیی ج٘اّطحی داٗاکار  ضٔ ىٔ  %(ی َّر40ٓی ) ڕێژٓ  بێث ٗٓ دٓ

 .زیاجر بێث  ّی٘ٓ  ىێٖاج٘یی ج٘اّطحی ىٔ
کاُ  / بڕٗاّأٍ  ک ) ڕۆژّأٍ ڵ خۆیذا بٖێْێث ٗٓ گٔ کاُ ىٔ ً دۆکۆٍێْحٔ رجٔ پێ٘یطحٔ داٗاکار ضٔ-6

 .ّذاّی ک٘ردضحاُ رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ضٔ الیٔ  ضْذ کراٗ بێث ىٔ ( پٔ  کاُ / ٗێْٔ / پێْاش اڵجٔ /خٔ
( ی 7 -1کاّی ) رجێک بڕگٔ ٍٔ  غی ٍ٘زیک بٔ ظ بکات بۆ بٔ ج٘اّێث داٗاکاری پێػکٔ ّابیْا دٓ-7

 .ىَێْێث ری خۆی بطٔ ی ّٕ٘ٔ ٕرٓ بٔ  بێث ٗٓجێذا 
 غی ٍ٘زیک ٗ  بٔ  خػرێث ىٔ بٔ یی ٗ غیاٗی ٍاٍۆضحایی دٓ ضحٔ رجی جٔ ٍٔ  داٗا کار ىٔ-8

 .ُ ظ بکٔ ج٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ کاُ( دٓ جٔ جایبٔ  ُ پێذاٗیطحیٔ گػث) خاٗٓ  کاری ٗاجٔ غێ٘ٓ    
 غی ٍ٘زیک  کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطحیٔ  

 ٗجِ. ڵ خۆیذا بٖێْێث بۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔ گٔ داٗاکار ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔ  پێ٘یطحٔ
 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطحیٔ   

  .ٗجِ ڕۆژی چاٗ پێکٔڵ خۆیذا بٖێْێث بۆ  گٔ کاّی ٕێڵکاری ىٔ ضحٔ رٓ داٗاکار کٔ  پێ٘یطحٔ
 اُّذ ٍٔ ٕرٓ بٔ  ب/

 .گیرێث ردٓ ّذ ٗٓ ٍٔ ٕرٓ ( ضێ ب3ّٖٔا ) غیل جٔ ر بٔ ماُ بۆ ٕٔ ج٘أّ  رٓ ماّی ّٕ٘ٔ غٔ بٔ  رگرجِ ىٔ ٗٓ  ت بٔ بارٓ ضٔ

رٓ  ی ّٕ٘ٔ یَاّگٔ یی یاُ پٔ ی ئاٍادٓ ی دٗاّسٓ ڵگری بڕٗاّأٍ بێث ٕٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ-1
 .ٕاٗجایاُ بێث کاُ یا  ج٘أّ

          یا ،رێَی ک٘ردضحاُ بێث کاّی ضْ٘ری ٕٔ رچ٘ٗی خ٘ێْذّگٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ بێث ّٕ٘ٔ دٓ-2
پێی ضیطحَی   کاّی بٔ ٗٓ رجێک جاقی کردّٔ ٍٔ  بٔ رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ ّاٗچە م٘ردضحاّیٔىە 
 .ّجاً دابێث رێَی ک٘ردضحاُ ئٔ ٕٔ
، ٗە ئەگەر جەٍەّٚ زیاجر بێث ( ضاڵ زیاجر 35ّٔ)  ّی ىٔ ٍٔ ّذ جٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔبێث  دٓ-3

 ( ضاڵ بە خ٘ێْذّٚ پاراىێو ٗەردەگیرێث.45ب٘ٗ جا )
 .بێث ٍحر ّٔ کاری کٔ (  ) خبرٓ زایی غارٓ پێْج ضاڵ-4
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ّذی  رٍٔ ّٕ٘ٔ  ( ٗٓ اىَذّیٔ  ی غارضحاّی )قاُّ٘ اىخذٍٔ یاضای ڕاژٓ  ىٔ ٔ يرپرضیار ّی زاّکۆ بٔ-5
         رپرضیارٓ خۆی بٔ  ی ٗٓ کٔ رخاُ بکات بۆ خ٘ێْذّٔ خۆی جٔ یٗاٗ جٔ بٔ دەبێث ّذ  ٍٔ ٕرٓ بٔ
 .ی کٔ جی خ٘ێْذّٔ رگرجْی ٍۆڵٔ ٗٓ  ىٔ
ی  کٔ  ر کۆَّرٓ ضٔ ىٔ  %(ی َّر60ٓی ) ڕێژٓ  کرێث بٔ دٓ  چاٗی َّرٓ کاجی پێػبڕکێذا ڕٓ  ىٔ-6
  بٔ،بێث  ّذی پاڵێ٘راٗ دٓ ٍٔ ٕرٓ ر ىێٖاج٘ٗیی ج٘اّطحی بٔ ضٔ ىٔ  %( ی َّر40ٓی) ڕێژٓ  بێث ٗٓ دٓ
  .ێثرچ٘ٗب ّذی دٓ ٍٔ ٕرٓ ج٘اّطحی بٔ ىێٖاج٘یی  رجێک ىٔ ٍٔ
 .ّذاّی ک٘ردضحاُ بێث رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ّذاٍی ضٔ بێث ئٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ بّٔذی  رٍٔ ّٕ٘ٔ-7
ک  ڵ خۆیذا بٖێْێث ٗٓ گٔ کاُ ىٔ ً دۆکۆٍێْحٔ رجٔ ّذ ضٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ پێ٘یطحٔ ّٕ٘ٔ-8

ر  ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ضٔ الیٔ  ضْذ کراٗ بێث ىٔ ( پٔ  کاُ/ٗێْٔ/پێْاش اڵجٔ کاُ/خٔ /بڕٗاّأٍ )ڕۆژّأٍ
 .٘ردضحاُّذاّی ک ٍٔ
ظ )چاالکی  پێػاّگای ٕاٗبٔ (5) ىٔبە دیکٍ٘ێْث   ٗٓ ٍٔ ّی کٔ الیٔ ّذ بٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ-9

دٗٗ  ت( ٗ ٕەرٗەٕا ت )چاالکی جایبٔ ک پێػاّگای جایبٔ کردبێث یاُ یٔ غذاری ظ( بٔ ٕاٗبٔ
 ظ(. ظ)چاالکی ٕاٗبٔ ٕاٗبٔ پێػاّگای

  غی ٍ٘زیک بٔ ظ بکات بۆ بٔ ج٘اّێث داٗاکاری پێػکٔ دّٓذی ّابیْا  ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ-10
 .ىَێْێث ری خۆی بطٔ ّذی ّٕ٘ٔ ٍٔ ٕرٓ بٔ  ( ی جێذا بێث 8ٓٗ -1کاّی ) رجێک بڕگٔ ٍٔ
غی  بٔ  خػرێث ىٔ بٔ یی ٗ غیاٗی ٍاٍۆضحایی دٓ ضحٔ رجی جٔ ٍٔ  ّذ ىٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ-11

ظ  ج٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ دٓ کاُ( جٔ جایبٔ  پێذاٗیطحیُٔ  )خاٗٓ گػث  کاری ٗاجٔ ٍ٘زیک ٗ غێ٘ٓ
 ُ. بکٔ

 غی ٍ٘زیک کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطحیٔ

 ٗجِ. ڵ خۆیذا بٖێْێث بۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔ گٔ ّذ ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ ٍٔر ّٕ٘ٔ  پێ٘یطحٔ   
 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطحیٔ  
   ڵ خۆیذا بٖێْێث بۆ ڕۆژی چاٗ  گٔ کاّی ٕێڵکاری ىٔ ضحٔ رٓ ّذ کٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ ٍٔر ّٕ٘ٔ  پێ٘یطحٔ  
 ٗجِ. پێکٔ  

  ٗ بەغەکاّی ٗەرزظ ڵ: ٗەرگرجِ ىە کۆىێژ ٗ ضکّ٘ۆیەً
 دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەییأ/  

            زاّطحی بەغٚ دٗاّسەی ئاٍادەیی ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار دەبێث جەّٖا دەرچ٘ٗٙ پۆىٚ-1
  .( بێث2017-2016ضاڵٚ) ٗێژەیی یا
پاڵێ٘راٗ دەبێث دەرچ٘ٗی خ٘ێْذّگەکاّی ضْ٘ٗری ٕەرێَی ک٘ردضحاُ بێث یاُ ىە -2

کردّەٗەکاّی بە پێی ضیطحَی بە ٍەرجێک جاقی رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ ّاٗچە م٘ردضحاّیٔ
                                     ٕەرێَی ک٘ردضحاُ ئەّجاً دابێث.                                                                                                

 .بێث ضەرٗٗجریا  (2199ق٘جابٚ / خ٘ێْذکار دەبێث ىەدایک ب٘ٗٙ ضاڵٚ)-3

بۆ ٕەردٗٗ کەٍحر ّەبێث %( َّرە 60کاّٚ ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ىە )جێکڕای َّرە پێ٘یطحە-4
  .ڕەگەز
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%(ی َّرە ىەضەر کۆَّرەکەی 60ىە کاجی پێػبڕکێذا ڕەچاٗی َّرە دەکرێث بە ڕێژەی )-5
ٗ  یی )اىيیاقة اىبذّیة( پاڵێ٘راٗ دەبێث ضحٔ %(ی َّرە ىەضەر ىێٖاج٘ٗیی ج40ٔدەبێث ٗ )

  رچ٘ٗبِ. دٓجێیذا 

( بۆٙ ٕەیە داٗاکارٙ 2016-2015دەرچ٘ٗٙ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ ) ٙق٘جابٚ/ خ٘ێْکار-6
پێػکەظ بکات ، بە ٍەرجێک ىە ٕیچ کۆىێژیک یا پەیَاّگایەک ٗەرّەگیرابێث ٗ َّرەکەغٚ 

 ( بگّ٘جێث، ٗ بەڵێْْاٍەی پێ پڕ بکرێحەٗە. 2017-2016ىەگەڵ َّرەٙ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ )

( ضٌ بۆ کچ کەٍحر 155( ضٌ بۆ ک٘ڕ ٗ )165خ٘ێْذکار بااڵٙ ىە )دەبێث ق٘جابٚ / -7
 ّەبێث.

 دەبێث ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ىە پػکْیْٚ جەّذرٗضحٚ گػحٚ دەرچ٘ٗبێث.-8

دەبێث ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ىە چاٗپێکەٗجْٚ کەضێحٚ ٗ جاقیکردّەٗەٙ جەضحەیٚ )اىيیاقە -9
 اىبذّیە( ٗ )جەکْیکٚ کاراٍەیٚ، ٍٖارٙ( دا دەربچێث.

ق٘جابٚ / خ٘ێْذکار پێ٘یطحە جو ٗ بەرگٚ جایبەجٚ ٗەرزظ ىەگەڵ خۆیذا بٖێْێث بۆ -10
 چاٗپێکەٗجْٚ کەضێحٚ ٗ ئەٗ ڕۆژاّەٙ جاقیکردّەٗەٙ جێذا ئەّجاً دەدات.

دەبێث ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ىە کاجٚ پػکْیْٚ جەّذرٗضحیذا کە ئەّجاٍٚ دەدات ٕەٍ٘ٗ -11
ّاٗ، پػکْیْٚ گ٘رچیيە، پػکْیْٚ کۆئەّذاٍٚ ٗەک پػکْیْٚ دڵ، ضۆّەرٙ ٕە ۆٍێْحەکاُدیک

ٕیَۆگڵۆبیِ ٗ  ٕەّاضە، پػکْیْٚ پێطث، )پػکْیْەکاّٚ خ٘ێِ( گرٗپٚ خ٘ێِ ٗ ڕێژەیٚ
 چەٗرٙ ٗ غەکرە بێْێث.

پێ٘یطحە پێػکەغکار ىە ّی٘ەٙ َّرەٙ ضەرجەً جاقیکردّەٗەکاُ زیاجر بە دەضث -12
 بٖێْێث.

 ُ بێث.دەبێث پێػکەغکار ٕاٗاڵجٚ ڕەضەّٚ ک٘ردضحا-13
 ب / پاڵەٗاّاُ  

ژٍار دەکرێِ بە ٍەرجێک ەئیاریساّاّی ٕەڵبژاردەکاّی ک٘ردضحاُ ٗ عێراق ٗەک٘ پاڵەٗاُ -1
جا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری  یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ث بەضەرب٘ٗبێ رّٔضێ ضاڵ جێپە

 ٗەرگرجِ.
بۆ یاری جاک ، بەدەضث ٕێْابێث ىەضەر ئاضحی عێراق ضێیەٍیپيەی یەکەً جا -2

جا بەرٗاری  یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ بەضەر ثێبجێْەپەڕێٗکۆٍەڵەکاُ بە ٍەرجێک ضێ ضاڵ 
 پێػکەغکردّی داٗاکاری ٗەرگرجِ.

پيەی یەکەً جا ضێیەٍی بەدەضث ٕێْابێث ىەضەر ئاضحی ٕەرێٌ بۆ یاری جاک ٗکۆٍەڵەکاُ -3
جا بەرٗاری پێػکەغکردّی  یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ث بەضەرێببە ٍەرجێک ضێ ضاڵ جێْەپەڕێ

 .داٗاکاری ٗەرگرجِ
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پيەی یەکەٍی بەدەضث ٕێْابێث ىەضەر ئاضحی پەرٗەردەکاّی پارێسگا ٗ ئیذارە -4
 ێثيبضەربەخۆییەکاّی ٕەرێٌ بۆ یاری جاک ٗکۆٍەڵەکاُ بە ٍەرجێک ضێ ضاڵ جێْەپەڕ

 جا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری ٗەرگرجِ. یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ بەضەر
ّاٗچە ێ٘راٗ دەبێث دەرچ٘ٗی خ٘ێْذّگەکاّی ضْ٘ٗری ٕەرێَی ک٘ردضحاُ بێث یاُ ىە پاڵ-5

بە ٍەرجێک جاقی کردّەٗەکاّی بە پێی ضیطحَی ،بێث  رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضحاّیٔ
 ٕەرێَی ک٘ردضحاُ ئەّجاً دابێث.

 .( ضاڵ زیاجر ّەبێث33جەٍەّی ىە )%( بێث 55ٗ) کەٍحر ّەبێث ىەکۆَّرەٙ -6
یا ضاڵی پێػحری خ٘ێْذُ بێث ، بە ٍەرجێک ىە ٕیچ زاّکۆ ٗ  ،دەرچ٘ٗی ٕەٍاُ ضاڵ-7

 اٍەی پێ پڕ بکرێحەٗە.ْٗەرّەگیرابێث ٗ بەڵێْ  (ت جایبٔ -یٕي )حنٍ٘ی ٗ ئٔ پەیَاّگەیەک
دەرچ٘ٗاُ بە پێێ ژٍارەی داٗاکراٗ ىە پالّی زاّکۆکاُ ٗە بە پێی کێبڕکێ ىەضەربْەٍای -8

 کۆَّرە ٗەردەگیرێِ.
%( کەٍحر 65پێػکەغکاراُ ىە دەرچ٘ٗاّی خ٘ێْذّی پیػەیی دەبێث جێکرای َّرەیاُ ىە )-9

 ّەبێث.
َّرە بۆ کۆَّرەکەی  ی%( 60ىە کاجی پێػبڕکێذا رەچاٗی َّرە دەکرێث بە ڕێژەی ) -10

پاڵێ٘راٗ  یی )اىيیاقة اىبذّیة( ضحٔ جٔ َّرە ىەضەر ىێٖاج٘ٗیی ج٘اّطحی ی%( 40دەبێث ٗ )
 .رچ٘ٗبێث دٓىێٖاج٘یی ج٘اّطحی   ێک ىٔرج ٍٔ  بٔ دەبێث
  پێ٘یطحە کەضی پێػکەغکار دۆکیٍ٘ێْحی ٕەبێث کە ىە الیەُ دەزگا پەی٘ەّذیذارەکاّەٗە -11

 بە فەرٍی پػحگیری ىێکرابێث ٗەک٘:
 ا. ىێژّەی ئۆڵۆٍپی ک٘ردضحاُ ٗ عێراق.      
 ب. ّ٘ێْەرایەجی ىێژّەی ئۆڵۆٍپی پارێسگاکاُ.     
 ج. بەڕێ٘بەرایەجی چاالکی ٗەرزغی پەرٗەردە.     
        ٗ بەغەکاُ دەبێث ، ڵٗەرگرجْی پاڵەٗاّاُ بە پێی پالّی ٗەرگرجْی کۆىێژ ٗضک٘-12

 جێپەڕ ّەکات. %(15)بە ٍە رجێک ڕێژەی 

 ُ. دٓدەپطپۆری جایبەجی خۆیاّذا ئەّجاً  پاڵەٗاّاُ جاقیکردّەٗە ىە-13

بٖێْرێث ىەضەر ئاضحی زاّکۆکاُ ٗ بەغەکاّی ٕاٗغێ٘ە ىە ىێژّەیەکی ّاٗەّذی پێک-14
 ضْ٘ٗری پارێسگاکاّذا بە ٍەبەضحی ئەّجاً داّی چاٗپێکەٗجِ ىەگەڵ پاڵەٗاّاّذا.

ٗ جاقیکردّەٗەی ىێٖاج٘ٗیی ىە ( پێػکەظ کردُ 2018-2017) خ٘ێْذّی بۆ ضاڵی-15
 دیاریکراٗدا ىە ضەرجەً زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ئەّجاً دەدرێث. یەك ماجی
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ماّی  مْینیٔ ىیحٔۆزاّنۆ پ  رگرجْی ق٘جابیاُ ٗ خ٘ێْذماراُ ىٔ ماّی خ٘ێْذُ ٗٓ دەیەً: رێَْاییٔ
 رێٌ: ٕٔ

ب٘ ق٘جابیاُ   جٔ رفٔ خطاّذّی دٓٓ ڕ ،ماُ مْینیٔ ىیحٔۆپ ۆی زاّن ٗٓ ماّی مردّٔ ضحٔ بٔ ٍٔ  مێل ىٔ یٔ
ی  ٗاّأٍڕضحٖێْاّی ب دٓ بٔ ۆُ ب خ٘ێْذُ بذٓ  بٔ  ی درێژٓ ٗٓ ٗ خ٘ێْذماراُ ب٘ ئٔ

 ۆُ ب ظ بنٔ پێػنٔ ارٙج٘اِّ داٗام ماُ دٓ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ ری٘ش. دٓۆماى بٔ
ڵ  گٔ ىٔ  دا مٔ مْینیأّ جٔ  ىێژٓۆٗ م مْینی ىٔ ری٘ضی جٔۆماى ی بٔ ٗاّأٍڕٗاٗمردّی ب جٔ

مْینی  ىێژی جٔۆم  ىٔ  مٔ  یَاّگٔ ی پٔ رچ٘ٗأّ ٗ دٓ . ئٔدەگّ٘جێثیاُ  مٔ رییٔۆپطپ
 .(ُ مٔ ٗاً دٓ ً دٓ مٔ ّاغی یٔۆق)  گیرێِ ىٔ ردٓ ٗٓ

ّذی  ێَْایی ّاٗٓڕٍاُ  ٗا ٕٔ بێث ئٔ ماُ ّٔ مْینٔ ژی جٔێىۆم  ماُ ىٔ یَاّگٔ می پٔ رییٔۆر پطپ ٕٔ
 مرێث. جێذٓ ر جێبٔ ضٔ رگرجْی ق٘جابیاُ/ خ٘ێْذماراّیاُ ىٔ ٗٓ

 
 یاُ: مْینٔ ىیحٔۆزاّنۆ پ  رگرجِ ىٔ ماّی ٗٓ رێَْاییٔ

بێث.  یی دٓ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ ماُ ب٘ دٓ زاّطحیٔ  غٔ رگرجْی بٔ %(ێ پالّی 50ٓٗی ) ێژٓڕ-1
ً  مٔ قّ٘اغی یٔ  ىٔ   ٗٓ رگرجْی ق٘جابیأّ ّذی ٗٓ ی ّاٗٓ ێگٔڕ  ىٔ  ً ق٘جابی ٗ خ٘ێْذمارأّ ئٔ
 ِ.ێگیر ردٓ ٗٓ

خ٘ێْذُ ٗ  ڵٍٚطا رچ٘ٗاّی ئٔ ب٘ دٓماُ  زاّطحیٔ  غٔ  رگرجْی بٔ %( پالّی 50ٓٗی ) ێژٓڕ-2
ً (ێع  ً ٗضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗاّی )یٔ دٓ  ً پالّٔ رجێل ئٔ ٍٔ بێث بٔ دٓ ٗپێػ٘ اڵّٚضا
 خ٘بگرێث.  ىٔ

پی٘یطحە ئەً پالّە دەرچ٘ٗاّٚ )یەکەً ٗدٗٗەً ٗ ضێیەً(ٙ ضەر ئاضحٚ بەغەکاّٚ ٕەر -3
( ىە خۆ بگرێث ٗ جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ 2017-2016پەیَاّگەیەک بۆ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ )

ڕێَْاییەکاّٚ  پێٚ%( کەٍحر ّەبێث ضەرجەً دەرچ٘ٗاّٚ جر دەچْە پێػبرکێ بە 80)
 ضیطحەٍٚ پاراىێو.

 .بە ضیطحەٍٚ پاراىێو بێث دٓ  ٗٓ ی خ٘ارٓ غێ٘ٓ ً بٔ  رچ٘ٗأّ دٓ ٗ رگرجْی ئٔ ٗٓ ٍەرجٚ
 
ٗخ٘ پاظ  اضحٔڕری٘ش ۆماى ٗاٗمردّی خ٘ێْذّی بٔ رگرجِ ب٘ جٔ ظ مردُ ٗ ٗٓ پێػنٔ-1

ی  ێگٔڕمات ٗ ىٔ  ضث پێذٓ ً( دٓ مٔ )خ٘ىی یٔ جاقیکردّەٗەکاُجایی ۆّجاٍی م رچّ٘ٗی ئٔ دٓ
ت  جایبٔ داجابەیطێکٚ  ضحٔ بٔ ً ٍٔ درێث. ب٘ ئٔ ّجاً دٓ ئٔ  ٗٓۆٍاری زاّنۆجی ج رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔ
 .بە ئّ٘اڵیِ مرێث دٓ ئاٍادە  ٗٓ مأّ مْینیٔ ىیحٔۆپ ۆرضێ زاّن ُ ٕٔ الیٔ  ىٔ

ی  ٗٓ رئٔ بٔ ربگیرێث ىٔ ظ مرد ٗٓ پێػنٔ داٗاکارٙ  / خ٘ێْذمارێل مٔبٚر ق٘جا ٕٔ  رج ّیٔ ٍٔ 
ی  ٗٓ مردّٔڕپ بۆ بێث. ماُ دٓ زاّطحیٔ  غٔ پێی پالّی بٔ بٔ ێپێػبرم  رگرجِ بٔ ٗٓ

ر  پێ٘ٓ  مرێث بٔ ً دٓۆرچّ٘ی دبي ی دٓ ّذی َّرٓ رێسبٔ، رگرجِ پێی پالّی ٗٓ ماُ بٔ م٘رضیٔ
 مارّإێْرێث. رێنی جر بٔ ماُ ٗ ٕیچ پێ٘ٓ ٗج٘ٗٓ رمٔ ضٔ  ضحْیػاّنردّی خ٘ازیارٓ ب٘ دٓ

ر جێ  ضٔ ىٔ ّیاُماّی ق٘جابیا ێَْایٔڕٍ٘ٗ  ( ٕٔازراٗ بِ یاُ ّ گیرێِ)دأٍ ردٓ ٗٓی  ٗأّ ئٔ-2 
ر  راٍبٔ بٔبەرپرش ّیە ٗەزارجَاُ ٗە  بُ٘( ی ئاٍادٓ ێژٓڕ) مرێث ٗاجٔ جێ دٓ بٔ
 ٗاٍنردُ. ت ٗدٓ ىٔۆٍ پێذاّٚماّیاُ ب٘  رٍاّگٔ فٔ
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ری٘ش ضْ٘ری ج٘گرافی ۆماى بٔٗاٗمردّی  رگرجْی ق٘جابیاُ / خ٘ێْذماراّذا ب٘ جٔ ٗٓىە -3
  ٗٓ ٍٔۆٗاٗمردّی دبي غار ٗ پارێسگای جٔ  ّذ ّابێث بٔ رگرجِ پابٔ ٗٓ  چاٗ ّامرێث ٗاجٔٓ ڕ
ی پارێسگا  ٗٓ رٓ غی پارێسگا ٗ دٓ بٔ  ت بٔ بارٓ ماّی خ٘ێْذُ ضٔ گػحییٔ  ێَْاییٔڕً اڵ بٔ
ر  ماّی ٕٔ زاّطحیٔ  غٔ بٔرچ٘ٗاّی  ی دٓ ێژٓڕپێی  بٔ  رگرجِ پالّی ٗٓ، مرێث چاٗ دٓٓ ڕ
 ظ دٓ مرێث. ك دابٔ یٔ یَاّگٔ پٔ

زیِ ٗ  گیرێِ ّاج٘اِّ دابٔ ردٓ مْیل ٗٓ ىێحٔۆٍی پ ضیطحٔ  ی بٔ ی/ خ٘ێْذمارأّ ٗ ق٘جابیأّ ئٔ-4
 ُ. ّجاً بذٓ ئٔ  ٗٓ گ٘اضحْٔ

 ماُ: مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرجْی دٓ غنردُ ٗ ٗٓ ٍیناّیسٍی پێػنٔ
ضیطحەٍٚ ی  غێ٘ٓ بٔ   ٗٓۆٍاری گػحی زاّنۆی ج ێگٔڕ  ٗخ٘ ىٔ اضحٔڕ غنردُ پێػنٔ
 بێث. مْیل دٓ ىیحٔۆپ

 بێث. ( د31/8/2017ٓ( جا ) 10/8/2017ظ مردُ ) ماجی پێػنٔ
 بێث. د7/9/2017ٓ  رایی ىٔ ی بٔ غێ٘ٓ  ماُ بٔ یاّذّی ّاٗٓ اگٔڕ

 .15/9/2017  ظ مردُ ٗاجٔ پێػنٔ  مرێث ب٘ گازاّذٓ رخاُ دٓ جٔ  فحٔ ك ٕٔ ی یٔ ٍاٗٓ
 . ٗٓ مرێحٔ رزدٓ ت بٔ زارٓ ب٘ ٗٓ  مٔ رگرجْٔ ّجاٍی ٗٓ ئٔ 20/9/2017  ىٔ

ی زاّطحی  ٗٓ ٗج٘ێژیْٔ اڵجی خ٘ێْذّی با زارٓ ٗٓ  جایی ىٔۆمئەّجاٍٚ  30/9/2017
 ّرێث. یٔ گٔ ادٓڕ

 ماّذا ۆزاّن  ماُ ىٔ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ ماّی پٔ ٍٔ مٔ رچ٘ٗاّی یٔ دٓ ٗەرگرجْٚ: یاّسەیەً 
 ً بِ (. مٔ رچ٘ٗی خ٘ىی یٔ رجێل دٓ ٍٔ بٔ)
  ر ئاضحی پارێسگا ىٔ ضٔ ماُ ىٔ مْینیٔ یَاّگٔ جٔ ی پسیػنی پٔ ىٔ ٍٔۆم  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-1

  .گیرێث ردٓ ىێژی پسیػنی ٗٓۆم
ىێژی پسیػنی دداُ ۆم  ر ئاضحی پارێسگا ىٔ ضٔ ماّی دداُ ىٔ غٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-2

 گیرێث. ردٓ ٗٓ
  ر ئاضحی پارێسگا ىٔ ضٔ ماُ ىٔ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ رٍاّطازی پٔ غی دٓ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-3

 گیرێث. ردٓ رٍاّطازی ٗٓ ىێژی دٓۆم
ر ئاضحی  ضٔ ٗت)ماربێنردُ ٗمّ٘حرٗه( ىٔ ى٘ژیای ّٔ مْٔ غی جٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-4

 گیرُ. ردٓ ٗت ٗٓ غی ّٔ ّذازیاری/بٔ ژی ئٔێىۆم ىەپارێسگا 
ّذازیاری /  م٘ىێژی ئٔ  ر ئاضحی پارێسگا ىٔ ضٔ  ٗٗپێ٘ی ىٔڕغی  بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-5

 .ێثگیر ردٓ ٗٗپێ٘ی ٗٓڕغی  بٔ
ّذازیاری /  م٘ىێژی ئٔ  ر ئاضحی پارێسگا ىٔ ضٔ  غی ٍیناّیل ىٔ بٔ  ً ىٔ مٔ ٘ٗی یٔرچ دٓ-6

 .ێثگیر ردٓ غی ٍیناّیل ٗٓ بٔ
 ٙاڕبێث جێن دٓ  ٗٓ یاّگرێحٔ ( د6،5،4،3،2،1ٓماّی) ی خاىٔ خ٘ێْذمارأّ/ٗق٘جابی ئٔ-7

%( کەٍحر ب٘ٗ 80ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ ىە ) ٗە بێث ٍحر ّٔ %( م80ٔ)  ماّیاُ ىٔ َّرٓ
 .ِێبە ضیطحەٍٚ پاراىێو ٗەربگیر دەج٘اِّ

          ماُ  مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ پٔ  غێنی ىٔ ر بٔ ٕٔ  ً ىٔ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-8
        گیرێِ.  ردٓ زاّن٘ماّذا ٗٓ  ی پسیػنی ( ىٔ ىٔ ٍٔۆم  ىٔ  ىێژی ٕاٗپطپ٘ری )جگٔۆم  ىٔ
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          (1)  ی ژٍارٓ پێی خػحٔ بٔ ّەبێثٍحر  ( مٔ%80)  ىٔ َّرەکاّیاُ ٙاڕرجێل جێن ٍٔ  بٔ
%( کەٍحر ب٘ٗ دەج٘اِّ بە ضیطحەٍٚ پاراىێو 80ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ ىە )ٗە 

 .ِێٗەربگیر
  ماُ ىٔ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ پٔ  رضحاری ىٔ غی پٔ ٍی بٔ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-9

%( 80)  ماّیاُ ىٔ َّرٓ ٙاڕجێن ٙ پەرضحارٙ ىە زاّکۆکاّذا ٗەردەگیرێِ.بە ٍەرجێکىێژۆم
%( کەٍحر ب٘ٗ دەج٘اِّ بە ضیطحەٍٚ 80ئەگەر جێکڕاٙ َّرەکاّیاُ ىە ) ٗە بێث ٍحر ّٔ مٔ

 .ِێپاراىێو ٗەربگیر
بەغٚ   ماُ ىٔ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ پٔ ً ىە ٕەر بەغێکٚ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ دٓ-10

ر  ٕٔ  بێث ىٔ یاُ ٕٔ مٔٔ یریۆر پطپ گٔ گیرێِ ئٔ ردٓ ماُ ٗٓ مْینیٔ جٔ  ىێژٓۆم ٕاٗجا ىە
              (.2)  ی ژٍارٓ پێی خػحٔ رێٌ. بٔ ی ٕٔ ر ضێ پارێسگامٔ ٕٔ  مْینی ىٔ ىێژینی جٔۆم
زاّکۆکاّٚ   ماُ ىٔٔ یریۆطپپ  م٘ىێژی ٕاٗجا بٔ  ٗا ىٔ ب٘ٗ ئٔ ماّیاُ ّٔ رییٔۆطپپر  گٔ الً ئٔ بٔ

ً بِ   مٔ ر چ٘ٗی خ٘ىی یٔ رجێل دٓ ٍٔ  بٔ گیرێِ ردٓ ٗٓ (ىیحەکْیکیەکاُۆجر )جگە ىەزاّکۆ پ
 (.1)  ی ژٍارٓ پێی خػحٔ  بێث بٔ ٍحر ّٔ %( م80ٔ)  ماّیاُ ىٔ ای َّرٓڕٗ جێن

 

 (1ی ) خػحٔ
 (ماُ مْینیٔ زاّن٘ پ٘ىیحٔ  ىٔ  رێٌ )جگٔ زاّن٘ماّی ٕٔ  ماُ ىٔ مْینیٔ جٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ دٓرگرجْی  ٗٓ

م٘ڵیژ)ضن٘ه(ی   یَاّگٔ پٔ  مْینی ىٔ غی جٔ بٔ ژ
 زاّن٘  ٕاٗجا ىٔ

ٕاٗجا  ظ بٔ
 ماّی زاّن٘ م٘ڵیژ)ضن٘ه(ٓىە

 باێ٘ى٘جی زاّطث دداّطازی .1
 میَیا زاّطث رٍاّطازی دٓ .2
 میَیا زاّطث ضرمردُ .3
 فیسیا زاّطث جیػل .4
 فیسیا زاّطث ری ضرٗغحی ضٔ چارٓ .5
 فیسیا زاّطث پػنْیْی چاٗ .6
 فیسیا زاّطث ماُ پسیػنیٔ  جاقیگٔ  ئاٍیرٓ .7
 جی٘ى٘جی زاّطث ٗت )مارپێنردُ ٗمّ٘حرٗه( ى٘جیای ّٔ مْٔ جٔ .8
 با مارٓ ّذازیاری ئٔ با مارٓ .9

 ٍیکاّیک ئەّذازیاری ٍیکاّیک .10
 ڕٗٗپێ٘ٙ ئەّذازیاری ڕٗٗپێ٘ٙ .11
 یاضا یاضا ٗ راٍیاری مارگێری یاضا .12
 ماُ راٍیارییٔ  زاّطحٔ یاضا مارگێری ضیاضی .13
 ئاٍار مارگێری ٗ ئاب٘ٗری ئاٍار ٗزاّیاری ، ئاٍار .14
 مارگێری مارگێری ٗ ئاب٘ٗری  خ٘غخأّ ، گػحگیری ج٘ری،مارگێری ّٔ محێبخأّ .15

غحیاری  ری گٔ غث ٗ گ٘زار، رێبٔ گٔ .16
 غحیاری گٔ مارگێری ٗ ئاب٘ٗری غحیاری زگاماّی گٔ ،مارگێری دٓ

 زاّطحی دارایی ٗباّل مارگێری ٗ ئاب٘ٗری مارگێری باّنی .17
 ه ضاٍاّی ئاژٓ مػح٘ماه ه ضاٍاّی ئاژٓ .18
 ری،باخذاری،بیطحاّناری زگٔ رٓ مػح٘ماه ری زگٔ رٓ .19
 رێَْایی مػح٘ماىی مػح٘ماه مػح٘ماىیرێَْایی  .20
 ری ڤیحێرّٔ ری پسیػنی ڤیحێرّٔ ( + کەالر قالٗٓ ىی )غٔ درٗضحی ئاژٓ .21
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 (2ی ) ػحٔخ      
 ەرگرجْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگە جەکْیکیەکاُ ىە زاّکۆ پۆىیحەکْیکیەکاُٗ      

م٘ىێژی   غی زاّطحی ىٔ بٔ مْینی م٘ىێژی جٔ  یَاّگٔ پٔ  غی زاّطحی ىٔ بٔ
 مْینی جٔ

 مارگێری باّل +ژٍێریاری
 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ جٔ
 مْینی مارگێری ضيێَاّی جٔ
 مْینی مارگێری دٕ٘ك جٔ

 مْینی ژٍێریاری ٗ دارایی جٔ

ڤاّی  رٗژّأٍ+ ڤاّی رٗژّأٍ+ یاّذُ راگٔ
+زاّیارٙ کحێبخاّە+ ىینحرّٗی ئٔ

 کارگێرٙ کحێبخاّە+ کحێبخاّە

 ٗىێر ٕٔمْینی مارگێری  جٔ
 مْینی مارگێری ضيێَاّی جٔ
 مْینی مارگێری دٕ٘ك جٔ

 مْینی ٍیذیا جٔ
 ىینحرّٗی ڤاّی ئٔ رٗژّأٍ

 ماُ ییٔۆٍر  رچاٗٓ ضٔ +ری مْینی بازارگٔ جٔ
کارگێرٙ  ++ کارگێرٙ ّەخۆغخاّە

مارگێری کارگێرٙ گٍ٘رگ++جەّذرٗضحٚ
 ی بازارگٔ مارگێری+گاۆم

مارگێری +  ضحٔ رٓ مارگێری مٔ+مارگێری مار
 ریۆگػحگیری ج + ّ٘ٗضیْگٔ

 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ جٔ
 مْینی مارگێری ضيێَاّی جٔ

 مْینی مارگێری جٔ
 

)جێبیْٚ ىە ڕێسبەّذیذا پێػیْەٙ 
ٕاٗپطپۆرٙ پەیَاّگە ٗ کۆىێژ بۆ 

 ٗەرگرجِ ڕەچاٗ دەکرێث( 

 یص مْ٘ى٘جیای داجابٔ جٔ مْینی ئیْف٘رٍاجینی ضيێَاّی جٔ یص داجابٔ
 بردّی ج٘ر رێ٘ٓ بٔ مْینی ئیْف٘رٍاجینی ضيێَاّی جٔ (NetWorkّیح٘ٗرك)

 م٘ى٘جیای زاّیاری جٔ
 ماُ مارگێرییٔ  ٍی زاّیاریٔ ضیطحٔ
 ر ٍی مٍ٘پی٘جٔ ضیطحٔ

 پاراضحْی زاّیاری
 کارگێرٙ ئەىیکحرّٗٚ

 کارەبا

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ جٔ
 مْینی ئیْف٘رٍاجینی ضيێَاّی جٔ
 مْینی مارگێری دٕ٘ك جٔ
 مْینی ئامرێ جٔ

 مْ٘ى٘جیای زاّیاری جٔ

+ ٗاضازی ٍیناّیل +ضارمردُ ٗ ٕٔ
 جەکْیکٚ ئۆجٍ٘بێو

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ جٔ
 ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ جٔ
 ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ جٔ

+   ٍیناّیل ٗ ٗٗزٍٓیکاّیک+ 
  ٗٗزٓ

 بیْاماری + بیْاضازی + رٗٗپێ٘ٗی + 
 مردّی رێگارێگا ٗباُ + درٗضث 

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ جٔ
 ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ جٔ
 ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ جٔ

 ٗىیر غارضحاّی/ٕٔ ّذازیاری ئٔ
 ٗىیر / ّٕٔذازیاری رێگاٗباُ ئٔ .ت

 ریگا ٗباُ/ دٕ٘ك
 

 پالّطازی غار/ ضيیَاّی ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ جٔ رٗٗپێ٘ٗی+ّذازیاری  ی ئٔ ٗێْٔ

 یاّذُ گٔ ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ جٔ ىینحرُٗ ئٔ +با  مارٓ +یاّذُ  گٔ

 ه ّذٗرضحی مٍ٘ٔ ضحنرد + جٔ ىی دٓ پٔ
جاُ  ڤاّی+ئافرٓ خ٘غٔ ّٔ+رضحاری  +پٔ
ژّاُ ٍْٗاه بُ٘ٗ +داینبُ٘ٗ  ٗىٔ

ری ضرٗغحی +پاراضحْێ  ضٔ +چارٓ
+ پەرضحارٙ دداُ+ دداُ ّذٗرضحی جٔ

 جیػک+ چاٗ

 ٗىێر ّذٗرضحی ٕٔ جٔمْینی  جٔ
 ّذٗرضحی ضيێَاّی مْینی جٔ جٔ
 ّذٗرضحی غێخاُ مْینی جٔ جٔ

 ری ضرٗغحی ضٔ چارٓ
 ه ّذٗرضحی ٗ مٍ٘ٔ جٔ

)جێبیْٚ ىە ڕێسبەّذیذا پێػیْەٙ 
ٕاٗپطپۆرٙ پەیَاّگە ٗ کۆىێژ بۆ 

 ٗەرگرجِ ڕەچاٗ دەکرێث(
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 (3خػحەی)                                   

گ٘اضحْەٗەی ق٘جابیاُ/ خ٘ێْذکاراُ ىە کۆىێژی کۆَّرە کەٍەکاُ بۆ کۆىێژی کۆَّرە بەرزەکاُ بۆ بەغە 
   زیِ ٗ دابٔ  ٗٓ بەپێ ی بڕگەی یەکەٍی گ٘اضحْٔ ٕاٗجاکاّیاُ

 ژ بەظ ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ بەغی ٕاٗجا ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ  

  .1 ڤێحێرّەری پسیػنیکۆىێژی  کۆىێژی پسیػکی

  .2 کۆىێژی زاّطث/ بەغی زیْذەٗەرزاّی کۆىێژی پسیػکی

  .3 ٍایکرۆبایۆىۆجیکۆىێژ/ فاکەڵحی زاّطحە جەّذرٗضحیەکاُ/  کۆىێژی پسیػکی

  .4 ضک٘ڵی جەّذرٗضحی/ ٍیذیکەه ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .5 پسیػنیالب٘رٙ  ّطحیزاماُ/ جەّذرٗضحیٔ  کۆىێژی زاّطحٔ کۆىێژی پسیػکی

  .6 کۆىێژٙ جەکْیکٚ جەّذرٗضحٚ / غیکارٙ ّەخۆغیەکاُ کۆىێژی پسیػکی

  .7 کۆىێژ/ فاکەڵحی زاّطث/ بەغی کیَیا کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .8 کۆىێژی زاّطحە جەّذرٗضحیەکاُ/ کیَیای ژیاّی کيیْکی کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .9 ضڕمردُزاّطحی  ماُ/ جەّذرٗضحیٔ  کۆىێژی زاّطحٔ کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .10 کۆىێژی کػح٘کاڵ ڤێحێرّەریپسیػنی کۆىێژی 

  .11 کۆىێژی زاّطث/ بەغی فیسیک کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی کارەبا

  .12 کۆىێژی زاّطث/ بەغی ٍاجَاجیک غارضحاّی کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی

  .13 کۆىێژی زاّطث/ بەغی کۆٍپی٘جەر کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی پرۆگراٍطازی

  .14 کۆىێژی زاّطث/ بەغی جیۆىۆجی کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی جیۆجەکْیک

  .Petroleum Geo Science  15ٗت ضک٘ڵی زاّطث/ پحرۆىیۆً جیۆضایْسی ّٔ ٗت کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی ّٔ

 کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا
کۆىێژە/فاکەڵحیەکاّی ئەدەبیات،زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ،زاّطحە کۆٍەاڵیەجیەکاُ 

 بەغەکاّی)ٍێژٗٗ،ج٘گرافیا،کۆٍەڵْاضی،غ٘ێْەٗار، فەىطەفە(
16.  

  .17 زاّنۆماُ   یاّذُ ىٔ غی راگٔ بٔ کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی راٍیاری 

  .18 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری/ بەغی ئاٍار کۆىێژی زاّطث/ بەغی ٍاجَاجیک

 کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا
          ٗ بەغٚ ئاب٘رٙ / بەغٚ کارگێرٙ کارکۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری

 ) جگە ىە بەغی ئاٍار(
19.  

   
 

 
 
 
 
 

+ رٍاّطازی ماُ + دٓ خ٘غیٔ غیناری ّٔ
 ئاٍێرٙ جاقیگە پسیػکیەکاُ

 ٗىێر ّذٗرضحی ٕٔ مْینی جٔ جٔ
 ّذٗرضحی ضيێَاّی مْینی جٔ جٔ
 ّذٗرضحی غێخاُ مْینی جٔ جٔ

 ماُ خ٘غیٔ غیناری ّٔ

 ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ جٔ تٗ  غیناری میَیایی + ّٔ
 ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ جٔ

 پحرٗمیَیا
 ّەٗت ٗ ٗٗزە

مػح٘ماه +ك +رێَْایی مػح٘ماىی پاراضحْی رٗٗٓ
 ری زگٔ رٓ مْینی ئامرێ جٔ ری زگٔ ماُ +رٓ ج٘أّ  مٔ داپ٘غراٗ+رٗٗٓ

 ّذٗرضحی ضيێَاّی مْینی جٔ جٔ ضڕکردُ
 

 ضڕکردُ
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 کاّٚیەحکٍ٘ َاّگاەیٗ پ ۆزاّک ە( ىٚۆیزاّک ٙۆٗخەاضحڕ) رگرجْٚەٗ ٚیَْاێر :دٗٗاّسەیەً 
 ک٘ردضحاُ َٚێرەٕ

 :رگرجِە/ پالّٚ ًٗەکیە

 ێٗ ج ەئاٍاد ظ،ەب ،ڵضک٘ ،ەَاّگەیپ حٚەڵفاک ژ،ێىۆک ،ۆزاّک ُیەالەى ەى ۆٗخەاضحڕ رگرجْٚەٗ
 ٙەضۆپر کاّٚەّاغۆقپێٚ ەابردٗدا بڕ ّٚاڵضا ەپالُ ى سٍٚیکاّیٍ چاٗکردّٚەڕ ەب ثێکرەد ێجەب

 ضْذکردّٚەک٘ردضحاُ دٗاٙ پ َٚێرەٕ کاّٚیەحکٍ٘ ۆزاّک ەى ْذُێپالّٚ خ٘ کردّٚەئاٍاد
 وێپاراى ْذّٚێخ٘ ۆب ثێبەّ ٍحرەک%(20)ەى کەیەژێڕ داەکەپالّ ەى ەٗ ،ەٗەجەزارەٗ ُیەالەى
ٗ  ارٙیّذازەٗ ئ ػکٚیپس ٙەڵەٍۆک کاّٚەژێىۆک ەى ْذُێخ٘ ەرگرجْەٗ ًەئ ث،یکرەد رخاُەج
زیْذەٗەرزاّٚ،کیَیا، کۆٍپی٘جەر ىە کۆىێژەکاّٚ ، بەغەکاّٚ اضای جٚەڵە/ فاکژیىۆکەى اضای غٚەب

ەکاّٚ زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ ٗ ڵىە کۆىێژٗ ضک٘ زاّطث ٗبەغٚ زٍاّٚ ئیْگيیسٙ
 .ەٗەحێّاگرئەدەبیات 

 :ێػبرکێکردُ ٗ پ ظەػکێپ یرجە/ ًٍەدٗٗ

پێذراٗە. ەردا ئاٍاژەٙ بجەّٖا ئەٗ ٗاّاّە دەبێث کە ىە ڕی)درٗش اىَفاضية(  رٙۆپطپ ٙەٗاّ-1
 اگەیاّذُ(.ڕٍەرجٚ دەرچُ٘ٗ ّاٍیْێث جگە ىە بەغەکاّٚ )ّٕ٘ەر ٗ ٗەرزظ ٗ -2

%( ٙ َّرە بۆ کۆَّرەٙ 70کۆىێژ دەبێث ٗ ) /%(ٙ َّرە بۆ جاقیکردّەٗە بەظ30ڕێژەٙ )-3
 ئاٍادەیٚ دەبێث.

 ٚڵضا ۆ( بٚەیژێک٘ردضحاُ )ىقٚ زاّطحٚ ٗ ٗ َٚێرەٕییەکاّٚ ەئاٍاد اّٚٗرچ٘ەد-4
خ٘ىٚ  اّٚٗرچ٘ەد ەى ێػبرکێپ ۆب ُ،ەبک ظەػکێداٗاکارٙ پ ج٘اِّە( د2017-2016)ْذّٚێخ٘
 کٚۆیەزاّک چیٕ ەى ە( ک2016-2015) ّْٚذێخ٘ ٚڵضا ٘إّٚەرٗەٕا دەرچ ٍذا،ەٗ دٗٗ ًەکیە

 کێکەٍحریِ کۆَّرەٙ پێػبڕ .ثێبەد اُیکردّ ظەک عێٍافٚ پ راُٗیگەرّەٗ تەبیحکٍ٘ٚ ٗ جا
بۆ بەغەکاّٚ )ٗەرزظ ٗ %(60) ەبۆ پەیَاّگە ٗ %( 60) ە%( بۆ کۆىێژ 65ٗبریحٚ دەبێث ىە )

 .ّٕ٘ەر(

 اُیکردّ ظەػکێپ ٍافٚ( 2017-2016)ْذّٚێخ٘ ٚڵضابۆ  پیػەییەکاُییە ەئاٍاد رچ٘اّٚەد-5
%( 65) ٗەبۆ کۆىێژ  ثێبەّ ٍحرەک %(75) یاُ ىەەَّرۆک کێرجەٍەب بەغٚ ٕاٗغێ٘ەۆب ەیەٕ

 .ثێبەّ اجریز ڵضا(30) ەى اُیّەٍەج ٗە کەٍحر ّەبێث بۆ پەیَاّگە

 پەیَاّگەکاُ ّاگرێحەٗە. ٗٗەرگرجْٚ ڕاضحەٗخۆ بەغە پسیػکیەکاُ ىە زاّکۆ-6 

 ( ضاڵ جێپەر ّەکات.30جەٍەّٚ پێػکەغکار ىە )-7

 .زٍاّٚ جاقیکردّەٗە ىەالیەُ بەغٚ زاّطحٚ پەی٘ەّذیذار دیارٙ دەکرێث-8

 دابەزیِ ىەً جۆرە ٗەرگرجْە ّییە. ٗگ٘اضحْەٗە-9

 ۆب ەٗەرەد جاّٚاڵٗٗ ەى ٚۆیزاّک ٙۆٗخەاضحڕ ْذّٚێٕاّذاّٚ داٗاکارٙ خ٘ ضحٚەبەٍەب-01
ٗ  اّٚیک٘ردضحاُ ٗ ب َٚێرەٕ رٙەٗرٗبەد کاّٚەجاڵٗٗ کاّٚیە ٚەیئاٍاد اّٚٗرچ٘ەد
 ەب اُیرگرجْەٗ ۆب ثێبکر ارٙید رگرجِەپالّٚ ٗ ٙەٗەرەد ەى کەیەژێڕ ێکرەد جٚڵەٗە٘دێّ
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ٗ  رچُ٘ٗەد ٚڵٗ ضا ُەٍەج ک٘ەٗ رج،ەٍ ێّذەٕەکردُ ى غٚۆچاٗپ ەڵگەى و،ێپاراى ٍٚەطحیض
 .ەَّرۆک

چەّذ بەظ ٗ زاّکۆٙ جیاٗاز ٕەیە بە ٍەرجێک  ۆکردّٚ ب ظەػکێداٗاکار ٍافٚ پ-11
ئەّجاً بذات ٗە پااڵٗجْٚ بۆ کۆَّرەٙ بەرزجریِ بەظ  اّەجاقیکردّەٗەٙ ىێٖاج٘ٗیٚ ىەٗ بەغ

 .دەبێث

       ُ،ەکەد وێپاراى ٙەژێڕ رەضەى ێػبرکێپ ەٕاج٘ٗەکاّٚ ضەرەٗە ڵخا ەى ەک ٙەٗاّەى ەجگ-21
 کاّٚییەَْاڕی چاٗکردّٚەڕ ەب راق،یٗ ع ٌێرەٕ کاّٚیە ٚەیئاٍاد ػ٘ٗٙێّٚ پاڵضا اّٚٗرچ٘ەدۆب
 ەحێبەد ەغاّەب ٗەى یٚۆٗخەراضح رگرجْٚەٗ ذکردّٚیکاّذ ٙەَّرەٗ ّذا،ەٍەج ٗەَّر ەى وێاىڕپا
 کٚەیەژّێى ُیەالەى ٗە ،رچُ٘ٗەد ٚڵضا ەى غٚۆچاٗ پ ە، ب وێپاراى ٙەژێڕٙ  ێکڕبپػ ۆب ٍاەبْ

ٗ ىەالیەُ ٗەزارەت  ثێکرەد ارٙید ْذُێخ٘ ێیکر کێغەب رەٕ ۆب ،ىە زاّکۆدا تەبیجاپطپۆر ٗ
 .پەضْذ دەکرێث

 ذاریّذە٘ەیپ ٙۆزاّک  َاّگاٙەی/ پىحٚە/ فاکژێىۆک ٍارٙۆج ەى ۆٗخەاضحڕکردُ  ظەػکێپ -31
 .ثێبەد

 :ٗجِەکێکردُ ٗ چاٗپ ظەػکێ/ پًیە ێض

زاّکۆکاّیاّەٗە  ّٚ( ٗە زاّکۆکاُ ىە ڕێگاٙ کەّاڵەکاّٚ ٍیذیاٗ ڕاگەیاّذ15/8/2017ىە )-1
ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ئاغْا بکرێث بە ٍەرج ٗ ڕێَْاییەکاّٚ ڕاضحەٗخۆ ٗ ئەٗ بەغاّەٙ کە بەً 

 ضیطحەٍە ق٘جابٚ ٗەردەگرُ.

ق٘جابٚ ئارەزٍٗٗەّذ ىەبەغە ڕاضحەٗخۆییەکاُ ضەرداّٚ جۆٍارٙ بەغەکاُ ىە کۆىێژٗ -2
پۆىٚ دٗاّسەٙ پێػکەظ بە جۆٍار دەکات پەیَاّگەکاُ دەکات ٗ ژٍارەٙ ئەزٍّ٘ٗٚ ٗ ئەّجاٍٚ 

، ىەالیەُ جۆٍارەٗە پۆىیْٚ داٗاکاریەکاُ دەکرێث ىەبەغە داٗاکراٗەکاّذا بە پێٚ ٍەرجەکاّٚ 
 بەغەکە.

،  ِی)ّ٘ٗض ٘ازٙێغ ەب(21/9/2017جاک٘ ) (16/9/2017) ەى ەٗەکردّیٗ جاق ٗجِەکێچاٗپ-3
/ ژیىۆزاّطحٚ ک ٙەژّیى ُیەالەىەٗ ثێدرەد ّجاًەئ ەٗەغەزاّطحٚ ب ٙەژّیى ُیەالە( ىکٚەزار
  ەى اجریز ای  ەکەژّیى رٙۆپطپ کٚێّذاٍەئ یەباغحر ٗا ەٗ ث،ێکرەد رغحٚەرپە،ضەَاّگەی،پیىحەفاک
   ًەئ ػحرێپ ەک ثێریگەردەٗ ەاّیزاّطح ەغەب ٗەئ زٍّ٘ٗٚەئ ەٗ ض٘ٗد ى ثێب ەکۆاّکز ٙەٗەرەد
 ەٗەکردّیجاق ٗەئ رەضەى ێػبرکێپ ەی% ( َّر30)  ٙەژێڕ ەٗ ەکردٗٗ ٗەرەیپ اُەیٍەطحیض
           ّٖاەج ٗجِەکێچاٗپ ەٗ ث،ێبەد ەییئاٍاد ەیَّر یاڕکیج رەضە% ( ى70)  ەیژێڕەٗ ثێبەد
 .ثێّاکر رخاُەج ۆب َّرەٙ ڵیخا چیٕٗ ثێبەد ْذکارێق٘جابٚ خ٘ اٗٙیغ ۆب

 

 ٙدٗاٙ ئەکحیف کردّٚ بەرّاٍە ئەىکحرّٗیەکە جۆٍارٙ بەظ کۆدٗ ئەّجاٍٚ جاقیکردّەٗە-4
 ّاٗ بەرّاٍەکەٗە. دەخاجە% 30
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  یطحی٘ێپ یکیکْەٗ ج یرەٗ ّٕ٘ یٗ زاّطح ەییٗ کاراٍ ییٖاج٘ٗێى ەک ەیاّیرۆپطپ ٗەئ ۆب -5
 ییٖاج٘ٗێى ٗەرئەضەى ەکەٗەکردّ یجاق یکاّەَّر %(10ٙ) ەیژڕێ ەیەٕ یرٍەف یْحێکٍ٘ۆد ەب
 .ەکەْحێکٍ٘ۆگرّگٚ د ی ێپ ەب ثێّرەداد یە

 رغحٚەرپەض ەب ٗجِەکیچاٗپ ٗەٗەکرّیجاق ّجاٍذاّٚەئ ەب ثێضحەذەڵٕ ظەزاّطحٚ ب ٙەژّێى-6
 سٗێئاٍ تەداىەع کٚێکاّسٍیٍ ەب ژێىۆزاّطحٚ ک ٙەژّێى ای ،ەَاّگەیپ حٚ،ەڵفاک ژ،ێىۆک ّٚەّجٍ٘ەئ

 زاّطحٚ. 

 :رگرجِەٗ اّذّٚەیاگڕ/ ًەچ٘ار

 .ثێّرەیەگەادڕ ەٗۆزاّک ُیەالەى (42/9/2017) ەى ییراەب ی٘ازێغ ەب کاُەّاٗ-1

 غکردُەػکێپ ەگازاّذ ۆب(2/10/2017)جاک٘ (25/9/2017)ەى کەیەفحەٕ ەیٍاٗ-2
 .ثیکرەرخاّذەج

 ەَاّگەی/پژێىۆک ُیەالەى خثەٗ عێپ کاُەزٍّ٘ٗەئ ەى زاەغار یىکەخ ەى ەگازّذ ەیژّێى-3
 ّجاًەئ کاُەگازاّذ ەى ْٚیٗ ٗٗردب ەٗەذاچّ٘ٗێپ کذاەیەفحەٕ ەیٍاٗەى ث،ێْرێٕەکذێپ حٚڵەفاک
 .داتەد

 کاّٚەذیکاّذ (5/10/2017جا ) ۆگػٚ زاّک یٍارۆج ُیەالەى کاُەگازّذ یبّ٘ٗ ٗاٗەج یدٗا-4
کردُ ٗ   ْٚیٗٗردب ۆب ثێردرێّەد / بەرێ٘ەبەرایەجٚ ّاٗەّذٙ ٗەرگرجِتەزارەٗ ۆب ٚیجاۆک
 .ٚیجاۆک رگرجْٚەٗ رٍاّٚەف رکردّٚەٗ د ضْذکردّٚەپ

 ۆ)زاّک ەیگێر ەى یکردّ ظەػکێپ یٍاف ەٍەطحیض ًەب رایرگەٗ ەیْذکاری/ خ٘ یق٘جاب ٗەئ-5
 .ثێْی( ّاٍِیال

 :ِیزەٗ داب ەٗە/گ٘اضحْ ًەْجێپ

 ۆب ٚۆیّاٗخ غٚەب کێرجەٍەب ثێبەد ِیزەداب یکاّییەَْایڕ یێپ ەب ەغاّەب ٗەئ ۆب ِیزەداب-1
 .ثێرچ٘ٗبەد ای ثێربچەد ەٗەکردّیجاق ەى ثێبەد ەٗ  ثێّاکر ِیداب

           ث،ێبەجر د یکاّۆزاّک ەى ٙ ڕاضحەٗخ٘یٚە٘ێٕاٗغ یغەب ۆب ّٖاەج ەغاّەب ًەى ِیزەداب-2
 .ذایرچّ٘ٗەد ٚڵضا ەى ٙەَّرۆکپێٚ ەب ای

 ەک ەیغەب ٗەئ ٍاُەٕ ۆب ثێبەٕ کٚەیەبژارد ەى اجریز ێثج٘اّەد ْذکاری/خ٘یق٘جاب-3
  ێجەػحیّ یْێغ٘ ەیٗەرەدەى رەگەئ ٌێرەٕ یجر یکۆیەزاّک ەى داتەد ّجاًەئ ذاێج ەیٗەکردّیجاق

 . ثێّاکر ِیداب ۆب ۆیّاٗخ غٚەبٗ بێث یبّ٘ٗ

زاّکۆیٚ ٗەردەگیرێث ّە دابەزیْٚ  ٙئەٗ ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکاراّەٙ کە بە ضیطحَٚ ڕاضحەٗخۆ 4
دەکرێث چّ٘کە ىەضەر بْەٍاٙ ئارەزٗٗ ٗ ىێٖاج٘ٗیٚ ٗ جاقیکردّەٗە ذەکرێث ّە دابەزیْٚ بۆ ىێ

 .ٗەردەگیرێث
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وخۆی زانكۆیی استوڕرگرتنی  ڵتی وه ناوی كولێژ/فاكو  
 مۆد ظ بٔ ضن٘ه ىحی  مۆىێژ/فامٔ زاّنۆ  ز

ٕێَایی 
زاّطحی 

 یی  ٗێژٓ

 1 704 میَیا    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  1

 1 705 رزاّی ٗٓ زیْذٓ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  2

 1 706 فیسیل    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  3

 1 707 ٍاجَاجیل    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  4

 3 146 رّٗٗی یی رێَْایی ٗ دٓ ردٓ رٗٓ پٔ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  5

 3 1033 ت ی جایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  6

 3 195 زٍاّی ک٘ردی    قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  7

 3 196 بی رٓ زٍاّی عٔ    قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  8

 1 149 فيسيل    قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  9

 1 147 رزاّی ٗٓ زیْذٓ    قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  10

 3 197 ک٘ردی زٍاّی    خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  11

 3 198 بی رٓ زٍاّی عٔ    خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  12

 3 708 زٍاّی ک٘ردی    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  13

 3 709 بی رٓ زٍاّی عٔ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  14

 3 710 زٍاّی ئیْگيیسی     ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  15

 3 1065 زٍاّی ضریاّی     ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  16

 3 711 ماری غێ٘ٓ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  17

 3 714 ٍ٘ضیقا   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  18

 3 712 غاّۆ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  19

 3 713 ٍا  ضیْٔ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  20

 3 153 ٗەرزظ     پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ ددیِ اڵحٔ ضٔ  21

 3 169 غەریعە   زاّطحە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  22

 3 170 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   زاّطحە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  23

 3 171 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ   زاّطحە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  24

 3 1066 ٗجاری ئاییِ     ردٓ رٗٓ پٔ   زاّطحە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  25

 3 172 زٍاّی ئیْگيیسی   جی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  26

 1 173 زاّطحٚ گػحٚ   جی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  27

 3 158 زٍاّی ک٘ردی   جی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  28

 2 160 جی الیٔ زاّطحی مۆٍٔ   جی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  29
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 3 179 باخچەٙ ضاٗایاُ   جی ڕٓ بْٔپەرٗەردەٙ  ددیِ اڵحٔ ضٔ  30

 1 159 ٍاجَاجیل   جی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  31

 3 117 ماُ ضیاضیٔ  زاّطحٔ   ماُ ضیاضیٔ  یاضا ٗزاّطحٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ  32

 1 120 فیسیل   زاّطث ددیِ اڵحٔ ضٔ  33

 1 121 ٍاجَاجیل   زاّطث ددیِ اڵحٔ ضٔ  34

 1 122 جی٘ىۆجی   زاّطث ددیِ اڵحٔ ضٔ  35

 1 123 ژیْگە   زاّطث ددیِ اڵحٔ ضٔ  36

 1 124 ضاٍاّٚ ئاژەه   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  37

 1 125 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیی   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  38

 1 126 پاراضحْٚ ڕٗٗەک   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  39

 1 127 پیػەضازٙ خۆراک   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  40

 1 128 ئاٗ خاک ٗ   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  41

 1 168 دارضحاُ   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  42

 1 166 ضاٍاّی ٍاضی ٗگیاّەٗەرە ئاٗیەکاُ   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  43

 1 167 ڕەزگەرٙ   کػح٘کاڵ ددیِ اڵحٔ ضٔ  44

 3 129 کارگێرٙ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  45

 1 130 ژٍێریارٙ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  46

 3 131 ئاب٘ٗرٙ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  47

 1 132 ئاٍار   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  48

 1 175 زاّطحٚ دارایٚ ٗ باّک   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  49

 3 176 ماُ  غحیارییٔ مارگێری رێنخراٗی گٔ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ددیِ اڵحٔ ضٔ  50

 2 133 ٍێژٗٗ   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  51

 3 134 ج٘گرافیا   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  52

 3 135 کۆٍەىْاضی   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  53

 2 136 غ٘ێْەٗار   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  54

 3 143 دەرّْٗاضی   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  55

 2 144 فەىطەفە   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  56

 3 162 کۆٍەالیەجیکاری    ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  57

 3 137 راگەیاّذُ   ئەدەبیات ددیِ اڵحٔ ضٔ  58

 3 138 زٍاّی ک٘ردی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  59

 3 141 زٍاّی فارضی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  60

 3 178 زٍاّی ج٘رکی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  61
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 3 165 زٍاّی ئەىَاّی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  62

 3 142 زٍاّی فەرەّطی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  63

 3 139 زٍاّی عەرەبی   زٍاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ  64

 3 213 ٍی٘زیل   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی  65

 3 254 ماری غێ٘ٓ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی  66

 3 1067 فيَطازی   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی  67

 2 260 ماُ الجییٔ مۆٍٔ زاّطحی جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  68

 3 257 ئیْگيیسی جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  69

 1 259 ماُ بیرمارییٔ  زاّطحٔ جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  70

 1 717 ر زاّطحی مۆٍپی٘جٔ جی رٓ بْٔی  ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  71

 3 264 ی ضاٗایاُ باخچٔ جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  72

 3 290 ری ی ّٕ٘ٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  73

 3 718 م٘ردی جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  74

 3 1068 ت ی جایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  75

 3 253 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ رزظ ٗ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  76

 3 258 جی رٓ رزغی بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ جی رٓ بْٔرزظ ٗ  ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  77

 3 277 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  78

 3 278 اىفقٔ ٗ اٗص٘ىٔ   ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  79

 3 279 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ   ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  80

 3 1069 پێع ّ٘ێژٗ ٗجار خ٘ێِ       ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  81

 2 285 مێژوو   یذ صادق ماُ/ضٔ ٍرۆییٔ  ٗ زاّطحٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  82

 3 286 جوگرافیا    یذ صادق ماُ/ضٔ ٍرۆییٔ  ٗ زاّطحٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی  83

 3 217 راٍیارٙیەکاُ  زاّطحٔ   یاضا ٗراٍیاری   ضيێَاّی  84

 3 1070 ماُ جیٔ ٗڵٔ ت ٗ پ.ّێ٘دٓ ضياضٔ   یاضا ٗراٍیاری   ضيێَاّی  85

 1 281 بایۆىۆجی     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی  86

 1 282 کیَیا     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی  87

 1 719 فیسیل     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی  88

 1 720 ٍاجَاجیل     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی  89

 1 220 فیسیل   زاّطث ضيێَاّی  90

 1 221 ٍاجَاجیک   زاّطث ضيێَاّی  91

 1 222 جیۆىۆجٚ   زاّطث ضيێَاّی  92

 1 224 بەرٗبٍ٘ی ئاژەڵی   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  93
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 1 225 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  94

 1 226 باخذاری   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  95

 1 228 زاّطحی خاك ٗ ئاٗ   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  96

  غٔ مارگیری ماری مػح٘ماڵی ٗ گٔ   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  97
 1 721 ی گّ٘ذّػیِ پێذاّی ّاٗچٔ

 1 227 زاّطحی خۆراک   ماُ کػح٘کاڵیٔ  زاّطحٔ ضيێَاّی  98

 3 229 کارگێرٙ مار   مارگێری ٗ ئاب٘ری ضيێَاّی  99

 1 230 ژٍێریارٙ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ضيێَاّی  100

 3 231 ئاب٘ٗرٙ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ضيێَاّی  101

 1 232 ئاٍار ٗ زاّیاری    مارگێری ٗ ئاب٘ری ضيێَاّی  102

 3 1035 بازار مردُ  مارگیری بٔ   مارگێری ٗ ئاب٘ری ضيێَاّی  103

 2 233 ٍێژٗٗ   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  104

 3 234 ج٘گرافیا   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  105

 3 235 کۆٍەىْاضی   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  106

 2 236 ٗار غ٘یْٔ   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  107

 3 287 جی اڵیٔ کاری کۆٍٔ   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  108

 3 237 راگەیاّذُ   زاّطحە ٍرۆڤایەجیەکاُ ضيێَاّی  109

 3 288 رگێراُ ٗٓ   زٍاُ ضيێَاّی  110

 3 238 ک٘ردی   زٍاُ ضيێَاّی  111

 3 239 عەرەبی   زٍاُ ضيێَاّی  112

 3 1036 بی فارضی دٓ زٍاُ ٗ ئٔ   زٍاُ ضيێَاّی  113

 1 903 ژٍێریاری دارایی ٗ ٗٗردبیِ    یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  114

 3 904 ماُ مارگێری پرٗژٓ   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  115

 1 909 زاّطحی دارایی ٗ باّنی   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  116

 1 1037 جی ٗڵٔ بازرگاّی ّێ٘ دٓ   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  117

 1 1038 ڵ٘جیای زاّیاری مْٔ جٔ   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  118

 3 910 غث ٗ گ٘زار گٔ   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی  119

 3 353 رزظ ٗٓ   رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  120

 3 390 ىْاضی مۆٍٔ   زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  121

 3 1071 گػحی   ضیاضحٔ   زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  122

 3 1072 خ٘ێْذّی ئاغحی ٗ ٍاڤ ٍرۆڤ   زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  123

 3 1073 خ٘ێْذّی ئیطالٍی    زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  124

 2 333 ٍێژٗٗ   زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  125



25 

 

 3 334 ج٘گرافیا   زاّطحی ٍرۆڤایەجی دٕۆك  126

 1 312 کی ردی ٗ کارٓ زاّطحی عٔ   می پالُ داّاّا جٖی ٗ زاّطحی مارٓ دٕۆك  127

 3 358 زٍاّی م٘ردی   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  128

 3 361 زٍاّی ئیْگيیسی   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  129

 3 360 ج٘گرافیا   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  130

 2 363 ٍێژٗٗ   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  131

 1 368 زاّطث    جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  132

 1 359 ٍاجَاجیل   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  133

 3 365 ت پەرٗەردە ی جایبٔ   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  134

 3 364 رّْٗاضی  پەرٗەردە ٗدٓ   جی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  135

 1 320 فیسیل   زاّطث دٕۆك  136

 1 321 ٍاجَاجیل   زاّطث دٕۆك  137

 1 324 بەرٕەٍی گیاّەٗەری   چاّذُ  دٕۆك  138

 1 325 دارضحاُ   چاّذُ  دٕۆك  139

 1 339 یی  غحیاری ج٘ریسٍی ژیْگٔ گٔ   چاّذُ  دٕۆك  140

 1 730 ك پاراضحْی رٗٗٓ   چاّذُ  دٕۆك  141

 1 328 خاک ٗ ئاٗ   چاّذُ  دٕۆك  142

 1 731 یی ربٍ٘ٗی گێينٔ بٔ   چاّذُ  دٕۆك  143

 1 326 بیطحاّناری    چاّذُ  دٕۆك  144

جناریا چاّذّی ٗ  غیرٓ   چاّذُ  دٕۆك  145
 1 1020 جڤامی گّ٘ادیحێ

 3 331 ئاب٘ری   مارگێری ٗ ئاب٘ری دٕۆك  146

 3 329 مارگێری مار   مارگێری ٗ ئاب٘ری دٕۆك  147

 1 332 زاّطحی دارایی ٗ باّگ   ئاب٘ریمارگێری ٗ  دٕۆك  148

 1 330 ژٍێریاری   مارگێری ٗ ئاب٘ری دٕۆك  149

 1 327 ئاٍار   مارگێری ٗ ئاب٘ری دٕۆك  150

غث ٗ گ٘زارٗ  گٔ   مارگێری ٗ ئاب٘ری دٕۆك  151
 3 335 ماُ  بردّی ٕ٘جیئ رێ٘ٓ بٔ

 3 317 زاّطحی راٍیاری    یاضاٗ زاّطحی راٍیاری  دٕۆك  152

 3 735 ئیْگيیسی   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  153

 2 377 ٍێژٗٗ   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  154

 3 378 زٍاّی م٘ردی   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  155

 3 376 بی رٓ زٍاّی عٔ   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  156

 1 737 ٍاجَاجیل   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  157
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 1 1040 رزاّی ٗٓ زیْذٓ   ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ   دٕۆك  158

 3 1074 ی ئیطالٍی  ردٓ رٗٓ پٔ   ئامری -  ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  159

 3 338 زٍاّی م٘ردی   زٍاُ دٕۆك  160

 3 315 رگیراُ ٗٓ   زٍاُ دٕۆك  161

 3 1019 زٍاّی ئیْگيیسی   جی )ئاٍیذی( ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  162

 2 1018 جی الیٔ مۆٍٔ     جی )ئاٍیذی( ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك  163

 1 420 فیسیل   ّذرٗضحی زاّطث ٗ جٔ  مۆیٔ  164

 1 421 ٍاجَاجیل   ّذرٗضحی زاّطث ٗ جٔ  مۆیٔ  165

 3 1031 مارگیری   ماُ جیٔ الیٔ جی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطحٔ  مۆیٔ  166

 1 441 ژٍیریاری   ماُ جیٔ الیٔ جی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطحٔ  مۆیٔ  167

 3 453 رزظ ٗٓ رزظ پەرٗەردە ٗٓ پەرٗەردە  مۆیٔ  168

 3 425 زٍاّی عەرەبی   پەرٗەردە  مۆیٔ  169

 3 426 زٍاّی ک٘ردی   پەرٗەردە  مۆیٔ  170

 2 427 ٍێژٗٗ   پەرٗەردە  مۆیٔ  171

 3 428 ج٘گرافیا   پەرٗەردە  مۆیٔ  172

 3 439 پەرٗەردەی ئایْی   پەرٗەردە  مۆیٔ  173

 3 1017 ئیْگيیسی   پەرٗەردە  مۆیٔ  174

 3 1075 رّٗساّی  ٗ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ   پەرٗەردە  مۆیٔ  175

 3 1076 ماُ جیٔ ٗڵٔ ّی٘دٓ  ّذییٔ ی٘ٓ پٔ   ماُ جیٔ ٗڵٔ ّذی ّێ٘دٓ ی٘ٓ یاضا ٗ پٔ ضۆراُ   176

 1 189 ٍاجَاجیل   زاّطث   ضۆراُ   177

 1 193 ٗت جی٘ىۆجی ّٔ   زاّطث   ضۆراُ   178

 3 192 زٍاّی م٘ردی جی ڕٓ بْٔ  پەرٗەردٓ ضۆراُ   179

 1 180 کاُ گػحییٔ  زاّطحٔ جی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە ضۆراُ   180

 1 177 ٍاجَاجیل جی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە ضۆراُ   181

 3 199 ئیْگيیسی  جی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە سۆران   182

 2 194 ماُ الجیٔ مۆٍٔ  زاّطحٔ جی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە سۆران   183

 3 181 ٗەرزظ رزظ ٗٓ پەرٗەردە ضۆراُ   184

 3 187 دەرّْٗٗاضی   ئاداب ضۆراُ   185

 3 715 ڵْاضی مۆٍٔ   ئاداب ضۆراُ   186

 3 183 زٍاّی ک٘ردی   ئاداب ضۆراُ   187

 3 184 زٍاّی عەرەبی   ئاداب ضۆراُ   188

 2 185 ٍێژٗٗ   ئاداب ضۆراُ   189



27 

 

 3 186 ج٘گرافیا   ئاداب ضۆراُ   190

 3 367 رزظ ی ٗٓ دٓ رٗٓ پٔ    ردٓ رٗٓ ىحی  پٔ فامٔ زاخۆ  191

 3 742 رّْٗٗاضی دٓ    ردٓ رٗٓ پٔىحی   فامٔ زاخۆ  192

 3 337 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   ڵحی زاّطحی ٍرۆڤایەجی فامٔ زاخۆ  193

 3 342 بی رٓ زٍاّٚ عٔ   ڵحی زاّطحی ٍرۆڤایەجی فامٔ زاخۆ  194

 2 341 ٍێژٗٗ   ڵحی زاّطحی ٍرۆڤایەجی فامٔ زاخۆ  195

 3 343 زٍاّی ک٘ردی   ڵحی زاّطحی ٍرۆڤایەجی فامٔ زاخۆ  196

 3 346 زٍاّی ج٘رمی   ڵحی زاّطحی ٍرۆڤایەجی فامٔ زاخۆ  197

 1 362 زاّطحی دارایی باّنی    مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری زاخۆ  198

 3 743 زاّطحی ئاب٘ری    مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری زاخۆ  199

 3 1041 زاّطحٚ مارگێری   مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری زاخۆ  200

 1 336  ژیْگٔ   ىحی زاّطث  فامٔ زاخۆ  201

 1 349 فیسیل   ىحی زاّطث  فامٔ زاخۆ  202

 1 350 ٍاجَاجیل   ىحی زاّطث  فامٔ زاخۆ  203

 3 242 ماُ/خاّقیِ رزغیٔ ٗٓ  زاّطحٔ   رزظ  ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رٍیاُ گٔ  204

 3 284 الر  رزظ/مٔ ٗٓ   جی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ  205

 3 1077 ی ضاٗایاُ  باخچٔ   جی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ  206

 2 268 ماُ  الجیٔ زاّطحی مۆٍٔ   جی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ  207

 3 256 زٍاّی م٘ردی   جی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ  208

  3 275 بی رٓ زٍاّی عٔ   جی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ  209

 3 250 زٍاّی م٘ردی   زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ/ خاّقیِ  رٍیاُ گٔ  210

 3 249 بی رٓ زٍاّی عٔ   زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ/ خاّقیِ  رٍیاُ گٔ  211

 3 251 ج٘گرافیا   زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ/ خاّقیِ  رٍیاُ گٔ  212

 3 294 رّْٗٗاضی دٓ   زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ/ خاّقیِ  رٍیاُ گٔ  213

 2 255 ٍێژٗٗ   زٍاُ ٗ زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ/ خاّقیِ  رٍیاُ گٔ  214

 1 248 ٍاجَاجیل   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  215

 1 245 بایي٘جی   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  216

 1 246 ميَيا   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  217

 1 247 فيسيا   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  218

 3 266 ج٘گرافیا   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  219

 3 243 زٍاّی ئیْگيیسی   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  220

 3 262 م٘ردیزٍاّی    پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  221
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 3 263 رّْٗٗاضی دٓ   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  222

 2 244 ٍێژٗٗ   پەرٗەردە رٍیاُ گٔ  223

 1 292 ڵ ضاٍاّی ئاژٓ   مػح٘ماڵ/ مفری رٍیاُ گٔ  224

 2 462 فەىطەفە   مۆىێژی زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ ڕاپەریِ  225

 2 460 ٍێژٗٗ   م ىێژی زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ ڕاپەریِ  226

 3 461 ج٘گرافیا   م ىێژی زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ ڕاپەریِ  227

 3 466 بی رٓ عٔ   اڵدزی مۆىێژی پەرٗەردە / قٔ ڕاپەریِ  228

 3 467 ئیْگيیسی   اڵدزی مۆىێژی پەرٗەردە/ قٔ ڕاپەریِ  229

 3 465 م٘ردی   اڵدزی مۆىێژی پەرٗەردە/ قٔ ڕاپەریِ  230

 3 1061 رّٗسراّی  ٗ دٓ ردٓ رٗٓ پٔ   اڵدزی مۆىێژی پەرٗەردە/ قٔ ڕاپەریِ  231

 3 463 م٘ردی   مۆىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  232

 3 464 زٍاّی عەرەبی   مۆىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  233

 3 471 ی ضاٗایاُ باخچٔ   م ىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  234

 1 469 ٍاجَاجیل   م ىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  235

 1 468 ر زاّطحی مٍ٘پی٘جٔ   م ىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  236

 3 1044 ئیْگيیسی   م ىێژی پەرٗەردەٙ بْەڕەت ڕاپەریِ  237

 1 430 فیسیا   مۆىێژی زاّطث ڕاپەریِ  238

 1 450 باخذاری   ریِ جی زاّنۆی ڕاپٔ رۆمایٔ ضٔ ڕاپەریِ  239

 1 1032 ه ضاٍاّی ئاژٓ   ریِ جی زاّنۆی ڕاپٔ رۆمایٔ ضٔ ڕاپەریِ  240

 3 270 زٍاّی ئیْگيیسی   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  241

 3 276 ت رٓ رزغی بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  242

 3 274 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  243

 2 296 ٍیژٗٗ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  244

 3 295 زٗٗر زٍاّٚ م٘ردٙ /غارٓ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  245

 2 271 ماُ الییٔ مۆٍٔ  زاّطحٔ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  246

 3 273 بی رٓ زٍاّی عٔ   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  247

 3 280 ج٘گرافیا   ت ٗ  زاّطحە ٍرۆڤایەجییەکاُ رٓ پەرٗەردەی بْٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  248

 3 272 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   رزظ ی ٗٓ دٓ رٗٓ مۆىێژی پٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ  249

 1 297 فيسيا   زاّطث  بجٔ ڵٔ ٕٔ  250

 3 267 م٘ردی   ماُ     ضرٗغحیٔ  پەرٗەردە ٗ زاّطحٔ رٍ٘ٗ چٔ    251

 3 269 ئیْگيیسی   ماُ     ضرٗغحیٔ  پەرٗەردە ٗ زاّطحٔ رٍ٘ٗ چٔ    252

 1 1015 فیسیل   ماُ     ضرٗغحیٔ  پەرٗەردە ٗ زاّطحٔ رٍ٘ٗ چٔ    253
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 3 1046 ت  ی جایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ   ماُ     ضرٗغحیٔ  پەرٗەردە ٗ زاّطحٔ رٍ٘ٗ چٔ    254

 1 265 ماُ زاّطحٔ   ت   رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍ٘ٗ چٔ    255

 1 1014 ر  مۆٍپی٘جٔ   ت   رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍ٘ٗ چٔ    256

 3 1013 مارگێری گػحی    بردّی ضاٍاّی ضرٗغحی  رێ٘ٓ مارگێڕی گػحی ٗ بٔ   رٍ٘ٗ چٔ    257

 1 1012 ژٍێریاری    بردّی ضاٍاّی ضرٗغحی  رێ٘ٓ مارگێڕی گػحی ٗ بٔ   رٍ٘ٗ چٔ    258

 1 1047   ٗت ٗ ٗٗزٓ مارگێری گاز ّٔ   بردّی ضاٍاّی ضرٗغحی  رێ٘ٓ مارگێڕی گػحی ٗ بٔ   رٍ٘ٗ چٔ    259

 3 1023 جةمْينٚ ٍيذيا   ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی جٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  260

 1 503 مْینی ژٍێریارٙ جٔ   ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی جٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  261

 3 504 مْینی مارگیری مار  جٔ   ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی جٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  262

 1 1078 مْینی ئ٘جٍ٘بیو جٔ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  263

 1 511   ٍیکاّیک ٗ ٗٗزٓ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  264

 1 512 با کارٓ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  265

 1 514 ڕێگاٗباُ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  266

 1 525 یاّذُ گٔ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  267

 1 515 بیْاکاری   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو پۆلیتوزانكۆی   268

 IT 750 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  269

 1 662 رٗٗپێ٘ی   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  270

 1 1049 ٗت  مْینی ّٔ جٔ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  271

   519 ٗت  ماّی ّٔ ئاٍێرٓ   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .جٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  272

 2 624 غحیاری ری گٔ رێبٔ   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  273

 2 751 غحیاری زگاماّی گٔ مارگێری دٓ   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  274

 3 1079 رگیراُ  مْینی ٗٓ جٔ   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  275

 3 1080 یاّذُ مْینی راگٔ جٔ   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  276

 2 523 کارگێڕی یاضا   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ولێر كنیكی ىو پۆلیتوزانكۆی   277
 1 524 ژٍێریاری   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  278
 3 663 مارگێری مار   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  279
 1 753 ضیطحَی زاّیاری مارگیری   .جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  280
 2 752  ماُ  محێبخأّ ٗزاّیارییٔ    جەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر. پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  281
 2 1009 کارگێڕی یاضا   ی جەکْیکی خەبات پەیَاّگٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  282

 IT 1008 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   ی جەکْیکی خەبات پەیَاّگٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  283

 1 684 پاراضحْٚ ڕٗٗەک   ی جەکْیکی خەبات پەیَاّگٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  284

 1 699 یی ربٍ٘ٗی گێينٔ بٔ   ی جەکْیکی خەبات پەیَاّگٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  285

 2 755  رضحٔ ٗ مۆگاماُ مارگێری مٔ   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  286
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 1 531 یی ّذازٓ ی ئٔ ٗێْٔ   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  287

 1 754 بیْاماری   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  288

 1 655 ئاٍارٗ زاّیاری   جەکْیکٚ غەقاڵٗە پەیَاّگەٙ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  289

 1 536 ری  ڵ ڤیحێرّٔ درٗضحی ئاژٓ   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  290

 IT 534 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  291

 3 654 مارگێری مار   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ غەقاڵٗە ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  292

ٗت /غیناری  مْۆى٘جیای ّٔ جٔ    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  293
 1 671 میَیایی

ٗت /مارپینردُ ٗ  مْۆى٘جیای ّٔ جٔ    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  294
 1 667 مّ٘حرٗه

 3 608 مارگێری مار    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  295

 2 610 مارگێری یاضا    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  296

 1 609 ژٍێریاری    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  297

 IT 1050 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  298

 2 1026 غحیاری زگاماّی گٔ مارگیری دٓ    مْینی مۆیٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیحٔ  299

 IT 560 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ ضۆراُ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  300

 3 561 مارگێری مار   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ ضۆراُ ولێر كنیكی ىو پۆلیتوزانكۆی   301

 1 758 ژٍێریاری   پەیَاّگەٙ جەکْیکٚ ضۆراُ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  302

 3 690 مارگێری مار   مْینی چۆٍاُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  303

 2 1051 مارگێری مٍ٘رگ   مْینی چۆٍاُ جٔی  یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  304

 IT 691 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   مْینی چۆٍاُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ ولێر كنیكی ىو زانكۆی پۆلیتو  305

   م٘ىێژی زاّطحٚ پیحرٗه ٗ ماّسایی كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  306
جی٘ىۆجیا پحرۆه ٗ 

 1 1052 /زاخۆ  ّی ّػحَٔ

 1 542 ىۆجیای زاّیاری مارگێری مْٔ جٔ   مْینی مارگێری مۆىێژی جٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  307

 1 570 مْینی دارایی ٗ ژٍێریارٙ جٔ   مْینی مارگێری مۆىێژی جٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  308

 3 1006 ىنحرّٗی رۆژّاٍەٗاّی ئٔ   مْینی مارگێری مۆىێژی جٔ مْینی دٕۆك زاّنۆی پۆىیحٔ  309

 IT 550 1ى٘جيا زاّيارٙ  مْٔ جٔ   مْینی ئیْف٘رٍاجیل ئامرێ مۆىێژی جٔ دىۆككنیكی  زانكۆی پۆلیتو  310

 1 1053 پاراضحْی زاّیاری    مْینی ئیْف٘رٍاجیل ئامرێ مۆىێژی جٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  311

 1 555 ری زگٔ مْينٚ ڕٓ جٔ   مْینی  ئامرێ مۆىێژی جٔ مْینی دٕۆك زاّنۆی پۆىیحٔ  312

 1 539 بیْاکاری   مْینی دٕۆك ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك پۆلیتوزانكۆی   313

 1 537 ٍیکاّیک   مْینی دٕۆك ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  314

 IT 761 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   مْینی دٕۆك ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  315
 1 769 درٗضث مردّی رێگاٗباُ   مْینی دٕۆك جٔی  یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  316

 3 548 مارگێری مار   ی جەکْیکی کارگێری دٕۆك یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  317
 1 546 ٍی زاّیاری مارگیری ضیطحٔ   ی جەکْیکی کارگێری دٕۆك یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  318
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 1 535 ژٍیریاری   جەکْیکی کارگێری دٕۆكی  یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  319
 1 669 رٗٗپێ٘ی    مْینی زاخۆ  ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  320
 1 1056 پحرٗه    مْینی زاخۆ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  321
 1 747 با / ج٘اّا مارٓ   مْینی زاخۆ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  322

 IT 1030 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   مْینی زاخۆ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  323

 1 564 ٗاضازی ضارمردُ ٗ ٕٔ    مْینی زاخۆ  ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  324

325  
 كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو

 1 1055 چاّذّی پاراضحی    مْینی زاخۆ ی جٔ یَاّگٔ پٔ

 3 634 مْۆى٘جیای گػحگیری جۆری جٔ   مْینی ئامری ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك پۆلیتوزانكۆی   326

 1 551 رٗٗپێ٘ی   مْینی ئامری ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  327

 1 630 ژٍێریاری   مْینی غێخاُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  328

 IT 629 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   مْینی غێخاُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  329

 IT 612 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   مْینی ئاٍێذی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  330

 3 613 مارگێری مار   مْینی ئاٍێذی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  331

 1 764 ه ضاٍاّی ئاژٓ   مْینی ئاٍێذی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  332

 1 1057 ئاٍارٗ زاّیاری    مْینی ئاٍێذی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  333
 2 766 غحیاری مارگێری  گٔ   مْینی ئاٍێذی ی جٔ یَاّگٔ پٔ مْینی دٕۆك زاّنۆی پۆىیحٔ  334
 3 681 مارگێری مار   ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ جٔی  یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  335

 IT 680 1مْۆى٘جیای زاّیاری  جٔ   ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  336

 1 1058 ژٍێریاری   ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  337

 NetWort 674 1غبنات    ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ جٔی  یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  338

 1 678 ژٍێریاری   مْینی غْگاه ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی دىۆك زانكۆی پۆلیتو  339

 3 810 مْینی مارگیری جٔ   مْینی مارگیری مۆىێژی جٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  340

 1 812 مْینی دارایی ٗ ژٍێریاری   جٔ   مْینی مارگیری مۆىێژی جٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  341

 3 811 مْینی ٍیذیا جٔ   مْینی مارگیری مۆىێژی جٔ مْینی ضيێَاّی زاّنۆی پۆىیحٔ  342

 3 1082 ری  كان و بازارگو گشتیو  ندییو یوه پو   مْینی مارگیری مۆىێژی جٔ مْینی ضيێَاّی زاّنۆی پۆىیحٔ  343

 3 1083 مْینی ٍیذیا جٔ   مْینی ضيیَاّی  ی جٔ یَاّگٔ پٔ مْینی ضيێَاّی زاّنۆی پۆىیحٔ  344

 3 688 رگیراُ مْینی ٗٓ جٔ   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  345

 3 583 مارگێری مار   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  346

 1 584 ژٍێریاری   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  347

 1 572 ٍیکاّیک   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  348

 1 687 یاّذُ گٔ   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  349

 1 573 رٗٗپێ٘ی   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  350

 1 627 الرضازی مْینی جٔ جٔ   مْینی ضيێَاّی ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  351
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 3 595 مارگێری مار   الر مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  352

 1 628 ژٍێریاری   الر مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  353

 1 1060 ٗاضازی ضارمردُ ٗ ٕٔ   الر/ خاّقیِ مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  354

 1 770 رٗٗپێ٘ی   الر مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  355

 1 593 زاّیاریىۆجیای  مْٔ جٔ   الر/ خاّقیِ مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  356

 1 592 با مارٓ   الر مْینی مٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  357

 3 658 مارگێری مار    بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  358

 1 601 با جأضیطاجی مارٓ   ٍاه ٍچٔ مْینی چٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  359

 1 603 ىۆجیای زاّیاری مْٔ جٔ   ٍاه ٍچٔ مْینی چٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  360

 3 672 مارگیری مار   ٍاه ٍچٔ مْینی چٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  361

 1 590 یص ماّی داجا بٔ ٍٔ ضیطحٔ   ر مْینی زاّطحی مۆٍپی٘جٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  362

 1 591 ّێث ۆرك   ر مْینی زاّطحی مۆٍپی٘جٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  363

 IT 696 1   ر مْینی زاّطحی مۆٍپی٘جٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  364

 1 620 ماُ مارگیری باّنٔ   مْینی دٗٗماُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  365

   مْینی دٗٗماُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  366
ماّی مارپینردُ  ٍٔ ضیطحٔ

 1 626 ٗت ٗ مّ٘حرٗه مردّی ّٔ

   مْینی دٗٗماُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  367
ماُ ٗ  یٔ ّذیٔ گػحٔ ی٘ٓ پٔ

 3 625 ری بازارگٔ

 3 622 مارگیری مار   مْینی دٗٗماُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی پۆلیتوزانكۆی   368

 1 623 ژٍیریاری   مْینی دٗٗماُ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  369

 1 617 با مارٓ   ّذیخاُ ربٔ مْینی دٓ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  370

 1 641 رٗٗپی٘ی   ربذیخاُ مْینی دٓ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  371

 1 618 ژٍیریاری   ّذیخاُ ربٔ مْینی دٓ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  372

 1 619 ر زاّطحی مۆٍپی٘جٔ   ّذیخاُ ربٔ مْینی دٓ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  373

 3 554 مارگیری مار   ربذیخاُ مْینی دٓ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  374

 1 586 ىنحرّٗی مارگیری ئٔ   جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  375

 1 587 ّذرٗضحی مارگیری جٔ   جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ كنیكی سلێمانی زانكۆی پۆلیتو  376

 1 588 ماُ مػح٘ماىی داپۆغراٗٓ   جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی جٔ یَاّگٔ پٔ سلێمانیكنیكی  زانكۆی پۆلیتو  377
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 ضیاّسەیەً : ٗەرگرجِ ىە خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ

ٗدەضدحپێکٚ پێػدکەظ  ڕاضدحەٗخۆ ىە زاّکۆکداُ دەبێدث ئێد٘اراُپێػکەظ کردُ بدۆ خ٘ێْدذّی -1
 .ٕەفحەدٗٗ کردُ ىە ضەرەجاٙ ٕەفحەٙ ضێیەٍٚ ٍاّکی ئەیي٘ه دەبێث بۆ ٍاٗەٙ 

ئەگەر ىە خ٘ێْذّٚ بەیاّیداُ ق٘جدابٚ / خ٘ێْدذکارٙ ّەبێدث  ٕەر بەغێک ىە کۆىێژٗ پەیَاّگەکاُ-2
 ٙ ّییە ىە دەٗاٍٚ ئێ٘اراُ ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار ٗەربگرێث.ۆب

بەً غدێ٘ەیە َّدرەی پێػدبرکێ پرۆضەٙ پێػکەظ کردُ بدۆ خ٘ێْدذّٚ ئێد٘اراُ کدراٗە دەبێدث -3
 دەبێث :

 %(کەٍحر بێث.82) ىە کۆىێژە ئەّذازیاریەکاّٚ غارضحاّٚ ٗ جەالرضازٙ ّابێثکۆَّرەٙ ٗەرگرجِ ىە - 

  %(کەٍحر بێث.75) ىە کۆَّرەٙ ٗەرگرجِ ىە بەغە ئەّذازیاریە جەکْیکیەکاُ ّابێث -

 %(کەٍحر بێث.70)ىە یاضا ّابێث  ەکاّٚکۆَّرەٙ ٗەرگرجِ ىە بەغ -

                 %(65) ىە اکحیکیەکدددداُ ّابێددددثڕکددددۆَّرەٙ ٗەرگددددرجِ ىە بەغددددە زاّطددددحٚ پەجددددٚ ٗ زاّطددددحە پ -
 کەٍحر بێث.

ەکدداُ ٗ کارگێریەکدداُ ٗ پەرٗەردەیەکدداُ یکددۆَّرەٙ ٗەرگددرجِ ىە بەغددەکاّٚ زاّطددحە ٍرۆڤایەجی-
 %(کەٍحر بێث.60) ىە ّابێث

 %(کەٍحر بێث.55) ىە کۆَّرەٙ ٗەرگرجِ ىە پەیَاّگە حکٍ٘یەکاُ ّابێث ّابێث- 

    کۆَّرەٙ ٗەرگرجِ ىە قەزاٗ ّاحیەکاُ ٗ ئەٗ غ٘ێْاّەٙ کە زاّکۆٙ جایبەجیاُ ىێْییە بە ٕەٍداُ -
 کۆَّرەٙ زاّکۆ جایبەجەکاُ دەبێث.

کە بۆ پالّدی خ٘ێْدذّی ئێد٘اراُ ڕەچداٗی بْەٍدای زاّطدحی ئەٗ بەغدە دەکرێدث بە غدێ٘ازێک  -4
( ق٘جددابٚ / 100خ٘ێْددذّٚ بەیاّیدداُ )ٗاجە ئەگەر پالّددٚ ،پالّددی بەیاّیدداّی ( زیدداجر ّەبێددث ىە1.5)

( ق٘جددابٚ/ خ٘ێْددذکار 150خ٘ێْددذکار بێددث ئەٗا ىە خ٘ێْددذّٚ ئێدد٘اراُ ّابێددث پالّددٚ ٗەرگددرجِ ىە )
 .زیاجر بێث

 ڕەچاٗی ٗاّە پەی٘ەّذیذارەکاُ ّاکرێث )درٗش اىَفاضيە(.-5

 .ێث جەّٖا ٍەرجی کۆَّرە دەبێحە بْەٍارڕەچاٗی جەٍەُ ٗ ضاڵی دەرچُ٘ٗ ّاک-6

خ٘ێْدذّی ئێد٘اراُ ىە الیەُ ئەّجدٍ٘ەّی زاّکدۆٗە دەضحْیػداُ دەکرێدث بە  ٚێدکرضەبارەت بە -7
%( ی ّرخدی ٠٧ێدژەکە کەٍحدر ّەبێدث ىە )ڕبەٍەرجێدک  پێی  جێچ٘ٗی بەغەکەٗ پێذاٗیطدحیەکاّی

 . ىەالیەُ ٗەزارجەٗە پەضْذ دەکرێث ٗە ىێژٙ  ٕاٗغێ٘ەٙ زاّکۆ جایبەجەکاُۆخ٘ێْذّٚ بەظ ٗ ک

ی خ٘ێْذُ ىە ڕێَْاییەکاّٚ ک٘رضٚ خ٘ێْذُ بۆ فەرٍداّبەراّٚ ێ%( کر50) داغکاّذٍّٚەرجٚ -8
 زاّکۆ خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ ّاگرێحەٗە.

ٗ ىەضەر بْەٍدای کدۆَّرەی ئاٍدادەیی  ەُٕەیە داٗاکاری پێػکەظ بک یاُدەرچ٘ٗی کۆىێژ بۆ-9
 .دەکەُ پێػبرکێ
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دەچدددددْە پێػدددددبڕکێ دەرچددددد٘ٗٙ پەیَاّگەکددددداُ بدددددۆ بەغدددددٚ ٕاٗغدددددێ٘ەٙ پطدددددپۆریەکاّیاُ -10
ىەضدددەر بْەٍددداٙ  %( پدددالُ جێدددپەر ّەکدددات ئەگەر پطدددپۆرٙ ٕاٗغدددێ٘ەیاُ ّەبددد20ٗ٘بەٍەرجێدددک)

 کۆَّرەٙ ئاٍادەیٚ پێػبڕکێ دەکەُ.

گ٘اضددحْەٗە بددۆ ٗەرگیددراٗاُ  ىە خ٘ێْددذّی ئێدد٘اراُ بددۆ بەغددی ٕاٗغددێ٘ەی بەیاّیدداُ ّاکرێددث -11
 ىەبەر جیاٗازی کۆَّرە.
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 چ٘اردەیەً : ٗەرگرجِ ىە خ٘ێْذّٚ ضیطحەٍٚ پاراىێو

%( پالّٚ ڕاضحەٗخۆ جەرخاُ دەکرێدث بدۆ ضیطدحەٍٚ پاراىێدو بەدەر ىە کەش ٗ کدارٙ 25ڕێژەٙ )-1
بەاڵً ضدددەبارەت بە زاّکۆکددداّٚ دەرەٗەٙ غدددارە  ،غدددەٕیذاُ ٗ ئەّفددداىکراٗاُ ٗ زیْدددذاّیاّٚ ضیاضدددٚ

پالّیددداُ پڕّەبددد٘ٗەٗە دەکرێدددث چەّدددذ َّدددرەیەک گەر کە خ٘ێْدددذّٚ جایبەجیددداُ جێدددذا ّیدددیە گەٗرەکددداُ 
 ( َّرە جێپەر ّەکات.10کەٍبکرێحەٗە بە ٍەرجێک)

( ضاڵ زیاجر بێث بۆ کۆٍەڵەٙ پسیػکٚ)پسیػدکٚ، پسیػدکٚ دداُ، 35جەٍەّٚ پێػکەغکار ّابێث ىە )-2
 .( ضاڵ بۆ کۆىێژ ٗ پەیَاّگەکاّٚ جر40دەرٍاّطازٙ( ٗ )

ٗدەضحپێکٚ پێػکەظ کدردُ ىە  ڕاضحەٗخۆ ىە زاّکۆکاُ دەبێثپاراىێو پێػکەظ کردُ بۆ خ٘ێْذّی -3
 .دٗٗ ٕەفحەضەرەجاٙ ٕەفحەٙ ضێیەٍٚ ٍاّکی ئەیي٘ه دەبێث بۆ ٍاٗەٙ 

،ضدەبارەت بەٕەر دەبێحە بْەٍا بۆ چدّ٘ٗە پێػدبرکێی ٗەرگدرجِ  ٗەرگرجِکەٍحریِ کۆَّرەی ضاڵی -4
بەرز دەکددرێحەٗە بددۆ ٗەزارەت بددۆ چارەضددەر کردّیدداُ بە  ەٗکێػددەیەکٚ جددر کەیطددەکاُ ىەالیەُ زاّکددۆ

 بێث.ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار  ئاضحٚ زاّطحٚغێ٘ەیەک کە ىە بەرژەٗەّذٙ 

 کۆَّرەٙ پێػبڕکێ بەً غێ٘ەیە دەبێث:-5 

                                     َّددددددرە کەٍحددددددر (30ىە کۆىێژەکدددددداّی )پسیػددددددکی، پسیػددددددکی دداُ، دەرٍاّطددددددازی(  ڕەچدددددداٗی )-
 .دەکرێث ىەٗ ضاڵەٙ خ٘ێْذّذا ٗەرگیراٗ ىە کۆَّرەی

ىەٗ ضداڵەٙ ٗەرگیدراٗ  ( َّدرە کەٍحدر ىە کدۆَّرەی 35ىە کۆىێژەکاّی ئەّذازیاری ٗ یاضا  ڕەچاٗی )-
 دەکرێث.خ٘ێْذّذا 

 دەکرێث.ىەٗ ضاڵەٙ خ٘ێْذّذا ٗەرگیراٗ  ( َّرە کەٍحر ىە کۆَّرەی45ەچاٗی )ڕٕەر  ب٘ارێکی جر  ىە-

کرێی خ٘ێْذّی پاراىێو ىە الیەُ ئەّجٍ٘ەّی زاّکۆٗە دەضحْیػاُ دەکرێث بە پێی  جێچ٘ٗی بەغەکەٗ -6
 .کرێثەٗە ىەالیەُ ٗەزارەجەٗە پەضْذ دپێذاٗیطحیەکاّی 

ىە ٕەر   ئەگەر ق٘جابٚ/ خ٘ێْذکار کە بە ضیطحەٍٚ پاراىێو ٗەرگیراٗەبەٍەبەضحٚ ٕاّذاّٚ خ٘ێْذُ  -7
خ٘ێْذّٚ ىێذەب٘ردرێث ئەگەر دٗٗەً ب٘ٗ  ێٚکر% ٙ 75ىە ىەضەر بەغەکەٙ ئەٗا ضاىێک یەکەً ب٘ٗ 

 خ٘ێْذّٚ ىێذەب٘ردرێث. ێٚ% ٙ کر25% ٗ ضێیەً ىە 50ىە 

 .پێْج ضاڵ زیاجر بەضەر دەرچّ٘ٗی ق٘جابی جێپەڕ ّەب٘ٗبێث-8

ٗ ىەضددەر بْەٍددای کددۆَّرەی ئاٍددادەیی  ەُٕەیە داٗاکدداری پێػددکەظ بددک یدداُدەرچدد٘ٗی کددۆىێژ بۆ-9
 .دەکەُ پێػبرکێ

%( 20دەرچ٘ٗٙ پەیَاّگەکاُ بۆ بەغٚ ٕاٗغێ٘ەٙ پطپۆریەکاّیاُ دەچْە پێػبڕکێ بەٍەرجێدک)-10
پالُ جێپەر ّەکات ئەگەر پطپۆرٙ ٕاٗغدێ٘ەیاُ ّەبد٘ٗ ىەضدەر بْەٍداٙ کدۆَّرەٙ ئاٍدادەیٚ پێػدبڕکێ 

 دەکەُ.

 دەکرێث )درٗش اىَفاضيە(.ڕەچاٗی ٗاّە پەی٘ەّذیذارەکاُ -11

 ٍە ّاکرێث.ەدابەزیِ ٗگ٘اضحْەٗە بۆ ٗەرگیراٗاُ بەً ضیطح-21
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 اطةياندنكاراى:ڕتةرخانكردنى كورسى خويَهدى بؤ  پاّسەیەً :
( ثاَليَوراوي راطةياندى لةيةر بةشيَكى رِاطةياندى لةة اانكؤكةاى و اانكةؤ ثؤلينةكهيةكانةدا وة  ةةو      6وةرطرتهى )-1

 يةية  ةم شةش كورسية دابةش دةكريَت بةسةر لقةكاندا.بةشانةى لقياى 

وة  امةاةة   بةو اطةيانةدى  ڕسةبارةت بة  ةوانةى ثيَشكةش دةكةى بؤ اانكؤكاى، دةرضووى  امةادةيى و ثةاانةةةى   -2
 بكريَت بةدوا برِوانامة.

بةشةى رِاطةيانةدى لةة    انى ويةك لةسةر سىَ ى كورسيةكانى خويَهدنى تةةرخانكراو بةةثىَ ى ثيَشةَكىَ بةؤ دةرضةو     -3
 % كةمرت نةبيَت.65لة  ەگىثةاانةاكاى دةبيَت، بةمةرجيَك تيَكراى منرةكانياى لة ثةاا

 ۆماُ بەمْينيەىيحپۆ ۆزاّن ىە پەیَاّگە جەکْیکیەکاُ ىەاطةياندى ڕيةك لةسةر سىَ ى كورسيةكانى بةشى -4
 انى ثيشةيى دةبيَت.ودةرضو

( ضاڵ بێدث 40-35ئەگەر جەٍەّٚ ق٘جابٚ ىە ّێ٘اُ ) ٗە، سالَ اياتر بيَت (35)تةمةنى ثاَليَوراو نابىَ لة -5
 ئەٗا بە خ٘ێْذّٚ پاراىێو ٍاٍەڵەیاُ ىەگەڵ دەکرێث.

بة ثيَشَكىَ دةبيَت، تاقى كردنةوةى ليًَةاتوويى  ةةمام دةدةى لةاليةةى ليَىنةةى اان ةنى        ةم كورسيانةثااَلوتو بؤ -6
دةبيَةت بةة   % بؤتاقى كردنةةوةى ليًَةاتووى   46% لةسةر منرةى  امادةيى و رِيَىةى 66بةشةكانى رِاطةياندى بة رِيَىةى 

ربضيَت. لةطةلَ ثيَشةكةش كردنةى يةةموو    و ضاوثيَكةوتو، بةمةرجيَك لة تاقى كردنةوةكة دة يةردوو شيَوااى نووسني
 و بابةتة ثةيوةندكارةكانى ثةيوةندة بةيةموو ضاالكى رِاطةياندى. دۆکيٍ٘ێْث ةو 

لةة رذةى داواكردنةى وةرطرتهةى دا لةة ضةاالكيةكانى دابِراوبيَةت، وة دةبيَةت         زیاجر ڵضانابيَت ثاَليَوراو سىَ -7
 ثيَشكةش بكات. ضاالكيةكانى بة دذكيوميَهت و ثشنةريى دةاطاكاى

 .پەیَاّگەو  نابيَت ثاَليَوراو دةرضووى ييض كؤليَى بيَت وة ياى ناوى سرابيَنةوة لة كؤليَى-8
دواى ثااَلوتو ناوةكاى بة كؤنووسيَك بةرادةكريَنةوة لة ريَةةي تؤمةاري طشةز اانكةؤ بةؤ وةاارةت بةؤ ثةسةةند       -9

 كردنى.
 ق٘جابی/خ٘ێْذماری خاٗەُ پێذاٗیطحی جایبەت : غاّسەیەً

رگددرجِ  داٗامداری ٗٓ  یدٔ بێث بدۆی ٕٔ رگرجْدی ٕدٔ ماّی ٗٓ رجدٔ ٍٔ ّابیْدا مدٔ  ق٘جابی/خ٘ێْدذماری-1
  مێل ىددٔ یددٔ رگددرجِ ىٔ بددۆ ٗٓ رگددرجِ ّددذی ٗٓ ّاٗٓ جی رایددٔ بٔ رێ٘ٓ بٔ  بددٔ بنددات ظ ٗخۆ پێػددنٔ ڕاضددحٔ
ت ٗاجە ىە ڕێدگەی زاّندۆالیِ داٗاکداری پێػدکەظ  پێدی فدۆرٍێنی جایبدٔ  ٍرۆڤایەجییەکاُ بٔ  مۆىێژٓ
 .ّاکات

ك ٗەرگیرا ٗ  یَاّگەیٔ مۆىیژێل یاُ پٔ  ر ىٔ گٔ ت ئٔ جایبٔ  یُ پێذاٗیطح خاٗٓی ق٘جابی/خ٘ێْذمار-2
  یدٔ رگرجِ بۆی ٕٔ ّذی ٗٓ ّاٗٓ جی رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔٗا  ئٔ  خ٘ێْذّٔ  ٗ جۆرٓ ب٘ٗ بۆ ئٔ ّٔغیاٗ ی  ضحٔ جٔ

ٗەرگیراٗ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکداّی  ی مۆَّرٓکەٍحریِ پێی  بیگ٘ازێحەٗە بۆ خ٘ێْذّێنی غیاٗجر بٔ
 .ٕەرێٌ
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 ڕەچاٗکردّی ضْ٘ری ج٘گرافی :حەڤذەیەً

بددددۆ   یددددٔ ك ٕٔ ر پارێسگایددددٔ ٕددددٔ ىٔ  ی مددددٔ زاّنۆیاّددددٔ ٗ خ٘ێْددددذُ ىددددٔ ماُ م٘رضددددیٔ  ی%(80)-1
مێدی ڕماّیع بدۆ کێب م٘رضدیٔی %(20)  بێث ٗ ىٔ دٓ  داّیػح٘ی پارێسگامٔی ق٘جابیاُ/خ٘ێْذماراّ

ٗ رٍیاُ  ماّی گدٔ ّاٗچٔئەٗەی کە چاٗ مردّی  بێث، بە ڕٓ رێٌ دٓ گػث ق٘جابیاُ/خ٘ێْذماراّی ٕٔ
 .بێث يێَاّی دٓر پارێسگای ض ىە ضٔ  بجٔ ڵٔ پارێسگای ٕٔ

بددۆ  ٚپێی ضددْ٘ری جدد٘گراف ماُ بددٔ مْینییددٔ جٔ  یَاّگددٔ پٔ ىٔ%(ی ک٘رضددییەکاّی خ٘ێْددذُ 100)-2
 .ق٘جابیاّی/خ٘ێْذکاراّی داّیػح٘ی پارێسگاکە دەبێث

گرجِ رٓ ٗ %(40ی ) رێژٓ ( یَاّگٔ مۆىێژ بێث یاُ پٔ)ماُ  غٔ بٔ  جامٔ  رچ٘ٗاُ ىٔ رگرجْی دٓ ٗٓ-3
  ٗٓ  بێث رێٌ دٓ رچ٘ٗاّی ٕٔ بۆ دٓٙ %(60)  ٗٓٔ ی جێذای مٔ غٔ بٔ  بێث مٔ دٓ  ٗ پارێسگایٔ بۆ ئٔ

 ٗ  رچ٘ٗاّی ئٔ دٓ بۆگرجِ رٓ ٗٙ %(70ُ ) دٗٗ پارێسگا ٕٔ  ىٔ  ی مٔ غأّ ٗ بٔ ٕا بۆ ئٔ رٗٓ ٕٔ
 .بێث ی جر دٓ %( بۆ پارێسگام30ٔ)  ٗٓ  پارێسگایٔ

 پەی٘ەّذی کردُ ٗ ّاڕەزایی :ٕەژدەیەً

خ٘ێْذکارەی ّاٗی ىە ٕەر کۆىیژێک یاُ پەیَاّگەیەک دەردەچێث پێ٘یطحە ىە ق٘جابی/ئەٗ -1
(ڕۆژ پاظ ڕاگەیاّذّی ئەّجاٍەکاّی ٗەرگرجِ پەی٘ەّذی بە غ٘ێْەکەی خۆی بکات، 10ٍاٗەی )

بە پێچەٗاّەٗە ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی پااڵٗجْی بۆ دەکرێث ٗ جاک٘ ضاڵی خ٘ێْذّی دٗاجر ّاج٘اّێث 
 ەژٍار دەکرێث.ئپەی٘ەّذی بکات ٗ ٕەرٗەٕا ضاڵی یەکەٍی ٗەرگیراّی بە کەٗج٘ٗ بۆ 

ڕیسبەّذی ٕەڵبژاردّەکاّی خۆی ىە کۆىیژێک یاُ پەیَاّگەیەک  خ٘ێْذکارێل بەپێیق٘جابی/ٕەر-2
ی  ڵٔ ٕٔ  رپرضیارُ ىٔ خۆیاُ بٔٗ  ٗەردەگیرێث ئەٗا بەٕیچ غێ٘ەیەک ٍافی ّاڕەزایی ّابێث

 . ٗٓ پڕمردّٔ

ٕەر ّەگّ٘جاُ یاُ ٕەڵەیەک ىە ئەّجاٍی ٗەرگرجْیذا ٕەب٘ٗ پێ٘یطحە ی خ٘ێْذکارەق٘جابی/ئەٗ -3
خ٘ێْذکارێنی جر پەی٘ەّذی بەٗ خ٘ێْذّە بکات کە ّاٗی جێیذا  ق٘جابی/ضەرەجا ٗەک ٕەر 

( ڕۆژ ىە ڕاگەیاّذّی ئەّجاٍەکاّی ٗەرگرجِ فۆرٍی ّاڕەزایی 10دەرچ٘ٗە ٗ پاغاُ ىە ٍاٗەی )
دٗا ٗەاڵٍییاُ ىێ ٗەربگرێث  ٗە ىە ٍەڵبەّذی ڕاٗێژکاری پارێسگاکەی خۆی پڕبکاجەٗە 

ٕیچ جۆرە  بەرەٗڕٗٗٙضەبارەت بە بەردەٗاً بّ٘ٗی ىەضەر خ٘ێْذّەکەی جاٗەک٘ 
ىێپرضیْەٗەیەکی یاضایی ّەبێحەٗە کە ببێحە ٕۆی دابڕاّی ىە خ٘ێْذُ ٗ ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی 

 ٗەرگرجْەکەی.
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 گەڕاّەٗەی پااڵٗجِ : ّۆزدەیەً

زاّنۆ  رگرجِ ىٔ بۆ ٗٓ  ب٘ٗپاڵێ٘راٗ(2017-2016)خ٘ێْذّیىە ضاڵی خ٘ێْذکارەی کە ٗ ق٘جابی/ ئٔ
ك بێث  رٕۆیٔ ر ٕٔ بٔ رگرجْی ىٔ غ٘ێْی ٗٓ  مردبێث بٔ ّذی ّٔ ی٘ٓ ر پٔ گٔ رێٌ ئٔ ماّی ٕٔ یَاّگٔ ٗ پٔ
  ٗٓبۆ ٕەٍاُ غ٘ێْی پێػ٘ٗی   یٔ ی ٕٔ ٗٓ ڕأّ ٍافی گٔ (2018-2017)بۆ ضاڵی خ٘ێْذّیٗا  ئٔ

  زرابێث یا ىٔ ٍٔ رجێل دأّ ٍٔ بٔ ەژٍار بکرێثئی بە کەٗج٘ٗ بۆ (2017-2016)ضاڵی خ٘ێْذّی 
 .گیرابێث رّٔ ٗٓ ٕيی( ت )ئٔ می جایبٔ زاّنۆیٔ
 خۆجەرخاّکردُ بۆ خ٘ێْذُ : بیطحەً

ىە دەرچ٘ٗاّٚ ئاٍادەیٚ یا  خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗەردەگیرێثىە خ٘ێْذکارەی ٗ ق٘جابی/ ئٔ-1
     ئەگەر پێع  ٗە پێ٘یطحە بە جەٗاٗی خۆی بۆ خ٘ێْذّەکەی جەرخاُ بکات پەیَاّگە

پێ٘یطحە بە  ئەٗیعداٍەزرابێث بە ٕەر بڕٗاّاٍەیەک کە پێػحر بەدەضحی ٕێْاٗە،  ٗەرگیراّٚ
 ەجی ٗەرگرجْیێۆّجەٗاٗی خۆی جەرخاُ بکات بۆ خ٘ێْذّەکەی ٗ خۆی بەرپرضە ىە چ

ىە ٗەزارەجەکەی خۆی بە پێی یاضای خسٍەجی غارضحاّی )قاُّ٘ اىخذٍة ٍ٘ڵەجٚ خ٘ێْذُ 
خ٘ێْذّەکەی پێ ّەدا  مردّی رەجەکەی ٍۆڵەجی پێ٘یطحی بۆ جەٗاٗئەگەر ٗەزا  ٗٓاىَذّیة(، 

ٗ ئەً خاڵە خ٘ێْذّی ئێ٘اراُ  ئەٗا ّاٗی دەضڕێحەٗە ٗ خ٘ێْذّەکەی ٕەڵذەٗەغێحەٗە
 .ّاگرێحەٗە

 : یەکبیطث ٗ 

الیەّە پەی٘ەّذیذارەکاّی زاّکۆکاُ  گػث ئەٗ ڕێَْاییاّە ىە ئەضحۆیجێبەجێ کردّی 
  ٗ رگرجِ ٗٓ بەڕێ٘بەرایەجی ّاٗەّذیدٗاداچُ٘ٗ/  ی خ٘ێْذُ ٗ پالُ داّاُ ٗ بٔ رٍاّگٔ فٔٗ
 .ٕەر خاڵ ٗ بڕگەیەک بە پێی جایبەجَەّذی خۆی بۆ،  ی زاّنۆالیْە ژّٔێى

 
 مۆجایٚ


