
 

1 



 

2 



 

3 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

  رٓ الپٔ پێرضج

 7 می پێػٔ

 9 بۆ ق٘حابیاُ/خ٘ێْذماراُ ئاٍۆژگارٙ ٗ رّٗٗکردّەٗە

 11 ٕەرێٌ ماّیق٘حابياُ/خ٘يْذماراُ ىە زاّکۆ ٍەرجە گػخییەکاّی ٗەرگرحْٚ ّذی یەکەً/ بٔ

ٔ ّذی دٗٗەً/ ٍەرجە حايبەحیيەکاّی ٗەرگرحِ  33      ب

ق٘حابياُ/خ٘يْذماراُ ىە  زیْی خ٘ێْذّی ٗ دابٔ  ٗٓ گ٘اضخْٔڕێَْاییەکاّٚ  ّذی ضێيەً/ بٔ
 ی م٘ردضخاُەرێَماّی ٕزاّکۆ

39 

 43 پێػکەظ کردّی فۆرٍی زاّنۆ الیِ ّذی چ٘ارەً/ بٔ

ٗ  ٘ٗیی، پەی٘ەّذیکردُ ٗ ّاڕەزاییچاٗپێکەٗحِ ٗ حاقیکردّەٗەی ىێٖاح ّذی پێْجەً/ بٔ
 ، گەڕاّەٗەی پااڵٗحِ، خۆحەرخاّکردُ بۆ خ٘ێْذُگرحِ خْٔ ڕٓ

65 

رێَی م٘ردضخاُ بۆ ضاڵی  ٕٔ ماّی مْینیٔ پۆڵیخٔ ی زاّنۆ ٗ زاّنۆ خػخٔ /ً غٔ غّٔذی  بٔ
 2016-2015خ٘ێْذّی 

69 

، ٕێَاٙ ئەٗ  کاّی ئاٍادەييە پيػەييەکاُ یٔيکۆىێژە ٕاٗپطپۆر / ً ٗحٔ حٔ ّذی بٔ
پەیَاّگاّەٙ دەرچ٘ٗٙ ئاٍادەيی پیػەیٚ ٗەردەگرُ )پیػەضازٙ ٗ بازرگاّٚ ٗ 

 رضخاری ٗ ئیطالٍی ( ، ٕێَاٙ پارێسگاکاّٚ ٕەرێٌ . غخ٘کاڵ ٗ پٔ;
97 
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 107 یی( ماُ/خ٘ێْذّگاماُ)ىقی زاّطخی ٗ ٗێژٓ ٕێَای ق٘حابخأّ ً / غخٔ ّذی ٕٔ بٔ
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 باىبەًآّ خْآ گەّرە ّ هیِرە
 

 غىبری بەڕێس... پێػىٗ

 ... وراٖٚ ئبِبصٖ  رچبٚڕٚٚٔی تۆ بۆ بٗ  رٖ َ ڕێبٗ ئٗ

 غىرٔضا وبتی پێػىٗ  وٛ ٌٗ تبٖٚ ٖٚ  رٖ ٚٚرصی ب١شٛێٕٗ بٗ  تىب٠ٗ

 ٖٚ ڵٗ ٘ٗ  ٠ٚتٗ وٗ ٔٗ
 

 پێػەکٚ
 …ئازیس ق٘حابی/خ٘ێْذماری

ڵی خ٘ێْذّی       ْەٗەی زاّطخی ىە ضاێٗەزارەحی خ٘ێْذّی بااڵ ٗ ح٘ێژ ی ٗٓ دٗای ئٔ ٔ ى 
( ضیطخَێکی ّ٘یێ دإێْا بە ّاٗی )زاّکۆالیِ( ، بۆ پێػکەغکردّی فۆرٍی 2011-2012)

ٗەرگرحِ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاّی ٕەرێٌ . ضیطخَی زاّکۆالیِ بە ٕەٗڵ ٗ ٕاٗکاری ٕەٍ٘ٗ 
ضاڵی ڕابردٗٗدا ضەرکەٗحْێکی بەرچاٗی بەدەضج ٕێْا ٗ حەٗاٗی  ّذ چٔ الیەک ىە

 غنردُ بۆ زیاحر ئاضاّنردّی ماری پێػنٔ رگرث. ێْذکاراُ ض٘ٗدیاُ ىێ٘ٓق٘حابیاُ/خ٘
  رمرد، ئەٍەظ بٔ ضٔ ماّی ضیطخَی )زاّنۆالیِ( ی چارٓ الٗازٓ  ٍ٘ٗ خاڵٔ ٍاُ ٕٔ مٔ ٗەزارەحٔ

 ی ق٘حابیاُ/ خ٘ێْذماراُ ٗٓ بۆ ئٔ  مٔ ٍٔ ّذێک گۆڕاّناری ٗ باغخرمردّی ضیطخٔ ّجاٍذاّی ٕٔ ئٔ
ٕیچ گرفخێکیاُ  (2016-2015ً پێػکەغکردُ بۆ ضاڵی خ٘ێْذّی )ىەکاحی پرۆضەی فۆر

 ّەبێج ٗ بەحەٗاٗی ض٘ٗد ىە ضیطخَی زاّکۆالیِ ٗەربگرُ.

خ٘ێْذکاری بەڕێس... ىەً ڕێبەرەی ىەبەر دەضخج دایە حەٗاٗی ڕێَْاییەکاّٚ /ق٘حابی
حکایە  حایبەث بە پڕکردّەٗەٙ فۆرٍی ٗەرگرحِ ىە ڕێگەی ضیطخَی زاّکۆالیِ ڕّٗٗکراٗەحەٗە،

ٗ ىەبەرچاٗی بگرە. زۆرگرّگە ٕەڵبژاردّەکاّج ىەگەڵ  ٗە ردی بخ٘ێْەرٓٗٗڕێَْاییەکاُ بە
ئارەزٗٗ ٗ بارٙ حەّذرٗضخٚ ٗ ح٘اّاٙ زاّطخیج بگّ٘جێج. ٗەرگیراّج ىە ٕەر خ٘ێْذّێک بە 
ىەبەر چاٗگرحْی ئارەزٗٗ ٗ باری حەّذرٗضخی ٗ ح٘اّای زاّطخیج ٍاّای ئەٗەیە، کە حۆ ٕێڵە 

اّٚ دٗا ڕۆژٙ خۆث دیارٙ کردٗە. پێ٘یطخە ئەٗە ب٘ٗحرێج کە گ٘ێساّەٗەث ىە جۆرە گػخییەک
کارێکٚ ئاضاُ ّیە، بەحایبەحٚ بۆ غارێنی حر   ٗٓ غارێنٔ  ىٔخ٘ێْذّێکەٗە بۆ خ٘ێْذّێکی حر ياُ 

     کە بەپێٚ ٕەڵبژاردّەکاّی خۆث ىەٗ جۆرە خ٘ێْذّە ٗەرگیرابێج.

   

   قْتابیاى ًاّەًذی ّەرگرتي      
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 ًّّکردًەّە بۆ قْتابیاى/خْێٌذكاراى.ڕئاهۆژگارٓ ّ 
 

ێبەرەکە بەباغٚ بخ٘ێْێخەٗە ٗ حێیاُ ڕٕەٍ٘ٗ بڕگەکاّٚ پێ٘یطخە ىەضەر ق٘حابی/خ٘ێْذکار  .1
پڕ  رێٌ کۆىێژ ٗ پەیَاّگەکاّی ٕٔ  ىٔرگرحِ  ٗٓبگاث پێع ئەٗەٙ فۆرٍی زاّنۆالیِ بۆ 

 .بکاحەٗە
مارێل کە فۆرً پڕدەکاحەٗە ٗەربگیرێج، چّ٘کە ك/خ٘ێْذ ٍەرج ّییە ٕەٍ٘ٗ ق٘حابیٔ .2

 /یىەگەڵ ق٘حابیاّ ٍای پێػبڕمێ بْٔحایبەحٚ ٗ ىەضەر  یٗەرگرحِ بەپێٚ بْەٍایەک
 خ٘ێْذکاراّٚ حردا دەبێج.

باڵٗکردّەٗەٙ ئەّجاٍٚ ٗەرگرحْٚ ق٘حابیاُ/خ٘ێْذماراُ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاُ ىە  .3
ٙ زاّطخٚ ٗ ّاٗەّذٙ ٗەرگرحِ باڵٗ ٍاڵپەرٙ ٗەزارەحٚ خ٘ێْذّٚ بااڵ ٗ ح٘ێژیْەٗە

com.regayzanko.www یان krg.org-ww.mhew یاُ  cao.com-www.mohe  دەبێخەٗە:
  كان. شو ر بو سو ڤیدیۆ لو  رگرتنی زانیاری بو وه بۆ 

 .دڵْیا بێجٚ ژٍارەٙ حاقیکردّەٗەکەٙ یدرٗضخ ىە ق٘حابی/خ٘ێْذکار .4
 ەبە ٕیچ جۆرێک ڕێگ ،ڵبژاردّٚ درٗضخٚ ق٘حابی/خ٘ێْذمار بەدٗا ٕەڵبژاردُ دادەّرێجٕە .5

 ّادرێج ىەٗ ڕٗٗەٗە ّاڕەزایٚ دەرببڕێج.
بەغەکاّی ی ڕاضخەٗخۆ ىە بەغٚ پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ ٗ  ی/خ٘ێْذمارٓ ئەٗ ق٘حابیٔ .6

ٕەر ٗەرگرحْێنی حرٙ ٕەبێج ىەالیەُ  ،کۆىێژٙ ّٕ٘ەرە ج٘اّەکاُ ٗەربگیرێج
 ٘حەرەٗە ٕەڵذەٗەغێخەٗە.کۆٍپی

ٕەر پێػکەغکارێک پێػخر ىە غ٘ێْێک ٗەرگیرا بێج ٍافٚ پڕکردّەٗەٙ فۆرٍٚ ٗەرگرحْٚ  .7
 ە.یّی

ىەگەڵ ڕێَْاییەکاّٚ ٗەرگرحِ ّەگّ٘جا ، ئەٗا ئەٗ  ئەگەر ٗەرگرحْٚ ق٘حابٚ/خ٘ێْذکار .8
 ٕەڵذەٗەغێْذرێخەٗە ٗ کارٙ پێ ّاکرێج. ٗەرگرحْە 

 

 
(ٗ ض ااڵّی 2115-2114ض اڵی خ٘ێْ ذّی )  ى ٔ ٔ ی م  ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ ئٔ

ٗاٗ  ح ام٘ ح ٔ ،گی رێِ ردٓ رێٌ ٗٓ ماّی ٕ ٔ حنٍ٘ی ٔ  یَاّگٔ زاّنۆ ٗ پٔ  دٗاحر ىٔ
ّێ   ٘اُ زاّن   ۆ ٗ   یاُ ّابێ   ج ى   ٔ ٗٓ ٍافی گ٘اض   خْٔ،یاُ م   ٔ مردّ   ی خ٘ێْذّٔ

 ماُ . پێ ی ڕێَْاییٔ بێج بٔ زیْیاُ دٓ اڵً ٍافی دابٔ بٔ،رێٌ  ماّی ٕٔ یَاّگٔ پٔ

http://www.mhe-krg.org/
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 هەڵبەًذەکأً ڕاّێژکارٓ ّەرگرتي:

بۆ  غنردّە پێػنٔ حیٔ ێچۆّ ٍەبەضخٚ ئەً ٍەڵبەّذاّە ئاضاّکردُ ٗ ڕاپەڕاّذّٚ کارٗبارٙ
ىە ڕێگەٙ  (2016-2015)ٗەرگرحِ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاّٚ ٕەرێَٚ ک٘ردضخاُ بۆ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ 

ضرٗغخٚ خ٘ێْذّەکاُ ىە  بۆ ٗەرگرحِ ٗ خطخْە ڕٗٗٙ غنردُ پێػنٔڕّٗٗکردّەٗەٙ ٍەرجەکاّٚ 
ىەٗاّەیە ڕٗٗبەڕٗٗٙ   مٔٗ پەیَاّگەکاُ بەٍەبەضخٚ دٗٗرکەٗحْەٗە ىەٗ ٕەاڵّەٙ  مآُ کۆىێژ

 .پێػکەغکار ببْەٗە 
ٍەڵبەّذەکاّٚ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ بەضەر پارێسگاکاّٚ ٕەرێٌ دا دابەغکراُٗ ٗ بۆ 

 غێ٘ەٙ خ٘ارەٗە: ًداّراٗە، بە بەثٕەریەکێکیاُ ٕێَایەکٚ حای

 ز ّذ ڵبٔ ّاٗی ٍٔ َإێ

 1 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ/ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ یەکەً

 2 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ ضيێَاّٚ دٗٗەً

 3 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ دٕۆک ضێیەً

 4 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ کۆیە چ٘ارەً

 5 / زاّکۆی ٕەٗىێری پسیػکی رگرحِ ی ّٗٓذی ڕاٗێژمار ڵبٔ ٍٔ پێْجەً

 6 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ ضۆراُ غەغەً

 7 ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ زاخۆ حەٗحەً

 8 الر مٔ /ٍەڵبەّذٙ ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ / زاّکۆٙ گەرٍیاُ ً غخٔ ٕٔ

 9  ڕاّیٔ /یِر رگرحِ / زاّکۆٙ ڕاپٔ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ ً ّۆیٔ

 11 بجٔٔ ڵ رگرحِ / زاّکۆٙ ٕٔ ڕاٗێژماری ّٗٓذی  ڵبٔ ٍٔ دەیەً

 11 رٍۆ چٔرگرحِ / زاّکۆٙ  ڕاٗێژماری ّٗٓذی  ڵبٔ ٍٔ یاّسەیەً

 12 / زاّکۆی پۆڵیخەکْیکی ٕەٗىێر رگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ دٗاّسەیەً

 13 یخەکْیکی ضيێَاّی/ زاّکۆی پۆڵ رگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ ضیاّسەیەً

 14 /  زاّکۆی پۆڵیخەکْیکی دٕۆکرگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ یەًٓ دچ٘ار



 

12 

 

 

 

 

  

 

 

 ًذی یەکەم بَ
 

 ٌذكاراىێقْتابياى/خْ ّەرگرتٌٔ هەرجە گشتییەکاًی
 ُەرێنكاًی لە زاًکۆ
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    ٌذكاراى قْتابياى/خْێ هەرج ّ ڕێٌواییەکأً ّەرگرتٌٔ
 2016-2015ساڵی خْێٌذًی بۆ  ُەرێنكاًی لە زاًکۆ

 
 ٍافی ٗەرگرحِ ٗ پێػکەغکردّی فۆرً ً: مٔ یٔ

 

کە ف    ۆرٍی ٗەرگ    رحِ پێػ    کەظ دەک    اث ٍەرج ّی    یە  ێْ    ذمارێل/خ٘کٔ ٕەر ق٘حابی     .أ 
بەپێ  ی چەّ  ذ بْەٍ  ایەکی ح  ایبەحی ٗ ىەض  ەر بْ ی  ْەی  ٗەربگیرێ  ج، چ  ّ٘کە ٗەرگ  رحِ

 ىەگەڵ ق٘حابیاُ/خ٘ێْذکاراّی حردا دەبێج.  ی مۆَّرٓکێبڕکێ

جێبەج   ێ  (قب   ٘ه ٍرم   سٙ) یّاٗەّ   ذ رگرحْ   ی ٗٓ کاُ بە غ   ێ٘ازیىە بەغ   ەٗەرگ   رحِ  .ب 
 .ٕەیە بەغی زاّکۆکاُك  یٔ  ىٔحەّٖا حْی ررگ ٍافی ٗٓ خ٘ێْذکارق٘حابی/بۆیە  ،دەکرێج

حک  ٍ٘ی ٗ یەکی ەٍ  اُ کاح  ذا خ٘ێْ  ذکاربێج ىە زاّک  ۆٕ خ٘ێْ  ذکار ٍ  افی ّی  یە ىەق٘حابی/ .ج 
ئەٗا پێ٘یط   خە  ب   ٘ٗ، ٗەرگی   را ٕەردٗٗکی   اُ ىە، ئەگەر (ئەٕي   ی ث ) حایب   ٔ زاّک   ۆیەکی

داٗای  ەک اُ بڕی اری خ ۆی ب ذاث ٗىەضەری ىە ٕەفخەی یەکەٍ ی دٗای ڕاگەیاّ ذّی ّاٗ
  م  ٔ حٔ حایبٔی حک  ٍ٘ی ی  اُ ىە زاّک  ۆ ىە زاّک  ۆ کێػ  اّەٗەی دۆض  ییە ٗ ض  ڕیْەٗەی ّ  اٗ

  یْەٗەی یاضایی ىەگەڵ دەکرێج.ێبکاث، بەپێ ەٗاّەٗە ىێپ

بەغ ەکاُ پێػ خر ف ۆرٍی پێػ کەظ ک ردٗٗە ٗ ىە ض ااڵّی   م ٔی خ٘ێْذکارەق٘حابی/ئەٗ  .د 
ئەگەر پەی٘ەّ   ذی بەخ٘ێْ   ذّەکەی کردبێ   ج ی   اُ ّەکردبێ   ج ٍ   افی ّی   یە  ،ٗەرگی   راٗە

 جارێکیخر داٗاکاری ٗەرگرحِ پێػکەظ بکاث.

 )اخخی    ار( ٓ ( ٕەڵب    ژارد51) ،کردُٕەیە ىە ف    ۆرٍی پێػکەغ    خ٘ێْ    ذکار ٍ    افی ق٘حابی/ .ٓ 
  ب ٔ )اخخي اراث( ک آُ ٕەڵبژاردٗ  ، ڕیسبەّذیماُ ٔ حکٍ٘یّکۆ بەغەکاّی زا پڕبکاحەٗە ىە

پێ ٘ەرێکی گرّ و ٗ ض ەرەکییە . ئەٍە ئارەزٗٗی خ٘ێْذکار/ ق٘حابی دەبێجبڕیار ٗ  پێی
خ٘ێْ ذکار ڕەچ اٗی ٍەرجە ق٘حابی/ىە دیاریکردّی غ٘ێْی ٗەرگ رحِ. پێ٘یط خە ىەض ەر 

ٕەڵبژێرێ ج کە   بەغ أّٗ  گػخی ٗ حایبەحییەکاّی ٗەرگرحِ بک اث ٗ حەّٖ ا ئەٗ خ٘ێْ ذُ
  بی  اّ٘ٗی ب  ٔ  ۆی ٔب،ىەگەڵ ئ ارەزٗٗی خ  ۆی ٗ ىق ی خ٘ێْ  ذّی ئاٍ ادەییەکەی دەگّ٘جێ  ج

     .ی ّاٍێْێج ٗٓ ڵٔ پڕمردّٔ ٕٔ



 

14 

بەٕ    ۆی کەٍ    ی ٗ ّەگّ٘ج    اّی  خ٘ێْ    ذکار ف    ۆرٍی پێػ    کەظ ک    رد ٗق٘حابی/ئەگەر  .ٗ 
ئەٗ ِ ئەٗا ّاٗەّ   ذی ٗەرگ   رح .دەرّەچ   ٘ٗ بەغ   ێکّ   اٗی ىە ٕ   یچ  ،ٕەڵبژاردّەک   اّی

بە  ماُکە ىە زاّکۆ دابەظ دەکاث خ٘ێْذکاراّە ىەضەر ئەٗ ک٘رضیاّەی خ٘ێْذُق٘حابی/
بە ڕەچ      اٗکردّی کەٍخ      ریِ ک      ۆَّرەی ٗەرگی      راٗ، ٗە ئەٗ  ،بەح      اڵی دەٍێْێ      خەٗە

 خ٘ێْذکاراّە ٍافی ّارەزاییاُ ّابێج.٘حابی/ق
رّ اگیرێِ ٗە بەغ ێکخ٘ێْذکاراّەی کە بەٕۆی کەٍی کۆَّرەکاّیاُ ىە ٕ یچ ئەٗ ق٘حابی/ .ز 

پێ   ی کێبڕک   ێ بە   ٗٓ ب ْ   ٔدٗٗب   ارە ( 2117-2116)ىە ض   اڵی ئاییْ   ذەدا   بۆی   اُ ٕەیە 
حەّٖ  ا ب  ۆ یەک ض  اڵ  اُ، ٗە ئەٗ ٍافەغ  یی دٗٗەٍ  ی پێػ  کەظ ک  ردُک  ۆَّرەی ض  اڵ

 پێذەدرێج.
 ٍەرجە گػخییەکاّی ٗەرگرحِ :ً دٗٗٓ

  ّی دٗاح ر ى ٔ(ٗ ض ااڵ2115-2114ضاڵی خ٘ێْذّی )  ىٔ  ی مٔ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ ئٔ
ٗاٗ مردّ     ی  ح     ام٘ ح     ٔ ،گیرێِ ردٓ رێٌ ٗٓ ماّی ٕ     ٔ حنٍ٘ی     ٔ  یَاّگ     ٔ زاّن     ۆ ٗ پٔ

رێٌ  ماّی ٕ  ٔ یَاّگ  ٔ ّێ  ٘اُ زاّن  ۆ ٗ پٔ  یاُ ّابێ  ج ى  ٔ ٗٓ ٍافی گ٘اض  خْٔ،یاُ م  ٔ خ٘ێْذّٔ
 ماُ . پێ ی ڕێَْاییٔ بێج بٔ زیْیاُ دٓ اڵً ٍافی دابٔ بٔ،
 ەگیرێج پێ٘یطخە ئەً ٍەرجاّەی خ٘ارەٗەی حێذابێج:خ٘ێْذکارەی ىەزاّکۆکاُ ٗەردق٘حابی/ ئەٗ

 خاٗەّی ڕەگەزّاٍەی عێراقی بێج. .أ 

ٗ  بێ  ج ٕەرێَ  ی ک٘ردض  خاُئاٍادەییەک  اّی ض  ەر بە ٗەزارەح  ی پەرٗەردەی دەرچ  ٘ٗی  .ب 
پەض   ەّذ  ی پەرٗەردەی پارێسگ   اکەیەٗەیبڕٗاّ   اٍەکەی ىەالیەُ بەڕێ   ٘ەبەرایەحی گػ   خ

ەرەٗەی ٕەرێ   ٌ ٍ   افی پێػ   کەظ کردّ   ی دەییەک   اّی داٗاحە دەرچ   ٘ٗاّی ئاٍ .کرابێ   ج
 ٕەرێٌ. ماّی ی ٗەرگرحْیاُ ّییە ىە زاّکۆیداٗاکار

بەپێ  ی ئەٗ ٍەرجە حایبەحیی  اّەی ب  ۆ ٕەر خ٘ێْ  ذّێک  ،ىە پػ  کْیْی پسیػ  کی دەرچ٘ٗبێ  ج .ج 
 دیاریکراٗە.

( ض  اڵ ب  ۆ خ٘ێْ  ذّی 41( ض  اڵ زی  احر ّەبێ  ج ب  ۆ خ٘ێْ  ذّی بەیاّی  اُ ٗ )35حەٍەّ  ی ىە ) .د 
خ٘ێْ  ذکارەی حێک  ڕای َّ  رەی ق٘حابی/ب  ۆ خ٘ێْ  ذّی پاراىێ   ، ئەٗ ( ض  اڵ 45ئێ  ٘اراُ ٗ )

ً  ئ ٔ  ٗٓ ڕەچ اٗی ٍەرج ی حەٍەّ ی ب ۆ ّاکرێ ج ( بەض ەرەٗەیە%81)پۆىی دٗازدەی ىە 
 . ٗٓ گریخٔ ماّیع دٓ ییٔ ػٔیپ  ییٔ ئاٍادٓ  جٔ ر ٍٔ
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  ٗٓ  یٔ غنرّياُ ٕٔ ّٖا دٗٗ ضاڵ ٍافی پێػنٔ یی حٔ یی زاّطخی ٗ ٗێژٓ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ . ٕ 
 پێػخر ىە ٕیچ زاّک ۆیەکی حک ٍ٘ی بێج، کە دٓ رچ٘ٗأّ  ٗ دٓ ّٖا بۆ ئٔ دٗٗەٍیع حٔڵی ضا
 ىە ّاٗەٗە ٗ دەرەٗەی ٕەرێٌ ٗەرّەگیرابێج. ث حایبٔٗ 

 ییەکاّی ٕەرێٌ رچ٘ٗاّی ىقی زاّطخی ٗ ٗێژەیی ئاٍادٓ رگرحْی دٓ ٗٓ ً: ضێیٔ

حی  زارٓ رمی ٗٓ ئٔ  ىٔ  مخراٗٓ ێنی یٔغێ٘از  ( ب11ٔ(ٗ)11یی پۆىی ) ژٍارمردّی رێژٓ **ٕٔ
حی  زارٓ ٗ رٗٗی ٗٓ رٓ یی بٔ ی ئاٍادٓ ر مۆَّرٓ ضٔ ك ىٔ یٔ ٗٓ ر پێذاچّ٘ٗٔ ٕٔ  ٗٓ ردەدایٔ رٗٓ پٔ
 . ٗٓ مرێخٔ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ

 ،( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە7ُکە داٗاک  راُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچ  ٘ٗاّی پ  ۆىی دٗاّ  سە دٓ -أ 
ر  ض    ٔ  خرێخ    ٔ دٓ  ( َّ    ر21ٓ)دەرچ    ٘ٗبِ ئەٗا ً  م    ٔ خ    ٘ىی یٔ  ً ٗٔ م     ئەگەر ىە ض    اڵی یٔ

 .کەیاُ مۆَّرٓ

 ،( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە7ُکە داٗاک  راُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچ  ٘ٗاّی پ  ۆىی دٗاّ  سە دٓ -ب 
ر  ض    ٔ  خرێخ    ٔ دٓ  ( َّ    ر7ٓ)دەرچ    ٘ٗبِ ئەٗا خ    ٘ىی دٗٗەً   ً ٗ م    ٔ ئەگەر ىە ض    اڵی یٔ

 .کەیاُ مۆَّرٓ

 ،( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە6ُئەٗاّەی کە داٗاک  راُٗ ىە ) ،پ  ۆىی دٗاّ  سەرچ  ٘ٗاّی  دٓ -ج 
ر  ض    ٔ  خرێخ    ٔ دٓ  ( َّ    ر14ًٓ دەرچ    ٘ٗبِ ئەٗا ) م    ٔ خ    ٘ىی یٔ  ً ٗ م    ٔ ئەگەر ىە ض    اڵی یٔ

دەگ   رێخەٗە کە ىە یەک ٗاّە بەخػ   راُٗ بە پێ   ی   )ئەٗ ق٘حابی/خ٘ێْذماراّ   ٔ .کەی   اُ مۆَّرٓ
 ردە(.ڕێَْاییەکاّی ٗەزارەحی پەرٗە

 ،( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە5ُکە داٗاک  راُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچ  ٘ٗاّی پ  ۆىی دٗاّ  سە دٓ -د 
ر  ض    ٔ  خرێخ    ٔ دٓ  ( َّ    ر7ٓ)دەرچ    ٘ٗبِ ئەٗا ً  م    ٔ خ    ٘ىی یٔ  ً ٗ م    ٔ ئەگەر ىە ض    اڵی یٔ

دەگ   رێخەٗە کە ىە دٗٗ ٗاّە بەخػ   راُٗ بە پێ   ی ق٘حابی/خ٘ێْذماراّ   ٔ )ئەٗ  .کەی   اُ مۆَّرٓ
 ٗەزارەحی پەرٗەردە(. ڕێَْاییەکاّی

( 6کە داٗاک راُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسە دٕٓیچ َّرە ّاخرێخە ضەر کۆَّرەی  -ٕ 
خ   ٘ىی دٗٗەً   ً ٗ م   ٔ ئەگەر ىە ض   اڵی یٔ ،ح   اقیکردّەٗە ئەّج   اً ب   ذەُ ( ٗاّە5ی   اُ ) ٗاّە

راُٗ بە دەگ رێخەٗە کە ىە یەک ی اُ دٗٗ ٗاّە بەخػ  ق٘حابی/خ٘ێْذماراّ ٔ)ئەٗ  .دەرچ٘ٗبِ
 پێی ڕێَْاییەکاّی ٗەزارەحی پەرٗەردە(.
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 ،( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە7ُئەٗاّەی کە داٗاک  راُٗ ىە ) ،رچ  ٘ٗاّی پ  ۆىی دٗاّ  سە دٓ  .ٗ
ی  م ٔ ژٍارمردّی َّرٓ بێ ٕ ٔ چِ ب ٔ ردٓ ّٖا دٓ حٔ   یٔ ٗ ٗأّ ىٔ  ٗاحٍٔطخ٘فیِ() ك ٗأّ الً یٔ بٔ
  ( َّ ر18ٓئەٗا ) ً دەرچ ٘ٗبِ مٔ خ٘ىی یٔ  ً ٗ مٔ ضاڵی یٔئەگەر ىە گػخی  ی  ر مۆَّرٓ ضٔ ىٔ
خ ٘ىی دٗٗەً دەرچ ٘ٗبِ ئەٗا   ً ٗ م ٔ ئەگەر ىە ض اڵی یٔ  ، ٗٓ  کەیاُ ر مۆَّرٓ ضٔ  خرێخٔ دٓ
ئەگەر ىە ض اڵی دٗٗەً ی اُ زی احر دەرچ٘ٗبێ ج   ٗٓ ،کەی اُ ر مۆَّرٓ ض ٔ  خرێخٔ دٓ  ( َّر6ٓ)

ٗاحە ٕ  یچ  ،خ  ۆی دەٍێْێ  خەٗە ٗەک  ٘ ٗا ک  ۆَّرەکەیئە ً ً ٗ دٗٗٓ م  ٔ ٚ یٔبە ٕەردٗٗ خ  ٘ى
  ٕیچ َّرەیەکیػی ىێ ّابڕدرێج.ٗ  َّرەیەک ٗەرّاگرێ

، ( ٗاّە ح  اقیکردّەٗە ئەّج  اً ب  ذە7ُئەٗاّەی کە داٗاک  راُٗ ىە ) ،رچ  ٘ٗاّی پ  ۆىی دٗاّ  سە دٓ. ز
ی  م ٔ ّی َّرٓژٍارمرد بێ ٕٔ چِ بٔ ردٓ ّٖا دٓ حٔ   یٔ ٗ ٗأّ ىٔ  ٗاحٔ الً دٗٗ ٗأّ )ٍطخ٘فیِ( بٔ
  ( َّ ر15ٓئەٗا ) ً دەرچ ٘ٗبِ مٔ خ٘ىی یٔ  ً ٗ مٔ ئەگەر ىە ضاڵی یٔ گػخی ی  ر مۆَّرٓ ضٔ ىٔ
خ ٘ىی دٗٗەً دەرچ ٘ٗبِ ئەٗا   ً ٗ م ٔ ئەگەر ىە ض اڵی یٔ  ، ٗٓ  کەیاُ ر مۆَّرٓ ضٔ  خرێخٔ دٓ
دەرچ٘ٗبێ ج  ئەگەر ىە ض اڵی دٗٗەً ی اُ زی احر  ٗٓ ،کەی اُ ر مۆَّرٓ ض ٔ  خرێخٔ دٓ  ( َّر5ٓ)

ٗاحە ٕ  یچ  ،خ  ۆی دەٍێْێ  خەٗە ٗەک  ٘ ئەٗا ک  ۆَّرەکەی ً ً ٗ دٗٗٓ م  ٔ ٚ یٔبە ٕەردٗٗ خ  ٘ى
 ٕیچ َّرەیەکیػی ىێ ّابڕدرێج. ٗ  جَّرەیەک ٗەرّاگرێ

ٚ ئەگەر ىە ضاڵی دٗٗەً یاُ زی احر دەرچ٘ٗبێ ج بە ٕەردٗٗ خ ٘ى ،دەرچ٘ٗی پۆىی دٗاّسەح.  
 ٗ ٗاحە ٕیچ َّرەیەک ٗەرّاگرێ ،ی دەٍێْێخەٗەخۆ ٗەک٘ ئەٗا کۆَّرەکەی ً ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ

 ٕیچ َّرەیەکیػی ىێ ّابڕدرێج.

ی مارٗب  اری یری گػ  خ ب  ٔ ڕێ٘ٓ ری بٔ دٓ ی یاری  ذٓیح رۆمایٔ ض  ٔ  ب  ٔکە ث  ی حایب  ٔیەک   ىیژّ  ٔ .ط 
 ئەٗ ىێ ژّەیە .م اُ پێ ک دەٕێْرێ جای پارێسگ ردٓ رٗٓ ی پٔیی گػخیح رایٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ  ری ىٔ ّٕ٘ٔ

ی یێخی ڕاض   خی ٗ درٗض   خبەرپرض   یار ٗردب   یِ دەک   اث. رچ   ُ٘ٗ ی دٓ اٍ   ٔف   ۆرً ٗ بڕٗاّ
ماّی ٔ یگػ   خی  حیی   ٔ رایٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ ٗ ردٓ رٗٓ ی  پ   ٔیح رای   ٔ بٔ ێ٘ٓبەڕ زاّیارییەک   اُ ىە ئەض   خۆی

 دایە. ماُای پارێسگ ردٓ رٗٓ پٔ
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      رچُ٘ٗ ٗاحٔ ی ضاڵ دٗای دٓ ٗٓ حاقینردّٔ  بارٓدٗٗ  مٔی ٓ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمار ئٔ
غذاری  ر بٔٔ گ ئٔ  ٗٓ .ی زاّنۆالیِ بناث غذاری پرۆضٔ بٔ ّابێج ،ماث دٓ)ححطیِ اىَعذه(

ً  مٔ ی ضاڵی یٔ پێی مۆَّرٓ چێج، ضاڵی دإاح٘ٗ بٔ رّٔ دٓ یّاٗیػ  بناث ٗٓ  مٔ پرۆضٔ
  .زاّنۆالیِ ی پێػبڕمێ  چێخٔ دٓ

 (1)خػخەی

 ەییەکاُ.بەخػیْی َّرە بە دەرچ٘ٗاّی ىقی زاّطخی ٗ ٗێژەیی ئاٍاد

 َّرەی بەخػراٗ خ٘ىی دەرچُ٘ٗ ضاڵی دەرچُ٘ٗ ٗاّەی داٗاکراٗ بۆ حاقیکردّەٗە ژ

 ٗاّە )ٕیچ ٗاّەیەک ّەبەخػراٗە( 7 -1

 َّرە 21 یەکەً یەکەً

 َّرە   7 دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 ٗاّە )یەک ٗاّە بەخػراٗە( 6 -2

 َّرە 14 ًیەکە یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 )دٗٗ ٗاّە بەخػراٗە( ٗاّە 5 -3

 َّرە 7 یەکەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 ((ٍطخ٘فی )یەک ٗاّە)ٗاّە  6 -4

 َّرە 18 یەکەً یەکەً

 َّرە 6 دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 (()ٍطخ٘فیدٗٗ ٗاّە ) ٗاّە 5 -5

 َّرە 15 یەکەً یەکەً

 َّرە 5 دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر
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  رێٌ یَاّگەماّی ٕٔ زاّکۆ ٗ پٔ  ییەکاُ ىٔ ییە پیػٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓٓ رگرحْی د ٗٓ :ً چ٘ارٓ

  ٕاٗح  ا ب  ٔ بەغ  ی  پارێسگ  ا ى  ٔ ر ئاض  خی ض  ٔ ىٔ ەکاُیی پیػ  ٔ  یی  ٔ ی ئاٍادٓاّرچ  ٘ٗ دٓ یٍ م  ٔ یٔ .أ 
 %81  ی ى  ٔ ەی َّ  رەکحێن  ڕا رجێل  ٍ  ٔ ىە زاّکۆک  اّی ٕەرێ  ٌ ٗەردەگیرێ  ج بٔ ییەکەیپط  پۆر

 . بێج ٍخر ّٔ مٔ

ئەگەر ر ئاضخی پارێسگا  ضٔ ىٔ ەکاُیی پیػٔ  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٍٓی  ً ٗ ضێیٔ دٗٗٓٗ  ً مٔ یٔ .ب 
 یژەم   ۆى بەغ   ی ٕاٗح   ا بە پط   پۆرییەکەی ىە  ئەٗا ىە ،ٍەرجەک   اّی خ   اڵی )أ(ی حێ   ذا ّەب   ٘ٗ

 .یەکاُ ٗەردەگیرێجمْینی حٔ

  ێج(ر دٗٗ خ٘ىی یەکەً ٗ دٗٗەً ئەژٍار دەکر ٕٔ ر ئاضخی ضٔ ىٔ اُرچ٘ٗ دٓ یٍ مٔ یٔ)

  غ   ی  بٔ ّٖا ىٔ ح   ٔ ٗ دٗٗەً ً م   ٔ ٕەردٗٗ خ   ٘ىی یٔ  ماُ ى   ٔ ییٔ پیػ   ٔ  یی   ٔ ی ئاٍادٓاّرچ   ٘ٗ دٓج. 
ٍخر  م  ٔ %(65) ماّی  اُ ى  ٔ ی َّرٓرجێل حێن  ڕا ٍ  ٔ بٔ ،گی  رێِ ردٓ ماُ ٗٓ یَاّگ  ٔ پٔ  ٕاٗپط  پۆر ى  ٔ

 .بێج  رگرحِ زیاحر ّٔ ی پالّی ٗٓ ّی٘ٓ  رگیراٗاّی ىٔ ی ٗٓ ٗ ژٍارٓ بێج ّٔ

 ییمْین ی ح  ٔ یَاّگ  ٔ پٔ ىٔ ئافرەح  اُ ٗ ٍْ  ذاڵبُ٘ٗغ  ی  بٔ  ماّی ٍاٍ  اّی ى  ٔ یی  ٔ رچ  ٘ٗاّی ئاٍادٓٓ دد. 
ی ض  يێَاّی یمْین ی ح  ٔ یَاّگ  ٔ ض  ۆراُ ٗ بەغ  ی ژّ  اُ ٗ ٍْ  ذاڵبُ٘ٗ ىە پٔٗىێر ٗ  ٕ  ٔ پسیػ  نی

 .ر ئاضخی پارێسگا ضٔ گیرێِ ىٔ ردٓ ٗٓ

 ی ئیطالٍیماّی خ٘ێْذّ ییٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ : ٗەرگرحْی دًٓ پێْجٔ

  ر ب   ٔ ماّی خ٘ێْ   ذّی ئیط   الٍی ض   ٔ یی   ٔ ی ئاٍادٓاّرچ   ٘ٗ دٓ  ەً ى   ٔییەکەً ٗ دٗٗەً ٗ ض   ێ .أ 
ىە زاّکۆک  اُ بی  رٓ ماّی زٍ  اّی ع  ٔ غ  ٔ بٔ رێٌ ىٔ ر ئاض  خی ٕ  ٔ ض  ٔ ىٔ  ردٓ رٗٓ ح  ی پ  ٔ زارٓ ٗٓ
 .بێج  ٍخر ّٔ مٔ %75  یاُ ىٔ َّرٓرجێ حێکڕای  ٍٔ  پێی ضْ٘ری ج٘گرافی بٔ گیرێِ بٔ ردٓ ٗٓ

رخاُ  رێٌ ح  ٔ می ٕ  ٔ ر زاّنۆی  ٔ ٕ  ٔ ماُ ىٔ ئیط  الٍیٔ  ژی زاّط  خٔێماّی م  ۆى م٘رض  یٔ  ی %31 .ب 
ب  ۆ  %11ٗقاف ٗ  ح  ی ئ  ٔ زارٓ ٗٓ  ر ب  ٔ ض  ٔ یماّ ئایْیی  ٔ  رچ  ٘ٗاّی خ٘ێْذّگ  ٔ مرێ  ج ب  ۆ دٓ دٓ
رچ  ٘ٗاّی  ب  ۆ دٓ %61ٗ   ردٓ رٗٓ ح  ی پ  ٔ زارٓ ٗٓ  ربٔ ض  ٔ یماّ ئایْیی  ٔ  رچ  ٘ٗاّی خ٘ێْذّگ  ٔ دٓ

 .یی زاّطخی ٗ ٗێژٓبە ٕەردٗٗ ىقی یی  ئاٍادٓ
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       رچ     ٘ٗی ض     اڵی خ٘ێْ     ذّی  ماُ دٓ ئیط     الٍیٔ  زاّط     خٔ  ی یَاّگ     ٔ پٍٔ     ی  ً ٗ دٗٗٓ م     ٔ یٔ .ج 
زاّنۆم  اُ   ى  ٔپط  پۆریاُ   غ  ی ّسی  ل ى  ٔ ماّیاُ ی  اُ بٔ ٕاٗغ  ێ٘ٓ  غ  ٔ بٔ  ( ى  2015ٔ –2014)

( 35)  ّی ق٘ح ابیع ى  ٔ ٍ  ٔ ٗ حٔبێج  ٍخر ّ ٔ م ٔ% 81  ی اُ ى  ٔ رجێل مۆَّرٓ ٍ  ٔ  گی ریِ ب ٔ دٓر ٗٓ
 بێج. زیاحر ّٔضاڵ 

 ماّی خ٘ێْ   ذّی ئیط   الٍی یی   ٔ رچ   ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ ئەگەر ژٍ   ارەی ئەٗ ک٘رض   ییاّەی ب   ۆ  .د 
ٗەزارەحی پەرٗەردە حەرخاُ کراٗە بە حەٗاٗی پڕّەبّ٘ٗەٗە ئەٗا ئەٗ ک٘رض ییە بەح ااڵّە بە 

 ارەح  ی ئەٗق  اف پ  ڕ دەک  رێْەٗەبە ٗەزر خ٘ێْ  ذّگە ئایْییەک  اّی ض  ە / دەرچ  ٘ٗاّی ق٘حابخاّ  ٔ
 .ماّیاُ پێی پێػبرمێی َّرٓ بٔ

 
  ردٓ رٗٓ حی پٔ زارٓ ٗٓ ر بٔ ماّی ضٔ یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرحْی دٓ : ًٗٓ غٔ غٔ

ژی ٕ ّ٘ەرە ێٗ ک ۆىزاّنۆی ض يێَاّی  ماُ ى ٔ ج٘اّ ٔ  رٓ ی ّٕ٘ ٔىماّی ض ن٘ م٘رضیٔ ی  %31 .أ 
ىە ف  اکەڵخی زاّط  خی  ماری  ێ٘ٓغ  ٗ  دراٍ  احەددیِ ٗ بەغ  ی اڵج٘اّەک  اُ ىە زاّک  ۆی ض  ە

  رٓ یَاّگەی ّٕ٘   ٔ رچ   ٘ٗاّی پ   ٔ مرێ   ج ب   ۆ دٓ رخاُ دٓ ح   ٍٔرۆڤ   ایەحی ىە زاّک   ۆی دٕ   ۆک 
        دەرچ    ٘ٗاّی ض    ااڵّی خ٘ێْ    ذّیّٖا  ح    ٔ  ٗٓ . ی ض    ەربە ٗەزارەح    ی پەرٗەردەماّ ج٘اّ    ٔ

بە ٍەرجێ ک حێک ڕای  پێػکەظ کردّي اُ ٕەيە یٍاف( 2015 –2014 ) ، (2014 –2013)
 کەٍخر ّەبێج. %65رەی پەیَاّگەیاُ ىە َّ

ٍەرجەک    اّی خ    اڵی )أ(ی    اُ ٕەیە پێ٘یط    خە بەغ    ذار ب    ِ ىە  ی ق٘حابی/خ٘ێْذماراّ    ٔئەٗ  .ب 
 ە ئاٍ اژەڵحاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی ٗ حێیذا ضەرکەٗح٘ٗبِ، حاقیکردّەٗەکە ىە کۆىیژ ٗ ض ک٘

رەی َّ     %41ا ئەّج    اً دەدرێ    ج، َّ    رەی کۆح    اییع بەً غ    ێ٘ەیە دەبێ    ج )ماّ    ذپێکراٗ
 َّرەی حێکڕای پەیَاّگە(.%61حاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی ٗ 

ی رزغ  یَاّگەماّی ٗٓ رچ ٘ٗاّی پ ٔ دٓ  ى ٔىەضەر ئاضخی پەیَ اّگە  ًٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ .ج 
 ، گی   رێِ ردٓ ٗٓ رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ کۆىیژ)ض   ن٘ڵ(ی پ   ٔ  ى   ٔ بە ٗەزارەح   ی پەرٗەردە ض   ەر

بِ ٗ حێکڕای َّرەی پەیَاّگەی اُ  (2015 –2014)رچ٘ٗی ضاڵی خ٘ێْذّی  رجێل دٓ ٍٔ بٔ
 کەٍخر ّەبێج. %75ىە 
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یَاّگەماّی  رچ    ٘ٗاّی پ    ٔ دٓ  ى    ٔىەض    ەر ئاض    خی پەیَ    اّگە  ًٔ يً ٗ ض    ێ ً ٗ دٗٗٓ م    ٔ یٔ .د 
بەغی  / بْەڕەحیی  ردٓ رٗٓ کۆىیژ)ضن٘ڵ(ی پٔ  ىٔ ضەربە ٗەزارەحی پەرٗەردە کۆٍپی٘حەری
ب ِ ٗ (  2015 –2014) ی ض اڵی خ٘ێْ ذّیرچ ٘ٗ رجێل دٓ ٍ ٔ بٔ ،گیرێِ ردٓ ٗٓ کۆٍپی٘حەر

 کەٍخر ّەبێج. %71حێکڕای َّرەی پەیَاّگەیاُ ىە 

زرێِ  دابَٔ  ( ٗەردەگیرێِ بۆیاُ ّیٔ، دماّی )أ، ب، ج پێی خاڵٔ ی بٔ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ ئٔ -ٕ 
 ُ، بە پێ ەٗاّەٗە خ٘ێْذّەکەیاُ ٕەڵذەٗەغێخەٗە. مٔ ٗاٗ دٓ م٘ خ٘ێْذُ حٔ حاٗٓ

 رێَی ک٘ردضخاُ زاّکۆکاّی ٕٔ  کاُ ىٔ ج٘أّ  رٓ کاّی ّٕ٘ٔ غٔ بٔ  ەرگرحِ ىًٔ: ٗ ٗحٔ حٔ

  أ. دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی
ظ ک ردُ ی اُ ض اڵێک پێػ خر  ض اڵی پێػ کٔ  یی ى ٔ ی ئاٍ ادٓ رچ٘ٗی دٗاّ سٓ دٓ داٗاکار بێج دٓ. 1

 یی(  . غی )زاّطخی ٗ ٗێژٓ بٔ ٗردٗ بێج بۆ ٕٔ

ّ  اٗچە ىە رێَی ک٘ردض خاُ بێ  ج ی اُ  کاّی ض  ْ٘ری ٕ ٔ رچ  ٘ٗی خ٘ێْذّگ ٔ بێ ج داٗاک ار دٓ . د2ٓ
رێَی  پێ ی ضیط خَی ٕ ٔ  کاّی ب ٔ ٗٓ رجێک ح اقی کردّ ٔ ٍٔ  بٔ ،رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضخاّیٔ

 ّجاً دابێج. ک٘ردضخاُ ئٔ
 .بێج ( ضاڵ زیاحر 35ّٔ)  ّی ىٔ ٍٔ بێج حٔ .  داٗاکار د3ٓ
 بێج . ٍخر ّٔ کٔ %(61) ،یی( یی )زاّطخی ٗ ٗێژٓ ی ئاٍادٓ رٓبێج حێکڕای َّ .  داٗاکار د4ٓ
ی  ک  ٔ ر کۆَّرٓ ض  ٔ ىٔ  ی َّ  رٓ%(61ی ) ڕێ  ژٓ  کرێ  ج ب  ٔ دٓ  چ  اٗی َّ  رٓ کاحی پێػ  بڕکێذا ڕٓ . ى  5ٔ
      رجێک ى ٔ ٍ ٔ  ب ٔ ،بێ ج ر ىێٖ اح٘ٗیی ح٘اّط خی داٗاک ار دٓ ض ٔ ىٔ  ی َّرٓ%(41ی ) ڕێژٓ  بێج ٗٓ دٓ
 .رچ٘ٗبِ دٓ ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی ىٔ
/  ک)ڕۆژّاٍ     ٔ ٗٓ،ڵ خۆی     ذا بٖێْێج گ     ٔ کاُ ىٔ ً دۆکۆٍێْخ     ٔ رجٔ . پێ٘یط     خٔ داٗاک     ار ض     6ٔ

 ێجکرا بذضْٔ پ ّذاّی ک٘ردضخاُ رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ضٔ الیٔ (ىٔ کاُ/ٗێْٔ/پێْاش اڵحٔ اُ/خٔک بڕٗاّأٍ
 ( 7 –1کاّی ) ڕگٔرجێک ب ٍٔ  ٘زیک بٔیغی ٍ ظ بکاث بۆ بٔ ح٘اّێج داٗاکاری پێػکٔ . ّابیْا د7ٓ
 ىَێْێج . ری خۆی بطٔ ی ّٕ٘ٔ ٕرٓ بٔ  ی حێذا بێج ٗٓ   
یی ٗ  ض خٔ رج ی جٔ ٍٔ  ىٔ ٗ ُ ظ بکٔ ح٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ کاُ( دٓ حٔ حایبٔ  ُ پێذاٗیطخیٔ خاٗٓ).8

 ِ.خػرێ بٔ دٓ کاری ٗ غێ٘ٓ ٍی٘زیکغی  بٔ  ىٔ غیاٗی ٍاٍۆضخایی
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 غی ٍی٘زیک  کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ  
 .ڵ خۆیذا بٖێْێج گٔ ىٔ ٍی٘زیکئاٍێری  ٗحِ پێکٔبۆ ڕۆژی چاٗداٗاکار   ێ٘یطخٔپ

 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ   
 .ڵ خۆیذا بٖێْێج گٔ غێ٘ەکاری ىٔکاّی  ضخٔ رٓ ٗحِ کٔ پێکٔبۆ ڕۆژی چاٗداٗاکار   پێ٘یطخٔ

 ّذ ٍٔ ٕرٓ ب/ بٔ
 گیرێج . ردٓ ّذ ٗٓ ٍٔ ٕرٓ ضێ بٔ (3) ّٖا حٔ غیل ر بٔ ماُ بۆ ٕٔ ٘أّج  رٓ ماّی ّٕ٘ٔ غٔ بٔ  رگرحِ ىٔ ٗٓ  بٔ ث بارٓ ضٔ

رٓ  ی ّٕ٘  ٔ یَاّگ  ٔ پٔ ُیی ی  ا ی ئاٍ  ادٓ ی دٗاّ  سٓ ڵگری بڕٗاّاٍ  ٔ ٕ  ٔ ّ  ذ ٍٔ ٕرٓ بٔ بێ  ج دٓ .1
 ٕاٗحایاُ بێج .  کاُ یا ج٘أّ

ّ اٗچە ىە رێَی ک٘ردضخاُ ی اُ  کاّی ضْ٘ری ٕٔ رچ٘ٗی خ٘ێْذّگٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ بێج بٔ دٓ .2
پێی ضیطخَی   کاّی بٔ ٗٓ کردّٔرجێک حاقی ٍٔ  بٔ ، بێج رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضخاّیٔ

 .ّجاً دابێج رێَی ک٘ردضخاُ ئٔ ٕٔ
 بێج . ( ضاڵ زیاحر 41ّٔ)  ّی ىٔ ٍٔ ّذ حٔ ٍٔ ٕرٓ بێج بٔ دٓ  .3
 بێج . ٍخر ّٔ کاری کٔ ی( خبرٓ)زایی پێْج ضاڵ غارٓ  .4
 دەبێ ج  ٗٓ ( اىَذّی ٔ  ی غارضخاّی )ق اُّ٘ اىخذٍ ٔ ڕاژٓی یاضا  ىٔ ٔ یرپرضیار ّی زاّکۆ بٔ  .5

  ى ٔ  رپرض یارٓ خ ۆی بٔ  ی ٗ ک ٔ رخاُ بک اث ب ۆ  خ٘ێْذّٔ خ ۆی ح ٔ یٗاٗ حٔ  بّٔذ  ٍٔ ٕرٓ بٔ
 ی . کٔ حی خ٘ێْذّٔ رگرحْی ٍۆڵٔ ٗٓ

 ٓ ر ک ۆَّر ض ٔ ىٔ  ی َّ رٓ%(61ی ) ڕێ ژٓ  ب ٔ ،کرێج دٓ  چاٗی َّرٓ کاحی پێػبڕکێذا ڕٓ  ىٔ  .6
پ  اڵێ٘راٗ  يٚ ٕرٓ ب  ٔ ر ىێٖ  اح٘ٗیی ح٘اّط  خی ض  ٔ ىٔ  ی َّ  رٓ %(41)ی ڕێ  ژٓ  بێ  ج ٗ دٓ ی ک  ٔ
 .رچ٘ٗبِ دٓ يٚ ٕرٓ بٔ ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی  رجێک ىٔ ٍٔ  بٔ ،بێج دٓ

ىە الیەُ ٗە  ّ   ذاّی ک٘ردض   خاُ بێ   ج رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ّ   ذاٍی ض   ٔ ئٔ ّ   ذ ٍٔ ٕرٓ بٔ بێ   ج دٓ .7
 . ئەّجٍ٘ەّی ضەّذیکاٗە پاڵێ٘راٗ بێج

ک  ڵ خۆی     ذا بٖێْێ     ج، ٗٓ گ     ٔ کاُ ىٔٔ ۆٍێْخ     یً دۆک رجٔ ّ     ذ ض     ٔ ٍٔ ٕرٓ بٔ یط     خٔ پێ٘  .8
ّ  ذاّی  ٍٔر ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ض  ٔ الی  ٔ  ٗ ى  ٔ(  کاُ/ٗێْ  ٔ/پێْاش اڵحٔ کاُ/خٔ /بڕٗاّأٍ ڕۆژّاٍ  ٔ)

 .بێج ضْذ کرأ پ ک٘ردضخاُ
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ی  اُ ظ( ٔ ظ )چ االکی ٕاٗب  پێػ اّگای ٕاٗب  ٔ(5) ى ٔ  ٗٓ ٍ ٔ ّی کٔ الی  ٔ ّ ذ بٔ ٍٔ ٕرٓ ب ٔدەبێ ج  .9
 ظ( ظ)چاالکی ٕاٗب ٔ ٕاٗب ٔ ێػ اّگایث( ٗ دٗٗ پ ث )چ االکی حایب ٔ ک پێػ اّگای حایب ٔ یٔ
 کردبێج.ی یغذار بٔ
 رجێک ٍٔ  غی ٍی٘زیک، بٔ بکاث بۆ بٔظ  ح٘اّێج داٗاکاری پێػکٔ ّذی ّابیْا دٓ ٍٔ ٕرٓ بٔ .11

 ىَێْێج . ی خۆی بطٔیر ّٕ٘ٔ ی ٕرٓ بٔ( ی حێذا بێج ٗ 8 -1کاّی ) بڕگٔ
  ى ٔ ٗ ُ ظ بکٔ ح٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ کاُ( دٓ حٔ حایبٔ  ُ پێذاٗیطخیٔ خاٗٓەٍەّذاّی )بەٕر .11

 ِ.خػرێ بٔ دٓ کاری ٗ غێ٘ٓ ٍی٘زیکغی  بٔ  ىٔ یی ٗ غیاٗی ٍاٍۆضخایی ضخٔ رجی جٔ ٍٔ

 
 ٍی٘زیکغی  کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ
 یذا بٖێْێج.ڵ خۆ گٔ ىٔ ٍی٘زیکٗحِ ئاٍێری  پێکٔبۆ ڕۆژی چاٗ ّذ ٍٔ ٕرٓ بٔ  پێ٘یطخٔ

 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ
 ڵ خۆیذا بٖێْێج. گٔ کاری ىٔغێ٘ەکاّی  ضخٔ رٓ ٗحِ کٔ پێکٔبۆ ڕۆژی چاّٗذ  ٍٔ ٕرٓ بٔ  پێ٘یطخٔ

 

 ً: ٗەرگرحِ ىە کۆىێژ ٗ ضک٘ه ٗ بەغەکاّی ٗەرزظ  غخٔ ٕٔ

 أ/ دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی 

 .بێجٗێژەیی( یاُزاّطخی ەی ئاٍادەیی )٘ٗی پۆىی دٗاّسپاڵێ٘راٗ دەرچ دەبێج .1
دەرچ  ٘ٗی خ٘ێْ  ذّگەکاّی ض  ْ٘ٗری ٕەرێَ  ی ک٘ردض  خاُ ی  اُ ىە ّ  اٗچە  پ  اڵێ٘راٗ دەبێ  ج .2

بە ٍەرجێ  ک حاقیکردّەٗەک اّی بە پێ  ی ضیط  خَی  ،رێٌ بێ ج ی ٕ  ٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردض خاّیٔ
                                                                                             ٕەرێَی ک٘ردضخاُ ئەّجاً دابێج.                                        

 ( ضاڵ زیاحر ّەبێج.25پاڵێ٘راٗ حەٍەّی ىە )  دەبێج .3
  ، ب ٔ ( ض اڵ31ٔ-25)  ّیاُ ى ٔ ٍ ٔ حٔ  بێ ج م ٔ دٓ  ٗ پاڵێ٘راٗاّ ٔ رگرحِ بۆ ئ ٔ ی ٗٓ رێژٓ ( ى5%ٔ) .4

 رزظ بِ. ّذی ٗٓ ٍٔ ٕرٓ  رگرحِ ٗ بٔ ی ٗٓ رێژٓ  ُ ىٔ رجێل پێػبڕمێ بنٔ ٍٔ
 .کەٍخر ّەبێج%61(ىەزاّطخی یاُ ٗێژەییدەبێج پاڵێ٘راٗ حێکڕای َّرەی ئاٍادەیی) .5
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ی َّرە ىەضەر کۆَّرەکەی %(61ىە کاحی پێػبڕکێذا ڕەچاٗی َّرە دەکرێج بە ڕێژەی ) . .6
ٗ  ( پ اڵێ٘راٗ دەبێ جیی )اىيیاق ت اىبذّی ت ض خٔ ی َّرە ىەض ەر ىێٖ اح٘ٗیی جٔ%(41دەبێج ٗ )

  رچ٘ٗبِ. دٓحێیذا 
دەرچ٘ٗی ٕەٍاُ ضاڵ یاُ ضاڵی پێػخری خ٘ێْ ذُ بێ ج ، بە ٍەرجێ ک ىە ٕ یچ زاّک ۆ ٗ    .7

 ێج ٗ بەڵێْْاٍەی پێ پڕ بکرێخەٗەٗەرّەگیراب (ٕيی ئٔث ) )حنٍ٘ی ٗ حایبٔپەیَاّگەیەک
 ب / پاڵەٗاّاُ  

 

بە  ،ەژٍ   ار دەک   رێِئەٗاُ یاریساّ   اّی ٕەڵبژاردەک   اّی ک٘ردض   خاُ ٗ عێ   را  ٗەک   ٘ پ   اڵ .1
ج حێپەڕّەب٘ٗبێ  ٍەرجێ  ک ح  ا بەرٗاری پێػکەغ  کردّی داٗاک  اری ٗەرگ  رحِ ض  ێ ض  اڵ 

 .یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ بەضەر
 بەدەض  ج ٕێْابێ  ج ىەض  ەر ئاض  خی عێ  را  ب  ۆ ی  اری ح  اک ٗ ٍی ض  ێیٔ پ  يەی یەکەً ح  ا .2

بە ٍەرجێ  ک ح  ا بەرٗاری پێػکەغ  کردّی داٗاک  اری ٗەرگ  رحِ ض  ێ ض  اڵ  ،کۆٍەڵەک  اُ
 یذا. مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ج بەضەرەڕّەب٘ٗبێحێپ

پ  يەی یەکەً ح  ا ض   ێیەٍی بەدەض  ج ٕێْابێ  ج ىەض   ەر ئاض  خی ٕەرێ  ٌ ب   ۆ ی  اری ح   اک   .3
بە ٍەرجێ  ک ح  ا بەرٗاری پێػکەغ  کردّی داٗاک  اری ٗەرگ  رحِ ض  ێ ض  اڵ  ،ٗکۆٍەڵەک  اُ
 یذا. مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ج بەضەرحێپەڕّەب٘ٗبێ

دەک   اّی پارێسگ   ا ٗ ئی   ذارە پ   يەی یەکەٍ   ی بەدەض   ج ٕێْابێ   ج ىەض   ەر ئاض   خی پەرٗەر .4
بە ٍەرجێ   ک ح    ا بەرٗاری  ،ض   ەربەخۆییەکاّی ٕەرێ   ٌ ب    ۆ ی   اری ح   اک ٗکۆٍەڵەک    اُ

 یذا. مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ج بەضەرحێپەڕّەب٘ٗبێپێػکەغکردّی داٗاکاری ٗەرگرحِ ضێ ضاڵ 
دەبێ  ج دەرچ  ٘ٗی خ٘ێْ  ذّگەکاّی  (یی پیػ  ٔٗ  ی  ی ٗێژٓٗ  زاّط  خیغ  ی ) اّی بٔپ  اڵێ٘راٗ .5

بە  ِ،ب  رێٌ ی ٕ ٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ ّ اٗچە م٘ردض خاّیٔدضخاُ ی اُ ىە ضْ٘ٗری ٕەرێَی ک٘ر
 ٍەرجێک حاقیکردّەٗەکاّی بە پێی ضیطخَی ٕەرێَی ک٘ردضخاُ ئەّجاً دابێج.

 ( ضاڵ زیاحر ّەبێج.31دەبێج حەٍەّی ىە )  .6
دەرچ   ٘ٗی ٕەٍ   اُ ض   اڵ ی   اُ ض   اڵی پێػ   خری خ٘ێْ   ذُ بێ   ج ، بە ٍەرجێ   ک ىە ٕ   یچ  .7

 اٍەی پێ پڕ بکرێخەٗە.ْڵێْزاّکۆیەک ٗەرّەگیرابێج ٗ بە
 دەرچ  ٘ٗاُ بە پێ  ێ ژٍ  ارەی داٗاک  راٗ ىە پالّ  ی زاّکۆک  اُ ٗە بە پێ  ی کێبڕک  ێ ىەض  ەر .8

 بْەٍای کۆَّرە ٗەردەگیرێِ.
دەبێ ج حێک رای  رزظ ی ٗٓ یَاّگ ٔ ٗ پٔ پێػکەغکاراُ ىە دەرچ ٘ٗاّی خ٘ێْ ذّی پیػ ەیی .9

 کەٍخر ّەبێج. %(65َّرەیاُ ىە )
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َّ    رە ب    ۆ  ی%( 61َّ    رە دەکرێ    ج بە ڕێ    ژەی ) ىە ک    احی پێػ    بڕکێذا رەچ    اٗی .11
یی )اىيیاق  ت  ض  خٔ جٔ َّ  رە ىەض  ەر ىێٖ  اح٘ٗیی ح٘اّط  خی ی%( 41ک  ۆَّرەکەی دەبێ  ج ٗ )

 .رچ٘ٗبِ دٓ ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی  رجێک ىٔ ٍٔ بٔ،پاڵێ٘راٗ دەبێج یاىبذّیت(

ی  حی ىێژّ  ٔ رای  ٔ ّ٘ێْٔکە ىە الیەُ  ،پێ٘یط  خە کەض  ی پێػکەغ  کار دۆکی  ٍ٘ێْخی ٕەبێ  ج .11
 . ٗٓ رزبنرێخٔ بٔ  ٗٓ ىێژّەی ئۆڵۆٍپی ک٘ردضخأّ ی ڕێگٔ  ّٖا ىٔ ئۆڵۆٍپی پارێسگاکاُ حٔ

 ا. ىێژّەی ئۆڵۆٍپی ک٘ردضخاُ ٗ عێرا .      
 ب. ّ٘ێْەرایەحی ىێژّەی ئۆڵۆٍپی پارێسگاکاُ.     
 ج. بەڕێ٘بەرایەحی چاالکی ٗەرزغی پەرٗەردە.     
 
  ، بەەکاُ دەبێ  جبەغ  م  ۆىێژ ٗ ض  ن٘ه ٗ ی ٗەرگرحْ  یٗەرگرحْ  ی پاڵەٗاّ  اُ بە پێ  ی پالّ   .12

 حێپەڕ ّەکاث.( %15 )رجێک ڕێژەیٍە

 پاڵەٗاّاُ حاقیکردّەٗە ىە پطپۆری حایبەحی خۆیاّذا ئەّجاً بذەُ.دەبێج  .13

ىێژّەیەکی ّاٗەّذی پێک بٖێْرێج ىەض ەر ئاض خی زاّکۆک اُ ٗ بەغ ەکاّی ٕاٗغ ێ٘ە ىە  .14
 ذاّی چاٗپێکەٗحِ ىەگەڵ پاڵەٗاّاّذا.ەّجاٍپارێسگاکاّذا بە ٍەبەضخی ئ ضْ٘ٗری

 

                                                                                                                                                                                  ک  احی ٗ ح  اقیکردّەٗەی ىێٖ  اح٘ٗیی ىە یەککردُ ( پێػکەغ  2016 –2015)ب  ۆ ض  اڵی  .15
 دیاریکراٗدا ىە ضەرجەً زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ئەّجاً دەدرێج.
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 ماُ مْینیٔ زاّنۆ پۆڵیخٔ
 زاّنۆ  ق٘حابیاُ ٗ خ٘ێْذماراُ ىٔرگرحْی  ٗٓ ماّی خ٘ێْذُ ٗ ً: رێَْاییٔ ّۆیٔ

 رێٌ: ماُ ٕٔ مْینیٔ پۆڵیخٔ

ًَك لُ مُبُضتُكاىِ كسدىُوَّ شاىكؤ ثؤَل ًتُكيًكًُكاٌ ِزَخطاىدىِ دَزفُتُ بؤ قىتابًاٌ و خىَييدكازاٌ بؤ يُك
ًَياىِ بِسواىامُّ بُكالؤزيؤع . دَزضىواىِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ  ئُوَّ دزَيرَ بُ خىَييدٌ بدٌَ بؤ بُدَضتَ

ًَرَ تُكيًك ًَػكُش بكٌُ بؤ تُواوكسدىِ بِسواىامُّ بُكالؤزيىضِ تُكيًكِ لُو كؤل ًاىُدا دَتىاىً داواكازّ ث
ًَرّ تُكيًكِ وَزدَطريَيً لُ  ًَت . ئُو دَزضىواىُّ ثُمياىطُ كُ لُ كؤل كُ لُطَُل ثطجؤزيًُكُياٌ دَطىجن

 قؤىاغِ دووَو دَواو دَكٌُ ثاش ئُجنامداىِ ثسؤضُّ ) مقاصُكسدٌ لُ بُغِ شاىطتِ ثُيىَىديداز ( .

ًَرّ تُكيًكِ لُ ثطجؤزيًاٌ ىاكسَيتُوَ  ٍُماٌ ِزَيينايِ ىاوَىدّ وَزطستيِ قىتابًاٌ ئُو ثُمياىطاىُّ كُ لُ كؤل
ًَدَكسَيت . ئُمُّ خىازَوَ ِزَيينايًُكاىِ وَزطستيُ لُ شاىكؤ  ًَبُج / خىَييدكازاىًاٌ لُضُز ج

 ثؤَلًتُكيًكًُكاٌ .

ًَت . ئُو قىتابِ و % 60ِزَيرَّ )  – 1 ( ّ ثالىِ وَزطستيِ بُغُ شاىطتًُكاٌ بؤ دَزضىواىِ ئامادَيِ دَب
ىُ لُ ِزَيطُّ ىاوَىدّ وَزطستيُوَ لُ قؤىاغِ يُكُو وَزدَطسيً .خىَييدكازا  

ًَت  %20ِزَيرَّ )  – 2 ( ثالىِ وَزطستيِ بُغُ شاىطتًُكاٌ بؤ دَزضىواىِ ئُمطاَلِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ دَب
ًَت . ًَىَّ خىازَوَ دَب  كُ لُ قؤىاغِ دووَو وَزدَطريَيً . مُزجُكاىِ وَزطستيِ ئُو دَزضىواىُ بُو غ

ًَكِساّ منسَياٌ لُ )   –أ  ( ضاَل  40( شياتسَ و تُمُىًاٌ لُ )  65تُىًا ئُو قىتابِ / خىَييدكازاىُّ ت
ًَرّ  ًَساٌ لُ كؤل ًَػكُش بكٌُ بؤ وَزط ًَِ ضاَليامُّ تُقىميِ ( دَتىاىً داواكازّ ث ًَيُثُِزيىَ ) بُث ت

 تُكيًكًُكاٌ.

ًَػكُش كسدٌ و وَزطستً و تُواوكسدىِ خىَييدىِ  –ب  بُكالؤزيىع زاضتُوخؤ ثاش دَزضىوىِ ئُجنامِ ث
ًَدَكات و لُ ِزَيطُّ بُِزَيىَبُزايُتِ تؤمازّ شاىكؤوَ ئُجناو  كؤتايِ تاقِ كسدىُوَكاٌ ) خىىل يُكُو ( دَضت ث

َِ شاىكؤ ثؤَلًتُكيًكًُكاىُوَ دابُش دَكسَيت . ًَكِ تايبُت لُ اليٌُ ٍُزض  دَدزَيت . بؤ ئُو مُبُضتُ فؤزم

ًَػكُش كسد وَزبطريَيت لُبُزئُوَّ وَزطستً بُ  مُزج ىًُ –ج  ٍُز قىتابًُك / خىَييدكازَيك كُ داواكُّ ث
ًَِ ثالىِ وَزطستً .  ًَت . بؤ ثِسكسدىُوَّ كىزضًُكاٌ بُث ًَِ ثالىِ بُغُ شاىطتًُكاٌ دَب َِ بُث ًَػرِبك ث
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ًَىَز بؤ دَضتيًػاىكسدىِ خىاشيازَ ضُزكُوتىوَكاٌ و ًٍض  زيصبُىدّ منسَّ دَزضىوىِ دبمؤو دَكسَيت بُ ث
ًَيسَيت . ًَىَزَيكِ تس بُكازىاٍ  ث

ئُو خىاشيازاىُّ ضُزكُوتىو دَبً لُ قؤىاغِ دووَو وَزدَطسَيً و ئُطُز واىُيُك يا شياتسّ قؤىاغِ  –د  
ًَىَّ ضُزبازكسدٌ (  يُكُمًاٌ ىُخىَييدبىو ئُوا دَكسَيت لُ ٍُماٌ كاتِ خىَييدىِ ئاضايًدا خبىَييً ) بُغ

ًَِ ِز َيينايًُكاىِ ضُزبازكسدٌ ئُطُز قىتابِ / خىَييدكاز شياتس لُ دوو واىُ ضاآلىُ ياٌ شياتس لُ ضىاز بُث
 واىُّ وَزشّ داواكساو بىو دَطُِزَييسَيتُوَ قؤىاغِ يُكُو.

ًَكِ شاىطتِ تُزخاٌ دَكسَيت بؤ دَزضىواىِ ضاآلىِ % 20ِزَيرَّ ) –أ  – 3 ( ثالىِ وَزطستً لٍُُز بُغ
ًَػىوتس ) خىىل ًَك خىاشياز تُمُىِ  ث ًَت بُ مُزج يُكُو و دووَو ( وَزطستً بٍُُماٌ مًكاىًصمِ ضُزَوَ دَب

ًَكِسايِ منسَياٌ لُ )  40لُ )  ًَِ ضاَليامُّ تُقىميِ وَ ت ًَت بُ ث ًَت . 65( ضاَل شياتس ىُب ( كُمرت ىُب  

ًَىيطتُ اليُىِ كُو ثاش وَزطستيِ بِسواىامُّ دبمؤمِ  –ب  ّ ضاَلِ  9/  1تُكيًكِ ) تا ئُواىُّ دامُشزاوٌ ث
ًَداىِ مؤَلُتِ خىَييدٌ لُ  ًَياىِ الزييُبىوىِ بُ ث ًَت . ضُزَِزاّ ٍ خىَييدٌ ( دوو ضاَل خصمُتًاٌ ٍُب

ًَييامُ لُ بُِزَيىَبُزايُتِ ياضايِ لُ  ًَت بَُل فُزماىطُكُّ خؤياٌ . وَ ئُو خىاشيازاىُّ كُ فُزماىبُز ىني دَب
ًُكاٌ ثِسبكُىُوَ .ضُزؤكايُتِ شاىكؤ ثؤَلًتُكيًك  

لُ وَزطستيِ قىتابًاٌ / خىَييدكازاىدا بؤ تُواوكسدىِ بُكالؤزيىع ضيىزّ جىطسافِ زَضاو ىاكسَيت واتُ  – 4
ًَت بُ غاز و ثازَيصطاّ تُواوكسدىِ دبمؤمُوَ بُآلو ِزَيينايًُ طػتًًُكاىِ خىَييدٌ  وَزطستً ثابُىد ىاب

ًَِ ِزَيرَّ دَزضىواىِ ضُبازَت بُ بُغِ ثازَيصطا و دَزَوَّ ثازَيص طا زَضاو دَكسَيت . ثالىِ وَزطستيِ بُث
 بُغُ شاىطتًُكاىِ ٍُز ثُمياىطُيُك دابُش دَكسَيت .

ئُو قىتابًاىُّ / خىَييدكازاىُّ بُ ضًطتُمِ ثؤَلًتُكيًك وَزدَطريَيت ىاتىاىً دابُشيً و طىاضتيُوَ  – 5
 ئُجناو بدٌَ .

 

ًَػكُغكسدٌ و وَزطستيِ دَ زضىواىِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ :مًكاىًصمِ ث  

ًَت -1 ًَىَّ ثؤَلًتُكيًك دَب ًَت بُغ ًَػكُغكسدٌ ِزاضتُوخؤ لُ ِزَيطُّ تؤمازّ طػتِ شاىكؤوَ دَب .ث  

ًَػكُش كسدٌ ) -2 ًَت . 2015 8/  25( تا )  2015/  7/  25كاتِ ث ( دَب  
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ًَىَّ بُزايِ لُ  -3 ًَت . 2015/  9/  5ِزاطُياىدىِ ىاوَكاٌ بُ غ دَب  

ًَػكُش كسدٌ واتُ تا  -4 . 13/9/2015ماوَّ يُك ٍُفتُ تُزخاٌ دَكسَيت بؤ طاشاىدَ ث  

ئُجنامِ وَزطستيُكُ بؤ وَشازَت بُزشدَكسَيتُوَ . 2015/  9/  20لُ  -5  

  ئُجنامِ كؤتايِ لُ وَشازَتِ خىَييدىِ باآل و تىَيرييُوَّ شاىطتِ ِزادَطُيُىسَيت  2015/ 9/  26لُ  -6

ًَك  دَيُو : وَزطستيِ دَزضىواىِ يُكُمُكاىِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُ شاىكؤكُكاىدا ) بُمُزج
 دَزضىوّ خىىل يُكُو بً (

ًَرّ ثصيػكِ  –أ  دَزضىوّ يُكُو لُ كؤمَُلُّ ثصيػكِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُضُز ئاضتِ ثازَيصطا لُ كؤل
ًَدايُ .وَزدَطريَيت ئُمُش ئُو ثُمياىطُياىُ ىاطسَيتُوَ كُ يُك بُغِ ثصيػك ِ ت  

ًَرّ ثصيػكِ دداٌ وَزدَطريَيت . –ب  دَزضىوّ ئُكُو بُغُكاىِ دداٌ لُضُز ئاضتِ ثازَيصطا لُ كؤل  

ًَرّ  –ج  دَزضىوّ يُكُو لُ بُغِ دَزماىطاشّ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُضُز ئاضتِ ثازَيصطا لُ كؤل
 دَزماىطاشّ وَزدَطريَيت .

ًَكِسايِ منسَكاىًاٌ لُ ) ئُو قىتابِ / خىَييدكازاىُّ خالُكاىِ –د  ًَت ت ( % 80 ) أ ، ب ، ج ( دَياىطسَيتُوَ دَب
ًَت.  كُمرت ىُب

ًَرّ ٍاوثػجؤِزّ )  –ه  ًَكِ ثصيػكِ لُ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُ كؤل دَزضىوّ يُكُو و دووَو لُ ٍُز بُغ
ًَكِسايِ منسَ ًَك ت ( كُمرت % 75كاىًاٌ لُ ) جطُ لُ كؤمَُلُّ ثصيػكِ ( لُ شاىكؤكاىدا وَزدَطريَيً . بُ مُزج

ًَِ خػتُّ ذمازَ )  ًَت بُث (. 2ىُب  

ًَرّ ثُزضتازّ لُ  –و  َِ يُمِ بُغِ ثُزضتازّ لُ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُ كؤل دَزضىوّ يُكُو و دووَو و ض
ًَكِساٍ منسَكاىًاٌ لُ )  ًَك ت ًَت .% 80شاىكؤكاىدا وَزدَطريَيً . بُ مُزج ( كُمرت ىُب  

ًَرَ تُكيًكًُكاٌ  دَزضىوّ يُكُو و –ش  ًَكِ ثُمياىطُ تُكيًكًُكاٌ لُ بُغِ ٍاوتا لُ كؤل دووَو لُ ٍُز بُغ
 ًَِ َِ ثازَيصطاكُّ ٍُزيََه . بُث ًَرَيكِ تُكيًكِ لُ ٍُز ض ًَت لُ ٍُز كؤل وَزدَطريَيً ئُطُز ثطجؤِزيُكُياٌ ٍُب

ًَرّ ٍ 3خػتُّ ذمازَ )  اوتا بُ ثطجؤِزيُكاٌ لُ شاىكؤكاىدا ( . بُآلو ئُطُز ثطجؤِزيًُكاىًاٌ ىُبىو ئُوا لُ كؤل
ًَكِساّ منسَكاىًاٌ لُ )  ًَك دَزضىوّ خىىل يُكُو بً و ت ًَِ % 75وَزدَطريَيً . بُ مُزج ًَت بُ ث ( كُمرت ىُب

.(  2خػتُّ ذمازَ )   
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( 2خػتُّ )   

ماُ( مْینیٔ پۆڵیخٔ زاّنۆ  ىٔ  )جگٔرێٌ ٕٔزاّنۆماّی   ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرحْی دٓ ٗٓ  

کۆىیژ )ضک٘ڵ(ی ٕاٗحا ىە  بەغی حەکْیکی ىە پەیَاّگە ژ
 زاّکۆ

بەغی ٕاٗحا ىە کۆىیژ 
 )ضک٘ڵ(ەکاّی زاّکۆ

 بایۆىۆجی زاّطج دداّطازی  .1

 کیَیا  زاّطج دەرٍاّطازی  .2

 کیَیا  زاّطج ضڕمردُ  .3

 فیسیا زاّطج حیػک  .4

 فیسیا زاّطج چارەضەری ضرٗغخی  .5

 با مارٓ ّذازیاری  ئٔ با مارٓ  .6

 ّەٗث، جیۆىۆجی، کیَیا ئەّذازیاری، زاّطج )کارپێکردُ ٗکۆّخرۆه، غیکاری کیَیا( حەکْەىۆجیای ّەٗث  .7

 فیسیا زاّطج  پػکْیْی چاٗ  .8

 ئاٍار ٙ٘ئاب٘ٗرٙ کارگێڕ ئاٍار ٗ زاّیاری، ئاٍار  .9

 کارگێڕی ٙ٘ئاب٘ٗرٙ کارگێڕ جؤرٙ  گػخگیری، کخێبخاّە  .11

 رییەکاُزاّطخە ڕاٍیا یاضا کارگێڕی ضیاضی  .11

 ضاٍاّی ئاژەڵی کػخ٘کاڵ ضاٍاّی ئاژەڵ  .12

 ڤێخێرّەری ڤێخێرّەری پسیػنی  درٗضخی ئاژەڵی )غەقاڵٗە(  .13

  بیطخاّناری،باخذاریڕەزگەری، کػخ٘کاڵ ڕەزگەری  .14

 ڕێَْایی کػخ٘کاڵی کػخ٘کاڵ ڕێَْایی کػخ٘کاڵی  .15

گەغج ٗ گ٘زار، ڕێبەری گەغخیاری، کارگێڕی دەزگاکاّی   .16
 گەغخیاری ٘ئاب٘ٗرٙٙکارگێڕ گەغخیاری

 زاّطخٚ دارايٚ ٗباّل ٙ٘ئاب٘ٗرٙکارگێڕ کارگێڕی باّکی  .17

 ياضا  ياضاٗ راٍيارٙ  ماگێری یاضا  .18

 

  



 

29 

(3)خػتُّ   

 (ماُ مْینیٔ زاّنۆپۆڵیخٔ)  ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرحْی دٓ ٗٓ
 

ًَرّ تُكيًكِكؤ بُغِ شاىطتِ لُ ثُمياىطُ ًَرّ تُكيًكِبُغِ شاىطتِ لُ  ل  كؤل

ًَسيازّ  ذم
ًَِسّ باىك  كازط

ًَس ًَِسّ ٍُول  تُكيًكِ كازط
ًَناىِ                   ًَِسّ ضم  تُكيًكِ كازط
ًَِسّ دٍؤك                    تُكيًكِ كازط

 
ًَسيازّ و دازايِتُكيًكِ   ذم

 
ًَس زؤذىامُظاىِ ، زاطُياىدٌ ًَِسّ ٍُول  تُكيًكِ كازط

ًَ ًَِسّ ضم  ناىِتُكيًكِ كازط
 تُكيًكِ مًديا

 ضُزضاوَ مسؤيًُكاٌ ،تُكيًكِ باشاِزطُِزّ
ًَِسّ باشاِزطُزّ ،كازطريّ كؤطا  كازط
ًَِسّ كاز ًَِسّ كُزَضتُ ،كازط  كازط

ًَِسّ ىىوضًيطُ ًَِسّ ياضا ،كازط  كازط

ًَس ًَِسّ ٍُول  تُكيًكِ كازط
ًَناىِ ًَِسّ ضم  تُكيًكِ كازط

ًَِسّ  تُكيًكِ كازط
 

ًَناىِتُكيًكِ ئًيف داتابُيظ  تُكيؤلؤجًاّ داتابُيظ ؤزماتًكِ ضم
ًَتىؤزك  ًَناىِ ( (Net Workى  بُِزَيىَبسدىِ تؤز تُكيًكِ ئًيفؤزماتًكِ ضم

 تُكيؤلؤجًاّ شاىًازّ
 يًُكاٌريضًطتُمِ شاىًازيُ كازط

 ضًطتُمِ كؤمجًىتُز

ًَس  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول

ًَناىِ  تُكيًكِ ئًيفؤزماتًكِ ضم
ًَِسّ دٍؤتُكيًكِ   ككازط

 ئاكسّتُكيًكِ 

 
 تُكيؤلؤجًاّ شاىًازّ

  

ًَىّ ًَس زوث  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول
 ٍؤكدتُكيًكِ ئُىداشيازّ 

 زَيطاوباٌيازّ تُكيًكِ ئُىداش
 

ًَناىِ مًكاىًك ًَياٌ و كاىصاكاٌ تُكيًكِ ئُىداشيازّ ضم  بُزٍُمَ
ًَس مًكاىًك  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول

 دٍؤكتُكيًكِ ئُىداشيازّ 
 دىُوَ و ٍُواضاشّضازدكس

 
 بًياكازّ + بًياضاشّ
 وَييُّ ئُىداشَيِ

ًَس  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول
 

 ئُىداشَّ غازضتاىِ
 

 بًياضاشّ،  بًياكازّ
ًَىّ  وَييُّ ئُىداشَيِ ،زوث

 

ًَناىِ  ثالىطاشّ غاز تُكيًكِ ئُىداشيازّ ضم

ًَس ضازدكسدٌ و ٍُواضاشّ  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول
 زّ دٍؤكتُكيًكِ ئُىداشيا

 ضازدكسدىُوَ و ٍُواضاشّ

 زَيطاوباٌ دٍؤكتُكيًكِ ئُىداشيازّ  بًياكازّ
 با كازه+طُياىدٌ

  ئُلًكرتؤٌ
ًَناىِ  طُياىدٌ تُكيًكِ ئُىداشيازّ ضم

ًَس تُكيًكِ تُىدزوضتِ ثُىل دَضتكسد  ضازَضُزّ ضسوغتِ ٍُول
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ًََمطُيِ ٍُلُجبُتُكيًكِ كػتىكاَلِ  ، زَيينايِ كػتىكاىل ثازاضتيِ زووَك  بُزوبىومِ ك
ًََمطُيِ تُكيًكِ كػتىكاَلِ ٍُلُجبُ بُزووبىمِ ثًػُضاشّ  بُزوبىومِ ك
 كػتىكاَلِ داثؤغساو
 زووَكُ جىاىُكاٌ

 تُكيًكِ كػتىكاَلِ ٍُلُجبُ
 باخدازّ

 زَيطاوباٌ
 دزوضت كسدىِ زيطا

ًَس  تُكيًكِ ئُىداشيازّ ٍُول
 تُكيًكِ ئُىداشيازّ دٍؤك

 زَيطاوباٌ

 ، ثُزضتازّ كؤمَُل تُىدزوضتِ
 ، ئافسَتاٌ و لُدايكبىوٌ ىُخؤغُواىِ

 ، ضازَضُزّ ضسوغتِ ذىاٌ و مياألبىوٌ

ًَناىِ  تُكيًكِ تُىدزوضتِ ضم
ًَخاٌ  تُكيًكِ تُىدزوضتِ غ

 تُىدزوضتِ و كؤمَُل

 غًكازّ ىُخؤغًُكاٌ
 دَزماىطاشّ

ًَس تُكيًكِ تُىدزوضتِ  ٍُول
ًَناىِ  تُكيًكِ تُىدزوضتِ ضم

ًَخاٌتُكيًكِ تُىدز  وضتِ غ

 غًكازّ ىُخؤغًُكاٌ

 زَشطُزّ تُكيًكِ ئاكسّ زَشطُزّ
 ثازاضتيِ زووَك

ًََمطُيِ  بُزوبىومِ ك
 

 رێَی ک٘ردضخاُ زاّکۆکاّی ٕٔ  یاّذُ ىٔ کاّی ڕاگٔ غٔ بٔ  ٗەرگرحِ ىٔ :ً یٔ یازدٓ

  دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی -أ

 زضوانى لقى شانستى و لقى ويَرةيى دةبيَت.وةزطستو لةبةشةكانى زِاطةياندنى شانكؤكاى بؤ دة .1
ةطةشيَك ڕبؤ زِةطةشى مىَ دةبيَت، لة كاتيَك كوزسيةكانى يةز  %50بؤ زِةطةشى نيَس و  %50لةيةز لقيَك  .2

 بة زِةطةشةكةى تس تةواو دةكسيَت. ەوثسِ نةبوة
ة وة دةبيَتت، واتتا تتةنًا    يهيَطاى شانكؤالڕكسدنةوةى ليًَاتوويي، لة يوةزطستهى قوتابى/خويَهدكاز بةبىَ تاق  .3

 ثيَشربِكى كؤمنسةكانى ئامادةيى دةبيَت. بةثيَى 
 تةزخانكسدنى كوزسى خويَهدى بؤ زاطةياندنكازاى: -ب

( ثاَليَوزاوي زاطةياندى لةيةز بةشيَكى زِاطةياندى لة شانكؤكاى و شانكؤ ثؤليتةكهيةكانتدا  6وةزطستهى ) .1
 ابةش دةكسيَت بةسةز لقةكاندا.وة ئةو بةشانةى لقياى يةية ئةم شةش كوزسية د

و ثةميانطةى زاطةياندى بيَت   سةبازةت بة ئةوانةى ثيَشكةش دةكةى بؤ شانكؤكاى، دةزضووى ئامادةيى .2
 وة ئاماذة بكسيَت بةدوا بسِوانامة.

 ( كةمرت نةبيَت. %65دةزضووانى ئامادةيى دةبيَت كؤمنسةى ئامادةييةكةى لة ) .3
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دنى تةزخانكساو بةثىَ ى ثيَشربكىَ بؤ دةزضوانى بةشى زِاطةياندى لة كوزسيةكانى خويَه يةك لةسةز سيَى .4
 كةمرت نةبيَت.) %65(ثةميانطاكاى دةبيَت، بةمةزجيَك تيَكساى منسةكانياى لة ثةميانطا لة 

بة  بؤ دةزضوانى ثيشةيى دةبيَت ثةميانطة تةكهيكيةكاىكوزسيةكانى بةشى زاطةياندى لة  سيَىيةك لةسةز  .5
 .كةمرت نةبيَت %(65ى منسةكانياى لة )مةزجيك تيَكساي

 سالَ شياتس بيَت. 35تةمةنى ثاَليَوزاو نابىَ لة  .6
لةاليتةى ليرنتةى شانستتى    كىَ دةبيَتت،  ثيَشتربِ ي ةكانى خويَهدنى ثتاَليَوزاواى بتة ثيَت   يثااَلوتو بؤ كوزسي .7

منسةى ئامادةيى و  لةسةز %60بة زِيَرةى  ،كسدنةوةى ليًَاتوويى ئةجنام دةدةىتاقي بةشةكانى زِاطةياندى
ى دةبيَتتت بتتة يتتةزدوو شتتيَواشى نووستتيهى و ضتتاوثيَكةوتو، يكسدنتتةوةى ليًَتتاتووبؤتاقي %40زِيَترةى  

و بابةتتة  دؤكيؤميَهتت  كسدنى يتةموو ئتةو   نةوةكة دةزبضيَت. لةطةلَ ثيَشكةشت بةمةزجيَك لة تاقى كسد
 طةياندى.اى زِييةكانضاالكبة  ثةيوةندكازةكاى

سالَ لة زؤذى داواكسدنى وةزطستهى دا لتة ضتاالكيةكانى دابسِاوبيَتت، وة دةبيَتت      نابيَت ثاَليَوزاو سىَ .8
 ميَهت و ثشتطريى دةشطاكاى ثيَشكةش بكات.ؤكيوضاالكيةكانى بة د

 .سسابيَتةوة  لة كؤليَر ياى ناوى، بيَت  يَكنابيَت ثاَليَوزاو دةزضووى ييض كؤليَر .9
شانكؤ بؤ وةشازةت تةوة لة زيَطةي تؤمازي طشيت دواى ثااَلوتو ناوةكاى بة كؤنووسيَك بةزشدةكسيَ .10

 .بؤ ثةسةند كسدنيياى
 ق٘حابی/خ٘ێْذماری خاٗەُ پێذاٗیطخی حایبەث :ً یٔ ّسەدٗا

رگ رحِ  داٗام اری ٗٓ  یٔ بێج بۆی ٕٔ رگرحْی ٕٔ ماّی ٗٓ رجٔ ٍٔ ّابیْا مٔ  ق٘حابی/خ٘ێْذماری .أ 
  مێل ىٔ یٔ رگرحِ ىٔ بۆ ٗٓ رگرحِ ذی ّٗٓ ّاٗٓ حی رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔ  بٔبناث ظ  ٗخۆ پێػنٔ ڕاضخٔ
ٗاحە ىە ڕێ  گەی زاّن  ۆالیِ داٗاک  اری  ،ث پێ  ی ف  ۆرٍێنی حایب  ٔ  ٍرۆڤایەحییەک  اُ ب  ٔ  م  ۆىێژٓ

 . پێػکەظ ّاکاث

ی  ض  خٔ ٗەرگی  را ٗ جٔ بەغ  ێک  ر ى  ٔ گ  ٔ ث ئٔ حایب  ٔ  ییُ پێذاٗیط  خ خ  اٗٓی ق٘حابی/خ٘ێْ ذمار  .ب 
  ی ٔ رگ رحِ ب ۆی ٕٔ ّ ذی ٗٓ ّاٗٓ ییح رای ٔ بٔ ێ٘ٓڕ بٔا ٗ ئ ٔ ، خ٘ێْذّٔ  ٗ جۆرٓ ب٘ٗ بۆ ئٔ ّٔغیاٗ 

ٗەرگی  راٗ ىە زاّکۆک  اّی  ی م  ۆَّرٓکەٍخ  ریِ پێی  بیگ  ٘ازێخەٗە ب  ۆ خ٘ێْ  ذّێنی غ  یاٗحر ب  ٔ
 .ٕەرێٌ
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 ڕەچاٗکردّی ضْ٘ری ج٘گرافی :ً یٔ ضیاّسٓ

ب   ۆ   ی   ٔ ك ٕٔ ر پارێسگای   ٔ ٕ   ٔ ىٔ  ی م   ٔ زاّنۆیاّ   ٔ ٗ خ٘ێْ   ذُ ى   ٔ یماّ م٘رض   یٔ  ی(%81) .أ 
مێ ی ڕماّیع بۆ کێب م٘رضیٔی %(21بێج ٗ ) دٓ  داّیػخ٘ی پارێسگامٔی حابیاُ/خ٘ێْذماراّق٘

ماّی  ّاٗچ   ٔئەٗەی کە چ   اٗ مردّ   ی  بێ   ج، بە ڕٓ رێٌ دٓ گػ   ج ق٘حابیاُ/خ٘ێْ   ذماراّی ٕ   ٔ
 .بێج ر پارێسگای ضيێَاّی دٓ ضٔىە  بجٔ ڵٔ ٗ پارێسگای ٕٔ رٍیاُ گٔ

ب  ۆ  ٚپێی ض  ْ٘ری ج  ٘گراف ماُ ب  ٔ مْینیی  ٔ حٔ ٔ یَاّگ   پٔ ىٔی ک٘رض  ییەکاّی خ٘ێْ  ذُ %(111) .ب 
 .ق٘حابیاّی/خ٘ێْذکاراّی داّیػخ٘ی پارێسگاکە دەبێج

ٗ  ب ۆ ئ ٔ%(41ی ) رێ ژٓ ( یَاّگ ٔ م ۆىێژ بێ ج ی اُ پٔ)ماُ غ ٔ بٔ  حام ٔ  رچ٘ٗاُ ىٔ رگرحْی دٓ ٗٓ .ج 
ٗ  ا ب ۆ ئ ٕٔ رٗٓ ٕ ٔ  ٗٓ  بێج رێٌ دٓ رچ٘ٗاّی ٕٔ بۆ دٓ%(61)،ی حێذایٔ مٔ غٔ بٔ  ی مٔ پارێسگایٔ

ی ح  ر  ( ب  ۆ پارێسگام  ٔ%31)  ٗٓ  ب  ۆ پارێسگای  ٔ%(71ُ ) دٗٗ پارێسگ  ا ٕ  ٔ  ى  ٔ  ی م  ٔ غ  أّ بٔ
 بێج . دٓ

 

زاّنۆ   (ٗ ضااڵّی دٗاحر ى2115ٔ-2114ضاڵی خ٘ێْذّی )  ىٔ  ی مٔ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ ئٔ
ٍافی ،یاُ م  ٔ ٗاٗ مردّ  ی خ٘ێْذّٔ ح  ام٘ ح  ٔ ،گیرێِ ردٓ رێٌ ٗٓ ماّی ٕ  ٔ حنٍ٘ی  ٔ  یَاّگ  ٔ ٗ پٔ

بێج  زیْیاُ دٓ اڵً ٍافی دابٔ بٔ،رێٌ  ماّی ٕٔ یَاّگٔ ّێ٘اُ زاّنۆ ٗ پٔ  یاُ ّابێج ىٔ ٗٓ گ٘اضخْٔ
 ماُ . پێ ی ڕێَْاییٔ بٔ
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 ًذی دّّەم بَ
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 ەکاًی ّەرگرتييهەرجە تايبەتي
 

رگرتن له بۆ وه ز  
ی  كرای نمرهتێ

  پۆلی دوانزه
رجێك مه به  

 أ
پسیػ   نيەکاُ )پسیػ   نی ، پسیػ   نی  ک   ۆىێژە

 دداُ ، دەرٍاّطازی(
ٍخر  % م   85ٔ
 بێج ّٔ

  رزاّی ٗ میَی    ا ٗ فیسی    ل ى    ٔ ٗٓ ی زیْ    ذٓ رض    ێ ٗاّ    ٔ ٕٔ
 ً. ً یاُ دٗٗٓ مٔ خ٘ىی یٔ  بێج ىٔ ٍخر ّٔ (م241ٔ)

  ری م٘ىێژی پسیػنی فێخرّٔ ب

ٍخر  (م ٔ 211) اّی ٗ میَیا ٗ فیسی ل ى ٔرز ٗٓ ذٓی زیْ مۆَّرٓ
رچ ٘ٗاُ  رگرحْ ی دٓ ًٗٓ،  ً ی اُ دٗٗٓ م ٔ خ٘ىی یٔ  بێج ىٔ ّٔ
زاّن ۆی ض يێَاّی ٗ زاّن  ۆی   ى ٔ  ری م ٔ م ٘ىێژی ڤێخرّ ٔ  ى ٔ

  ٗٓ  %(ب  ۆ پارێسگایی  71ٔرگ  رحِ ) ی ٗٓ رێ  ژٓ  ی  ٔ دٕ  ۆك ٕٔ
 بێج. گاماّی حر دٓ%(بۆ پارێس31)

 ج
کيَي     اٗی  ٗث ٗ ازیاری ّ     ّٔ     ذ ىی ئٔ٘ض     ن

 (کيَياٗیپخرٗه ، ەٗث ، ّ )بەغەکاّی
ٍخر  % م   81ٔ
 بێج ّٔ

رض  ێ ٗاّەی )کیَی  ا، ٍاحَاحی  ک، فیسی  ک(ی ىە  ی ٕٔ م  ۆَّرٓ
 .( کەٍخر ّەبێج ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗە241ً)

 د
بەغ  ەکاّی ئەّ  ذازیاری ىە زاّکۆک  اُ ج  گە ىە 

 بەغەکاّی خاڵی )ج(
% کەٍخ   ر 81

 ّەبێج

( 161حَاحی   ک، فیسی   ک(ی ىە )ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍا م   ۆَّرٓ
بەغ    ەکاّی  کەٍخ   ر ّەبێ   ج ىە خ   ٘ىی یەکەً ی   اُ دٗٗەً.

ّابێ ج ّەخۆغ ی ڕەّگبیْ ی )عَ ٚ  بیْاضازی ٗ حەالرضازی
 االى٘اُ(ی ٕەبێج.

ٓ 
بەغ          ەکاّی ئەّ          ذازیاری ىە ک          ۆىیژە 

 حەکْیکییەکاُ
% کەٍخ   ر 81

 ّەبێج
( 161ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍاحَاحی   ک، فیسی   ک(ی ىە ) م   ۆَّرٓ
 بێج ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً.کەٍخر ّە

ٗ 
کۆىیژی حەکْیک ی  / ٙێڕکارگ ْينٚبەغی حەک

 ضيێَاّیٗىێر ٗ ٔ ٕ
 

 .بێج یی ێژٓٗ ٗ دەرچ٘ٗی ىقی زاّطخی

 ز
ی ىگػ  ج ک  ۆىیژ ٗ ض  ک٘ /بەغ  ەکاّی زٍ  اّی ئیْگيی  سی 

  ٕەردٗٗ خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗ ئێ٘اراُ  ىٔزاّنۆماُ 
ەٍخ ر ّەبێ ج ىە ک %(65ٗاّەی زٍاّی ئیْگيی سی ىە )ی  َّرٓ

 .خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً

 ح
گػ ج ک ۆىیژ ٗ / بەغەکاّی زٍاّی ک ٘ردی ٗ عەرەب ی 

ض   ک٘ڵی زاّنۆم   اُ ٗىە ٕەردٗٗ خ٘ێْ   ذّی بەیاّی   اُ ٗ 
 ئێ٘اراُ

 

زٍاّی ک٘ردی بۆ بەغی ک٘ردی ٗ ٗاّەی زٍ اّی عەرەب ی 
%( کەٍخ   ر ّەبێ   ج ىە خ   ٘ىی 61ب   ۆ بەغ   ی عەرەب   ی ىە )

 یەکەً یاُ دٗٗەً.
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رگرتن له بۆ وه ز  
ی  كرای نمرهتێ

  پۆلی دوانزه
رجێك مه به  

 ط
حی/کۆىیژی  اڵی         ٔٔ کۆٍ ریغ         ی م         ا بٔ

  ئەدەبیاث/زاّکۆی ضەالحەددیِ
 

ی ٗاّەی زٍ اّی  ٗێژەی ی بێ ج ٗ َّ رٓ زاّطخی ٗ  دەرچ٘ٗی ىقی
 .ً  ً یاُ دٗٗٓ مٔ بێج ىە خ٘ىی یٔ ٍخر ّٔ %( م65ٔ)  ئیْگيیسی ىٔ

ٙ 
  ىخی ئ    اداب ى    ٔ ڵْاض    ی/فامٔ غ    ی مۆٍٔ بٔ  

 زاّنۆی ضۆراُ
 

بێج ىە  ٍخر ّ ٔ %( م 65ٔ)  ی ٗاّەی زٍاّی ئیْگيیسی ى ٔ َّرٓ
ض  اڵی یەکەً  خ٘ێْ  ذکارق٘حابٚ/ً،  ً ی  اُ دٗٗٓ م  ٔ خ  ٘ىی یٔ

ىەً بەغ   اّە حەّٖ   ا زٍ   اّی ئیْگيی   سی دەخ٘ێْێ   ج ٗ ض   ێ 
 51ح  ر پط  پۆری کۆٍەڵْاض  ی دەخ٘ێْێ  ج کە ىە ) ض  اڵەکەی

 ٗاّەکاّی بە زٍاّی ئیْگيیسی دەبێج. ی%(

 ك
ٗ زاّنۆی ض   يێَاّی  ماُ/ ج٘اّ   ٔ  رٓ ن٘ڵی ّٕ٘   ٔض   

 ەالحەددیِ ضی ّٕ٘ەرە ج٘اّەکاُ/زاّکۆی کۆىیژ
% کەٍخ   ر 61

 ّەبێج

دەرچ  ٘ٗی ىق  ی زاّط  خی ی  اُ ٗێژەی  ی بێ  ج، ٗ بەغ  ذاری 
چ   اٗپێکەٗحِ ٗ ح   اقیکردّەٗەی ىێٖ   اح٘ٗیی بک   اث ٗ حێی   ذا 

 ضەرکەٗح٘ٗ بێج.

 ه
ک  ۆىیژ ٗ ض  ن٘ڵ ٗ بەغ  ەکاّی ٗەرزغ  ی ىە 

 زاّکۆکاّی ٕەرێٌ
% کەٍخ   ر 61

 ّەبێج

ژەی   ی بێ   ج ، ٕەرٗەٕ   ا دەرچ   ٘ٗی ىق   ی زاّط   خی ی   اُ ٗێ
ٗیی بک  اث بەغ  ذاری چ  اٗپێکەٗحِ ٗ ح  اقیکردّەٗەی ىێٖ  اح٘

 ٗ حێیذا ضەرکەٗح٘ٗ بێج.

ً 
زاّن    ۆ بەغ    ەکاّی ڕاگەیاّ    ذُ ىە زاّک    ۆ ٗ

 ٕەرێٌ ٚماّ مْینیٔ پ٘ىیخٔ
 

وةزطستو لةبةشةكانى زِاطةياندنى شانكؤكاى بؤ دةزضوانى لقى شانستتى  
 ێج.ب گای زاّنۆالیِ دٓڕێ  بٔو لقى ويَرةيى 

  کۆىیژەکاّی پەرضخاری ىە ٕەر زاّکۆیەک ُ

پێ٘یط   خە چ   اٗپێکەٗحِ ىە ک   ۆىیژەکە ئەّج   اً ب   ذاث پ   اظ 
ڕاگەیاّ    ذّی ئەّجاٍەک    اّی ٗەرگ    رحِ، ٗە ک٘رض    یەکاّی 
خ٘ێْ   ذُ ىە کۆىیژەک   اّی پەرض   خاری ىەٕەر زاّک   ۆیەک ىە 

%( ب    ۆ ڕەگەزی ٍ    ێ 75%( ب    ۆ ڕەگەزی ّێ    ر ٗ ىە )25)
  رض خاری ى ٔ م ٘ىێژی پٔ  ی ى ٔغ ی ٍاٍ اّ بٔ  ى ٔ  ، جگ ٔدەبێج

  یٔ زی ٍێیْٔ گٔ ّٖا بۆ ڕٓ ٗىێری پسیػنی حٔ زاّنۆی ٕٔ

 ش
بەغ    ی حەّذرٗض    خی ک    ۆٍەڵ ىە ک     ۆىیژی 

 حەکْیکی ضيێَاّی

دەرچ     ٘ٗاّی 
ئەً بەغ         ە 
ّاّٗیػ        اّی 
خۆپاراض   خْی 
حەّذرٗض خیاُ 
پ                         ێ 
 .دەبەخػرێج

ی ٕەرض  ێ ٗاّەی )زیْ  ذەٗەرزاّی، کیَی  ا،  ٍەرجە م  ۆَّرٓ
( کەٍخ   ر ّەبێ   ج ىە خ   ٘ىی یەکەً ی   اُ 211فیسی   ک(ی ىە )

 دٗٗەً. 
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رگرتن له بۆ وه ز  
ی  كرای نمرهتێ

  پۆلی دوانزه
رجێك مه به  

 ع

 یبەغ  ەکاّ ماُ ّذرٗض  خیٔ حٔزاّط  خە  یک  ۆىێژ
ٍاینرۆب      ایي٘جی ،ميیْنی یژي      اّ ی)کيَي      ا

 یپسيػ     ک یٕەٗىێ     ر یزاّک     ۆ/(پسیػ     نی
 یىە زاّک   ۆ یحەّذرٗض   خ یاّط   خز ۆىێژیم   ٗ

بەغ                ی ٍی                ذیکەه  ،دٕ                ۆک
ای٘ىۆجی،کيیْیکەه ض    ایکۆىۆجی ىە ٍایکرۆب    

 .کۆیە ٙۆزاّن

زاّ      یِ  ب      ۆ
دەرچ     ٘ٗاّی 
ئەً بەغ      اّە 
ّازّ             اٗی 
پسیػ               ک 
ٗەرّ    اگرُ ٗ 
ٍ                اٗەی 
خ٘ێْ        ذّیاُ 

 چ٘ار ضاڵە

)زیْ   ذەٗەرزاّی، کیَی   ا، یٕەرض   ێ ٗاّە یٍەرجە ک   ۆَّرە
يەکەً ي    اُ  یکەٍخ    ر ّەبێ    ج ىە خ    ٘ى 211فیسی    ک(ی ىە 

 .دٗٗەً

 /زاّنۆی دٕۆكجٖی  پالُ داّاُ  ف

زاّ        یِ ب        ۆ 
دەرچ         ٘ٗاّی 
ئەً بەغ             ە 
ّازّ                اٗی 

ٙ ّ     ذازيارٔ ئ     
پ                         الُ 

گ           رُ   دٓر ٗٓ
ً  خ٘ێْ    ذُ ى    ٔ

(پێ  ْچ 5)  غ  ٔ بٔ
ی  ب  ڕ  ٗٓ،  ض  اڵٔ

حێ                 ٘ٗی 
        خ٘ێْ                 ذُ 

( ضێ 3111)$ 
  زار دۆالر ٕ       ٔ
ر  ٕ         ٔ ب         ۆ

ی ض                  اىێن
  خ٘ێْ         ذُ ٗٓ
ً  ض   اڵی پێْج   ٔ

ب ۆ   خۆرایی ٔ  بٔ
  ق٘حابی .

ی ق٘ح ابی  بێ ج م ۆَّرٓ دٓ  ٗٓ  غ ی زاّط خیٔ رگرحِ بۆ بٔ ٗٓ
زٍاّی  ب    ٔ  غ   ٔ ً بٔ ُ ى    ٔخ٘ێْ   ذ  بێج ٗٓ ٍخر ّ    ٔ % م   75ٔ

  یەکەً  م٘رض ٚ ً  مٔ یٔ  ضاه خ٘ێْذکارق٘حابٚ/ ، ٔ ئێْگيیسی
ض ج  ً دٓ م٘رض ی دٗٗٓ  ى ٔ  ٗٓزٍاّی ئیْگيیسی دەخ٘ێْێ ج 

زٍ اّی  ی  ی ٗاّ ٔ بێج َّ رٓ دٓ  ماث خ٘ێْذّی زاّطخی دٓ  بٔ
بێج  ٍخر ّ ٔ % م 71ٔیی  ی ئاٍ ادٓ پ ۆىی دٗاّ سٓ  ئێْگيیسی ىٔ

 ( زیاحر بێج. 35)  غنار ّابێج ىٔ ػنّٔی پی ٍٔ حٔ  ٗٓ

 ؼ
 (ر مۆٍپی٘ح  ٔئاٍارٗ)ٗ  (ئاٍ  ار)بەغ  ەکاّی 
 ىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ٗ)ٍاحَاحیل(

 

ی  ی ٗاّ  ٔ بێ ج م َّ٘رٓ دٓ ٗٓ  دەرچ ٘ٗی ىق ی زاّط خی بێ  ج
 .يەکەً ي اُ دٗٗەً یّەبێج ىە خ ٘ى ٍخر % م65ٍٔاحَاحیل 

 . 
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  :ارەکاُیذٗاّە ٕاٗپەی٘ەّذ

 ،کەٍخ   ریِ کۆَّرەکاّی   اُ یەکط   اّە ، کەارەٙ ئەٗ ق٘حابیاّەٙ/خ٘ێْ   ذکاراّەٙئەگەر ٕ   اح٘ٗ ژٍ   
، ئەٗە ّاٗەکاُ بە پێی ٗاّە کٚ دیاریکراٗدابەغێیارە ٗەربگیرێِ ىە ڕزیاحر ب٘ٗ ىەٗ ژٍارەیەٙ ب

ٗاّە  ەً خػ       خەیەی خ       ٘ارەٗەداىٕاٗپەی٘ەّذی       ذارەکاُ دەچ       ْە خ       اّەی پێػ       بڕکێ٘ە، 
 ٗٗ:ڕ خراّٗەحەدارەکاُ ذٕاٗپەی٘ەّ

 

ًَر ياٌ ثُمياىطُ  واىُ ٍاوثُيىَىدازَكاٌ كؤل

ًَرّ 1 ًَرتىكُزّ/  ثصيػككِ / ثصيػككّدداٌ / دَزماىطاشّ/   )ضكىلٌ(. كؤل  ثصيػككِ ظ
 ثطجؤزّ ثصيػكِ لُ ثُمياىطُكاٌ شاىطتُ تُىدزووضتًُكاٌ / ثُزضتازّ /

 كًنًا / فًصيك / شييدَوَزشاىِ

ًَككر2 ًَككر /شاىطككت ٍ )فاكككُل (. كؤل بككُ ٍككُمىو بُغككُ   َزدَ ٍ )ضكككىلٌ( ثككُزوكؤل
ًَككر / شاىطككتًُكاىُوَ بككُ ٍككُمىو   ٍ )ضكككىلٌ( ثككُزوَزدٍَ بيككُزَتٌ )بيًككات(  كؤل

 بُغُ شاىطتًُكاىُوَ
 مامتاتًك / كًنًا / شييدَوَزشاىِ / فًصيك

ًَرّ . 3 ثطجؤزّ كػتىكاَل لُ / / فاكُل  ضاىدٌ و دازضتاٌ  كػتىكاَل)ضكىلٌ( كؤل
 ثُمياىطُكاٌ

 كًنًا / شييدَوَزشاىِ

ًَرّ  .4 ًَكر ثطكجؤزّ تكُكيؤلؤجِ لكُ     ئُىداشيازّ)ضكىلٌ( كؤل تُكيًكًكُكاٌ و   َكؤل
 ثُمياىطُكاٌ

 فًصيك / مامتاتًك

ًَككرّ  .5 طككجؤزّ ث بُغككِ )ىككُوت و كًنًككاوّ و ثككرتول(  ئُىككداشيازّ)ضكككىلٌ( كؤل
 ًتُكيًكًُكاٌ.ثؤلشاىكؤّ  تُكيؤلؤجِ لُ 

 مامتاتًك / كًنًا /  فًصيك 

ًَرّ  .6 ًَسّ و ئابىوزّ بكُ ٍكُمىو بُغكُكاىًُوَ/ثُمياىطُكاىِ    ك)ضكىلٌ( كؤل ازط
ًَسّ ًَسيازّتُكيًكِ كازط  / ذم

 مامتاتًك

ًَر7 ّ  )فاككُل ( و ضككىل   . ٍُمىو ئُو كؤل (ٍ 5–1لكُ خاَلكُكاىٌ )   و ثُمياىطُياىكُ
 ئُو خػتُيُدا ىٍُاتىوٌ

 كىزدّ / عُزَبِ / ئًيطمًصّ

 شاىطتُ ثًػُيًُكاٌ و كىزدّ و عُزَبِ ًُكاٌ. واىُ ٍاوثُيىَىدازَكاٌ ضُبازَت بُلقُ ثًػُي8
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 ًذی سێيەم بَ
 

  زیْی  ٗ دابٔ  ٗٓ گ٘اضخْٔڕێَْاییەکاّٚ 
                        ق٘حابياُ/خ٘يْذماراُ 

ی م٘ردضخاُەرێَٕ ماّیىە زاّکۆ    
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 یاُ/ خ٘ێْذکاراُق٘حاب ٗ دابەزیْی خ٘ێْذّی ڕێَْاييەکاّی گ٘اضخْەٗە

  (ٗ ض ااڵّی دٗاح ر ى 2115ٔ-2114ض اڵی خ٘ێْ ذّی )  ى ٔ  ی مٔ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ ئٔ
ٗاٗ مردّ  ی قّ٘  اخی  ماحی ح  ٔ ى  ٔ،گیرێِ ردٓ رێٌ ٗٓ ماّی ٕ  ٔ حنٍ٘ی  ٔ  یَاّگ  ٔ زاّن  ۆ ٗ پٔ

ٍافی ،یاُ م ٔ ٗاٗ مردّ ی خ٘ێْذّٔ ح ام٘ ح ٔ  ٗاح ٔ،ماّی ح ری خ٘ێْ ذّیاُ  ً ٗ قۆّاخٔ مٔ یٔ
زیْیاُ  اڵً ٍ افی داب ٔ ب ٔ،رێٌ  ماّی ٕ ٔ یَاّگ ٔ ّێ٘اُ زاّنۆ ٗ پٔ  یاُ ّابێج ىٔ ٗٓ ضخْٔگ٘ا
 ماُ . پێ ی ڕێَْاییٔ بێج بٔ دٓ

 
بەرزەکان کۆنمرە کۆلێژی بۆ کەمەکان کۆنمرە کۆلێژی لە قوتابیان/خوێنذکاران گواستنەوەی: یەکەم  

 

بۆ کۆىێژی  مأُ ّسٍی کۆَّرە ق٘حابیاُ/ خ٘ێْذکاراُ ٍافی گ٘اضخْەٗەیاُ ٕەیە ىە کۆىێژ
 (:1کۆَّرە بەرزەکاُ ئەگەر ئەً ٍەرجاّەی خ٘ارەٗەیاُ ٕەبێج )بەپێ ی فۆرٍی ژٍارە 

دەبێج ق٘حابی/ خ٘ێْذکار ضاڵی یەکەٍی بێج ىە زاّکۆ، ٗاحە ضاڵی کەٗحِ یا دٗاخطخِ یاُ  -أ 
 دابەزیْی ّەبێج.

% کەٍخر 81کۆَّرەکەی ىە  ق٘حابی/ خ٘ێْذکار یەکەً بێج ىەضەر بەغەکەی ٗ حێکڕای -ب
 ّەبێج 

ئەٗ ضاڵەی کە ق٘حابی/ خ٘ێْذکار گ٘اضخْەٗەی حێذا دەکاث بەپێی ئەً بڕگەیە بە کەٗحِ  -ج
 ٕەژٍار ّاکرێج ٗە ّاچێخە ٍی ی خ٘ێْذّەٗە .
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 . بێج دٓ  (4ی ) ی ژٍارٓ خػخٔ یبەپێٍافەکاّی گ٘اضخْەٗەی ق٘حابی/ خ٘ێْذکار بۆ بەغە ٕاٗحاکاّیاُ 
 (4ػخەی)خ

گ٘اضخْەٗەی ق٘حابیاُ/ خ٘ێْذکاراُ ىە کۆىێژی کۆَّرە کەٍەکاُ بۆ کۆىێژی کۆَّرە بەرزەکاُ بۆ 
   زیِ ٗ دابٔ  ٗٓ بەغە ٕاٗحاکاّیاُ بەپێ ی بڕگەی یەکەٍی گ٘اضخْٔ

 ژ بەظ ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ بەغی ٕاٗحا ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ  

  .1 ڤێخێرّەری پسیػنی کۆىێژی کۆىێژی پسیػکی

  .2 کۆىێژی زاّطج/ بەغی زیْذەٗەرزاّی کۆىێژی پسیػکی

  .3 کۆىێژ/ فاکەڵخی زاّطخە حەّذرٗضخیەکاُ/ ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .4 ضک٘ڵی حەّذرٗضخی/ ٍیذیکەه ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .5 پسیػنیالب٘رٙ  ّطخیزاماُ/ حەّذرٗضخیٔ  زاّطخٔ کۆىێژی کۆىێژی پسیػکی

  .6 کۆىێژ/ فاکەڵخی زاّطج/ بەغی کیَیا کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .7 کۆىێژی زاّطخە حەّذرٗضخیەکاُ/ کیَیای ژیاّی کيیْکی کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .8 ضڕمردُزاّطخی  ماُ/ حەّذرٗضخیٔ  زاّطخٔکۆىێژی  کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .9 کۆىێژی کػخ٘کاڵ ڤێخێرّەریپسیػنی کۆىێژی 

  .11 بەغی فیسیککۆىێژی زاّطج/  کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی کارەبا

  .11 کۆىێژی زاّطج/ بەغی ٍاحَاحیک کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی غارضخاّی

  .12 کۆىێژی زاّطج/ بەغی کۆٍپی٘حەر کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی پرۆگراٍطازی

  .13 کۆىێژی زاّطج/ بەغی جیۆىۆجی کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی جیۆحەکْیک

  .Petroleum Geo Science  14ٗث ّٔ ً جیۆضایْسیپخرۆىیۆ ضک٘ڵی زاّطج/ ٗث کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی ّٔ

 کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا
کۆىێژە/فاکەڵخیەکاّی ئەدەبیاث،زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ،زاّطخە کۆٍەاڵیەحیەکاُ 

 بەغەکاّی)ٍێژٗٗ،ج٘گرافیا،کۆٍەڵْاضی،غ٘ێْەٗار، فەىطەفە(
15.  

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

  .17 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری/ بەغی ئاٍار کۆىێژی زاّطج/ بەغی ٍاحَاحیک

  .18 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری) جگە ىە بەغی ئاٍار( کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا
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دابەزینیخوێندنیقوتابیان/خوێندکارانلەخوێندنیئێواران/بەیانیان::مدووه  
   

، ىە قۆّاغی یەکەٍذا ٍافی گیرێِ ردٓ ٗٓ ىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ  مٔ خ٘ێْذکاراّەی ئەٗ ق٘حابی/-1
 دابەزیْیاُ ٕەیە بەً غێ٘ەیەی خ٘ارەٗە :

ئەگەر کەٍخریِ کۆَّرەی بەغی ق٘حابی/ خ٘ێْذکار بەرزحر ب٘ٗ ىە کەٍخریِ کۆَّرەی )گػخی یاُ أ. 
دابەزیْی بۆ دەکاث ىە غ٘ێْی  پارێسگا بە ڕەچاٗ کردّی کۆَّرەی ق٘حابی( ئەٗ بەغەی کە داٗای

( ( 3ی  )بەپێ ی فۆرٍی ژٍارە )ّیػخەجێ بّ٘ٗی یاُ ّسیک ىە غ٘ێْی ّیػخەجێ بّ٘ٗ
)درٗش اىَفاضيە( ی ئەٗ بەغەی کە دابەزیْی بۆ دەکاث ىەگەڵ  ماُ ّذیذارٓ ی٘ٓ پٔ  ٘أّڕەچاٗکردّیبە

 ٕەژٍار کردّی ضاڵی کەٗحِ یاُ دٗاخطخِ ىە ٍی ی خ٘ێْذُ .
قۆّاغی یەمەٍذا،  /خ٘ێْذماراّەی مە ٗەردەگیرێِ ىە زاّنۆ ٗ پەیَاّگاماّی ٕەرێٌ، ىەی أّابیئەٗ ق٘حب. 

ٍافی دابەزیْیاُ ٕەیە، ىە ٍاٗەی دابەزیْی دیارینراٗدا دٗای  (2116-2115)یەمەٍذا ىەضاڵی
 ((. 4ی فۆرٍی ژٍارە)  ڕەزاٍەّذی ٕەردٗٗال، ٍاٍەىەی پااڵٗحْی حەٗاٗمردبێج )بەپێ

ٗەرگیراُٗ ٗ ىە قۆّاغی یەکەٍذا  پێػخربی/ خ٘ێْذکاراّەی کە ىە ضاڵی خ٘ێْذّی ئەٗ ق٘حاج. 
ّٗیاُ یاُ ّسیک ىە غ٘ێْی ب٘خطخِ( دەح٘اِّ  بۆ غ٘ێْی ّیػخەجێٍاّٗەحەٗە )بەٕۆی کەٗحِ یا دٗا

بّ٘ٗیاُ، دابەزیْیاُ بۆ بکرێج بەپێی کۆَّرەی ضاڵی ٗەرگرحْیاُ، ىەگەڵ ئەژٍارکردّی ضاڵی ّیػخەجێ
(( بە ڕەچاٗکردّی)ٗاّە 3دٗاخطخِ ىەٍی ی خ٘ێْذُ )بەپێ ی فۆرٍی ژٍارە ) کەٗحِ یا

 ( ی ئەٗ بەغەی کە دابەزیْی بۆ دەکاث .) درٗش اىَفاضيە(ماُ ّذیذارٓ ی٘ٓ پٔ
دابەزیِ بۆ ئەٗ بەغاّە ّاکرێج کە ٍەرجی چاٗپێکەٗحِ ٗ حاقی کردّەٗەی جەضخەیی ٗ ّٕ٘ەری ٗ  د.

٘ٗە، ٗەک٘ )پەرٗەردەی ٗەرزغی، ّٕ٘ەرە ج٘اّەکاُ.... ٕخذ(، ٗە غایطخەییاُ حێذا ٍەرجی ٗەرگرحِ ب
 بەپێ ی ضاڵی ٗەرگرحْیاُ .   

  کاُ ىٔ زێْذراٗٓ گرحْی دابٔ ی ٗٓ ڕێژٓ  رێج، ٗٓ % حێپ21ٔ  غێکی زاّطخی ّابێ ىٔ ر بٔ ٕٔ  زیِ ىٔ ی دابٔ ڕێژٓ. ٕ 
دا  ک پرۆضٔ یٔ  ٗٓ ٗ ىٔ کرێْٔ ی/ خ٘ێْذکاراُ کۆدٓی ق٘حاب ڵٔ ڕێج، داٗاکاری ٍأٍ % حێپ11ٔ  غێکذا ّابێ ىٔ ر بٔ ٕٔ
 گێرێ. ردٓ یاُ ىێ ٗٓ کٔ رچّ٘ٗیاُ ڕێژٓ ی دٓ پێ ی  پێػبڕکێ ی کۆَّرٓ بٔ
ی  ، بە پێ( ب)دابەزیْی ق٘حابی/خ٘ێْذماری حازە ٗەرگیراٗ ىە ضەرەحای ضاڵی خ٘ێْذّذا ىە )خاڵی  .ٗ 

گەیاّذّی ئەّجاٍی ٗەرگرحْی ڕۆژ دا دەبێج دٗای ڕا 11( ىەٍاٗەی  (4)فۆڕٍی ژٍارە
 ٕەرێَذا. ماّی مٔق٘حابیاُ/خ٘ێْذماراُ ىە زاّنۆ

بێج      ٗحِ ٗ دٗاخطخْی ّٔ رجێل ضاڵی مٔ ٍٔ  ً بٔ ً بۆ قّ٘اغی دٗٗٓ مٔ قّ٘اغی یٔ  رچ٘ٗبێج ىٔ دٓز.
 ٍی ی خ٘ێْذُ.  ىٔ  ٗ ضاڵٔ ژٍار مردّی ئٔ ڵ ئٔ گٔ ىٔ ( (3ی فۆڕٍی ژٍارە) بە پێ)
 
ڵەیەکی دابەزیِ ٗێْەیەکی ىەگەڵ بەراییەکاُ دەّێردرێج بۆ ّاٗەّذی ٗەرگرحِ بۆ ٕەٍ٘ٗ ٍاٍە -2

، ٗە پرۆضەیەکی خێرا ٗگّ٘جاٗی بۆ بەرجەضخە دەکرێج دٗاحر  ڕەزاٍەّذیٗ  ٗٗردبیْی کردُ
 فەرٍاّی زاّکۆیی پێ دەردەکرێج ٗ ٗێْەیەکی دەدەرێخە  ّاٗەّذی ٗەرگرحِ.
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 چْارەم ًذی بَ
 پێشکەشکردًی فۆرهی زاًكۆالیي
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 :زاًكۆالیي فۆرهی پێطکەضکردًی ّ ّەرگرتي هافی
کە فۆرٍی ٗەرگرحِ پێػکەظ دەکاث ٍەرج ّییە ٗەربگیرێج،  ێْذمارێل/خ٘یێکٕەر ق٘حابی .أ 

ىەگەڵ   ی مۆَّرٓبەپێی چەّذ بْەٍایەکی حایبەحی ٗ ىەضەر بْ یْەی کێبڕکێ چّ٘کە ٗەرگرحِ
 ق٘حابیاُ/خ٘ێْذکاراّی حردا دەبێج.

بۆیە  ،جێبەجێ دەکرێج )قب٘ه ٍرمسٙ( ّاٗەّذی رگرحْی ٗٓ کاُ بە غێ٘ازیىە بەغەەرگرحِ ٗ .ب 
 .ٕەیە بەغی زاّکۆکاُك  یٔ  ىٔحەّٖا حْی ررگ ٍافی ٗٓ خ٘ێْذکارق٘حابی/

 حکٍ٘ی ٗ زاّکۆیەکییەکی ٕەٍاُ کاحذا خ٘ێْذکاربێج ىە زاّکۆ خ٘ێْذکار ٍافی ّییە ىەق٘حابی/ .ج 
ئەٗا پێ٘یطخە ىەضەری ىە ٕەفخەی  ب٘ٗ، ٗەرگیرا ٕەردٗٗکیاُىە ، ئەگەر (ئەٕيی ث ) حایبٔ

یەکەٍی دٗای ڕاگەیاّذّی ّاٗەکاُ بڕیاری خۆی بذاث ٗ داٗای کێػاّەٗەی دۆضییە ٗ 
 یْەٗەی ێبکاث، بەپێ ەٗاّەٗە ىێپ  مٔ حٔ حایبٔضڕیْەٗەی ّاٗ ىە زاّکۆی حکٍ٘ی یاُ ىە زاّکۆ 

 یاضایی ىەگەڵ دەکرێج.

بەغەکاُ پێػخر فۆرٍی پێػکەظ کردٗٗە ٗ ىە ضااڵّی   مٔ خ٘ێْذکارەیق٘حابی/ئەٗ  .د 
ئەگەر پەی٘ەّذی بەخ٘ێْذّەکەی کردبێج یاُ ّەکردبێج ٍافی ّییە جارێکیخر  ،ٗەرگیراٗە

 داٗاکاری ٗەرگرحِ پێػکەظ بکاث.

 پڕبکاحەٗە ىە )اخخیار( ٓ ( ٕەڵبژارد51) ،خ٘ێْذکار ٍافی ٕەیە ىە فۆرٍی پێػکەغکردُق٘حابی/ .ٓ 
بڕیار ٗ  پێی  بٔ )اخخياراث( کآُ ٕەڵبژاردٗ  ، ڕیسبەّذیماُ ٔ حکٍ٘یکۆ بەغەکاّی زاّ

پێ٘ەرێکی گرّو ٗ ضەرەکییە ىە دیاریکردّی . ئەٍە ئارەزٗٗی خ٘ێْذکار/ ق٘حابی دەبێج
خ٘ێْذکار ڕەچاٗی ٍەرجە گػخی ٗ حایبەحییەکاّی ق٘حابی/غ٘ێْی ٗەرگرحِ. پێ٘یطخە ىەضەر 
ٕەڵبژێرێج کە ىەگەڵ ئارەزٗٗی خۆی ٗ ىقی   بەغأّٗ  ٗەرگرحِ بکاث ٗ حەّٖا ئەٗ خ٘ێْذُ
 خ٘ێْذّی ئاٍادەییەکەی دەگّ٘جێج.

 ،خ٘ێْذکار فۆرٍی پێػکەظ کرد ٗ بەٕۆی کەٍی ٗ ّەگّ٘جاّی ٕەڵبژاردّەکاّیق٘حابی/ئەگەر  .ٗ 
ئەٗا ّاٗەّذی ٗەرگرحِ ئەٗ ق٘حابی/خ٘ێْذکاراّە ىەضەر ئەٗ  .دەرّەچ٘ٗ بەغێکّاٗی ىە ٕیچ 

بە ڕەچاٗکردّی  ،بە بەحاڵی دەٍێْێخەٗە ماُکە ىە زاّکۆ دابەظ دەکاث ُک٘رضیاّەی خ٘ێْذ
 کەٍخریِ کۆَّرەی ٗەرگیراٗ، ٗە ئەٗ ق٘حابی/خ٘ێْذکاراّە ٍافی ّارەزاییاُ ّابێج.

بۆیاُ ٗەرّاگیرێِ  بەغێکئەٗ ق٘حابی/خ٘ێْذکاراّەی کە بەٕۆی کەٍی کۆَّرەکاّیاُ ىە ٕیچ  .ز 
ی کێبڕکێ بە پێی کۆَّرەی ضاڵ  ٗٓ ب ْٔدٗٗبارە ( 2016-2017)ىە ضاڵی ئاییْذەدا   ٕەیە 

 حەّٖا بۆ یەک ضاڵ پێذەدرێج اُ، ٗە ئەٗ ٍافەغیدٗٗەٍی پێػکەظ کردُ
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 يکردًی فۆرهی زاًكۆالیپێطکەض
 :ە دەبێتّ ەخْار ەیی م ضێٍْ ی فۆرم بَ ٍّ پڕكردًَ پەری زاًکۆالیي ّهاڵ  ەیّ ەژّر  چًَّْ

   رەٍّ بكَ  ٍّ ی خْارٍ رًاهاًَ م بَ ك لَ یَ (Internet) تێرًەٌتیًاّ ئ  بۆ چًَّْ

( Google Chrome –Fire Fox  –Internet Explorer ). 

بٌّْسە.  ( www.regayZanko.com) زاًکۆالیي، كی  رٍ سَ ی( ڕٍ جی )الپَەیًاّ پ  چًَّْراستەّخۆ بۆ ( 1)
ُەهاى ًاّ بچیتە  (krg.org-www.mhe) یاى (cao.com-www.mohe) ڕێی  لَّە ُەرّەُا دەتْاًی 

تْاًی سّْدی لێ  دٍ  تێذایەكی  ًذ زاًیارییَ چَکە   ٍّ كرێتَ دٍ (زاًکۆالیي)ی  ڕٍ الپَ بەهە ەیجەّە.پ
 ( دیارە.1، ّەك لە ّێٌەی )ربگری ٍّ

 
 (1ّێٌەی )

 بێت: ًگاّ دٍ دّّ َُ  ، بَکردىپێطکەض

 اًیاری بۆ تۆهاری گطتی،زیادکردًی ز م: کَ یَ

 ،بۆ زیادکردًی زاًیاری بۆ تۆهاری گطتی(  ٍّ ژّّرٍ  چًَّْ)  ٍّ پَ ستی چَ دٍ  م لَ کَ یکۆًی یَاکلیك کردًی ئ  بَ

 کاى(. ڵبژاردًَ ی َُی فۆره ٍّ پڕكردًَ)  ضکردًی داخْازیٌاهَ پێطکَ م: دٍّّ

 .اًکۆالیي()ز  ٍّ پَ ستی چَ دٍ  م لَ یکۆًی دٍّّاکلیك کردًی ئ  بَ

 

 

http://www.mhe-krg.org/
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 زیادکردًی زاًیاری بۆ تۆهاری گطتی م: کَ یَ
، بۆ زیادکردًی زاًیاری بۆ تۆهاری گطتی(  ٍّ ژّّرٍ  )چًَّْ  ٍّ پَ ستی چَ دٍ  م لَ کَ یکۆًی یَاکلیك کردًی ئ  بَ

 .ٍّ كرێتَ دٍ (بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ

 (:٢-1)(، ّێٌەی بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ ) أ(

 
 (٢-1ّێٌەی )

  .چێت بٌّْسَ ردٍ دٍ  كَ ی یَ ژهارٍ ەّئڵ  گَ لَ كۆد /ر ی تێپَ ّّضَّ  زهّْى ئَ ی هارٍژ /ەركارُێٌ بًَاّی 
 .ٍّ كرێتَ دٍ (ڕاگەیاًذًی یاسایی) ی ڕٍ الپَ :( ٍّ ژّّرٍ  چًَّْر ) سَ لَبکە كلیك پاضاى 

 :(٣-1(، ّێٌەی )ڕاگەیاًذًی یاسایی) ی ڕٍ الپَ )ب(

 
 (٣-1ّێٌەی )
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 لەسەریاى. رەزاهەًذبیت، ّە بۆ تێپەربّْى لەم الپەرەیە پێْیستە هەرج ّڕێٌواییەکاًەالپەرەی  (،٣-1ّێٌەی )

(، پاضاى کلیك بکە لەسەر رازین لەسەر ئەم هەرجاًەپاش خْێٌذًەّەی، کلیك بکە لە ًاّ چْارگۆضەی بەراهبەر )
 .ٍّ كرێتٍَ د (زیادکردًی زاًیاری) ی ڕٍ الپَ(: رازین)

 

،  ( ٍّ )تێبیٌی ًاّ بکَ کرێتَ ر دٍ ضکَ پێطکَ  ت بَ ( ی تایبَزیادکردًی زاًیاری) ی ڕٍ الپَ (ج)
 (:٤-1ّێٌەی )

 
 

 (٤-1ّێٌەی )

 

  لبژێرٍ گرّپی خْێي ّپارێزگا َُ  ٍّ  کاًذا بٌّْسَ الکێطَ  ّّردی لَ  بَ  ی پێْیستَ ّ زاًیاریاًَ هّْ ئَ َُ
(،  کَ رٍ ًاّ کۆهپیْتَ  ت فایلێك بێت لَ کَ بێت ّێٌَ دٍ)كردى Uploadبۆ  کَ Browseت  کَ ُا ّێٌَ رٍّ َُ  ٍّ
 : ( ُات٥ٍّْ-1ّێٌەی )  ی لَ یَ ّ ضێٍْ بَ
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 (٥-1ّێٌەی )

 

( ضکار پێطکَ زاًیاری) ی ڕٍ الپَ  هَ . بَ( دّاترر ) سَ لَبکە كلیك ، پاضاى  کاًت بکَ ّّردبیٌی زاًیاریَ
 (:٦-1، ّێٌەی ) ٍّ کرێتَ ر دٍ ضکَ طکَپێ  ت بَ ی تایبَ
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 (٦-1ّێٌەی )

یت  ستبکَ بێت دٍ دٍ  کۆتایی دێت ٍّ )زیادکردًی زاًیاری بۆ تۆهاری گطتی(م  کَ ًگاّی یَ َُ  هََ ب
 .(کاى ڵبژاردًَ ی َُی فۆره ٍّ پڕكردًَیاخْد،   -  ضکردًی داخْازیٌاهَ پێطکَ)م  ًگاّی دٍّّ َُ  بَ

زاًکۆالیي،  كی  رٍ سَ ی( ڕٍ جی )الپَیەپ  ٍّ ڕێیتَ بێت بگَ م دٍ ًگاّی دٍَّّ سپێکردًی ُ بۆ دٍ
 (.1ّێٌەی )

 (چّْىر )دٍ ر  سَ لَ  (، کلیك بک1َزاًکۆالیي، ّێٌەی ) كی  رٍ سَ ی( ڕٍ جی )الپَیەپبۆ   ٍّ ڕاًَ بۆ گَ
 (.٦-1ّێٌەی ) (،ضکار پێطکَ زاًیاری) ی ڕٍ الپَ  ی ٍّ رٍ پی سَ لَ الی چَ
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 کاى( ڵبژاردًَ ی َُی فۆره ٍّ پڕكردًَ)  ضکردًی داخْازیٌاهَ پێطکَ م: دٍّّ
 (:ضکردًی داخْازیٌاهَ پێطکَبۆ   ٍّ ژّّرٍ  چًَّْ)ر  سَ لَ  كلیك بكَ ،ی فۆرم ٍّ بۆ پڕكردًَ

 .ٍّ كرێتَ دٍ (بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ

 (:٢(، ّێٌەی )بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ (2)

 
 (٢ّێٌەی )

چێت  ردٍ دٍ  كَ ی یَ ژهارٍ ەّئڵ  گَ لَ كْد /ر ی تێپَ ّّضَ ّ  زهّْى ئَ ی ژهارٍ /ەركارُێٌ بًَاّی 
 .ٍّ كرێتَ دٍ (ڕاگەیاًذًی یاسایی) ی ڕٍ الپَ :( ٍّ ژّّرٍ  چًَّْر ) سَ لَبکە كلیك پاضاى   .بٌّْسَ

 

 (:٣(، ّێٌەی )ڕاگەیاًذًی یاسایی) ی ڕٍ الپَ (3)
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 (٣ٌەی )ّێ

 لەسەریاى. رەزاهەًذبیت، ّە بۆ تێپەربّْى لەم الپەرەیە پێْیستە هەرج ّڕێٌواییەکاًەالپەرەی  (،٣ّێٌەی )

(، پاضاى کلیك بکە لەسەر رازین لەسەر ئەم هەرجاًەپاش خْێٌذًەّەی، کلیك بکە لە ًاّ چْارگۆضەی بەراهبەر )
 .ٍّ كرێتَ دٍ (زیادکردًی زاًیاری) ی ڕٍ الپَ(: رازین)

 

 (:٤(، ّێٌەی )زیادکردًی زاًیاری) ی ڕٍ الپَ (٤)

 
 (٤ّێٌەی )

 (:1-٤ّێٌەی ) : لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ،ضْێيًاّ الکێطەی بەراهبەر   لَبکە كلیك 
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 (1-٤ّێٌەی )

لێی ًیطتەجێی، بۆ ًوًّْە  ئەّ ضارەی، کلیك بکە لەسەر (1-٤ّێٌەی ) لە لیستی ضارەکاى،
 (:٢-٤ّێٌەی ) دێتە خْارێ، [: لیستی قەزاکاىُەّلێر]

 

 
 (٢-٤ّێٌەی )

 [.چۆهاىلێی ًیطتەجێی، بۆ ًوًّْە ] ئەّ قەزایەی، کلیك بکە لەسەر (٢-٤ّێٌەی ) لە لیستی قەزاکاى،

 (.٣-٤ًاّی قەزاکە ًّْسراّە، ّێٌەی ) ضْێي( ّە دە بیٌی بەراهبەر ٤ّێٌەی )بە هە دەگەڕێیتەّە 

: ژهارەی هۆبایلێك بٌّْسە بۆ ژهارەی هۆبایلێطەی بەراهبەر ًاّ الک  لَبکە كلیك (، ٣-٤ّێٌەی ) لە
 هەبەستی پەیْەًذی کردى پێتەّە لەکاتی پێّْیستیذا.
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 (:٣-٤ّێٌەی ) : لیستی ساڵەکاى دێتە خْارێ،ساڵی لەدایکبّْىسەر الکێطەی بەراهبەر  لَبکە كلیك ّەپاضاى 

 
 (٣-٤ّێٌەی )

 :(دّاترسەر ) لَبکە كلیك پاضاى . ساڵی لەدایکبًّْتەسەر کلیك بکە ل (،٣-٤ّێٌەی ) لە لیستی ساڵەکاى،
 .ٍّ كرێتَ دٍ (زاًیاری پێطکەضکار) ی ڕٍ الپَ

 (:٥(، ّێٌەی )زاًیاری پێطکەضکار) ی ڕٍ الپَ (٥)

 
 (٥ّێٌەی )
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 سکااڵ بٌّْسیت. پێْیست ًاکات، ّە ئەگەر ًەبّْ، گرًگ ًییەبکە ئیوێڵ  تێبیٌی

 .زاًیاری ًورەکاًەیە ّە بەضی خْارەّە  زاًیاری گطتیاتّْە، بەضی سەرەّە پێکِ لە دّّ بەشئەم الپەرەیە 

 بە ّّردی تێبیٌی ُەهّْ زاًیاریەکاًت بکە:

 ( دەردەچێت:1-٥ّێٌەی )ئەّ پەًجەرەیەی  :(دّاترسەر ) لَبکە كلیك ، ُەڵەی تێذا ًەبّْئەگەر  (1-٥)

 
 (1-٥ّێٌەی )

 ی ڕٍ الپَ: OKکلیك بکە لەسەر  زاًیاریاکاًت درّستي ایدڵٌیەّە، ئەگەر ٌبخْێ (1-٥بە ّّردی ّێٌەی )
 . ٍّ كرێتَ دٍ (ُەڵبژاردًەکاى)

 (.٥(، ّێٌەی )زاًیاری پێطکەضکار) ی ڕٍ الپَ: دەگەڕێتەّە Cancelئەگەر کلیك بکەیت لەسەر 

 ی ڕٍ الپَ: (٥ّێٌەی ) لە (ُەڵە لە زاًیاریەکاًنسەر ) لَبکە كلیك ، ُەڵەی تێذا بّْئەگەر  (٢-٥)
 (:٢-٥، ّێٌەی )ٍّ كرێتَ دٍ (پێذاچًّْەّەی زاًیاریەکاى)

 
 (٢-٥ّێٌەی )



 

56 

ی  یَ چْارگۆضَ ەّر ئ سَ كلیك كردى لَ  بَ  یَ ڵَ َُ  كَ ی زاًیارییاًَّ  ر ئَ راهبَ بَ  دابٌێ لَ (xی ) ًیطاًَ
  زاًیارییَڵ  گَ لَ َ بٌّْس تێبیٌی ًاّ الکێطەی  خۆت لَ تێبیٌی پاضاى . یَ َُ  كَ ڵَ َُ  زاًیارییَ لە پێص
( کلیك بکە لەسەر چْارگٶضەی بەراهبەر ڕەگەز 1ًوًّْە: ئەگەر ُەڵە لە ڕەگەز بّْ: ) بۆ ،كاى ڕاستَ

 .بٌّْسَ، ڕەگەزە درّّستەکە تێبیٌی ًاّ الکێطەی  لَ( ٢پاضاى )

 ( دەردەچێت:٣-٥ّێٌەی )ئەّ پەًجەرەیەی  (:ااڵًاردًی سكبکە لەسەر )دّاتر  كلیك 

 
 (٣-٥ّێٌەی )

 (:٤-٥، ّێٌەی )ٍّ كرێتَ دٍ (کی سکااڵی پێطکەضکراّّەرۆًا) ی ڕٍ الپَ. بەهە OKکلیك بکە لەسەر 

 
 (٤-٥ّێٌەی )

 .ٍراًّّْست بۆ ەکەتتێبیٌی تێبیٌی ڕاستکردًەّەکاًت بکە ّە ئەّەی لە خْار الکێطەی
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 دەبیٌی، راستکراّەکاىّ زاًیاریە  ٍّ درێیتَ اڵم دٍ ٍّر  كسَ ّا یَ ئَ ،ر ُێڵ بي سَ ر چاّدێراى لَ گَ ئَ  --
 (، دەکرێتەّە.٦( ، ّێٌەی )ُەڵبژاردًەکاى) ی ڕٍ الپَ  (:دّاتربکە لەسەر )كلیك ئەّ کاتە  (،٥-٥ّێٌەی )

لە  ٍّ درێتَ اڵهت دٍ ٍّ اتُە  ڕّاى بَ چاٍّ ٍّ(، دەرچّْىبکە لەسەر )كلیك  ،ەدرابیتەّەاڵم ً ٍّر  گَ ئَ  --
 کەهتر.( کاتژهێر یاى 24هاّەی )

 ە.یکە ڕٍ الپَلە الی چەپی سەرەّەی  (:دەرچّْى)

ًاّی (، ٢(، ّێٌەی )بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَپاش تێپەربًّْی کاتی دیاریکراّ، دّّبارە بڕۆ ًاّ 
ر  سَ لَبکە كلیك پاضاى  ،چێت بٌّْسَ ردٍ دٍ  كَ ی یَ ژهارٍ ەّئڵ  گَ لَ ر تێپَ ی ّّضَّ  ەركارُێٌ بَ
 ( دەکرێتەّە:کی سکااڵی پێطکەضکراّۆًاّەر) ی ڕٍ الپَ :( ٍّ ّّرٍژ  چًَّْ)

ڕّاى  چاٍّ ٍّ (،دەرچّْىبکە لەسەر )كلیك دّّبارە  :ٍّ كرێتَ دٍ( ٤-٥ّێٌەی ) ،ەدرابیتەّەاڵم ً ٍّر  گَ ئَ  --
 .ٍّ درێتَ اڵهت دٍ ٍّ اتُە  بَ

  (:٥-٥ّێٌەی ) بۆ ًوًّْە: ، زاًیاریە ڕاستکراّەکاى دەبیٌی،ٍّ یتَابدر اڵم  ٍّر  گَ ئَ  --

 
 (٥-٥ّێٌەی )

ًوًّْە: ڕەگەز ڕاستکراّەتەّە،  ەّی ُەڵەکە )یاى ُەڵەکاى( بکە، بۆراستکردً تێبیٌی (: ٥-٥لە ّێٌەی )
 .ّەاڵهەکەتّە ئەّەش پێّْیستی بە ًّْسیٌی تێبیٌی ًییە لە الکێطەی 
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 (، دەکرێتەّە.٦، ّێٌەی )( ُەڵبژاردًەکاى) ی ڕٍ الپَ  (:دّاتربکە لەسەر )كلیك پاضاى 

كاًت  ڵبژاردًَ هّْ َُ پێطتر َُ  ّاباضترٍ. تەست بَ كاًی هَ ضَ ڵبژاردًی بَ َُ  یت بَ كَ ست دٍ دّاتر دٍ
 .داخل كردًیاى  بَ بکەست  دٍ ، پاضاىّ ًّْسیبێت لە پەڕەیەکذا كردبێت  ئاهادٍ

. بێت زیاتر ًَ( ٥5)  لَ  ٍّ بێت هتر ًَ كَڵبژاردى  ( ٢٥َُ)  لَدەبێت ژهارەی ُەڵبژاردًەکاًت  تێبیٌی:
 (.25لە ) کەهتر بي، دەکرێت ژهارەی ُەڵبژاردًەکاى قْتابیە تەهەى گەّرەکاىبەاڵم، بۆ 

 (:٦(، ّێٌەی )ُەڵبژاردًەکاى) ی ڕٍ الپَ (٦)

 
 (٦ّێٌەی )

 (:1-٦ّێٌەی ) لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ، (،ُەڵبژاردًێکی ًْێبکە لەسەر )كلیك 

 
 (1-٦ّێٌەی )
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زاًکۆکاى ّ لیستی ، ُەّلێرئەّ زاًکۆ یاى پەیواًگایەی دەتەۆێت، بۆ ًوًّْە:  ضاریبکە لەسەر كلیك 
 (:٢-٦ّێٌەی ) ضارەى دێتە خْارێ، دەستەی لەّ

 

 
 (٢-٦ّێٌەی )

کۆلیژ )فاکەلتی( لیستی ، زاًکۆی سەالحەدیيبۆ ًوًّْە:  ،هەبەستتە ەیيزاًکۆكلیك بکە لەسەر ئەّ 
 (:٣-٦ّێٌەی ) رێ،دێتە خْا ەکاى

 
 (٣-٦ّێٌەی )
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 لیستی بەضەکاًی دێتە خْارێ،، کۆلیژ زاًست( یەی هەبەستتە، بۆ ًوًّْە: فاکەلتی) کۆلیژبکە لەسەر ئەّ كلیك 
 (:٤-٦ّێٌەی )

 

 
 (٤-٦ّێٌەی ) 

 

لیستی ، بەهە ئەّ بەضە دەچێتە )کیویاهەبەستتە، بۆ ًوًّْە:  بەضەیبکە لەسەر ئەّ كلیك 
 (:٥-٦ّێٌەی ) (ەّە،ىُەڵبژاردراّەکا

 

 
 (٥-٦ّێٌەی )
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تا كۆتایی  ،یت كَبڵبژاردًێك زیاد  َُ  ێرجار دات َُ كاًت ًیطاى دٍ لبژاردًَ َُ  یَ ڕٍ م الپَ ئَ تێبیٌی:
 اًت.كەڵبژاردً َُ

 

ّێٌەی  لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ، (،ُەڵبژاردًێکی ًْێبکە لەسەر )كلیك ڵبژاردًی بەضێکی تر، َ بۆ ُ
 زاًکۆی سلێواًی(/ ٢-٦دێتە خْارێ، ّەك ّێٌەی )لیستی زاًکۆکاى  کلیك بکە: سلێواًیۆ ًوًّْە: ب(، 1-٦)

 فاکەڵتی زاًست ّپەرّەردە زاًستەکاى (/٣-٦کلیك بکە: لیستی فاکەڵتیەکاى دێتە خْارێ، ّەك ّێٌەی )
خْارێ، ّەك دێتە کلیك بکە: لیستی بەضەکاى  سکْلی زاًستدێتە خْارێ/ کلیك بکە: لیستی سکْلەکاى 

 (:٦-٦ّێٌەی ) (ەّە،لیستی ُەڵبژاردراّەکاىدەچێتە ) بەضی فیزیكکلیك بکە. بەهە  فیزیك(/ ٤-٦ّێٌەی )

 

 
 (٦-٦ّێٌەی )

 

 بە ُەهاى ضێْە بەردەّام بە بۆ زیادکردًی ُەڵبژاردًەکاًت.
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 ُەڵبژاردّّە: بەضی( 28( ًوًّْەیەکە بۆ قْتابیەك کە )٧-٦ّێٌەی )

 
 (٧-٦ّێٌەی )

ڵیاى گۆڕاًکاری کردًە لە ۆ؛ بەراهبەر ُەر ُەڵبژاردًێك دّّ ُێوا ُەى کە ڕتێبیٌی بکە
 ُەڵبژاردًەکاًذا ّە هاًایاى ئەهاًەی خْارەّەى:

(، بۆ ئەّەی 1-٦: بۆ گۆڕیٌی بەضەکەیە، بە کلیك کردًی: دەگەڕێیتەّە ُەڵبژاردًەکاى، ّێٌەی ) 
(ەّە لە ضْێٌی لیستی ُەڵبژاردراّەکاىچێتە )بەضێکی تر ُەڵبژێریت ّە کە ُەڵبژاردًت کرد دە

 ، ّە بەضە کۆًەکە ًاهێٌێت،بەضە کۆًەکە

 : بۆ سریٌەّە )ڕەضکردًەّە( ی ئەّ بەضە. 

ًذی  : بۆ بردًەسەرەّە یاى بردًەخْارەّەی ُەڵبژاردًێک لە لیستەکەدا )گۆریٌی ریزبَجێ گۆرکێ کردى
  هَ بَ  ٍّ  کَ، ر هاّسَ سَ لَ  گرٍ لوَ ت َُ ًجَ ّپَ  َ ّ ُەڵبژاردً ر ئَ سَ لَ  ، کلیك بکَ ُەڵبژاردًکَ(
  کَ ّێ هاّسَ لَ  ّێت ٍّ تَ ی دٍ ّ ضْێٌَ بۆ ئَ  راکێطَ، پاضاى ُەڵبژاردًکَ یت کَ سگیردٍ دٍ ُەڵبژاردًکَ 

 .(Drag and Dropڵێي  پێی دٍ  هَ )ئَ  ًْێ یَ  ّ ضْێٌَ ئَ  چێتَ ّ ُەڵبژاردًَ دٍ ئَ  هَ بَ  ردٍ بَ

کلیك  . بَ هَ ( ٦ًَُذی ) ریزبَ  لَ  (ی٦٥5َی ) کَ ی کۆدی ُەڵبژاردًَ ضَ ّ بَ ( ئ٨َ-٦ّێٌەی ) لە : ًوًَّْ بۆ
(ی لێ دێت )تێبیٌی جێ ضْێٌی ٩-٦کْ ّێٌەی ) ( ٣ٍّ( ّ )٢ًذی ) ًذی ریزبَ کردًی ّڕاکێطاًی بۆ ًاٍّ

  بێت بَ ضَ دٍ ّ بَ ًذی ئَ ، ریزبَ گریت ڵذٍ َُ  کَ ر هاّسَ سَ ت لَ ًجَ کَ       بکَ(. کاتێك پَ گرتٌی هاّسَ
 کێك. یَ  بي بَ کاًی پاضی زیاد دٍ ضَ ًذی بَ م ّ ریزبَ ( ٣َُ)
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 (٨-٦ّێٌەی )

 

 
 (٩-٦ّێٌەی )

( چاپ بکەیت بە کلیك کردى لیستی ُەڵبژاردراّەکاى، )باضترّایەپاش تەّاّبّْى لە ُەڵبژاردًەکاًت، 
 ( ُاتّْە:15-٦ّێٌەی ) بۆ چاپذەکرێت ّەك لە رهەکەت(: ّە بەّە فۆچاپکردىلەسەر )

 
 (15-٦ّێٌەی )

 ّە پاش چاپکردى دەگەرێیتەّە فۆرهەکەت.
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 ،کۆتب٠ی پێ صێتپرۆسێسی پێشکەشکردن  ،OKلەسەر  ردنکلیك کبە     :ئبگبصاربە   

 .بە ىیچ جۆرێك بچیتەوە ناو فۆرمەکەت ٔبتٛا١ٔتوە جارێکی تر                     

لە ُەڵبژاردًەکاى  پاضتر گۆڕاًکاریبۆ ئەّەی  پێطکەش ًەکەیتئەگەر دەتەّێت لێرەدا فۆرهەکەت 
 پەرەکە ًّْسراّە. : لەسەرەّەی ال[ژت هاّەڕۆ]کە چەًذ  ئاگاداربە(. دەرچّْىبکەیت، کلیك بکە لەسەر )

 ەركارُێٌ بًَاّی ( ت بە ًّْسیٌی لیستی ُەڵبژاردراّەکاى)پاضتر دەتْاًیت بگەڕێتەّە ُەهاى الپەڕەی 
لە  ( ٍّ ژّّرٍ  چًَّْر ) سَ لَکردى كلیك پاضاى  ّ  چێت ردٍ دٍ  كَ ی یَ ژهارٍ ەّئڵ  گَ لَ ر ی تێپَ ّّضَّ 

 (.٢)(، ّێٌەی بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ

بەهە ئەّ  :(٧-٦لە ّێٌەی ) (ُەڵبگرە، کلیك بکە لەسەر )پێطکەش بەکەیتئەگەر دەتەّێت فۆرهەکەت 
 ( دەردەچێت:11-٦ّێٌەی )پەًجەرەیەی 

 
 (11-٦ّێٌەی )

بەهە دەگەڕێتەّە  .Cancelکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیا ًیتئەگەر 
 (،اّەکاىلیستی ُەڵبژاردر)الپەڕەی 

. بەهە ئەّ پەًجەرەیەی OKکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیایتئەگەر 
 ( دەردەچێت:1٢-٦ّێٌەی )

 
 (1٢-٦ّێٌەی )

بەهە  .Cancelکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیا ًیتم جارە َ ئەگەر ئ
 (،ردراّەکاىلیستی ُەڵبژا)دەگەڕێتەّە الپەڕەی 

بەهە الپەڕەی  .OKکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیایتئەگەر 
 (، دەردەچێت:1٣-٦ّێٌەی )(، ە درّستەکاًتردًاُەڵبژ)
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 (1٣-٦ّێٌەی )

 

 بە کلیك چاپکردًی( 1ئەّەش بە: ) ُەڵبگریت( الی خۆت ُەڵبژاردًە درّستەکاًت)الپەڕەی  باضترّایە
( ُەڵبژاردًە درّستەکاًت)( الپەڕەی پاضەکەّت( بە کلیك کردى لەسەر )٢( یاى )چاپکردىکردى لەسەر )

(، ّە Browserّە لە پەیجێکی ًْێی براّسەرەکە ) (،15-٦ّێٌەی ) (، ّەك لەpdfدەکرێتەّە بە ضێْەی )
 (.Print) کەیتچاپی( بکەیت لە کۆهپیْتەرەکەتذا یاخْد Save) کۆپی(ە pdfدەتْاًی ئەّ فایەلە )

 (.دەرچّْىّە کلیك بکە لەسەر )پاضاى بگەرێْە پەیجی فۆرهەکەت 

             

 ّتي.... ركَ ُیْای سَ ....بَ                                                               
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 م پێٌجَ ًذی بَ
دى کرەی لێِاتّْیی، پەیْەًذیچاّپێکەّتي ّ تاقیکردًەّ

، گەڕاًەّەی پااڵّتي، گرتي خٌَ ّ ڕٍ ّ ًاڕەزایی
  خۆتەرخاًکردى بۆ خْێٌذى
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 چاٗپێکەٗحِ ٗ حاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی :ً يەکە
چ اٗپێکەٗحِ ٗ ح اقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی اُ  خ٘ێْذکاراُق٘حابیاُ/ کە بۆٗەرگرحْی بەغاّەی ئەٗ
 بذەُ:، پێ٘یطخە بەً کاث ٗ غێ٘ازەی خ٘ارەٗە ئەّجاٍی ٕەیە

 11/9/2015دابەظ دەکرێج، دٗاحر ىە ڕێکەٗحی  5/9/2015حا  21/8/2015فۆرً ىە ڕێکەٗحی 
ح ٘ٗاّی چاٗپێکەٗحِ ٗ حاقیکردّەٗە ئەّجاً دەدرێج ٗ ّاٗی دەرچ ٘ٗاُ ٗ کە2015ٗ /15/9 حا 

 ڕادەگەیەّرێج بەبێ ئاغکراکردّی َّرەی بەدەضخٖێْراٗ.  ٗٓ ڵخییٔ /فامٔژحاقیکردّەٗە ىەالیەُ کۆىی
ی درێخە ّاٗەّ   ذّێ   ردە ىە ڕێگ   ای حۆٍ   اری گػ   خییەٗە 25/9/5211دٗاح   ر ئەّج   اٍی کۆح   ایی ىە 

(ی َّ   رەی ح   اقیکردّەٗەی %41َّ   رەی کۆح   ایی کێبڕک   ێ بریخ   ی دەبێ   ج ىە ) ٗٓ  رگ   رحِ ٗٓ
 .ی َّرەی حێکڕای بڕٗاّاٍەی ئاٍادەیی%(61ىێٖاح٘ٗیی ٗ ىە )

 کردُ ٗ ّاڕەزاییپەی٘ەّذی :ً دٗٗٓ

کارەی ّ           اٗی ىە ٕەر کۆىیژێ           ک ی           اُ پەیَ           اّگەیەک خ٘ێْ           ذق٘حابی/ئەٗ  .أ 
(ڕۆژ پ       اظ ڕاگەیاّ       ذّی ئەّجاٍەک       اّی 11دەردەچێ       ج پێ٘یط       خە ىە ٍ       اٗەی )

ٗەرگ          رحِ پەی٘ەّ          ذی بە غ          ٘ێْەکەی خ          ۆی بک          اث، بە پ          ێ ەٗاّەٗە 
ٕەڵ٘ەغ      اّذّەٗەی پ      ااڵٗحْی ب      ۆ دەکرێ      ج ٗ ح      اک٘ ض      اڵی خ٘ێْ      ذّی دٗاح      ر 

کەٍ        ی ٗەرگیراّ        ی بە ّاح٘اّێ        ج پەی٘ەّ        ذی بک        اث ٗ ٕەرٗەٕ        ا ض        اڵی یە
 ەژٍار دەکرێج.ئکەٗح٘ٗ بۆ 

ٕەر ق٘حابی/خ٘ێْ          ذکارێل بەپێ          ی ڕیسبەّ          ذی ٕەڵبژاردّەک          اّی خ          ۆی ىە  .ب 
کۆىیژێ       ک ی       اُ پەیَ       اّگەیەک ٗەردەگیرێ       ج ئەٗا بەٕ       یچ غ       ێ٘ەیەک ٍ       افی 

 .  ٗٓ ی پڕمردّٔ ڵٔ ٕٔ  رپرضیارُ ىٔ ٗ خۆیاُ بٔ ّاڕەزایی ّابێج

ی             اُ ٕەڵەیەک ىە ئەّج             اٍی  ٕەر ّەگّ٘ج             اُی خ٘ێْ             ذکارەق٘حابی/ئەٗ  .ج 
خ٘ێْ        ذکارێنی  ق٘ح        ابی/ٗەرگرحْی        ذا ٕەب        ٘ٗ پێ٘یط        خە ض        ەرەحا ٗەک ٕەر 

ح      ر پەی٘ەّ      ذی بەٗ خ٘ێْ      ذّە بک      اث کە ّ      اٗی حێی      ذا دەرچ      ٘ٗە ٗ پاغ      اُ ىە 
( ڕۆژ ىە ڕاگەیاّ            ذّی ئەّجاٍەک            اّی ٗەرگ            رحِ ف            ۆرٍی 11ٍ            اٗەی )

ج        ۆرە ح        اٗەک٘ بەرەّگ        اری ٕ        یچ   ٗٓ پڕبناح        ٔ زاّن        ۆالیِّ        اڕەزایی ىە 
ىێپرض      یْەٗەیەکی یاض      ایی ّەبێ      خەٗە کە ببێ      خە ٕ      ۆی دابڕاّ      ی ىە خ٘ێْ      ذُ ٗ 

 ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی ٗەرگرحْەکەی.
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 گەڕاّەٗەی پااڵٗحِ :ً یٔ ضێ

زاّنۆ  رگرحِ ىٔ بۆ ٗٓ  ب٘ٗپاڵێ٘راٗ(2115-2114)ىە ضاڵی خ٘ێْذّیکە  خ٘ێْذکارەیٗ ق٘حابی/ ئٔ
ك بێج  رٕۆیٔ ر ٕٔ بٔ رگرحْی ىٔ غ٘ێْی ٗٓ  مردبێج بٔ ّذی ّٔ ی٘ٓ ر پٔ گٔ رێٌ ئٔ ماّی ٕٔ یَاّگٔ ٗ پٔ
  ٗٓ  بۆ ٕەٍاُ غ٘ێْی پێػ٘ٗی بٔ  یٔ ی ٕٔ ٗٓ ڕأّ ٍافی گٔ (2116-2115) بۆ ضاڵی خ٘ێْذُٗا  ئٔ

  زرابێج یا ىٔ ٍٔ رجێل دأّ ٍٔ بٔ ،ەژٍار بکرێجئ(ی بە کەٗح٘ٗ بۆ  2115-2114ضاڵی خ٘ێْذّی )
 .گیرابێج رّٔ ٗٓ ٕيی( ث )ئٔ می حایبٔ زاّنۆیٔ

 خۆحەرخاّکردُ بۆ خ٘ێْذُ :ً چ٘ارٓ

خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗەردەگیرێج دەرچ ٘ٗی ٕەر ئاٍ ادەییەک ىە خ٘ێْذکارەی ٗ ق٘حابی/ ئٔ .أ 
ی اُ پەیَ اّگەیەک بێ ج پێ٘یط خە بە حەٗاٗی خ  ۆی ب ۆ خ٘ێْ ذّەکەی حەرخ اُ بک  اث ٗ بە 

خ٘ێْذّی ئێ٘اراُ  ٕیچ غێ٘ەیەک ّابێج دابَەزرێج حاک٘ خ٘ێْذُ حەٗاٗ دەکاث، ئەً خاڵە
 ّاگرێخەٗە.

کە ىە خ٘ێْ  ذّی بەیاّی  اُ ٗەردەگیرێ  ج ئەگەر پ  ێع ٗەرگیراّ  ی خ٘ێْ  ذکارێل ق٘حابی/ ٕەر .ب 
داٍەزرابێج بە ٕەر بڕٗاّاٍەیەک کە پێػ خر بەدەض خی ٕێْ اٗە، ئەٗا پێ٘یط خە بە حەٗاٗی 

ەحی ٗەرگرحْ  ی ٕەر ێۆّخ  ۆی حەرخ  اُ بک  اث ب  ۆ خ٘ێْ  ذّەکەی ٗ خ  ۆی بەرپرض  ە ىە چ  
ۆڵەحێ  ک ىە ٗەزارەحەکەی خ  ۆی بە پێ   ی یاض  ای خسٍەح  ی غارض  خاّی )ق   اُّ٘ ج  ۆرە ٍ

خ٘ێْذّەکەی  مردّی رەحەکەی ٍۆڵەحی پێ٘یطخی بۆ حەٗاٗئەگەر ٗەزا  ٗٓاىخذٍت اىَذّیت(، 
 پێ ّەدا ئەٗا ّاٗی دەضڕێخەٗە ٗ خ٘ێْذّەکەی ٕەڵذەٗەغێخەٗە.
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  م شَ شَ ًذی بَ

َ كاًی َُ رێوی  َ كٌیكی َ ی زاًكۆ ّ زاًكۆ پۆڵیت خشت
 كْردستاى بۆ ساڵی خْێٌذًی 6102-6102
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 (1)           ٘ێّبی ٌمی زأطتی ژِبرٖ

 (2)                ٠ی ژِبرٖ ٘ێّبی ٌمی ٚێژٖ

 (3)   ٠ی         ٘ێّبی ٌمی زأطتی ٚ ٚێژٖ

 (4)    ظ  بٗ  تبوٗ
 

 www.suh-edu.comددیي: اڵحَ زاًكۆی سَ
ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم

یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 106 حەالرضازٙ ئەّذازیارٙ
   1 107 غارضخاّٚ ئەّذازیارٙ
   1 108 کارەبا ئەّذازیارٙ
   1 109 ٍیکاّیک ئەّذازیارٙ
   1 110 پرۆگراً ضازٙ ئەّذازیارٙ
   1 111 بەّذاٗ ضەرچاٗەکاّٚ ئاٗ ئەّذازیارٙ
 4 1 113 ڕٗٗپێ٘اُ ئەّذازیارٙ

   3 116 یاضا ماُ ضیاضیٔ  یاضا ٗزاّطخٔ
   3 117 ماُ ضیاضیٔ  زاّطخٔ ماُ ضیاضیٔ  یاضا ٗزاّطخٔ

   1 118 زیْذەٗەرزاّی زاّطج
   1 119 کیَیا زاّطج
   1 120 فیسیل زاّطج
   1 121 ٍاحَاحیل زاّطج
   1 122 جی٘ىۆجی زاّطج
   1 123 ژیْگە زاّطج
   1 703 ر مۆٍپی٘حٔ زاّطج
   1 124 ضاٍاّٚ ئاژەه کػخ٘کاڵ
   1 125 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیی کػخ٘کاڵ
   1 126 پاراضخْٚ ڕٗٗەک کػخ٘کاڵ
   1 127 پیػەضازٙ خۆراک کػخ٘کاڵ
   1 128 خاک ٗ ئاٗ کػخ٘کاڵ
   1 168 دارضخاُ کػخ٘کاڵ
 4 1 166  ضاٍاّی ٍاضی  کػخ٘کاڵ
   1 167 ڕەزگەرٙ کػخ٘کاڵ

   1 704 یَیام  ردٓ رٗٓ پٔ
   1 705 رزاّی ٗٓ زیْذٓ  ردٓ رٗٓ پٔ
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ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 706 فیسیل  ردٓ رٗٓ پٔ
   1 707 ٍاحَاحیل  ردٓ رٗٓ پٔ
 4 3 146 ماُ رّٗٗیٔ یی ٗ دٓ ردٓ رٗٓ پٔ  زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ پٔ
   3 708 زٍاّی ک٘ردی  ردٓ رٗٓ پٔ
   3 709 بی رٓ زٍاّی عٔ  ردٓ رٗٓ پٔ
   3 710 گيیسی زٍاّی ئیْ  ردٓ رٗٓ پٔ

   1 149 فیسیک   قاڵٗٓ / غٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   1 147  رزاّی ٗٓ زیْذٓ  قاڵٗٓ / غٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 195 زٍاّی ک٘ردی  قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 196 بی رٓ زٍاّی عٔ  قاڵٗٓ /غٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 197 زٍاّی ک٘ردی  خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 198 بی رٓ ٍاّی عٔز  خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ

   3 711 ماری غێ٘ٓ ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ
   3 712 غاّۆ ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ
 4 3 713 ٍا ضیْٔ ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ
   3 714 ٍی٘زیل ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ

   3 129 کارگێرٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 130 ژٍێریارٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 131 رٙئاب٘ٗ مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 132 ئاٍار مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 175 زاّطخٚ دارایٚ ٗ باّک مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 176 ماُ  غخیارییٔ مارگێری رێنخراٗی گٔ مارگێری ٗ ئاب٘ری

   2 133 ٍێژٗٗ ئەدەبیاث
   3 134 ج٘گرافیا ئەدەبیاث
   3 135 کۆٍەىْاضی ئەدەبیاث
   2 136 غ٘ێْەٗار ئەدەبیاث
   3 143 دەرّٗساّی ئەدەبیاث
   2 144 فەىطەفە ئەدەبیاث
   3 137 راگەیاّذُ ئەدەبیاث
   3 162 کاری کۆٍەالیەحی ئەدەبیاث
   3 138 زٍاّی ک٘ردی زٍاُ
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ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   3 139 زٍاّی عەرەبی زٍاُ
   3 140 زٍاّی ئیْگيیسی زٍاُ
 4 3 141 زٍاّی فارضی زٍاُ
 4 3 142 زٍاّی فەرەّطی زٍاُ
   3 178 زٍاّی ح٘رکی ُزٍا

 4 3 165 زٍاّی ئەىَاّی زٍاُ
   3 153 ٗەرزظ   پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ

   1 159 ٍاحَاحیل حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ
   3 172 زٍاّی ئیْگيیسی حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ
   1 173 زاّطخٚ گػخٚ حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ
   3 158 زٍاّی ک٘ردی حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ

   2 160 حی الیٔ زاّطخی مۆٍٔ حی ڕٓ ەٙ بْٔپەرٗەرد
   3 179 باخ ەٙ ضاٗایاُ حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ

 4 3 169 غەریعە زاّطخە ئیطالٍییەکاُ
   3 170 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ زاّطخە ئیطالٍییەکاُ
   3 171 بْەٍاکاّٚ ئاییِ زاّطخە ئیطالٍییەکاُ
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 www.univsul.orgزاًكۆی سلێواًی: 
ٕێَای زاّطخی  مۆد بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی

یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 201   پسیػنی ماُ پسیػنییٔ
   1 202   پسیػکی دداُ ماُ پسیػنییٔ
   1 203   دەرٍاّطازٙ ماُ پسیػنییٔ
   1 204   پەرضخارٙ ماُ پسیػنییٔ

   1 205     ری مۆىێژی پسیػنی ڤێخرّٔ
   1 206 حەالرضازٙ   ئەّذازیارٙ
   1 207 غارضخاّٚ   ئەّذازیارٙ
   1 208 کارەبا   ئەّذازیارٙ
   1 209 ئاٗدێری   ئەّذازیارٙ

   2 260 ماُ الحییٔ زاّطخی مۆٍٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   3 257 ئیْگيیسی حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   1 259 ماُ بیرمارییٔ  زاّطخٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   1 717 ر مۆٍپی٘حٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   3 264 ی ضاٗایاُ باخ ٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث

 4 3 290 ری ی ّٕ٘ٔ ردٓ رٗٓ پٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ رزظ ٗ بْەڕەثپەرٗەردەٙ ٗە
   3 718 م٘ردی حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   3 253 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث
   3 258 حی رٓ رزغی بْٔ ی ٗٓ دٓر رٗٓ پٔ رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردەٙ ٗەرزظ ٗ بْەڕەث

   1 218 رزاّی ٗٓ زیْذٓ زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 219 کیَیا زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 220 فیسیل زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 221 ٍاحَاحیک زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ

   1 222 جیۆىۆجٚ زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ ج ٗ پٔزاّط
   1 223 کۆٍپی٘حەر زاّطج ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 281 بایۆىۆجی ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ پٔ ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 282 کیَیا ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ پٔ ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 719 فیسیل ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ پٔ ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓٔ زاّطج ٗ پ
   1 720 ٍاحَاحیل ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ پٔ ماُ زاّطخٔ  ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 224 بەرٗبٍ٘ی ئاژەڵی   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ
   1 225 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ

http://www.univsul.org/
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ٕێَای زاّطخی  مۆد بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی
یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 226 باخذاری   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ
   1 228 زاّطخی خاك ٗ ئاٗ   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ
 4 1 721 رێَْایی مػخ٘ماڵی   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ
   1 227 زاّطخی خۆراک   ماُ کػخ٘کاڵییٔ   زاّطخٔ

   3 216 یاضا   یاضا ٗ راٍیاری
   3 217 راٍیارٙیەکاُ  زاّطخٔ   یاضا ٗ راٍیاری

   3 229 کارگێرٙ مار ارگێری ٗ ئاب٘ریم  
   1 230 ژٍێریارٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری  
   3 231 ئاب٘ٗرٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری  
   1 232 ئاٍار مارگێری ٗ ئاب٘ری  

   2 233 ٍێژٗٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 234 ج٘گرافیا زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 235 کۆٍەىْاضی زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   2 236 ٗار غ٘یْٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 287 حی اڵیٔ کاری کۆٍٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 237 راگەیاّذُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 288 رگێراُ ٗٓ زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 238 ک٘ردی زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 239 عەرەبی زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 240 ئیْگيیسی زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 213 ٍی٘زیل ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 254 ماری غێ٘ٓ ماُ ج٘أّ ٓ ر ّٕ٘ٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 277 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
 4 3 278 اىفقٔ ٗ اٗص٘ىٔ ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 279 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   1 903 یاری دارایی ٗ ٗٗردبیِ ژٍێر   مۆىێژی بازرگاّی 
 4 3 905 ئاب٘ری بازار   مۆىێژی بازرگاّی 
 4 3 904 ماُ مارگێری پرٗژٓ   مۆىێژی بازرگاّی 
   1 909 دارایی ٗ باّنی   مۆىێژی بازرگاّی 
   3 910 غج ٗ گ٘زار گٔ   مۆىێژی بازرگاّی 

   2 285 ٍێژٗٗ یذ صاد  ماُ/ضٔ ٍرۆییٔ  ٗ زاّطخٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 286 ج٘گرافیا یذ صاد  ماُ/ضٔ ٍرۆییٔ  ٗ زاّطخٔ ردٓ رٗٓ پٔ
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 http://uod.ac زاًكۆی دُۆك: 
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ىێژۆم

یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 301   پسیػنی
   1 302   پسیػکی دداُ
   1 303   دەرٍاّطازی
   1 304   پەرضخاری

 4 1 728 ٘ری پسیػنی زاّطخی الب ّذرٗضخی حٔ  زاّطخٔ
 4 1 772 زاّطخی ضرکردُ ّذرٗضخی حٔ  زاّطخٔ

   1 305   ری پسیػنی ڤێخێرّٔ
   1 306 حەالرضازٙ ّذازیاری ئٔ
   1 307 غارضخاّٚ ّذازیاری ئٔ
   1 308 کارەبا ٗ کۆٍپی٘حەر ّذازیاری ئٔ
   1 311 ضەرچاٗەکاّٚ ئاٗ ّذازیاری ئٔ
   1 1021 ٍیناّیل ّذازیاری ئٔ

 4 1 314 پالُ داّاّا جٖی می پالُ داّاّا جٖی ٗ زاّطخی مارٓ
   1 312 کی ردی ٗ کارٓ زاّطخی عٔ می پالُ داّاّا جٖی ٗ زاّطخی مارٓ

   3 358 زٍاّی م٘ردی حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 361 زٍاّی ئیْگيیسی حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   2 360 حی الیٔ ۆٍٔزاّطخی م حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   1 359 ٍاحَاحیل حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 363 ی ٍْذاالُ باخ ٔ حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
 4 3 365 ث پەرٗەردە ی حایبٔ حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 364 رّْٗاضی  پەرٗەردە ٗدٓ حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 353   رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ

   1 318 زیْذەٗەرزاّی ّطجزا
   1 319 کیَیا زاّطج
   1 320 فیسیل زاّطج
   1 321 ٍاحَاحیل زاّطج
   1 323 ر زاّطخی مۆٍپی٘حٔ زاّطج
   1 324 بەرٕەٍی گیاّەٗەری چاّذُ 
   1 325 دارضخاُ چاّذُ 
 4 1 339 یی  غخیاری ح٘ریسٍی ژیْگٔ گٔ چاّذُ 
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ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 730 ك پاراضخْی رٗٗٓ چاّذُ 
   1 328 خاک ٗ ئاٗ چاّذُ 
   1 731 یی ربٍ٘ٗی گێينٔ بٔ چاّذُ 
   1 326 بیطخاّناری  چاّذُ 
 4 1 1020 حناریا چاّذّی ٗ جڤامی گّ٘ادیخێ غیرٓ چاّذُ 

   3 331 ئاب٘ری مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 329 مارگێری مار مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 332 زاّطخی دارایی ٗ باّو مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 330 ژٍێریاری مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 327 ئاٍار مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 335 ماُ  بردّی ٕ٘حیئ رێ٘ٓ غج ٗ گ٘زارٗ بٔ گٔ مارگێری ٗ ئاب٘ری

   3 316 یاضا یاضاٗ زاّطخی راٍیاری 
   3 317 زاّطخی راٍیاری  یاضاٗ زاّطخی راٍیاری 

   3 735 یسیئیْگي ی ئامری ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   2 377 حی الیٔ زاّطخی مۆٍٔ ی ئامری ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   3 378 زٍاّی م٘ردی ی ئامری ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   3 376 بی رٓ زٍاّی عٔ ی ئامری ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ
   1 737 ٍاحَاحیل ی ئامری ردٓ رٗٓ زاّطج ٗ پٔ

   2 333 ٍێژٗٗ زاّطخی ٍرۆڤایەحی
   3 338 زٍاّی م٘ردی ایەحیزاّطخی ٍرۆڤ

   3 340 زٍاّی ئیْگيیسی زاّطخی ٍرۆڤایەحی
   3 334 ج٘گرافیا زاّطخی ٍرۆڤایەحی
   3 315 رگیراُ ٗٓ زاّطخی ٍرۆڤایەحی
  3 391 ىْاضی  مۆٍٔ زاّطخی ٍرۆڤایەحی

  3 366 دراٍا زاّطخی ٍرۆڤایەحی

  3 738 ماری  غێ٘ٓ زاّطخی ٍرۆڤایەحی

   3 1019 زٍاّی ئیْگيیسی حی )ئاٍیذی( ڕٓ بْٔی  ردٓ رٗٓ پٔ
   2 1018 حی الیٔ مۆٍٔ   حی )ئاٍیذی( ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
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 www.koyauni.ac,www.koyauniversity.org : كۆیَ زاًكۆی     
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی

یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 401   پس٠ػکی  

   1 406 حەالرضازٙ  ّذازیاری ئٔ
   1 407 غارضخاّٚ  ّذازیاری ئٔ
 4 1 413 جیۆحەکْیک  ّذازیاری ئٔ
 4 1 414 درٗضج مردُ  ّذازیاری ئٔ
   1 410 پرۆگراً ضازٙ  ّذازیاری ئٔ
   1 412 ّەٗث  ّذازیاری ئٔ
   1 411 میَیاٗی  ّذازیاری ئٔ

   1 418 بایيۆجی  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
   1 419 کیَیا  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
   1 420 فیسیل  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
   1 421 ٍاحَاحیل  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
 4 1 423 کيیْیکەه ضایکۆىۆجی  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
   1 424 ه ٍایکرۆبایۆىۆجی ٍیذینٔ  ّذرٗضخی زاّطج ٗ حٔ
   3 453 رزظ ٗٓ رزظ ٗٓ  ەردەپەرٗ

   3 425 زٍاّی عەرەبی  پەرٗەردە
   3 426 زٍاّی ک٘ردی  پەرٗەردە
   2 427 ٍێژٗٗ  پەرٗەردە
   3 428 ج٘گرافیا  پەرٗەردە
 4 3 439 پەرٗەردەی ئایْی  پەرٗەردە
   3 1017 ئیْگيیسی  پەرٗەردە
   3 454 ی ضاٗایاُ باخ ٔ  پەرٗەردە

   3 416 قاُّ٘  ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ایٍٔرۆڤ  زاّطخٔ
  3 1127 /ئێ٘اراُ قاُّ٘  ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ

   3 440 ئیْگيیسی   ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ
   1 441 ژٍیریاری   ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ

 
 
 

http://www.koyauni.ac,www.koyauniversity.org/
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 www.hawlermu.orgّلێری پسیشكی: زاًكۆی َُ
 

ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ فاکەڵخی
یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 101   پسیػکٚ
   1 102   پسیػکٚ دداُ
   1 103   دەرٍاّطازٙ
   1 104 پەرضخاری پەرضخارٙ
 4 1 700 ٍاٍاّی پەرضخارٙ

 4 1 701 میَیایی ژیاّی ميیْنی ماُ ّذرٗضخیٔ حٔ   زاّطخٔ
   1 702 ٍاینرۆبایۆىۆجی پسیػنی اُم ّذرٗضخیٔ حٔ   زاّطخٔ

 
 www.soran.edu.iq: زاًكۆی سۆراى

 

 دۆم بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی
ٕێَای 
 زاّطخی
یی ٗێژٓ  

ظ بٔ  حامٔ  

   1 150 ّذازیاریی غارضخاّی  ئٔ  ّذازیاری ئٔ  
   1 151 ّذازیاریی میَیا ئٔ  ّذازیاری ئٔ  

ّذازیاریی  ئٔ  ّذازیاری ئٔ 
   1 152 ٗث  ّٔ

   1 189 ٍاحَاحیل ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ اّطج  ز
   1 191 کۆٍپی٘حەر ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ زاّطج  
   1  716 میَیا ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ زاّطج  
   1 191 زیْذەٗەرزاّی ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ زاّطج  
 4 1 193 ٗث جی٘ىۆجی ّٔ ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ زاّطج  
   3 182 ضایا   یاضا

   3 192 زٍاّی م٘ردی حی ڕٓ بْٔ  پەرٗەردٓ

  زاّطخٔ حی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە
   1 180 کاُ گػخییٔ

   1 177 ٍاحَاحیل حی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە
   3 181 ٗەرزظ رزظ ٗٓ پەرٗەردە
   3 183 زٍاّی ک٘ردی   ئاداب
   3 184 زٍاّی عەرەبی   ئاداب
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 دۆم بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی
ٕێَای 
 زاّطخی
یی ٗێژٓ  

ظ بٔ  حامٔ  

   3 188 زٍاّی ئیْگيیسی   ئاداب
   2 185 ٍێژٗٗ   ئاداب
   3 186 ج٘گرافیا   ئاداب
   3 187 دەرّْٗٗاضی   ئاداب
   3 715 ڵْاضی مۆٍٔ   ئاداب

 
   krg.org-http://uozزاًكۆی زاخۆ:

 دۆم بەظ مۆىێژ/فاکەڵخی
ٕێَای 
زاّطخی ، 

یی ٗێژٓ  
ظ بٔ  حامٔ  

   2 341 ٍێژٗٗ ەحیزاّطخی ٍرۆڤایڵخی  فامٔ
   3 337 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ زاّطخی ٍرۆڤایەحیڵخی  فامٔ
   3 343 زٍاّی ک٘ردی زاّطخی ٍرۆڤایەحیڵخی  فامٔ
   3 344 زٍاّی عەرەبی زاّطخی ٍرۆڤایەحیڵخی  فامٔ
   3 346 زٍاّی ح٘رمی زاّطخی ٍرۆڤایەحیڵخی  فامٔ
   3 345 زٍاّی ئیْگيیسی زاّطخی ٍرۆڤایەحیڵخی  فامٔ

   1 362 بازرگاّی ٗ باّک مارگێری ٗ ئاب٘ریمۆىێژی 
   3 743 ئاب٘ری ماراُ مارگێری ٗ ئاب٘ریمۆىێژی 

   1 347 زیْذەٗەرزاّی زاّطجڵخی  فامٔ
   1 348 کیَیا زاّطجڵخی  فامٔ
   1 336  ژیْگٔ زاّطجڵخی  فامٔ
   1 349 فیسیل زاّطجڵخی  فامٔ
   1 350 ٍاحَاحیل زاّطجڵخی  فامٔ
   1 351 کۆٍپی٘حەر زاّطجڵخی  فامٔ

   1 309 ٍیناّیل ّذازیاری ئٔمۆىێژی 
   1 310 ّذازیاری پخرٗه ئٔ ّذازیاری ئٔمۆىێژی 

   3 367 رزظ ی ٗٓ دٓ رٗٓ پٔ  ردٓ رٗٓ پٔىخی  فامٔ
   3 742 رّْٗٗاضی دٓ  ردٓ رٗٓ پٔىخی  فامٔ

 

 
 

http://uoz-krg.org/
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 Garmian univ.co رهیاى: زاًكۆی گَ
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی

یی ، ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   1 210 ئەّذازیاری بیْاکاری   ئەّذازیاری
   3 250 زٍاّی م٘ردی زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ
   3 241 زٍاّی ئیْگيیسی زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ
   3 249 بی رٓ زٍاّی عٔ زٍاُ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ
   3 251 ج٘گرافیا ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ
   3 294 رّْٗٗاضی دٓ ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ
   2 255 ٍێژٗٗ ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ ٗەرزظ

   3 242 ماُ رزغیٔ ٗٓ  زاّطخٔ رزظ ٗٓ ٗەرزظزاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ٗ 
   1 248 ٍاحَاحیل ی زاّطج ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   1 245 بایي٘جی ی زاّطج ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   1 246 ميَيا ی زاّطج ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   1 247 فيسيا ی زاّطج ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   3 275 بی رٓ ی عٔزٍاّ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   2 252 حی الیٔ زاّطخی مۆٍٔ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   3 256 زٍاّی م٘ردی حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   3 284 رزظ ٗٓ حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە
   3 266 ج٘گرافیا ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زٍاُ ٗ زاّطخٔ پەرٗەردە
   3 243 زٍاّی ئیْگيیسی ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔزٍاُ ٗ  پەرٗەردە
   3 261 بی رٓ زٍاّی عٔ ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زٍاُ ٗ زاّطخٔ پەرٗەردە
   3 262 زٍاّی م٘ردی ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زٍاُ ٗ زاّطخٔ پەرٗەردە
   3 263 رّْٗٗاضی دٓ ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زٍاُ ٗ زاّطخٔ پەرٗەردە
   2 244 ٍێژٗٗ ماُ حیٔ ٍرۆڤایٔ  زٍاُ ٗ زاّطخٔ پەرٗەردە

   1 292 ڵ ضاٍاّی ئاژٓ   مػخ٘ماڵ/ مفری
   1 291 ر زاّطخی مٍ٘پی٘حٔ   زاّطجمۆىێژی 
   1 1016 میَیا   زاّطج مۆىێژی
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 www.raparinuni. 0rg زاًكۆی ڕاپەریي:

 مۆد بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی
ٕێَای 
زاّطخی ، 

یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   2 460 ٍێژٗٗ   ەکاُزاّطخە ٍرۆڤایەحیی
   3 461 ج٘گرافیا   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   2 462 فەىطەفە   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 459 یاضا   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 463 زٍاّی ک٘ردی   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   3 464 زٍاّی عەرەبی   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   3 471 اُی ضاٗای باخ ٔ   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   1 469 ٍاحَاحیل   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   1 468 ر زاّطخی مٍ٘پی٘حٔ   پەرٗەردەٙ بْەڕەث

   3 467 ئیْگيیسی زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە/ قٔ
   3 465 م٘ردی زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە/ قٔ
   3 466 بی رٓ عٔ زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە / قٔ

   1 473   یرضخار پٔ ریِ حی زاّنۆی ڕاپٔ رۆمایٔ ضٔ
   1 430 فیسیا   زاّطج
   1 431 ميَيا   زاّطج
   1 472 بایي٘جی   زاّطج
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  halabjau.net.www : بجَ ڵَ زاًكۆی َُ

 

 فاکەڵخی
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضک٘ڵ 

یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   2 296 ٍیژٗٗ   پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 295 زٍاّٚ م٘ردٙ /غارةزٗٗر ث ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُپەرٗەرد

   3 270 زٍاّی ئیْگيیسی ث ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   2 271 ماُ الییٔ مۆٍٔ  زاّطخٔ ث ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ

   3 273 بی رٓ زٍاّی عٔ ث ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ پەرٗەردە
   3 276 حی رٓ رزظ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رزظ ی ٗٓ دٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 274 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ

   3 272 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   رزظ ی ٗٓ دٓ ٗٓر مۆىێژی پٔ
   1 297 فيسيا     بجٔ ڵٔ حی زاّنۆی ٕٔ رۆمایٔ ضٔ
   3 298 ياضا    بجٔ ڵٔ حی زاّنۆی ٕٔ رۆمایٔ ضٔ
   1 1022 ر  مۆٍپی٘حٔ    بجٔ ڵٔ حی زاّنۆی ٕٔ رۆمایٔ ضٔ

 

 -رهۆ: چَزاًكۆی 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ضک٘ڵ  فاکەڵخی
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   3 268 بی رٓ عٔ ٍاڵ ٍ ٔ پەرٗەردەی  چٔ پەرٗەردە    
   3 267 م٘ردی ٍاڵ ٍ ٔ پەرٗەردەی  چٔ پەرٗەردە    
   3 269 ئیْگيیسی ٍاڵ ٍ ٔ پەرٗەردەی  چٔ پەرٗەردە    
   3 283 رّْٗاضی ٗ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ ٍاڵ ٍ ٔ پەرٗەردەی  چٔ پەرٗەردە    

   1 1015 سیلفی    ردٓ رٗٓ پٔ
   1 265 ماُ زاّطخٔ ٍاڵ ٍ ٔ حی چٔ رٓ پەرٗەردەی بْٔ حی  ڕٓ پەرٗەردە  بْٔ
   1 1014 ر  مۆٍپی٘حٔ   حی  ڕٓ پەرٗەردە  بْٔ

   3 1013 مارگێری گػخی    ماُ  مارگێری ٗ راٍیارییٔ  زاّطخٔ
   1 1012 ژٍێریاری    ماُ  مارگێری ٗ راٍیارییٔ  زاّطخٔ
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ٕێَای زاّطخی ،  مۆد بەظ  یَاّگٔ مۆىێژ/پٔ
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

 4 1 501 ّذازیاری غارضخاّی مْینی ئٔ حٔ ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ

   1 502 ازیاری ضاردکردُ ٗ ٕەٗاضازیّذ ئٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
    1 651 ٍی زاّیاری ّذازیاری ضیطخٔ مْینی ئٔ حٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ

   1 749 ّذازیاری رێگا ٗباُ مْینی ئٔ حٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ

   1 503 مْینی دارایی ٗ ژٍێریارٙ حٔ ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی حٔ

   3 504 مْینی مارگیری حٔ ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی حٔ

  3 1123 مْینی ٍیذیا  حٔ ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی حٔ

   1 510 ماُ  خۆغیٔ غیناری ّٔ ٗىێر ّذرٗضخی ٕٔ مْینی حٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 1011 ضارةسةرى سروشتى ٗىێر ّذرٗضخی ٕٔ مْینی حٔ مۆىێژی حٔ

   1 511 ٍیکاّیک   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔٔ .ح پٔ

   1 512 با کارٓ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   1 514 ڕێگاٗباُ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   1 526 ٗاضازی ضاردماری ٗ ٕٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
 4 1 525 یاّذُ گٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   1 515 اکاریبیْ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   IT 750 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   1 662 رٗٗپێ٘ی ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

ماُ پسیػنیٔ  یگٔحاق  رٓێئاٍ  ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ  1010 1 4 

   1 516 ّذرٗضخی پاراضخْی حٔ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

 4 1 527 پػنْیْٚ چاٗ ٗىێر ٚ ٕٔپە. حەکْیکٚ پسیػک

   1 522 حیػک ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   1 521 رٍاّطازی دٓ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   1 517 رضخاری  پٔ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   1 682 دایل بُ٘ٗ  حاُ ٗ ىٔ ئافرٓ  ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   1 521 ری پسیػنی دداُ  یاریذٓ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   2 523 کارگێڕی یاضا .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ
 4 2 624 غخیاری ری گٔ رێبٔ .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ

   1 524 ژٍێریاری .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ

 4 2 751 غخیاری زگاماّی گٔ مارگێری دٓ .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ

   3 663 مارگێری مار ی کارگێری ٕەٗىێر.حەکْیک پٔ

   1 753 ضیطخَی زاّیاری مارگیری .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ
 4 2 752  ماُ  مخێبخأّ ٗزاّیارییٔ  .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ

   1 664 ری زگٔ ڕٓ ی حەکْیکی خەباث پەیَاّگٔ

   1 684 پاراضخْٚ ڕٗٗەک ی حەکْیکی خەباث پەیَاّگٔ

http://www.fte-erbil.org/
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ٕێَای زاّطخی ،  مۆد بەظ  یَاّگٔ مۆىێژ/پٔ
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 699 ییٔ گێيمبٍ٘ٗی ٗٗر بٔ ی حەکْیکی خەباث َاّگٔپەی

   2 1009 کارگێڕی یاضا ی حەکْیکی خەباث پەیَاّگٔ

   IT 1008 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ ی حەکْیکی خەباث پەیَاّگٔ

   1 531 یی ّذازٓ ی ئٔ ٗێْٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە
   1 754 بیْاماری پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە
   1 532 کاُ خۆغیٔ غیکاری ّٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   1 533 رضخاری پٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   IT 534 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   3 654 مارگێری مار پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   1 655 ئاٍارٗ زاّیاری پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە
 4 2 755  رضخٔ مارگێری مٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   1 536 ڵ درٗضخی ئاژٓ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە

   IT 560 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

   3 561 مارگێری مار پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

   1 559 رضخاری پٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

 4 1 557 ضخنرد ىی دٓ پٔ حەکْیکٚ ضۆراُ پەیَاّگەٙ

   1 758 ژٍێریاری پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ
   1 558 دایل بُ٘ٗ  حاُ ىٔ ئافرٓ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

   1 759 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

   1 604 رضخاری پٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 606 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ  ی مۆیٔمْین ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 605 ّذرٗضخی پاراضخْی حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 694 حیػک  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 671 ٗث /غیناری میَیایی مْۆى٘جیای ّٔ حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4 1 667 ینردُ ٗ مّ٘خرٗهٗث /مارپ مْۆى٘جیای ّٔ حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   3 608 مارگێری مار  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   2 610 مارگێری یاضا  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 609 ژٍێریاری  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 2 1126 غخیاری زگاماّی گٔٓ د مارگێری  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   IT 691 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ ٍاُمْینی چۆ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   3 690 مارگێری مار مْینی چۆٍاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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 دُۆك كٌیكی زاًكۆی پۆلیتَ

ٕێَای زاّطخی ،  مۆد بەظ  یَاّگٔ مۆىێژ/پٔ
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 540 ضاردکردّەٗە ٗ ٕەٗاضازی   ّذازیاری  مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ
   1 541 رێگا ٗباُ   ازیاری ّذ مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ

 4 1 1007 پخرٗميَياٗٙ ّذازیاری  مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ

   1 542 ىۆجیای زاّیاری مْٔ حٔ مْینی مارگێری مۆىێژی حٔ

   1 570 مْینی دارایی ٗ ژٍێریارٙ حٔ مْینی مارگێری مۆىێژی حٔ

 4  3 1006 ىنخرّٗی رۆژّاٍەٗاّی ئٔ مْینی مارگێری مۆىێژی حٔ

   IT 551 1ى٘جيا زاّيارٙ  مْٔ حٔ مْینی  ئامرێ ێژی حٔمۆى
 4 1 555 ری زگٔ مْينٚ ڕٓ حٔ مْینی  ئامرێ مۆىێژی حٔ

   1 636 ڵ ّذرٗضخٚ مۆٍٔ حٔ ّذرٗضخٚ غيخاُ مْینی  حٔ مۆىێژی حٔ

   1 637 ماُ خ٘غئ غينارٙ ّٔ ّذرٗضخٚ غيخاُ مْینی  حٔ مۆىێژی حٔ

   3 548 مارگێری مار دٕۆكی حەکْیکی کارگێری  یَاّگٔ پٔ

   1 546 ٍی زاّیاری مارگیری ضیطخٔ ی حەکْیکی کارگێری دٕۆك یَاّگٔ پٔ

   1 539 بیْاکاری مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 537 ٍیکاّیک مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 769 درٗضج مردّی رێگاٗباُ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   IT 761 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ دٕۆك مْینی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 1005 ٕاریناری ّۆژداری دداُ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 528 حاُ ٗ ٍْذاڵ بُ٘ٗ ئافرٓ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 566 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 565 ڤاّی ٘غٔخ رضخاری / ّٔ پٔ  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 747 با / ح٘اّا مارٓ مْینی زاخۆ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 669 رٗٗپێ٘ی  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 564 ٗاضازی ضارمردُ ٗ ٕٔ  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4 2 562  خ٘غخأّ مارگێری ّٔ مْینی زاخۆ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 635 ری زگٔ رٓ مْینی ئامری ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 551 رٗٗپێ٘ی مْینی ئامری ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4 3 634 مْۆى٘جیای گػخگیری جۆری حٔ مْینی ئامری ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 552 ڤاّی خ٘غٔ رضخاری / ّٔ پٔ مْینی ئامری ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   IT 629 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ مْینی غێخاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 630 ژٍێریاری مْینی غێخأُ ی ح یَاّگٔ پٔ

 4 2 763 ری مارگێری بازارگٔ مْینی ئاٍێذی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   IT 612 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ مْینی ئاٍێذی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 765 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ مْینی ئاٍێذی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4  1 764 ه ضاٍاّی ئاژٓ مْینی ئاٍێذی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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ٕێَای زاّطخی ،  مۆد بەظ  یَاّگٔ مۆىێژ/پٔ
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   2 766 غخیاری مارگێری  گٔ مْینی ئاٍێذی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   3 681 مارگێری مار ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   IT 680 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 673 ڤاّی خ٘غٔ رضخاری / ّٔ پٔ ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 678 ژٍێریاری مْینی غْگاه ی حٔٔ یَاّگ پٔ
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ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ  یَاّگٔ زاّنۆ/پٔ

ظ بٔ  حامٔ یی ، ٗێژٓ  

 4 1 801 یص بردّی داحابٔ رێ٘ٓ بٔ لمْینی ئیْفۆرٍاحي مۆىێژی حٔ
 4 1 802 ماُ بردّی حۆرٓ رێ٘ٓ بٔ مْینی ئیْفۆرٍاحيل مۆىێژی حٔ
   1 803 ىۆجیای زاّیاری مْٔ حٔ مْینی ئیْفۆرٍاحيل مۆىێژی حٔ

   3 810 مْینی مارگیری حٔ مْینی مارگیری مۆىێژی حٔ
  3 811 مْینی ٍیذیا حٔ مْینی مارگیری مۆىێژی حٔ

   1 812 مْینی دارایی  حٔ مْینی مارگیری ی حٔمۆىێژ
 4 1 505 ً ٕێْاُ ٗ ماّساماُ رٕٔ بٔ ّذازیاری مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 506 یاّذُ ّذازیاری گٔ ئٔ ّذازیاری مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 768 پالّطازی غار ّذازیاری مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
   1 686 ماُ يئخۆغ غينارٙ ّٔ ّذرٗضخی مْینی حٔ مۆىێژی حٔ
   1 685 ه ّذرٗضخی مۆٍٔ حٔ ّذرٗضخی مْینی حٔ مۆىێژی حٔ

 4 1 508 یی ربٍ٘ٗی مێيگٔ بٔ  بجٔ ڵٔ مْینی مػخ٘ماڵی ٕٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 675 باخذاری  بجٔ ڵٔ مْینی مػخ٘ماڵی ٕٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 507 ضازی خۆراك پیػٔ  بجٔ ڵٔ مْینی مػخ٘ماڵی ٕٔ مۆىێژی حٔ

   1 575 ڵ ّذرٗضخی کۆٍٔ حٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ گٔیَاّ پٔ
   1 576 رضخاری پٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 582 ژّاُ ٗ ٍْاڵ بُ٘ٗ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 577 ری ضرٗغخی ضٔ چارٓ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 578 حیػک مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 579 ضڕمردُ مْینی ضيێَاّی ی حٔ اّگٔیَ پٔ
   1 581 رٍاّطازی دٓ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 580 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1003 رضخاری دداُ  پٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   3 583 مارگێری مار مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 584 ژٍێریاری مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 530 ئاٍار ٗ زاّیاری مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 572 ٍیکاّیک مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 574 با مارٓ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 693 ىنخرُٗ ئٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 573 رٗٗپێ٘ی نی ضيێَاّیمْی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 627 یی ّذازٓ ی ئٔ ٗێْٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 595 مارگێری مار الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 628 ژٍێریاری الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 660 باخذاری الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 597 یی ربٍ٘ٗی گێينٔ بٔ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

http://fte-sulaimani.org/ku
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ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ  یَاّگٔ زاّنۆ/پٔ
ظ بٔ  حامٔ یی ، ٗێژٓ  

   1 598 ڵ درٗضخی ئاژٓ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 594 رضخاری پٔ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 657 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 770 رٗٗپێ٘ی الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 593 ىۆجیای زاّیاری مْٔ حٔ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 592 با مارٓ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 615 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ  بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 633 رضخاری پٔ  بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 658 مارگێری مار  بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 2 556 ری مْینی بازارگٔ حٔ  بجٔ ڵٔ نی ٕٔمْی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 601 با مارٓ ٍاه ٍ ٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 602 رضخاری پٔ ٍاه ٍ ٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 603 ىۆجیای زاّیاری مْٔ حٔ ٍاه ٍ ٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 672 مارگیری مار ٍاه ٍ ٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 590 یص ماّی داحا بٔ ٍٔ ضیطخٔ ر مْینی زاّطخی مۆٍپی٘حٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 591 ّێج ۆرك ر مْینی زاّطخی مۆٍپی٘حٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 ICT 696 1 4 ر مْینی زاّطخی مۆٍپی٘حٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4 3 620 ماُ مارگیری باّنٔ مْینی دٗٗماُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 622 مارگیری مار ینی دٗٗماُمْ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 623 ژٍیریاری مْینی دٗٗماُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 547 ىنخرّٗیل ئٔ مْینی دٗٗماُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 617 با مارٓ ّذیخاُ ربٔ مْینی دٓ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 641 رٗٗپی٘ی ربذیخاُ مْینی دٓ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 618 ژٍیریاری ّذیخاُ ربٔ مْینی دٓ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 554 مارگیری مار ربذیخاُ مْینی دٓ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1001 رضخاری پٔ ربذیخاُ مْینی دٓ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 587 ك پاراضخْی رٗٗٓ جۆ مرٓ بٔ مْینی مػخ٘ماىی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 771 ضازی ربٍ٘ٗی پیػٔ بٔ جۆ مرٓ بٔ مْینی مػخ٘ماىی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 674 ماُ ج٘أّ  مٔ رٗٗٓ جۆ مرٓ بٔ مْینی مػخ٘ماىی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 588 ماُ مػخ٘ماىی داپۆغراٗٓ جۆ مرٓ بٔ مْینی مػخ٘ماىی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 692 ریَْایی مػخ٘ماىی جۆ مرٓ بٔ مْینی مػخ٘ماىی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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 رێمی كيردشتان  وهتایبهتهکانً  پهیمانگه ی زانكۆ و خشته

 ٦102-٥102بۆ شاڵی خيێندنی 
 

 

 بهتهکانً شنيورى پارێزگاى وهولێرا. زانکۆ و پهیمانگه تای
 

  www.cihanuniversity.edu.iq  : ولێر وه /مپی زانكۆی جیىان كه . 2

 
 ش به كۆلێژ

 تهالرشازى ئهندازیارى
 نًشارشتا

 گهیاندن و کۆمپیيتهر

 زانصتً کۆمپیيتهر زانصت
 بایۆلۆجً

 یاشا یاشا
 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان و دیبلۆماشییهکان

 زمانً ئینگلیزى ئاداب و وينهر
 وەرگێڕان

 دیزاینً ناوخۆ
 ڕاگهیاندن

 دارایًكارگێری و زانصتً 
 

 کار کارگێرى
 ژمێریارى

 دارایً و بانک
 گێرى تهندروشتًکار

    
www.hpust  : كنۆلۆجیا زانكۆی حهیات بۆ زانصت و ته. 1  .com 

 
 

 

 ش به كۆلێژ
 نهوت ئهندازیارى

http://www.cihanuniversity.edu.iq/
http://www.hpust.com/
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 ژینگه
 زانصتً کۆمپیيتهر زانصت

 شیکردنهوەى نهخۆشییهکان
 یاشا یاشا

 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان 
 ئینگلیزى زمانً ئاداب 

 
 

 .www.ishik.edu.iq   ولێر وه /زانكۆی ئیشق. ٣
 

 ش به كۆلێژ
 پزیشکً ددان پزیشکً ددان

 تهالرشازى ئهندازیارى

 شارشتانً
 کۆمپیيتهر

 دیزاینً ناوخۆ
 تهکنهلۆجیاى زانیارى زانصت
 یاشا یاشا

 ئینگلیزىزمانً  پهروەردە
 بیرکارى

 فیزیا
 بایۆلۆجً

 ئابيورى زانصته کارگێرییهکان
 

 بهڕێيەبردنً کار
 ژمێریارى

 دارایً و بانک
 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان و دیبلۆماشییهکان

 www.lfu-bmu.net    ولێر وه /نصی ره بنانی فهيزانكۆی ل. ٤  
 

 ش به كۆلێژ

http://www.ishikuniversity.net/
http://www.lfu-bmu.net/
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 تهکنهلۆجیاى زانیارى 

یاشا و پهیيەندییه 

 نێيدەوڵهتییهکان

 یاشا

 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان

 کارگێڕى یاشا

 زمانً ئینگلیزى زمان و پهروەردە

 زمانً فهڕەنصً

 وينهرى شێيەکارى

 پهروەردەى گشتً

 کار کارگێرى ئابيورىكارگێری و 

 و دارایً ژمێریارى

 بازاڕگهرى

 کارگێرى وۆتێلهکان

 کارگێڕى گهشتیارى
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   www.sabisuniversity.net  ولێر وه /زانكۆی شابیس. 5
 
 

 ش به كۆلێژ
 شارشتانً ئهندازیارى

 کارەبا
 کۆمپیيتهر و گهیاندن

 میکانیک
 کارگێرى گشتً انبهرێيەبردن و کارەک

 شیصتهمً زانیارى کارگێرى
 ژمێریارى

 میياندارى گهشتيگيزار
 دارایً و بانک

 بازاڕگهرى
 تهکنهلۆجیاى زانیارى ردەى گشتًوەپهر

 زمانً ئینگلیزى شهرەتایً
 زمانً ئینگلیزى ناوەندى

 بیرکارى
 بایۆلۆجً

 فیزیاى ئامادەیً
 باخچهى شاوایان

 
 

 یان كۆی بهزان. ٦
 

 ش به كۆلێژ

 ئهندازیارى تهالرشازى 

 ئهندازیارى شارشتانً 

 زانصتً کۆمپیيتهر 

 یاشا 

http://www.sabisuniversity.net/
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 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان 

 زمانً ئینگلیزى 

 ژمێریارى 

 کارگێرى کار 

 
 

 comRawanduz.pti@gmail. ت واندزی تایبه كنیكی ره ی ته یمانگه په.  ٧

 
 ش به پهیمانگه

 (IT)تهکنهلۆجیاى زانیارى  

 ژمێریارى 

 گهشتيگيزار 

 
 .پهیمانگهى وهولێر بۆ نهوت٨

 
 ش به پهیمانگه

 تهکنیکً وهڵکهندن 

 پااڵوتنً نهوت و تهکنیکً گاز 

 
 
 
 
 
 

mailto:Rawanduz.pti@gmail.com
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 انًتایبهتهکانً شنيورى پارێزگاى شلێمزانکۆ . ب

 
  www.uhd.edu.iq     پێدانی مرۆیی شه زانكۆی گه  .2

 
 ش به كۆلێژ

 زانصتً کۆمپیيتهر و تهکنهلۆجیا  زانصت
 تهکنهلۆجیاى زانیارى

 یاشا یاشا و ڕامیارى
 زانصتهر ڕامیارییهکان

 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه گشتییهکان
 ینگلیزىزمانً ئ زمان

 زمانً عهرەبً
 کارگێرى و ئابيورى

 
 کار کارگێرى

 ژمێریارى
 زانصتً دارایً و بانک

http://www.hduniv.com/
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 www.cihanuniversity-sul.com  شلێمانی/مپی زانكۆی جیىان  كه .1

 
 ش به كۆلێژ
 تهالرشازى 

 زانصت
 زانصتً کۆمپیيتهر

 (بهریتانیا /گرینج)ۆجیاى زانیارى تهکنهل
 یاشا 
 زمانً ئینگلیزى 

 دارایًكارگێری و زانصتً 

 کار کارگێرى
 ژمێریارى

 زانصتً دارایً و بانک
 ژمێریارى به تهکنهلۆجیاى زانیارى

 
 

 .www.ishik.edu.iq     شلێمانی/ .لقً زانکۆیً ئیشک٣
 ش به كۆلێژ

 ئهندازیارى
 تهالرشازى
 شارشتانً

 زانصته کارگێریهکان
 زانصته نێيدەولهتیهکان

 کار کارگێرى
 دارایً و بانک

 

 www.auis.edu.iq     شلێمانی/مریكی  زانكۆی ئه  .٣
 

 ش به

 ئهندازیارى بیناشازى

 ئهندازیارى میکانیک

 ئهندازیارى ووزه

 ئهندازیارى بهروهمىینان

http://www.cihanuniversity-sul.com/
http://www.ishikuniversity.net/
http://www.auis.edu.iq/
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 ئهندازیارى شیصتهمً کۆنترۆل کردن

 زمانً ئینگلیزى

 تهکنهلۆجیاى زانیارییهکان

 لێکۆڵێنهوەى نێيدەوڵهتً

 بهرێيەبردنً کار

 www.komar.edu.iq    لۆجیا كنه زانكۆی كۆمار بۆ زانصت و ته. ٤

 
 ش به کۆلیژ

 ئهندازیارى

 شارشتانً

 نهوت

 کۆمپیيتهر

 ژینگه

 زانصت
 ماتماتیک

 شیکردنهوەى نهخۆشییهکان

 زمانً ئینگلیزى 

 کاردارى

 کارگێرى زانیارى

 کارگێرى کار

 کارگێرى تهندروشتً

 ژمێریارى

 دارایً و بانک

 بازاڕگهرى

 
 

 وۆکدتایبهتهکانً شنيورى پارێزگاى زانکۆ ج. 

http://www.kusts.com/
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  www.nawrozuniversity.com ورۆز زانكۆی نه .2

 

 ش به کۆلیژ

 ئهندازیارى
 تهالرشازى

 کۆمپیيتهر و گهیاندن

 یاشا و ڕامیارى
 یاشا

 پهیيەندییه نێيدەولهتییهکان

 زانصتً کۆمپیيتهر کۆمپیيتهر و تهکنهلۆجیاى زانیارى

 زمان
 زمانً کيردى

 زمانً ئینگلیزى

 کارگێرى و ئابيورى

 ژمێریارى

 کارگێرى کار

 ئابيورى

 دارایً و بانک

 
 دوۆك /مپی زانكۆی جیىان  كه.1

 

 ش به کۆلیژ

 زانصتً کۆمپیيتهر 

 زمانً ئینگلیزى 

 ژمێریارى 

 بانک و دارایً 

 
   کيردشتان/مریكی دوۆك  زانكۆی ئه.٣

 

http://www.nawrozuniversity.com/
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 ش به کۆلیژ

 نصتً کۆمپیيتهرزا 

 کارگێرى و دارایً 

 ڕامیارى گشتً 

 راگهیاندن 

 وێلکارى 
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  م ّتَ حًَذی  بَ
 
 ەکأً ئاهادەييە پيشەييەکاى.ییکۆلێژە ُاّپسپۆر .0
 . ُێوآ ئەّ پەیواًگاًەٓ دەرچّْٓ ئاهادەيی پیشەیٔ ّەردەگرى6

 اری ّ ئیسالهی (.رست ٓ ّ بازرگأً ّ کشتْکاڵ ّ پَ)پیشەساز   
 . ُێوآ پارێسگاکأً ُەرێن . 3
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: بێج دٓ  ٗٓ ی خ٘ارٓ ً غێ٘ٓ ماّیاُ بٔٔ ییٕاپطپۆر  جۆری مۆىێژٓ  

 

 مۆىێژی/ضن٘ىی ٕاٗپطپۆر ضازی  یی پیػٔ ئاٍادٓ  جۆری پطپۆر ىٔ

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک ٍیکاّیک

 رەباکۆىێژٙ/یاُ ضک٘ىٚ ئەّذازیارٙ بەغٚ کا کارەبا

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک ئۆحٍ٘ۆبیو

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک کاّسا

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ ٍیکاّیک دارحاظ

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ کارەبا ئەىکخرُٗ

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ غارضخاّٚ ٗێْەٙ ئەّذازیارٙ

 

 ۆر کۆىێژٙ ٕاٗپطپ جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ بازرگاّٚ

 کۆىێژٙ کارگێرٙ ٗ ئاب٘ٗرٙ/ کارگێرٙ گػخٚ

 

 کۆىێژٙ ٕاٗپطپۆر  جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ کػخ٘کاڵ

 کۆىێژٙ کػخ٘کاڵ گػخٚ

 

 کۆىێژٙ ٕاٗپطپۆر  جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ پەرضخارٙ

 کۆىێژٙ پەرضخارٙ پەرضخارٙ/ بریِ پێ ٚ
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 :ىقٚ پەرضخارٙ

ظٔ ب مۆىێژ/پطپۆر  یَاّگٔ ّاٗی زاّنۆ /پٔ  ٕێَا 

 104 اری رضخ پٔ کۆىێژٙ پەرضخارٙ زاّکۆٙ ٕەٗىێرٙ پسیػکٚ

 700 ٍاٍاّی  کۆىێژٙ پەرضخارٙ زاّکۆٙ ٕەٗىێرٙ پسیػکٚ

 204  ضک٘ىٚ پەرضخارٙ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

 304  ضک٘ىٚ پەرضخارٙ زاّکۆٙ دٕ٘ک

 473 رضخاری  پٔ ریِ  پٔحی زاّنۆی را رۆمایٔ ضٔ ریِ زاّنۆی ڕاپٔ

 517 پەرضخارٙ  ٗىێرحەکْیکٚ ٕە

 682 دایل بُ٘ٗ  ئافرەحاُ ٗ ىٔ  حەکْیکٚ ٕەٗىێر

 533 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ غەقالٗە

 528 ٍْذاڵ بُ٘ٗئافرەحاُ ٗ   حەکْیکٚ دٕۆک

 552 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ئاکرێ

 559 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ضۆراُ

 558 دایل بُ٘ٗ  ئافرەحاُ ٗ ىٔ  حەکْیکٚ ضۆراُ

 565 ەرضخارٙپ  حەکْیکٚ زاخۆ

 673 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ بەردەرەظ

 576 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 582 ژّاُ ٗ ٍْذاه بُ٘ٗ  حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 594 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ کەالر

 602 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ چەٍ ەٍاه

 604 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ کۆیە

 633 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ٕەڵەبجە

  1001 پەرضخارٙ  اُّذیخ ربٔ دٓمْینی  حٔ
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 :ەددەرچ٘ٗاّٚ ئاٍادەییەکاّٚ خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ ضەر بە ٗەزارەحٚ پەرٗەر  

 ىقٚ ئیطالٍٚ   

ظ بٔ مۆىێژ/پطپۆر فامتىخٚ ّاٗی زاّنۆ  ٕێَا 

 139 عەرەبٚ زٍاُ  زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 169 غەریعە زاّطخە ئیطالٍیەکاُ  زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 170 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ خە ئیطالٍیەکاُزاّط  زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 171 بْەٍاکاّٚ ئاییِ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ  زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 239 عەرەبٚ زٍاُ ٍرۆڤایەحییەکاُ ٔ زاّطخ   زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

ٍرۆڤایەحییەکاُ ٔ زاّطخ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ  277 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ 

ڤایەحییەکاٍُرۆ ٔ زاّطخ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ  278 اىفقە ٗاص٘ىە زاّطخە ئیطالٍیەکاُ 

ٍرۆڤایەحییەکاُ ٔ زاّطخ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ  279 بْەٍاکاّٚ ئاییِ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ 

 439 پەرٗەردەٙ ئاییِ پەرٗەردە پەرٗەردە زاّکۆٙ کۆیە

 344 عەرەبٚ زٍاُ زاّطخٚ ٍرۆڤایەحٚ زاّکۆٙ زاخۆ

 337 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ ابئاد زاّطخٚ ٍرۆڤایەحٚ زاّکۆٙ زاخۆ

زاّطخە  پەرٗەردە ٗ  زاّکۆٙ ٕەىەبجە
 274 بْەٍاکاُ ئاییِ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ ٍرۆڤایەحییەکاُ

 ىقٚ پیػەضازٙ

 ٕێَا گرێج ردٓ ی ٗٓ ٗ ىقأّ ئٔ ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 511 ٍْیً٘ ىٔ ئٔ-دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٍیکاّیک ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 512 کارەبا-ئەىکخرۆُ کارەبا ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔکحە

 525 ئەىکخرُٗ -کارەبا  گەیاّذُ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 514 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رێگاٗباُ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 515 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاماری  ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک
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 ٕێَا گرێج ردٓ ی ٗٓ ٗ ىقأّ ئٔ ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 662 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ڕٗٗپێ٘ٙ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 526 ٗاضازی  ٕٔ-دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٗاضازی  ٗ ٕٔ اریضاردم ٕەٗىێر یایىۆج ْٔحەک

 751 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 1008 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ باث خٔحەکْیکٚ 

 531 ئەّذازەیٚ ٗێْەٙ ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ حەکْیکٚ غقالٗە

 754 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاماری  حەکْیکٚ غقالٗە

 534 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ غقالٗە

 561 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ضۆراُحەکْیکٚ 

 691 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ چۆٍاُحەکْیکٚ 

 572 ٍْیً٘ ىٔ ئٔ -دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٍیکاّیک حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 574 کارەبا کارەبا  حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 693  ئەىکخرُٗ  ىکخرُٗ ئٔ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 627 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ یی  ّذازٓ ی ئٔ ٗێْٔ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 573 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ڕٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 564 ٗاضازی ٕٔ -دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٗاضازی  ضاردمردُ ٗ ٕٔ حەکْیکٚ زاخۆ

 669 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ڕٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ زاخۆ

 747 کارەبا-ئەىکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ زاخۆ

 537 ٍْیً٘ ىٔ ئٔ -دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٍیکاّیک حەکْیکٚ دٕۆک

 769 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ اُرێگاٗب حەکْیکٚ دٕۆک

 539 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاکارٙ حەکْیکٚ دٕۆک

 761 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ دٕۆک

 551 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ ئاکرٙ
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 ٕێَا گرێج ردٓ ی ٗٓ ٗ ىقأّ ئٔ ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 612 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ئاٍێذیحەکْیکٚ 

 629 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ غێخاُحەکْیکٚ 

 681 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ظ رٓ ردٓ بٔحەکْیکٚ 

 601 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ چەٍ ەٍاڵ

 613 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ چەٍ ەٍاڵ

 592 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ رەباکا حەکْیکٚ کەالر

 770 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ی حەکْیکٚ کەالر

 593 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ کەالر

 617 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 641 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 547  ئەىکخرُٗ  ّٗیکئەىکخر حەکْیکٚ دٗکاُ

 

 ىقٚ بازرگاّٚ

 ٕێَا  ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 523 کارگێرٙ یاضا حەکْیکٚ کارگێرٙ ٕەٗىێر

 524 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ کارگێرٙ ٕەٗىێر

 663 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ کارگێرٙ ٕەٗىێر

 1009 کارگێرٙ یاضا باث خٔ حەکْیکٚ

 654 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ غەقالٗە

 583 کارگێرٙ کار ضيێَاّٚ حەکْیکٚ

 584 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 620 کارگێرٙ باّکەکاُ حەکْیکٚ دٗکاُ
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 ٕێَا  ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 623 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ دٗکاُ

 622 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ دٗکاُ

 548 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ کارگێرٙ دٕۆک

 561 کارگێرٙ کار  حەکْیکٚ ضۆراُ

 758 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ ضۆراُ

 608 کار کارگێرٙ  کۆیە حەکْیکٚ

 609 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ کۆیە

 610 کارگێرٙ یاضا حەکْیکٚ کۆیە

 681 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ بەردەرەظ

 595 کارگێرٙ  حەکْیکٚ کەالر

 628 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ کەالر

 763 بازرگاّی کارگێرٙ  حەکْیکٚ ئاٍێذٙ

 678 ژٍێریارٙ مْینی غْگاه  حٔ

 618 ژٍێریارٙ خاُحەکْیکٚ دەربەّذی

 554 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 630 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ غێخاُ

 658 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ ٕەڵەبجە

 672 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ چەٍ ەٍاڵ

 691 مارگێری مار  مْینی چۆٍاُ  حٔ
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 ىقٚ کػخ٘کاه 

 ٕێَا ظ بٔ  یَاّگٔ ّاٗی پٔ

 664 رٙرەزگە حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 699 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 684 پاراضخْٚ رٗٗەک حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 536 درٗضخٚ ئاژەڵ حەکْیکٚ غەقالٗە

 635 ری زگٔ ڕٓ حەکْیکٚ ئاکرێ

 764 ری( ٗٓ ٍی گیأّ رٕٔ ه)بٔ ضاٍاّی ئاژٓ ئاٍیذیحەکْیکٚ 

 587 پاراضخْٚ رٗٗەک حەکْیکٚ کػخ٘کاه ضيێَاّٚ

 771 بەرٗبٍ٘ٗٚ پیػەضازٙ)کػخ٘کاڵٚ( حەکْیکٚ کػخ٘کاه ضيێَاّٚ

 588 کػخ٘کاڵٚ داپۆغراٗ حەکْیکٚ کػخ٘کاه ضيێَاّٚ

 674 ڕٗٗەکە ج٘اّەکاُ حەکْیکٚ کػخ٘کاه ضيێَاّٚ

 692 رێَْایٚ کػخ٘کاڵٚ حەکْیکٚ کػخ٘کاه ضيێَاّٚ

 597 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ حەکْیکٚ کەالر

 660 ارٙباخذ حەکْیکٚ کەالر

 598 ه درٗضخی ئاژٓ حەکْیکٚ کەالر

 پەیَاّگەکاّٚ ضەر بە ٗەزارەحٚ ئەٗقاف ٗ کارٗبارٙ ئاییْٚ

ظ بٔ  یَاّگٔ پّٔاٗی   

 باّگەٗاز ٗ ٗٗحاربێژ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/ٕەٗىێر

 پەرٗەردەٙ ئیطالٍٚ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/ٕەٗىێر

 باّگەٗاز ٗ ٗٗحاربێژ اُ/ضيێَاّٚپەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەک

 پەرٗەردەٙ ئیطالٍٚ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/ضيێَاّٚ
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 باّگەٗاز ٗ ٗٗحاربێژ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/دٕۆک

 پەرٗەردەٙ ئیطالٍٚ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/دٕۆک

 باّگەٗاز ٗ ٗٗحاربێژ پەیَاّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/ئاکرێ

  پەرٗەردەٙ ئیطالٍٚ اّگەٙ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ/ئاکرێپەیَ

  خػخەٙ ٕێَاٙ پارێسگاکاّٚ ٕەرێٌ:

 پارێسگا

 ٕێَا

ی  ٗٓ ّاٗٓ
 غار

  غارۆچنٔ ی غار ٗٓ رٓ دٓ

ق٘حابخاّەکاّٚ ضەر بە ضۆراُ ٗ  13 12 11 ٗىێر ٕٔ
 ٍێرگەض٘ر ٗ چۆٍاُ

 21 ضيێَاّی

اّی ق٘حابخاّەک 22
 دٗکاُ، ضەربەچەٍ ەٍاڵ،

  ،پێْج٘یِ ،ێڕژغاربا
 صاد ضەیذ

 

  ر بٔ ماّی ضٔ ق٘حابخأّ 33 ،ٍاّگێع  ضَێو، زاٗێخٔ 32 31 دٕۆك
 ئامرێ،زاخۆ،ئاٍێذی،غێخاُ

   41   بجٔ ىٔ ٕٔ

 51 رٍیاُ گٔ
ق٘حابخاّەکاّٚ ضەر بە  52

  کفرٙ،دەربەّذیخاُ،دەٗرٗبەرٙ

 ق٘حابخاّەکاّٚ غارۆچکەٙ کۆیە  61  مۆیٔ

 قیِ اّٚ غارۆچکەٙ خأّق٘حابخاّەک  71 قیِ خأّ

  الدزی ٗ راّیٔ ق٘حابخاّەکاّٚ غارۆچکەٙ قٔ  81  الدزی ٗ راّیٔ قٔ
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 : ضازی غی پیػٔ ٕێَای پطپۆری بٔ

 ٕێَا پطپۆر

 51 ٍیکاّیک

 52 کاّسا )ٍعادُ(

 53 ئۆحٍ٘ۆبیو

 54 کارەبا

 55 ئەىکخرۆُ

 56 ٗێْەیٚ ئەّذازەیٚ

 57 دارحاغٚ

 58 ٗاضازی ٕٔ

 59 ًٍْ٘ی ىٔ ئٔ

 61 ر ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ
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 م شتَ ًَُذی  بَ
َ كاى / خْێٌذًگاكاى  ُێوای قْتابخاً
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(٠ی ٌمی زأطتی ٚ ٚێژٖوبْ/سٛێٕضگبوبْ) ٘ێّبی لٛتببشبٔٗ  

ْوب ٔض١٠ٗ وبْ ٚ صٚأبٖٚ ١٠ٗ صٖسٛێٕضگبی ئبِب / ی ٔبٚٚ٘ێّبی لٛتببشبٔٗ  
 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی  ٘ٗ 100 صەرکی ٘ەٌٚێر 100999

 ی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػت 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٍ٘ی ببالی ئٗ 101005

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 وٛرصٜ 2-ٍ٘ی ٌگبی ببالی ئٗ وۆِٗ 101006

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 وۆ١ٌژٜ ج١ٙبْ 101027

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ٍ٘ی تێىٗ ئب.ژ٠بری ئٗ 101059

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ژ٠برٜ ئ١َٛارأٝ ئەٍ٘ٝ ت١ىەالٚ .ئب 101060

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ضۆرٜٗ فبس١ر ِێرگ 101079

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 غە١٘ض فبسر ِێرگەضۆری ئەٍ٘ی ئب. 101080

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛەبەرا٠ 101 ٍ٘ی ی ئٗ ئب.الٔٗ 101101

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی ئ١ػمی وٛراْ ئبِبصٖ 101140

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ی ٘ٗٔض بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ/ئ١ٕگ١ٍسی ص.تٛأبی تێىٗ 101141

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 الٚ ص.رۆزاوی ئ١ٕى١ٍسٜ تێىٗ 101142

 ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ص. غىۆصارٜ تێىٗ 101143

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ص. غٕرٚێی تێىٗ 101144

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ َ سێری تێىٗ صٖ ص.لٗ 101145

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٍ٘ی ی فێٕىی ئٗ ڵگٗ وۆِٗ 101146

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ص.گبرا٠ی تێىٗ 101147

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ٌٚێری تێىٗ ص.٘ٗ 101148

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی  ٘ٗ 101 کۆ١ٌجی لەاڵ بۆ بە٘رەصاراْ 101149

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٚەرصەی  ٘ٗبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 101 لٛتببشبٔەی ضۆفت ِبکص 101150

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ئبراضٝ وچبْ ئبِبصٖ 101500

 ەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەب 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ئبزاصٜ وٛراْ ئبِبصٖ 101501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئبگر٠ٕٝ زأطتٝ ئێٛارأٝ وٛراْ .ئب 101502

 رٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پە 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ئبالٜ وچبْ ئبِبصٖ 101503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ئبٚێطتبٜ ئێٛارأٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101504

 ەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 صٜ سبٔٝ وٛراْ دّٗ ٠ٝ ئٗ ئبِبصٖ 101505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٔب١ٌٕضٜ وچبْ ٠ٝ ئٗ ئبِبصٖ 101506

 ربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێ 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 اڵٚ ٌٚێری تێىٗ ٠ٝ ئ١طالِٝ ٘ٗ ئبِبصٖ 101507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٜ زأطتٝ وٛراْٖ ٠ٝ اسٛ ئبِبصٖ 101508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی  وٛراْ ٚلٝ ٚێژٖ صٜ غٗ دّٗ ئٗ .ئب 101509
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 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ِرٜ وٛراْ ٠ٝ ببرزأٝ ٔٗ ئبِبصٖ 101510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 رٜ ئێٛارأٝ وٛراْ ٖٚ ستٗ ٠ٝ بٗ ئبِبصٖ 101511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ بسافٝ ئێٛارأٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی بێشبٌی وچبْ ئبِبصٖ 101513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ػىٝ وچب٠ْٝ ت١ ئبِبصٖ 101514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ضبرؤوٝ وٛراْٗ ٠ٝ دٖ ئبِبص 101515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛە 101 ضبرؤوٝ وجبْٗ ٠ٝ دٖ ئبِبص 101516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ِر٠ٕٝ وٛراْ ٠ٝ دٗ ئبِبصٖ 101517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ رصەی ٔبٖٚبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚە 101 ٠ی وٛڕاْ ٠ی صار٠ٕی ٚێژٖ ئبِبصٖ 101518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی  وٛراْ ٠ٝ صأبزٜ ٚێژٖ ئبِبصٖ 101519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٘ٗٔضی  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ صٚارۆژٜ وٛراْ ئبِبصٖ 101520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی وچبْ ٠ٝ ژ ٠الٔٝ ٚێژٖ ئبِبصٖ 101521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی ژ٠ٕی وچبْ ئبِبصٖ 101522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی رۆژی ٔٛێی وٛڕاْ ئبِبصٖ 101523

 رٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پە 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ رۆٔبوٝ وچبْ ئبِبصٖ 101524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ رزگبرٜ وٛراْ ئبِبصٖ 101525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی رێٛاضی وچبْ ئبِبصٖ 101526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ زۆزأٝ وچبْ ِبصٖئب 101527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ زۆزوٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 رأٝ وٛرا٠ْی  ئێٛا غتٝ ٚێژٖ رصٖ زٖ .ئب 101529

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٘راٜ زأطتٝ وچبْ ٠ٝ زٖ ئبِبصٖ 101530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ ێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕ 101 ٠ی ضۆالڤی وچبْ ئبِبصٖ 101531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ضبببتٝ وچبْ ئبِبصٖ 101532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ ەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚ 101 ٠ٝ وچبْٗ ٠ٝ ضبزأٝ ّٔٛٚٔ ئبِبصٖ 101533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 رأٝ وچبْ رٖٚ ٠ٝ ضٗ ئبِبصٖ 101534

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٘ٗٔضی  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 رأٝ وٛراْ رٖٚٗ ٠ٝ ض ئبِبصٖ 101535

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی صالح اٌض٠ٕی وچبْ ئبِبصٖ 101536

 ی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەت 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ضۆزٜ وچبْ ئبِبصٖ 101537

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ غۆرغٝ زأطتٝ وچبْ ئبِبصٖ 101538

 ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ غبرضتبٔٝ وچبْ ئبِبصٖ 101539

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٜ وچبْ ٠ٝ غب٠طتٗ ئبِبصٖ 101540

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٔگی ئێٛارأی وچبْ بٗ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 101541

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ِٝ وچبْ ٠ٝ غٗ ئبِبصٖ 101542

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ی  وچبْ ببٖٚ جٗ ١٘ض سٗ ٠ٝ غٗ ئبِبصٖ 101543

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ببغٝ وچبْ ئّْٛ صٖ ١٘ض ِٗٗ ٠ٝ غ ئبِبصٖ 101544
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ِرٜ وٛراْ ٠ٝ غێز ِذّٛصٜ ٔٗ ئبِبصٖ 101545

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 چٕبرٜ وچبْ ٠ٝ ئبِبصٖ 101546

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی چٛارچرای وچبْ ئبِبصٖ 101547

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ ەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛەب 101 ٔی وچبْ ٠ی چ١ّٗ ئبِبصٖ 101548

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٔگی وچبْ زٖ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 101549

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٌی وٛڕاْ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 101550

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٔی ئ١ٛارأی وچبْ ٠ی گٌٛػٗ ئبِبصٖ 101551

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی ڤ١ٕۆضی ئێٛارأی وچبْ ئبِبصٖ 101552

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٔگی وٛڕاْ ٠ی عّبصاٌض٠ٓ زٖ ئبِبصٖ 101553

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛە 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ر٠بی وچبْ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 101554

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 الی وچبْ ٠ی لٗ ئبِبصٖ 101555

 ەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پ 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی وۆڤبٔی ئ١ێٛارأی وٛراْ ئبِبصٖ 101556

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ وبرۆسٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101557

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 تٝ وٛراْٗ ٠ٝ وٛرصا٠ ئبِبصٖ 101558

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی وٛرصضتبٔٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101559

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ِبرص٠ٕٝ ئ١َٛارأٝ وٛراْٖ ئبِبص 101560

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 دٜٛ ئێٛارأٝ وٛراْ ٠ٝ ِٗ ئبِبصٖ 101561

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ِذّض ِبجضٜ وچبْ ئبِبصٖ 101562

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 چب٠ْٝ ١ِض٠بٜ و ئبِبصٖ 101563

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٌٝ وچبْ وٗ ٠ٝ ٔبٔٗ ئبِبصٖ 101564

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ تی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛەبەرا٠ە 101 ٚژ٠ٕٝ وچبْٗ ٠ٝ ٔ ئبِبصٖ 101565

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ی وچبْ الٌٗ ٠ی ٘ٗ ئبِبصٖ 101566

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ضی ٘ٗٔ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 تٝ وٛراْٗ ڵّ ٠ٝ ٘ٗ ئبِبصٖ 101567

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٌٚێرٜ زأطتٝ وٛراْٗ ٠ٝ ٘ ئبِبصٖ 101568

 ەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێرب 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٌٚێری وچبْ ٠ی ٘ٗ ئبِبصٖ 101569

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ٝ ٚأٝ وٛراْ ئبِبصٖ 101570

 ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی  1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی بێری وچبْ ئبِبصٖ 101571

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ری وٛڕاْ ١٘ض وۆچٗ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 101572

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٠ی ژ٠ٕۆی ئێٛارأی وچبْ ئبِبصٖ 101573

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 الٚ تٝ ئێٛارأٝ تێىٗ ٠ٝ ١ّ٘ٗ ئبِبصٖ 101574

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ری وچبْ ٠ی ١ٍٔۆڤٗ ئبِبصٖ 101575

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ٍ٘ی ٚای ئٗ ٠ی رٖ بصٖئبِ 101576

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئبِبصە٠ی زأبی ئەٍ٘ی 101577

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ ٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚبەڕێٛەبەرا 101 ئب.صەڤٝ ئەٍ٘ٝ 101578

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئب.زا١ٔبرٜ ئەٍ٘ٝ 101579

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێ 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئب.ضبڤبٜ ئەٍ٘ٝ 101580

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئب.ژ٠رٜ ئەٍ٘ٝ 101581



 

115 

 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 ئب.غبصٜ ئەٍ٘ٝ 101582

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٔضی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٔبٖٚ 101 2ب.الٔەٜ ئەٍ٘ٝ ئ 101583

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ضتی کجبْ صٚأبٖٚ ٔضی ٘ٗ 102034

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٚ ٔضی ئبغتی تێىٗ صٚأبٖٚ 102035

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ص.  أٚر ی ضر٠بٔی تێىٗ 102036

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ ەرٚەرصەی صٖبەڕێٛەبەرا٠ەتی پ 102 اڵٚ ص. بالغی تێکٗ 102037

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 درکٗ ی کچبْ ص.بٗ 102038

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ی ئێٛارأی کٛراْ درکٗ  ص. بٗ 102039

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ص. پێرز٠ٕی ئێٛارأی کٛراْ 102040

 ێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕ 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ژٔێکبٔی تێکٗ ص.جٗ 102041

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ٔی تێکٗ بٗ ص.صارٖ 102042

 ٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٚ ص. صاٌضاغبٔی تێکٗ 102043

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ص.  ڕٚببری تێىەاڵٚ 102044

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ص. غبسۆالٔی وچبْ 102045

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٔی کٛراْص.غبسٛ 102046

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ص.غ١ز غێرٚأی تێکٗ 102047

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ ێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖبەڕ 102 اڵٚ ی تێکٗ ٔکبٖٚ ص. عٗ 102048

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ اڵٔجۆغبٔی تێکٗ ص.لٗ 102049

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ ی صٖبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصە 102 اڵٚ ص.لۆر٠تبٔی تێکٗ 102050

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ژ٠ٕىبْ تێکٗ ی جٗ ص. وبرێسٖ 102051

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗٗ ٚرٚب بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ٢ٚ ببٔی تێکٗ ص.گرصعبزٖ 102052

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ جبٌی تێکٗ ص.گرصٖ 102053

 ا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ی وٛراْ زٔٗ ص.  گٗ 102054

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ١ٍ٘ی تێىٗ ٔضی ٌێسأی ئٗ صٚأبٖٚ 102055

 گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی  1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٚ ِٛٔضأی تێکٗ ص.ِٗ 102056

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ضتی کچبْ ص. ٘ٗ 102057

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ص. ئبغتی تێکٗ 102058

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٚ ِبِکی تێکٗ ٠ی غٗ بِبصٖئ 102500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 و١تۆی وٛڕاْ ئب. ئٗ 102501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ْی کٛرا ٔکبٖٚ ئب.عٗ 102502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 تی کٛراْ رأٗ ئب.بٗ 102503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ ەی صٖبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 102 ئب. ٘ێّٕی وٛڕاْ 102504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب. ٚالتٟ وٛراْ 102505

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛە 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب. بێجبٔی کٛڕاْ 102506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ٘ر٠ٕی وچبْ ئب.  ٔٗ 102507

 ٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ رصارٜ تێىٗ ٠ٝ ضٗ ئبِبصٖ 102508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ٠ی پ١رصاٚصی تێکٗ ئبِبصٖ 102509
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب. راٚێژی وچبْ 102510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ی وچبْ ٔکبٖٚ ئب. عٗ 102511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 اڵٚ ِی تێىٗ ورٖ ١٘ض ئٗ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 102512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 رز٠ٕی کچبْئب. پێ 102513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب. ِذّض ٔبصر ٜ وچبْ 102514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖبەڕێٛە 102 اڵٚ ِبِکی تێکٗ ئب. غٗ 102515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب. غە١٘ض ئەورەِی تێىەاڵٚ 102516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ ەی صٖبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 102 اڵٚ ئب. پ١رصاٚصی تێىٗ 102517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 الٚ  رصاری تێکٗ ئب. ضٗ 102518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ٠ی ٠ٌٍٛی پ١ػٗ ئٗ 11ئب.  102519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب.صا٘ێٕٝ کٛراْ 102520

 رصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚە 1 ٌٚێر ری ٘ٗ ٚرٚبٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 102 ئب.کبژ٠ٕٝ کچبْ 102521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.غۆسٝ کچبْ 103071

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ری وٛراْ الئِٛٗ ئب.ِٗ 103072

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.غێٕێ ٜ کچبْ 103073

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ئب.چٛڤبٔی تێىٗ 103500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.رازی وچبْ 103501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.ِذّٛصی زاِضاری وچبْ 103502

 ٌێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٚ 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.بێطبرأی وٛڕاْ 103503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ٘ێسی وٛراْ ئب. بٗ 103504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ی ئێٛاراْ ضالٖٚ ئب.بٕٗ 103505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ ڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖبە 103 ئب.ببسبٔی وچبْ 103506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ٌٚێری وٛڕاْ غتی ٘ٗ ئب.صٖ 103507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٖ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ص 103 ٚاری ئێٛارأی وچبْ ئب.٘ٗ 103508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ری وٛڕاْ الئۆِٗ ٠ی ِٗ ئبِبصٖ 103509

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛ 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.ِرٚاری ئێٛارأی وچبْ 103510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ی تێىٗ ٞ گچىٗ ئب.ِٛرتىٗ 103511

 ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 تٛٚی وٛراْ ئب. صارٖ 103512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 وچبْ  ئب. تر٠فٗ 103513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.راِبٔی وٛراْ 103514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 تٛٚی ئێٛارأی وٛراْ ئب.صارٖ 103515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ی تٛٚی وچبٔی ّٔٛٚٔٗ ئب. صارٖ 103516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 پۆٌی وچبْ غٗ 103517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.غب٠ٚطی وٛڕاْ 103518

 ٘ەٌٚێر بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 بژٚێٕی ئێٛاراْ 103519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ئب. لٛرغبغٍٛی تێىٗ 103520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ی وچبْ پٗ ئب.لٛغتٗ 103521
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ٛاراْی ئێ پٗ ئب.لٛغتٗ 103522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ی وٛراْ پٗ ئب.لٛغتٗ 103523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ صٖ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی 103 اڵٚ ئب. ٘ۆزأی تێىٗ 103524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ی تێىٗ ئب.بێطتبٔٗ 103525

 گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی  1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ئب.ٌێسأی تێىٗ 103526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ تی تێىٗ ڕٖ ی بٕٗ ئب.وبٔی بسرٖ 103527

 ٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ە 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ضٛری تێىٗ  ئب.گرصٖ 103528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ی تێىٗ ئب.لػمٗ 103529

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 رێسی وچبْ ئب.ئٗ 103530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ بٍببضی تێىٗ ئب. لٛچٗ 103531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 الٚ رصأی تێىٗ ضێبٗ .ئب 103532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر ٘ٗغتی  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.ضێٕىی وٛڕاْ 103533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ زأی ئێٛاراْ تێىٗ ضٕٗ ئب. وٗ 103534

 تی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ە 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 وٛراْ ٜئب. راضت١بر 103535

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.الڤبٔی وچبْ 103536

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 الٚ ێٛتی بچٛوی تێىٗ رٖ ئب . غٗ 103537

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 اڵٚ ئب.چٛارصاغی تێىٗ 103538

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.ب١ٕب٠ٝ وچبْ 103539

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ ا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖبەڕێٛەبەر 103 اڵٚ غی تێىٗ ئب.پێرٖ 103540

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ٠ی سە٠بڵی تێىەاڵٚ ئبِبصٖ 103541

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر تی ٘ٗغ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 گرصەرەغەی گەٚرەی تێکەاڵٚ .ئب 103542

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.رێٕبضٝ کچبْ 103543

 ەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پ 1 ٌٚێر غتی ٘ٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٖ 103 ئب.پێٕٛٚضٝ ئێٛارأٝ کچبْ 103544

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ببتی ئێٛارأی کٛراْ ٔضی سٗ صٚأبٖٚ 104044

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٔضی رزگبری ئێٛارأی کٛراْ صٚأبٖٚ 104045

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٚرگۆضکی ئێٛارأی کٛراْ کٗ .صٚا 104046

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی کۆرازی کٛراْ ئبِبصٖ 104500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ْی کٛرا ی ّٔٛٚٔٗ ٠ی ئب٠ٕضٖ ئبِبصٖ 104501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 صبطی کٛراْ ِٗ ٠ی چٗ ئبِبصٖ 104502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی ِبِۆضتب تبرای کچبْ ئبِبصٖ 104503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی بێری کچبْ ئبِبصٖ 104504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی بۆکبٔی کچبْ ئبِبصٖ 104505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی ِبرص٠ٕی وٛراْ ئبِبصٖ 104506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 الٚ ٠ی تێکٗ ٠ی کبکٗ ئبِبصٖ 104507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت ا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗبەڕێٛەبەر 104 ٠ی گٛاڵٔی کٛڕاْ ئبِبصٖ 104508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ٠ی ضێب١رأی تێکٗ ئبِبصٖ 104509

 ەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەب 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ زابی تێکٗ ٠ی جض٠ضٖ ئبِبصٖ 104510
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 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ٚأی تێکٗ ٠ی صێضٖ ئبِبصٖ 104511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ر٠بٔی تێکٗ ٠ی کٛصٖ ئبِبصٖ 104512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 الٚ کرأی ت١ىٗ غٗ ٠ی صارٖ ئبِبصٖ 104513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ٠ی گب٠ٕجی تێکٗ ئبِبصٖ 104514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ێکٗالٔی ت سٗ ٠ی ببٖٚ ئبِبصٖ 104515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ کی تێکٗ ٠ی بێرٖ ئبِبصٖ 104516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت ەرصەی سٗبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚ 104 اڵٚ ١ٌبٔی تێکٗ ٠ی ٚضِٛٚٗ ئبِبصٖ 104517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ ٠ی ِبَ سبالٔی تێکٗ ئبِبصٖ 104518

 ٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 ٠ی ئبر٠بی کچبْ ئبِبصٖ 104519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ببت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سٗ 104 اڵٚ العّرزابی تێکٗ ٠ی ِٗ ئبِبصٖ 104520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ٝ کۆببٔٝ ئێٛارأٝ کٛراْ 105025

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ٚۀضی ضب١ٌبصی ت١کەالٚصٚأب 105026

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی کبٚەی ئبضٕگەری کٛراْ 105500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛربەڕێٛەبەرا٠ 105 ئبِبصە٠ی ص٠بەگەی کٛراْ 105501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی ئبراضی کٛراْ 105502

 پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی  1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی ببرزأی ئ١ٛاراْ 105503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی ١ِض٠بی کچبْ 105504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی ئبِەصی کچبْ 105505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 کچبْ ئبِبصە٠ی رٚٚببری گەٚرەی 105506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی کٛرصا٠ەتی ت١کەالٚ 105507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ّٛربەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەس 105 ئبِبصە٠ی کۀضاٌی ت١کەالٚ 105508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی ضەپبٔی ت١کەالٚ 105509

 ٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی زٚرگەزراٚی ت١کەالٚ 105510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئبِبصە٠ی زۀگۀەی ت١کەالٚ 105511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 صەرەکی 105512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 پەرٚەرصەی ِەسّٛربەڕێٛەبەرا٠ەتی  105 ۆچەر٠ٓ ئب ِبصە٠ی غە١٘ض ک 105513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِەسّٛر 105 ئب.ِشّٛرٜ زأطتٝ 105514

 ی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصە 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی بٕبری تێىٗ صٚأبٖٚ 106031

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 اڵٚ ٔضی چرۆ تێىٗ صٚأبٖٚ 106032

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ئبِبصٖ ٠ٝ صاضتبٔی ئێٛاراْ 106033

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ىٗی تێ ڵٗ ٔضی صێگٗ صٚأبٖٚ 106034

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی ضبرای تێىٗ صٚأبٖٚ 106035

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  ەرصەی وۆ٠ٗبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚ 106 الٚ ٔضی ضّبلٌٛی گرتىی تێىٗ صٚأبٖٚ 106036

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی ضێگرصوبٔی  تێىٗ صٚأبٖٚ 106037

 ػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گ 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی غ١ٛاغۆوی تێىٗ صٚأبٖٚ 106038

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ غ١ٓ غێشبٔی تێىٗ ٔضی گۆِٗ صٚأبٖٚ 106039

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی ئبغتی ئێٛاراْ تێىٗ صٚأبٖٚ 106040
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی اِضی عربی تێىٗ صٚأبٖٚ 106041

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 الٚ ٔضی ئ١ٍٕجبغی تێىٗ صٚأبٖٚ 106042

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ا٠ْی برٚضىی ئێٛار ئبِبصٖ 106500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ضاغی  وچبْ ٠ی بٗ ئبِبصٖ 106501

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێ 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106  ی وۆ٠ٗ ٠ی پ١ػٗ ئبِبصٖ 106502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 لی وچبْ ق تٗ ٠ی تٗ ئبِبصٖ 106503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 لی وٛراْ ق تٗ ٠ی تٗ ئبِبصٖ 106504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی دّر٠ٕی  وٛراْ ئبِبصٖ 106505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 اڵٚ ی تێىٗ رابٗ ٠ی سٗ ئبِبصٖ 106506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  ڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗبە 106 ٚصاٌی  وٛراْ ٠ی ضبِی عٗ ئبِبصٖ 106507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 اڵٚ ٠ی ضىتبٔی تێىٗ ئبِبصٖ 106508

 ی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەت 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی ض١ببۆی وچبْ ئبِبصٖ 106509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی وبٔی وچبْ ئبِبصٖ 106510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ی  وچبْ ٠ی وۆ٠ٗ ئبِبصٖ 106511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 وٛراْ ی  ٠ی وۆ٠ٗ ئبِبصٖ 106512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی ِبوۆوی ئێٛاراْ ئبِبصٖ 106513

 ەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێرب 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی ٘ۆژ٠ٕی وچبْ ئبِبصٖ 106514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ٠ی ١٘ٛای وٛراْ ئبِبصٖ 106515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 صٚأبٚۀضی زەٌێ ٜ کچبٔٝ ئێٛاراْ 106516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 ئبِبصەٜ لەرۀبٜٚ تێکەاڵٚ 106517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وۆ٠ٗ 106 عبضاٌردّٓ غەرەفٝ ٚێژە٠ٝ وٛراْ .ئب 106518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ١َىٗف١ٕٝ ت ٔضٜ بٕبرٜ ضٗ صٚأبٖٚ 107058

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ضۆری ت١َىٗ ِٗ ٔضٜ جٖٗ صٚأبٚ 107059

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ ێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗبەڕ 107 ری ئ١َٛارأٝ وچبْ ٔضٜ ضێبٗ صٚأبٖٚ 107060

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٢ٚ ی ت١َىٗ ٔبرٖ ٔضٜ ٘ٗ صٚأبٖٚ 107061

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غ 107 اڵٚ ٔضٜ ١٘رأٝ ت١َىٗ صٚأبٖٚ 107062

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٠ٝ ی  ّٔٛٔٗ  لالٖٚ ٠ٝ غٗ ئبِبصٖ 107500

 ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107  ل٣ٖٚ ضبزٜ غٗ ٠ٝ ث١ػٗ ئبِبصٖ 107501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٜ وِٛراْ ٔگبرٖ ٠ٝ صٖ ئبِبصٖ 107502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٠ٝ غبٌٛرٜ زأطتٝ وٛراْ ئبِبصٖ 107503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٠ٝ رٚٔبوٝ ئێٛاراْ ئبِبصٖ 107504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ی وچبْ  لالٖٚ ٠ٝ غٗ ئبِبصٖ 107505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٔٝ وچبِْب لبرٖ رصٖ ٠ٝ بٗ ئبِبصٖ 107506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 صرسبٔٝ وِٛراْ ٠ٝ بٗ ئبِبصٖ 107507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ ەی غٗبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 107 ٠ٝ سبٔساصٜ وچبْ ئبِبصٖ 107508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ر٠رٜ ئ١َٛارأٝ وِٛراْ غتٝ ٘ٗ صٖ .ئب 107509

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛە 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ٠ٝ ببتبضٝ ت١َىٗ ئبِبصٖ 107510
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ٠ٝ بێراتی  ت١َىٗ ئبِبصٖ 107511

 ٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ە 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ضۆری  وچبْ  التٗ ٠ٝ لٗ ئبِبصٖ 107512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ٜ ت١َىٗ ٠ٝ ببضرِٗ ئبِبصٖ 107513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ ی  تێىٗ ِٗ ٠ٝ ١ِرۆضتٗ ئبِبصٖ 107514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ر٠رٜ ٔطۆ ٘ٗ رٖ ١٘ض فٗ غٗ ٠ٝ ئبِبصٖ 107515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٞ ٜض٠ٕٚٝ وچبْ ئبِبصٖ 107516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ را٠ەتی پەرٚەرصەی غٗبەڕێٛەبە 107 ٠ٝ پ١رِبِٝ وِٛراْ ئبِبصٖ 107517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 بب٠ٝ ئ١َٛارأٝ وٛراْٗ ٠ٝ ت ئبِبصٖ 107518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ی ئێٛاراْ ضتۆرٖ ٔضی بٗ صٚأبٖٚ 107519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٔی وچبْ ربٗ ٠ٝ ضٗ ئبِبصٖ 107520

 صەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٠ٝ وۆرێ ی  وچبْ ئبِبصٖ 107521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ی  وچبْ ضتۆرٖ ٠ٝ بٗ ئبِبصٖ 107522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 اڵٚ رضٌٛٝ تێىٗ ٠ٝ ضٗ ئبِبصٖ 107523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ی  وِٛراْ ضتۆرٖ ب٠ٗٝ  ئبِبصٖ 107524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٠ٝ وۆرێ ی  وِٛراْ ئبِبصٖ 107525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ را٠ەتی پەرٚەرصەی غٗبەڕێٛەبە 107 الٚ ٠ٝ بب١ٌطبٔی تێىٗ ئبِبصٖ 107526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107  لالٖٚ وی /غٗ رٖ صٖ 107527

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛە 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٔضٜ وۆرێ ی  ئ١َٛاراْ صٚأبٖٚ 107528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٢ٚ ٔضٜ ئبٌّبٚأٝ ت١َىٗ صٚأبٖٚ 107529

 رصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚە 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ٢ٚٗ رٜٚٚ ت١َى ی ضٗ وٗ ِٗ چٗ .صٚ 107531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1  لاڵٖٚ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٗ 107 ئب.رۆژئبٚاٜ تێکەاڵٚ 107532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ص.گۆربەتراغی تئکەالٚ 108046

108047 َٔٛ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ٞ ت١َىٗ ٌٗ ص.ج

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 نٗ ْ بٗ ضٗ ص.د 108048

 ٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ص/سالْ ب١بٚ 108049

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ٔضٜ ص٠ٍَس٠بْ ت١َىٖ صٚأبٚ 108051

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ص. ضؤرأٝ ت١َى 108052

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْبەڕێٛەبەرا٠ 108 ص.ضؤراٜ وچبْ 108053

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ص.ض١تىبْ 108054

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ص.غ١ّراِٝ  ضر٠بٔٝ 108055

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ص.غ١شبٔٝ ت١ى 108056

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚ ٗ ر٠بٔٝ ت١ىٗ ِٗ ص.ل 108057

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ضۆراْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی  108 وؤ١ٌژٜ ئ١ػمٝ ضؤراْ 108058

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 تراظٗ ص.وؤرب 108059

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ص.٠بص١ٌبٔٝ ت١َى 108500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ و١بٔٝ ت١َىٗ ٌئب.بب 108501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.تب١ٔبٌٝ وچبْ 108502
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 صەی ضۆراْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 108 ئب.س١ٍفبٔٝ زأطتٝ ّٔٛٔە٠ٝ وٛراْ 108503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ١ٌفبٔی وچبْ  ئب. سٗ 108504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.س١ٍفبٔٝ ئ١ٛاراْ 108505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.ص٠بٔبی زأطتٝ وٛراْ 108506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.ص٠بٔبٜ ئ١ٛارأٝ وٛراْ 108507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْبەڕێٛ 108 ی وچبْ ٠ی ص٠ٍّبٔی  ٠ٚژٖ ئبِبصٖ 108508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ی ت١َىٗ ئب.ئبالٔ 108509

 ەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.راژەٜ کٛراْ 108510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ص.ضەرٜٚٚ تێکەاڵٚ 108511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚٗ ٜ ت١َىٗ ئب.ضر٠َػّ 108512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْبەڕێٛەب 108 الٚٗ وبٔٝ ت١َىٖ ئب.ض١ض 108513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.غ١ٙض صوتؤر عبضاٌردّٓ 108514

 پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی  1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئبِبصە٠ی چبڤبری کٛڕاْ 108515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئبِبصە٠ٟ گٌٟٛ زەرصٞ وچبْ 108516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 الٚ رچ١بی ت١ىٗ و١ٓ ضٗ ٌٗ ئب.وٗ 108517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ١ضاٚەی تێکەاڵٚئبِبصەی ِەج 108518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ١ِری ضۆرأی ئێٛارأی وٛڕاْ .ئب 108519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 رصەی ضۆراْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚە 108 الٚٗ ئب.٘بٚص٠بٔٝ ت١َى 108520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ٠ٝ ئبزاصٜ وچبْ ئبِبصٖ 108521

 رٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ی زأطتی ّٔٛٔە٠ٝ وچبْ ضتێرٖ ئب. ئٗ 108522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ئب.بٕبرٞ ٕ٘ضر٠َٕٝ وٛراْ 108523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 صٚأبٚۀضٜ غ١ٛأٝ تێکەاڵٚ 108524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضۆراْ 108 ێژە٠ٝ کٛراْئبِبصە٠ٝ ئبزا٠ەتٝ ٚ 108525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ ی تێىٗ ڵٗ رگٗ ٔضی صٖ صٚأبٖٚ 109018

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضزبەڕێٛە 109 اڵٚ ر٠بٔی تێىٗ ژٚٚوٗ ٔضی ڕٖ صٚأبٖٚ 109019

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 ی ئێٛارأی وچبْ غٗ ٔضی گٗ صٚأبٖٚ 109020

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ ٔضی ئبوۆ٠بٔی تێىٗ صٚأبٖٚ 109021

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ ١٘ض دطٓ ئبغب٠ی ّٔٛٔە٠ٝ تێىٗ غٗ .ئب 109500

 ٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ لبی تێىٗ ئبِبص٠ی سبٔٗ 109501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 ئبِبص٠ی رٚأضزی وٛڕاْ 109502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 ِبِی وچبْ ئبِبص٠ی غٗ 109503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ رتێی تێىٗ ئبِبص٠ی ٖٚ 109504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ ٔضی تێىٗ رٖ ئبِبص٠ی سٗ 109505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ٔضزبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚا 109 وی ئێٛارأی وٛڕاْ ئبِبص٠ی وۆڕٖ 109506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ ئبِبص٠ی بێڕ٠ػی تێىٗ 109507

 ربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێ 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 صٚأبٚۀضٜ ضۀگٝ تێکەاڵٚ 109508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚأضز 109 اڵٚ زێٛوی تێىٗ ٔضی ببٔٗ صٚأبٖٚ 109509
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ضبرۆضتی تێىٗ ٔضی دٗ صٚأبٖٚ 110019

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ٚٚری تێىٗغض ٔضی رٖ صٚأبٖٚ 110020

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ضرێ ی ئێٛارأی وٛراْ لٗ .صٚا 110021

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 پەرٚەرصەی چۆِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی  110 اڵٚ ٚغبٔی تێىٗ ٔضی وٗ صٚأبٖٚ 110022

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ضبٔی تێىٗ ٔضی ٖٚ صٚأبٖٚ 110023

 رٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ٠ی چۆِبٔی وٛراْ ئبِبصٖ 110500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ٠ی ف١ضراٌی وچبْ ئبِبصٖ 110501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ی ئێٛارأی وٛراْ ٠ی ز٠ٕٖٛ ئبِبصٖ 110502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ٔبری ئێٛارأی وچبْ ٠ی پٗ ئبِبصٖ 110503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ گٛێسی تێىٖٗ  ٠ی ئبغی برٖ ئبِبصٖ 110504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْبەڕ 110 اڵٚ زٚٚری تێىٗ ٠ی غ١ٖٛ ئبِبصٖ 110505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ رأی تێىٗ ٠ی دبجی ئۆِٗ ئبِبصٖ 110506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ۆِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چ 110 اڵٚ ی تێىٗ ٠ی ض١ّالٔی ّٔٛٔٗ ئبِبصٖ 110507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ضبری تێىٗ ٠ی بٕٗ ئبِبصٖ 110508

 ی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ی تێىٗ اڵڵٗ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 110509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ ی تێىٗ زٔٗ رگٗ صٚأبٚۀضٜ ضٗ 110510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ رٚٚٔی تێىٗ صٚأبٚۀضٜ گٛڵٗ 110511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 اڵٚ وی ّٔٛٔە٠ٝ تێىٗ ب٠ٌٗی ب ئبِبصٖ 110512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چۆِبْ 110 ئب.لەضرێ ٜ کٛراْ 110513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 صەی چۆِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 110 صٚأبٚۀضٜ کۆرافٝ تێکەالٚ 110514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 وچبْئب . ٘ؤر٠َٟ  111034

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص.ب١ضارْٚ 111035

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 اَلٚٗ صازأٟ ت١َى ص. 111036

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص. صاضتبْ 111038

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛ 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ئب.لەٌۀضەر 111039

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص.وبٔی بۆت 111040

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 وٛٔضٗ ٛٔص.و 111041

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛربەڕێٛەب 111 وبٗ ص.  وؤٌ 111042

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 الٚٗ ِط١ضٜ ت١َى ئب. ئ١ٕٗ 111043

111045 َٜ  رٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص . ٘ؤر

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ِط١ضٗ ص. ئ١ٕ 111047

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ضؤرٗ ئب. ١ِرو 111501

111502 ٌَٚ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 ەرٚەرصەی ِێرگەضٛربەڕێٛەبەرا٠ەتی پ 111 رٜٗ ِٗ ئب. ص

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 الٚٗ ئب. ٔسارٜ ت١ى 111503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ژرؤٗ ئب.ب 111504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ئب.بٍٝ 111505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ئب.ث١راْ 111506
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 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 تی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا٠ە 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 زٔٝٗ ئب.ِ 111507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 زْٗ ئب.غ١رٚاْ ِ 111508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص.غ١رٚو١بْ 111509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 اڵٚ تٛٚی تێىٗ ئب.گۆرٖ 111510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 الٚٗ ٠ی ت١َى ئب.صۆرێ ی ّٔٛٚٔٗ 111511

 ٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێربەڕێٛەبەرا 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 ص. ببرزاْ 111512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ٘ەٌٚێر 1 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ِێرگەضٛر 111 راْٗ ص. ِ 111513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی  ضٍێّبٔی 200 صەرەکی ضٍێّبٔی 200999

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ە٠ٛبی کٛڕاْکۆٌێژی ضەاڵدەصص٠ٕی ئ 201103

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٠ی ص.ڕزگبری ّٔٛٚٔٗ 201104

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٠ی ئب/غ١ر٠ٕی ّٔٛٔٗ 201105

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ت ئب.صٚارۆژی تب٠بٗ 201106

 بٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٠ی ٔگ١ٕی ّٔٛٚٔٗ صٚأبٚۀضی ڕٖ 201107

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٠ی ١٘ض جببری ّٔٛٔٗ ص.غٗ 201108

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 صاراْ ٘رٖ زِڕ بٗ ن.ئٗ 201109

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚابەڕێٛەبەرا٠ 201 ٘بری کچبْ بٗ 201110

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 پبْ ِێرگٗ 201111

 ٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ض 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 غتی ئێٛاراْ رصٖ ص.زٖ 201112

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ی ِبَ لبصر ٘بڵٗ 201113

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ڵ ئب.ببز٠بٔی تێکٗ 201114

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەرٚەرصەی ڕۆژئبٚابەڕێٛەبەرا٠ەتی پ 201 ٌکبْ کی ئٗ ئب/زٖ 201500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 صاببٔی ئێٛاراْ 201501

 ٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّب 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/ضٍێّبٔی کٛڕاْ 201502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/ڕۆغٕب١ری کٛڕاْ 201503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 صی سبٔی کٛڕاْ دّٗ ئٗ 201504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 تی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚابەڕێٛەبەرا٠ە 201 ِێرصی کٛڕاْ ئب/پ١رٖ 201505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 رأی کٛڕاْ رٖٚ ئب/ضٗ 201506

 ەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ی وچبْ گرِٗ ئب/ضٗ 201507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/دٍّی عٍی غر٠فی کٛڕاْ 201508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/ِبرص٠ٕی تێکەڵ 201509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚابە 201 صی کچبْ غٗ ئب/ٔٗ 201510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 گرٚٔی کچبْ ِٗ  ئب پ١رٖ 201511

 ی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەت 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ی کچبْ ئب/رازاٖٚ 201512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/براصۆضتی کچبْ 201513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/ڕێژ٠ٕی کچبْ 201514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 کچبْ صرسبٔی ْ بٗ ٚغٗ ئب/ڕٖ 201515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201  ئب/فر٠ػتٗ 201516
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 ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب. ضەرچٕبری کٛڕاْ 201517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٚاری غبری کٛڕاْ ٘ٗ 201518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 چۆِبٔی کٛڕاْ 201519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚاب 201 اڵٚ ژ٠ری تێکٗ 201520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/غۆڕظ 201521

 ەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.ڕابٛٚٔی کٛڕاْ 201522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب /غب٘ۆ 201523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/کۆضبر 201524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ژئبٚابەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆ 201 ست١بری کچبْ ئب/بٗ 201525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب/سبٔساصی کچبْ 201526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب ضۆالڤی کچبْ 201527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ڵ ڵاَل٠ی تێىٗ ٠ی ئٗ بِبصٖئ 201528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ١ٌال لبضّی کچبْ 201529

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا بەڕێٛەبەرا٠ەتی 201 ری ئێٛارأٝ وٛراْ ئب.پػضٖ 201530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 رچٕبری ئێٛاراْ ئب. ضٗ 201531

 ٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ض 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٔضرێٓ ئب.٘ٗ 201532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.گٛاڵْ 201533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.غب٠طتٗ ٜ وجبْ 201534

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بٚابەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئ 201  ئب.تبضڵٛجٗ 201535

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 رغضی عٍی غر٠ف 201536

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 جۆی کچبْ کرٖ ئب.بٗ 201537

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 رض١ر ب.ضٗئ 201538

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ڵ ئب.کبرۆسی تێکٗ 201539

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.چرای ئێٛاراْ 201540

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.ڕۆژ 201541

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 جۆی ئێٛاراْ کرٖ ئب.بٗ 201542

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201  رگٗ ئب.پێػّٗ 201543

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.غ١ٕبر 201544

 ەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 اڵٚ ئب.زۆزگی تێکٗ 201545

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201  ٚغٗ ٔٗ ئب.ٖٚ 201546

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ِبْ لبرٖ رصٖ بٗ 201547

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚابەڕێٛەبەر 201 ڵ ئب.ژ٠ٍٛأی تێکٗ 201548

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ٌی ئب.صار٠کٗ 201549

 ٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ض 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.غکۆی ئێٛاراْ 201550

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 کێتی ٠ٗ 201551

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.زاگرۆش 201552

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ژئبٚابەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆ 201 ضی کچبْ ئب.غێرکۆ بێکٗ 201553
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ف١ٓ ئب. ضٗ 201554

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب.ضٍێّبٔی ئێٛارأی کچبْ 201555

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئب. ڕۆژئبٚای ئێٛاراْ 201556

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ِبصی کٛڕاْ 201558

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ٚابەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئب 201 ئبِبصٖ ٠ٝ وٛضبر 201559

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕۆژئبٚا 201 ئبِبصٖ ٠ٝ وؤضبرٜ وٛراْ 201560

 ی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصە 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 کۆٌێژی ضٍێّبٔی ّٔٛٚٔە٠ی کچبْ 202053

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ٠ٝٗ ١ٌىٝ ّٔٛٔٗ تٜٛٚ ِ 202054

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچبْب١َشبٌَٝ  202055

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛەبەرا٠ەتی  202 وچبْبٕبرٜ  202056

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 تٝ ئ١ٛاراْٗ ربٗ ع 202057

 ێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچبْؤٌٝ پٗ غ 202500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچب٠ْٕٝ ژ 202501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچبْرِبٔبٔٝ ٗ س 202502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی  202 وچبْوٛرصضتبٔٝ  202503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچبْتبفبٔٝ  202504

 ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی  2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبِبصە٠ی غە١٘ض جّبي طب٘ری کچبْ 202505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وچبْئبضؤضٝ ئ١َٛارأٝ  202506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبطرٜ صاسٝ وٛراْ 202507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛەبەر 202 رٜ وٛراْٗ زِٗ ئ 202508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ر٠َّٝ ئ١َٛارأٝ وٛراْٗ ٘ 202509

 گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 صالح اٌض٠ٕٝ وٛراْ 202510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ٚتٝ وٛراْٗ ٌىٗ ٘ 202511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 بؤوبٔٝ وٛراْ 202512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛ 202 ضؤرأٝ وٛراْ 202513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبِبصٖ ٠ٝ ) ت١ػه ( ٜ وٛراْ 202514

 ی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەت 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ضٍێّبٔی کچبْ 202515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبِبصە٠ی )٘ەوبرٜ(ی وٛڕاْ 202516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ِٝ ئ١َٛاراْٖ رصٗ ض 202517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئ١ٛاراْ پ١راْ ١ضغ١َز ضع 202518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ٠ٝ وبزاٜٚ وٛراْ ئبِبصٖ 202519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی  202 ِٛور٠بٔٝ وٛراْ 202520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ِٝ ئ١َٛارأٝ وٛراْٗ غ 202521

 ی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػت 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 رٜ وٛراْٗ ورٜ و٠َٛشب عِٛٗ بٛبٗ ئ 202522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ت کٛڕاْ ربٗ ٠ی عٗ ئبِبصٖ 202523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ف سبٔٝ وجبْٖ رٗ ئب . غ 202524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 اَلٚٗ ٜ ت١َىرؤٗ تبٔج 202525
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 اَلٚٗ تٝ ت١َىٗ ٌَّٗ ٘ 202526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ی رۆژ٘ەاڵتبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصە 202 اَلٚٗ ٜ ٠َٛٔٝ ت١َىژرؤ 202527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 اَلٚٗ ١بٜ ت١َىچرٗ ض 202528

 ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 اَلٚٗ رصأٝ ت١َىٖ جؤز 202529

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبِبصٖ ٠ٟ صا١ٕ٘ٝ وٛراْ 202530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ئبِبصٖ ٠ٟ غٕرٜٚ وجبْ 202531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 ت١ىٗ الٚ ئبِبصٖ ٠ٝ دبجٝ رٚضتٗ ِٝ 202532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رۆژ٘ەاڵت 202 وِٛٗ ٌىٗ ٜ بٗ رٖٚ رصٖ ٠ٝ وٛرصضتبْ 202533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 را٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێٛەبە 203 صٚأبٚۀضی تێکۆغبٔی ئێٛاراْ 203053

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی را١ٔەی کچبْ 203500

 گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی  2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی بٕبری ئێٛارأی کچبْ 203501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ئبراضٓ 203502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ئب٠ٕضە 203503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ب١تٛێٕی تێکەڵ 203504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی بۆضکێٓ 203505

 ەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی بێتٛاتە 203506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی پە٠بَ 203507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ی ئبزاری کٛڕاْ 5ئبِبصە٠ی  203508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێ 203 ئبِبصە٠ی چٛارلٛڕٔە 203509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی دبج١بٚا 203510

 ەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی صارەبەْ 203511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ڕاپەڕ٠ٓ 203512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ڕٚٚٔبکی 203513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 رٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێٛەبەرا٠ەتی پە 203 ئبِبصە٠ی ضەرصەَ 203514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ضەرکەپکبْ 203515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ضەف١ٓ 203516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی غکبرتەٜ ت١َىٗ َي 203517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی کبٔی ِبراْ 203518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 تی پەرٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێٛەبەرا٠ە 203 ئبِبصە٠ی کۆصۆ تێکەاڵٚ 203519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی کێٛەڕەظ 203520

 بٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ِێرگەضەر 203521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ٘ەرێُ 203522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ئبزاصی ئێٛاراْ 203523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 تی پەرٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێٛەبەرا٠ە 203 ئبِبصە٠ی ئبغتی ئێٛاراْ 203524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ڕا١ٔەی ئێٛاراْ 203525

 ەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی زأطتی ئێٛاراْ 203526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصە٠ی ٘ەڵۆی ئێٛاراْ 203527
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ ٘ٗ ٌَىٛرصٜ ت١ىٗ ي 203528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 رٜ ت١ىٗ الٚئبِبصٖ ٠ٟ وٛضب 203530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ ٘ٗ ٚارٜ وجبْ 203531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ا١ٔەبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕ 203 ئبِبصٖ ٠ٝ وٗ ال٠ٚسٜ وجبْ 203532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ ضٗ ٠ض ئٗ ١ِٕٝ وجبْ 203533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ وٛببٔٝ 203534

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ ِٛور٠بْ 203535

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔە 203 ئبِبصٖ ٠ٝ غىبرتٗ ٜ ئ١ٛاراْ 203536

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ڕا١ٔەبەڕێٛەب 203 ئبِبصٖ ٠ٝ را١ٔٗ ٜ ئٗ ٍ٘ٝ 203537

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 غی کٛڕاْ ١٘ضی ٘بٚبٗ ی غٗ بجٗ ڵٗ کۆٌێژی ٘ٗ 204015

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ضبەڕێٛەبەرا٠ەتی پ 204 ٜ ئ١َٛارأٝ وِٛراْٗ بجٗ ٌَٗ ٘ 204037

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 ادّض ِشتبر جبف ٜ  وِٛراْ 204500

َٛ ٜ وِٛراْ 204501  ڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبە 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 بباَلِب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 اَلٚٗ ٜ ت١َىٖ ب١بر 204502

 ێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 اَلٚٗ ٜ ت١َىٗ ٠ٍََٚٗ ت 204503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبْٜ ٗ تر٠ف 204504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 پێػۀگ ٜ وِٛراْ 204505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 را٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ضبەڕێٛەبە 204 سٛرِبَي ٜ وِٛراْ 204506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 ضٛر٠َٕٝ وِٛراْ 204507

 ڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبە 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبْظ. عبضاٌردّٓ  ٜ  204508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبْظ. و١ّ١بببرأٝ  204509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبْغبرا ٜ  204510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبِْٙبببصٜ ئ١َٛارأٝ  204511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ٘ەڵەبجەی غە١٘ض 204 وچبْٜ ٗ بجٗ ٌَٗ ٘ 204512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 َ رٖ ٠ی لبصر کٗ ئبِبصٖ 205051

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ببری ی جٗ ک١ٗ ٠ی تٗ ئبِبصٖ 205052

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 لبْ ٠ی ِٗ ئبِبصٖ 205053

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٔگ١ٕی کچبْ ٠ی رٖ ئبِبصٖ 205054

 بٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّ 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205  پٗ ٠ی گۆپتٗ ئبِبصٖ 205055

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205  ضتٛٚرٖ ٠ی ِٗ ئبِبصٖ 205500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی کٛرصضتبْ ئبِبصٖ 205501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 چبْی ئ١َٛارٔٝ ک ٠ی تبڤگٗ ئبِبصٖ 205502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205  غٗ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 205503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 فب٠ی کچبْ ٠ی ٖٚ ئبِبصٖ 205504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی چٛارچرا ئبِبصٖ 205505

 ٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّب 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ر ٌٗ ٠ی ئبغجٗ ئبِبصٖ 205506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٚ ٠ی پێػڕٖ ئبِبصٖ 205507
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٚتٓ ٠ی پێػکٗ ئبِبصٖ 205508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ ٠ەتی پەرٚەرصەی چٗبەڕێٛەبەرا 205 ٠ی زاگرۆش ئبِبصٖ 205509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی ضبٌّی ئێٛاراْ ئبِبصٖ 205510

 ەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەب 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٚتٓ رکٗ ٠ی ضٗ ئبِبصٖ 205511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٔگبٚ ٠ی ضٗ ئبِبصٖ 205512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی غٛاْ ئبِبصٖ 205513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ی غۆڕظ٠ ئبِبصٖ 205514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 زا ٠ی غێز ڕٖ ئبِبصٖ 205515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ِبڵ ِچٗ ٠ی چٗ ئبِبصٖ 205516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی گۆراْ ئبِبصٖ 205517

 ّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێ 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205  اڵچۆسٗ ٠ی لٗ ئبِبصٖ 205518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی ِٛکر٠بْ ئبِبصٖ 205519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 کێتی ٠ی ٠ٗ ئبِبصٖ 205520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ را٠ەتی پەرٚەرصەی چٗبەڕێٛەبە 205 رر ٠ی ٘بٚچٗ ئبِبصٖ 205521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٔض ربٗ ی صٖ ٠ی ژاڵٗ ئبِبصٖ 205522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ڵٕبغبج ١٘ضأی گٗ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 205523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 تی ٠ی برا٠ٗ ئبِبصٖ 205524

 رصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚە 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٔگی ئێٛاراْ ر٘ٗ ٠ی فٗ ئبِبصٖ 205525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٠ی کرِبٔج ئبِبصٖ 205526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ٚی ئێٛاراْ ٌٚٗ ٠ی ِٗ ئبِبصٖ 205527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ِبڵ ِچٗ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی چٗ 205 ری گ٠ٗی ٔٛێ  ئبِبصٖ 205528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ئبضۆش 206500

َٜ ٜ زأطتٝ 206501  بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی لٗ الصز

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ببببْ ٚێژە٠ی 206502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ِبِۀضە 206503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 صە٠ی غە١٘ض ِذّض ضٍطبٔی ئێٛاراْئبِب 206504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ضۀگەضەرٜ زأطتٝ 206506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 پەرٚەرصەی پػضەربەڕێٛەبەرا٠ەتی  206 ئبِبصە٠ی ٘ێرۆ 206507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ئبغتی 206508

 ێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ٘ۀگبٚی ئێٛاراْ 206509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ١ٔػت١ّبْ 206510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی رزگبری ئێٛاراْ 206511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەربەڕێٛ 206 ئبِبصە٠ی ٔەٚرۆز ی زأطتی 206512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ڕۆژ٘ەاڵت 206513

 ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ٘ەڵػۆ 206514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی لەاڵصزێ 206515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ئباڵ 206516
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ەی پػضەربەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 206 ئبِبصە٠ی غەرٚێت 206517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ژاراٚە 206518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی کٛێطتبْ 206519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی تبڤگە 206520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی بۆتبْ 206521

 ەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەب 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی صەرض١ُ 206522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ) ئبراَ  ( ی ئ١ٛاراْ 206523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی ئ١طێٛە 206524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ە٠ی سبکئبِبص 206525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی بێػ١ر 206526

 گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصە٠ی صٚاڕۆژ 206527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصٖ ٠ٟ ب١ػرٖ ٚ 206528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پػضەر 206 ئبِبصٖ ٠ٝ ز٠ٕٝ زأطتٝ 206529

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 اڵٚ تێىٗ ٠ی ض١ضصبصلی ئبِبصٖ 207500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 الٚ ٗ ٜ ت١ى ٠ٝ وٛرصضتبٔی ٔٛێٖ ئبِبص 207501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 ض١ض صبصق بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی 207 ست١بری بٗ 207502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 اڵٚ ٠ی ئبضۆی تێکٗ ئبِبصٖ 207503

 ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 ری ئێٛاراْ زبٗ ڕٖ 207504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207  وبٔی پبٔىٗ 207505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 راٚی ضبذبْ ئبغب ضٗ 207506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 را٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصقبەڕێٛەبە 207 ئبِبصە٠ی غبٔەصەری تێکەڵ 207507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 ت ٚوٗ ١٘ض غٗ غٗ 207508

 پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207  رزٔجٗ ٠ی بٗ  ئبِبصٖ 207509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 ئبِبصٖ ٠ٝ بٗ ست١برٜ ت١ىٗ الٚ 207510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ض١ض صبصق 207 ئبِبصٖ ٠ٝ زٖ ٔضٜ وٛراْ 207511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 ٠ی  بٛببْٖ ئبِبص 208500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ ی ئێٛارأی تێکٗ ئبِبصە٠ی ببٚێضٖ 208501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 رٚەرصەی صٚکبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پە 208 ئبِبصە٠ٝ تبب١ٕی کچبْ 208502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ سضرأی تێکٗ 208503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 صٚکبٔی کٛڕاْ 208504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ صار٠بی تێکٗ 208505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ ژ٠ٍٛأی تێکٗ 208506

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ ضبرای تێکٗ 208507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 ئبِبصە٠ٝ ضبرۆٜ کٛڕاْ 208508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 ضبٚێٕی ئێٛاراْ 208509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ کٗضببٛراٚای تێ 208510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ ڵٛی تێکٗ رگٗ ضٗ 208511



 

130 

 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 ەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیب 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 ئبِبصە٠ی ضٛەصاغی تێکەاڵٚ 208512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ رچ١بی تێکٗ ضٗ 208513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 اڵٚ ٠ی کبٔی سبٔی تێکٗ ئبِبصٖ   208514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 تّبْ کبٔی ٖٚ 208515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صٚکبْ 208 ٚاری ئێٛاراْ ٘ٗ 208516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 صەربۀض٠شبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی  209 ئبِبصە٠ی صەربۀض٠شبٔی تێکەڵ 209500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی پێػەٚای تێکەڵ 209501

 تی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی ٘ەڵگٛرصی تێکەڵ 209502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی ئبزاصی تێکەڵ 209503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی سبکی تێکەڵ 209504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ی کٛرصضتبٔی ئێٛارأی کچبْئبِبصە٠ 209505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی غەِێرأی ئێٛارأی کٛڕاْ 209506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئێٛارأی کٛڕاْئبِبصە٠ی پ١رەِێرصی  209507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی ضەف١ٕی تێکەڵ 209508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 رٚەرصەی صەربۀض٠شبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پە 209 ئبِبصە٠ی ببٔی سێاڵْ 209509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی پٛٔگەڵەی تێکەڵ 209510

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛە 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی ببٚەسۆغێٕی تێکەڵ 209511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی صەربۀض٠شبْ 209 ئبِبصە٠ی ١ِرەصێی تێکەڵ 209512

 یبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٔضٞ چٛارتبٞ ئێٛاراْ صٚأبٖٚ 210035

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 اڵچٛاالٟٔ ئێٛاراْ رزٞ لٗ ربٗ ضٗ .ص 210036

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 وٛرتێ ٠ٝ ئبٖٚ ئبِبصٖ 210500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 رضّبق ٠ٝ بٗ ئبِبصٖ 210501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 اڵت لٗ ٠ٝ ضٛرٖ ئبِبصٖ 210502

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ن ٠ٟ ض١تٗ ئبِبصٖ 210503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ غبٔبسطێ ئبِبصٖ 210504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ چٛارتب ئبِبصٖ 210505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ چۆسّبر ئبِبصٖ 210506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ گبپ١ٍۆْ ئبِبصٖ 210507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210  الڵٗ ٠ٟ گٗ ئبِبصٖ 210508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ظ رٖ ٠ٟ گٛێسٖ ئبِبصٖ 210509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ وبٟٔ ضبرص ئبِبصٖ 210510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٔبرٚێ ٠ٟ وٗ ئبِبصٖ 210511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ٠ٟ ِبغبْ ئبِبصٖ 210512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 صەی غبرببژێڕبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 210  ٠ٟ ِبٌِٛٗ ئبِبصٖ 210513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210 ت ٠ٟ ِبٖٚ ئبِبصٖ 210514

 یبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔ 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرببژێڕ 210  ٠ٟ ٚاژٖ ئبِبصٖ 210515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ١٘ض صأب غٗ -ئب  211500
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 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 رچڵ ١٘ض ضٗ غٗ -ئب  211501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر ەی غبرٖبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 211 زأب -ئب  211502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ٚی ٌٚٗ ِٗ -ئب  211503

 ا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەر 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ست١بر ٜ تێکەاڵٚ ١٘ض ِبِۆضتب بٗ ئبِبصە٠ی غٗ 211504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ض١رٚاْ -ئب  211505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 زٚٚر غبرٖ -ئب  211506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 گۆي رٖ لٗ -ئب  211507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 اڵٚ ٠ی لبٔع ی تێىٗ ئبِبصٖ 211508

 را٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبە 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 بٕبر -ئب  211509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ١ٔػت١ّبْ -ئب  211510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ِێراْ غٗ -ئب  211511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 ض١رٚاْ کچب١ْ٘ض  ئبِبصە٠ی غٗ 211512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖ 211 چٛارچرای ئێٛارأی کچبْ -ئبِبصە٠ی 211513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 زٚٚر ا٠ەتی پەرٚەرصەی غبرٖبەڕێٛەبەر 211 ئبِبصٖ ٠ٟ ِذٜٛ ت١ىٗ الٚ 211514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ئبِبصە٠ی پێٕجٛێٕی کٛڕاْ 212500

 ی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔیبەڕێٛەبەرا٠ەت 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ئبِبصە٠ی ٌەرێی کٛڕاْ 212501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ئبِبصە٠ی ٔبڵپبرێسی کٛڕاْ 212502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ئبِبصە٠ی گەرِکی کٛڕاْ 212503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ٠ی پێٕجٛێٕی ئێٛاراْئبِبصە 212504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی پێٕجٛێٓ 212 ئبِبصە٠ی ضەرضٛراٚی کٛڕاْ 212505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 لەرەصاغ بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی 213 صاغٖ رٗ ئب.ل 213500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لەرەصاغ 213 ضؤ٠ٝٗ ئب.ِ 213501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لەرەصاغ 213 ئب.ض١َٛض١َٕبْ 213502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لەرەصاغ 213 ١ز ِصطفٝئب.غ 213503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لەرەصاغ 213 ئبِبصە٠ی ضەرچبٚەی تێکەاڵٚ 213504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ضٍێّبٔی 2 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لەرەصاغ 213 ٗ ئب.لبزأمب٠ 213505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 300 صەرەکی ص٘ۆک 300999

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ي ت تێىٗٗ وٛرص ٠بتب٠ب 301024

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ٠ی رار ٠ب ّٔٛٚٔٗ ٖٚ 301032

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ئبِبصە٠ب ئبٚاز کچبْ 301500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  را٠ەتی پەرٚەرصەی لٗبەڕێٛەبە 301 ص کچبْ ئبِٗ 301501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 اٌتبسٝ 301502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 چ١ب  وٛراْ 301503

 ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ضتٛر ٠ب ئێڤبری صٖ 301504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ص٘ٛوب وچبْ 301505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 راْرببص وٛ 301506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب
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 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ي زروب تێىٗ 301507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

ٚژ زا ص٘ۆن ر بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ژ٠ٕضا کچبْ 301508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ئبِبصە٠ب ضەف١ٓ ٠بوچبْ 301509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 رر ٠بئێڤبری کٛراْ ض١ّٗ 301510

 ی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەت 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 صبصق بٙبء اٌض٠ٓ وٛراْ 301511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 وٛراْ  ٖ وبٚ 301512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ژ٠ٓ وچبْ وٗ 301513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 الڤبْ وچبْ 301514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

٘ۆن رٚژ زا ص بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ِبٌتب وٛراْ 301515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ي ٔص١ب١ٓ   تێىٗ 301516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ٍ٘س  وچبْ 301517

 ەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ٠ڤ ئ١ڤبرٜ وچبْ ٘ٗ 301518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ي ٔض ٠ب ئێڤبرٜ ٠ب تێىٗ ٠برِٗ 301519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ا ئ١ػك وٛراْو١ٌٛژ 301520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

زا ص٘ۆن رٚژ  بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی لٗ 301 ک١ٌٛژا ئ١ػك کچبْ 301521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ئبڤب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا 300 ضبر ٠بوچبْ ٠ب ٘ٗ ئبِبصٖ 301522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي صٚأبڤٕج١ب ضذێال ٠ب تێىٗ 302080

 پەرٚەرصەی ص٘ۆک بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٗ وٍٟٙ اٌّشتٍط ٗ ثب٠ٛٔ 302082

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ضرٚن اٌّشتٍطٗ ٗ ثب٠ٛٔ 302088

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ئێڤبری ٠ب وٛراْ  رێ ڤٗ صٚأبڤٕج١ب گٗ 302093

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ی ٠ب تێىٗ ار ٠ّٗٔٚٛٔب ئبص ئبِبصٖ 302100

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب ضێّێً ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 302500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ی پەرٚەرصەی ضێّێًبەڕێٛەبەرا٠ەت 302 ٌٍب١ٕٓ ٗ ض١ًّ اٌّطبئ١ ٗ اعضاص٠ 302501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب وچبْ  ٠ب وِٛبتٗ ئبِبصٖ 302502

 صەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەر 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب غبٔبز ٠ب وچبْ ئبِبصٖ 302503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب بێری ئێڤبری ٠ب وچبْ ئبِبصٖ 302504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب ببرۆر ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب تێى٠ٗب غّئێً ضر٠بٔی  ئبِبصٖ 302506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب ِط١ر٠ه ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 302507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب ِط١ر٠ه ٠ب وچبْ ئبِبصٖ 302508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب سبٔه ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٔض ئێڤبری ٠ب وٛراْ ٖٚ ٠ب ٌٗ ئبِبصٖ 302510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٔب٘ی ٠ب وٛراْ ٠ب تٗ ئبِبصٖ 302511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٔب٘ی ٠ب وچبْ ٠ب تٗ ئبِبصٖ 302512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب ئبر٠بْ ئێڤبری ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب غبر٠ب ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302514
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب تێىٗ  صرێ البٗ ٠ب وٗ ئبِبصٖ 302515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب رزگبری ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 302516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ٠ب زأب ٠ب وچبْ ئبِبصٖ 302517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب بٙبصار ٠ب تێىٗ صٖئبِب 302518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي َ ئێڤبری ٠ب تێىٗ ٠ب ٔٛصٖ ئبِبصٖ 302519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێًب 302 ي ٠ب تێىٗ  ( ١ٔطبٔێ ٠9ب )  ئبِبصٖ 302520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ر٠ٕب ٠ب تێىٗ ٠ب ِٗ ئبِبصٖ 302521

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛە 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي رٚوبٔی ٠ب تێىٗ ٠ب ضٗ ئبِبصٖ 302522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب ببتێً ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب گرغ١ٓ ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ص ئبغب ٠ب تێىٗ ِٗ ٠ب دٗ ئبِبصٖ 302525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ضێّێً 302 ي ٠ب ِفری ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 302526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەی ضێّێًبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 302 ي ئب . صێرن ٠بتێىٗ 302527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.زاسٛ ٠ب کٛراْ 303500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ٌٟ ٠ب کٛراْ ئب.گٗ 303501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 کٛراْ ئب.ٚاْ ٠ب 303502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. ت١رٚژ ٠بکٛراْ 303503

 پەرٚەرصەی ص٘ۆک بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.گالڤێژ ٠ب کچبْ 303504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. ژ٠بْ ٠ب کچبْ 303505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. صار٠ٓ ٠بکچبْ 303506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 صەی زاسۆبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 303 ئب.ڤ١ٓ ٠ب کچبْ 303507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.زاسٛ ٠بئێڤبراْ 303508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ي ئب.١٘ٛا ٠ب تێکٗ 303509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ر ٠ب کٛڕاْ ض رێب١٘ٗ ئب.غٗ 303510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ٔگ١ٓ ٠ب ئێڤبراْ ٠ب کچبْ ئب.رٖ 303511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 سۆبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زا 303 ٠ب کٛراْ  ئب.ص٠جٍٗ 303512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ١ٍِٓ ٠ب ئێڤبراْ ٠ب وجبْ ئب.سٗ 303513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.ٚار ٠ب ئێڤبراْ 303514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ١٘ض ئ١ضر٠ص ببرزأٟ .غٗئب 303515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ٠ٟ ڤبي ٠ب ّٔٛٔٗ ئب.٘ٗ 303516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 سۆبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زا 303 ژ٠ٓ ٠ب ئ١ٕگ١ٍسٞ ئب.ڤٗ 303517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ١٘بْ ئب. غٗ 303518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 رێ بٗ ئب.تٍکٗ 303519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆب 303 ضبز٠ب زاسٛ ئب.پێػٗ 303520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.ببزرگب١ٔب زاسٛ 303521

 ەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ١ًٌ ٠بت١ىٗ ي ئب.ئ١برا١ُ٘ سٗ 303522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 بٛٚٔێ ئب. صێرٖ 303523
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. پێػشبب١ر 303524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 صەی زاسۆبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 303 ي رکبرێ ٠ب ت١ىٗ ئب. صٖ 303525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.زاسٛتب    ٠ب  ضر٠بٟٔ  ت١ىٗ ي 303526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.بێرضڤێ 303527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 . ببت١فب ٠ب کٛراْئب 303528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. ١٘ساٚا 303529

 ٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەر 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. غبٚار 303530

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.ز٠ٕضا ٠ب کٛراْ 303531

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ١ِٓ ٠ب وجبْ ال ئٗ ١٘ض ِٗ ئب. غٗ 303532

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ی پەرٚەرصەی زاسۆبەڕێٛەبەرا٠ەت 303 ئب. بێگٛڤب 303533

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب. ببت١فب ٠ب کٛراْ ٠ب ئێڤبراْ 303534

 ەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب.کٛرصضتبْ صبٌخ ٠بکچبْ 303535

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب . ئبگر٠ٓ 303536

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303 ئب . غبٔبز 303537

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی زاسۆ 303  رورصٖ ئب . ضٗ 303538

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ٠ٝ ص.ر٠ببر ٠بّٔٛٚٔٗ 304002

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ت١ٕب ٠بت١ىٗ ئب.ِٗ 304500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ١فبرٜئب.ئب١ِض٠ێ ٠بئ 304501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.وٛأٝ ٠بت١ىٗ 304502

 تی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ە 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.ٔٙێً ٠بت١ىٗ 304503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.صێراٌٛن ٠بت١ىٗ 304504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ئب.صێراٌٛن ٠بئ١فبرٜ 304505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ٘ر٠را ٠بضر٠بٔٝ ئب.زٖ 304506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.١٘ت١ت ٠بت١ىٗ 304507

 گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی  3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب,غێالصزٜ ٠بت١ىٗ 304508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ٔک ٠بئ١فبرٜ ڤٗ ئب.غٗ 304509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.ٔسار ٠بت١ىٗ 304510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێبەڕێ 304 ي ئب.ض١ر٠ێ ٠بت١ىٗ 304511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ئب.ض١ر٠ێ  ٠بئ١فبرٜ 304512

 ەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي صظ ٠بت١ىٗ ئب.لٗ 304513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ئب.لضظ ٠بئ١فبرٜ 304514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.ئبزاصٜ ٠بت١ىٗ 304515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەرٚەرصەی ئبِێض٠ێبەڕێٛەبەرا٠ەتی پ 304 ي ئب.ضرضٕه ٠بت١ىٗ 304516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ئب.ضرضٕه ٠بئ١فبرٜ 304517

َٝ ضر٠بٔٝ 304518  بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ئب.ئٛر٘

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ت١ىب ٠بت١ىٖٗ ئب.ض١بر 304519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ِبٔىێ ٠بتێىٗ ئب.جٗ 304520
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ٚەرصەی ئبِێض٠ێبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەر 304 ي رٔێ ٠بت١ىٗ ئب.ببِٗ 304521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 رٚارٜ ئب.بر٠فىب بٗ 304522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ي ئب.زا١ٔٓ ٠بت١ىٗ 304523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبِێض٠ێ 304 ڤبْٛٚ ئب . ٘ٗ 304524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ي ٠ب غێشبْ ئێڤبراْ ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 305131

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ی پەرٚەرصەی غێشبْبەڕێٛەبەرا٠ەت 305 ٠ب وٛراْ  ٠ب چرٖ ئبِبصٖ 305500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب کچبْ  ٠ب چرٖ ئبِبصٖ 305501

 ەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرص 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب لەضرۆک ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 305502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب لەضرۆک ٠ب کچبْ ئبِبصٖ 305503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب کەٌەکچی ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 305504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب کەٌەکچی ٠ب کچبْ ئبِبصٖ 305505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ي تر٠ع ٠ب تێىٗ ٠ب ئٗ ئبِبصٖ 305506

 ٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ي صرێ ٠ب تێىٗ ٠ب ببعٗ ئبِبصٖ 305507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ي ٠ب ِرێبب ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 305508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٔض ٠ب کچبْ ژٖ ٠ب ٘ٗ ئبِبصٖ 305509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ٠ب ١ٔڤبر ٠ب کچبْ صٖئبِب 305510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 روێع ٠ب وٛراْ ٠ب ضٗ ئبِبصٖ 305511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 رصەی غێشبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚە 305 ٠ب ئبِبص ٠ب وٛراْ ئبِبصٖ 305512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 ي ت ٠بتێىٗ ٘ٗ ئب . ِٗ 305513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غێشبْ 305 رێُ ٠بوٛراْ ئب . ٘ٗ 305514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ٠ٝ ئب/ئبورێ ّٔٛٚٔٗ 306072

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ئبزاصٜ وجبْ 306500

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛە 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ئبورێ ئ١ڤبراْ 306501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ببرزأٝ وٛراْ 306502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ست١برٜ وٛراْ ئب/بٗ 306503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێبەڕێٛەبەر 306 ئب/زاگرٚش 306504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ضٛضٕب 306505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 رِٓ ئب/غٗ 306506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/غٛظ 306507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ٌێ وجبْ ئب/وٗ 306508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/بج١ً 306509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 فٛٔب رٖ ئب/غٗ 306510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 التٝ ئب/وٗ 306511

 گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی  3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ئبِبصا ژٚٚرٜ 306512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ببِػّع 306513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 غب١ٓ وجبْ ئب/گٗ 306514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 رصەی ئبورێبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚە 306 ضر٠بٔٝ  رگٗ ئب/ِٗ 306515
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ص٠ٕبرتٗ وٛراْ 306516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ١ٌٍىبْ ئب/سٗ 306517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/زێراڤ 306518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ض١ٓ ئب/گرصٖ 306519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/گرگٛراْ 306520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/وٛغه 306521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/ص٠ٕبرتٗ ئ١ڤبراْ 306522

 ٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ئب/بج١ً ئ١ڤبراْ 306523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 ٠ٚالْ ئب/گٗ 306524

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی ئبورێ 306 وبْ ٠ب ٌٗ ئبِبصٖ 306525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظب 307 غی کٛراْ رٖ رصٖ ٠ی بٗ ئبِبصٖ 307500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 غٝ وجبْٖ رٖ رصٗ ٠ٝ بٖ ئبِبص 307501

 ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە١٠ب رۆڤ١ب 307502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ٠بوجبْ -ئبِبصٖ ٠ٝ غٗ ١٘ض تذط١ٓ  307503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 الٚ ٔبٔی تێکٗ ٔگٗ ئبِبص٠ی زٖ 307504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 الٚ ٚی تێکٗ ٠ی گربضٖ ئبِبصٖ 307505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ي تٛٚ تێکٗ ٠ی صارٖ ئبِبصٖ 307506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظبە 307 الٚ ٠ی پ١رجبٚظ تێکٗ ئبِبصٖ 307507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 اڵٚ ٔێٕبٔی تێکٗ ٠ی بٗ ئبِبصٖ 307508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەظبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەر 307 غٝ ئ١َٛاراْٖ رٖ رصٗ ٠ٝ بٖ ئبِبص 307509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە٠ی دطٕی 307510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە٠ی ئ١طّبٚای تێکەالٚ 307511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ِبصە٠ی جٛت١بری ت١ىەالٚئب 307512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ٗ رض١ٕبْ ٠بت١ىٙٗ ِٗ ٠ب ئٖ ئبِبص 307513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظبەڕێ 307 الٚ کی تێکٗ ٠ی سێٍٗ ئبِبصٖ 307516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە٠ی صۆضتەکی تێکەالٚ 307517

 بەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛە 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 يٗ ٠ب ٘سارجٛٚت ت١ىٖٙ ئبِبص 307518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە٠ی بػ١ر٠بٔی تێکەاڵٚ 307519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصە٠ی کەٌەک تێکەالٚ 307520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 الٚ پبٔی تێکٗ ٠ی گرصٖ صٖئبِب 307521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئبِبصٖ ٠ب ص١ٌٚجبٔب ِٗ زْ ٠ب ت١ىٙٗ ي 307522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 تی کٛراْ ٠ی برا٠ٗ ئبِبصٖ 307523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ٠ٚالْ ِپب گٗ ئب . وٗ 307524

 پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی  3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی بەرصەرەظ 307 ئب . وب١ٔالْ 307525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب تٍکێفٖ ئبِبص 308500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب صٚضت ئبِبصٖ 308501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 صەی تٍکێفبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 308 ٠ب تٍٍطمف ئبِبصٖ 308502
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 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 تبرێ ٠ب سٗ ئبِبصٖ 308503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب غێشکب ئبِبصٖ 308504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب ضرێجکب ئبِبصٖ 308505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب صٚغبتب ئبِبصٖ 308506

 ػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گ 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب بٛزاْ ئبِبصٖ 308507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب ٔطێر٠ێ ئبِبصٖ 308508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب ب١ببْ ئبِبصٖ 308509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 پەرٚەرصەی تٍکێفبەڕێٛەبەرا٠ەتی  308 ٠ب ببب١ری ئبِبصٖ 308510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ِبٛر ٠ب جٗ ئبِبصٖ 308511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ئبصارێ ٠11ب  ئبِبصٖ 308512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی تٍکێف 308 ٠ب سٛغببب ئبِبصٖ 308513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٔض٠ب.بێر٠ٕی ٠ب تێکٗ صٚٚأبٖٚ 309017

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەتی پەرٚەرصەی غٕگبيبەڕێٛەبەرا٠ 309 ي ٔض٠ب.زڤٕگێ ٠ب تێکٗ صٚٚأبٖٚ 309018

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٔض٠ب.زأطت ٠ب تێکٗ صٚٚأبٖٚ 309019

 ی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەت 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٔض٠ب.رزگبری ٠ب تێکٗ صٚٚأبٖٚ 309020

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٔض٠ب.ئبال ٠ب تێکٗ صٚٚأبٖٚ 309021

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب کٛرصضتبْ ٠بتێکٗ ئبِبصٖ 309500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي . سراة ببژار ٠بتێک٠ٗب ئبِبصٖ 309501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ٠ب.غٕگبي ٠ب)عربی( ئبِبصٖ 309502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ەی غٕگبيبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 309 ٠ب. ض١بب غێشضرێ ئبِبصٖ 309503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ال لبضُ ٠بتێکٗ ٠ب.ٌٗ ئبِبصٖ 309504

 ی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصە 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب.غ١ٕٛار ٠بتێکٗ ئبِبصٖ 309505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ضٛر ٠بتێکٗ  ٠ب.سبٔٗ ئبِبصٖ 309506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب. ضٕٛٔی ٠ب تێکٗ ئبِبصٖ 309507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي تێکٗببسێ ٠ب  تٗ ٠14ب.  ئبِبصٖ 309508

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٌٙێ ٠ب تێکٗ ٠ب.کٗ ئبِبصٖ 309509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب. ک١رٚر ٠ب تێکٗ ئبِبصٖ 309510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٌطتبْ ٠ب تێکٗ ٠ب.بٗ ئبِبصٖ 309511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي فتٓ ٠ب تێکٗ رکٗ ٠ب.ضٗ ئبِبصٖ 309512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب. ١ِض٠ب ٠ب تێکٗ ئبِبصٖ 309513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبي 309 ي ٠ب.ببرا ٠بتێکٗ ئبِبصٖ 309514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 ڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی غٕگبيبە 309 ي ٠ب تێکٗ  ٠ب . سرا١ٔٗ ئبِبصٖ 309515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 صٚأبٚۀض٠ب ص٘ٛن ١ٔڤ صەٌٚەتی 310035

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 صارْ ٘رٖ و١ٌٛژا ص٘ٛن ٠ببٗ 310500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ي ٠ب ِبٔگێع ٠بتێىٗ ئبِبصٖ 310501

 کبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆ 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ي ٠ب دٛجبڤب ٠ب ت١ىٗ ئبِبصٖ 310502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ي ٠ب ببگێرا ٠ب تێىٗ ئبِبصٖ 310503
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 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ي ٠ب وۆرا ٠ب ت١ىٗ ئبِبصٖ 310504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 يٗ ٠بت١َى  ٠ب بژارٖ ئبِبصٖ 310505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٠ب غب١ٌٓ ٠بوچبْ ئبِبصٖ 310506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 تال بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ئبِبص٠ب ١ِض٠ب ٠ب کچبْ  310507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٠ب تبڤب ٠ب ئ١ڤبرٜ ٠بوچبْ ئبِبصٖ 310508

 ەرصەی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚ 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٠ب زأطتٝ ٠بوٛراْٖ ئبِبص 310509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 رسٛصاْ ئ١ڤبرٜ ٠بوٛراْ ٠ب بٗ ئبِبصٖ 310510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٠ب گٛالْ ٠ب وچبْ ئبِبصٖ 310511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ي ب تعب٠ع ٠ب ت١ى٠ٗ ئبِبصٖ 310512

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٚا ٠ب وٛراْ ٠ب پ١ػٗ ئبِبصٖ 310513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت ی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗبەڕێٛەبەرا٠ەت 310 ئبِبصە٠ب ٚارگەٖ ٠ب وچبْ 310514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ئبِبصە٠ب ١ٌال لبضُ ٠ب وچبْ 310515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ئبِبصە٠ب لبرەِبْ ٠ب ئێڤبری ٠بوٛراْ 310516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 رس٠ٛٓ ٠بوچبْ گٗ ٠ب جٗ ئبِبصٖ 310517

 ی ص٘ۆکبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصە 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 تٝ ٠ب وۆراْ ٠ب برا٠ٗ ئبِبصٖ 310518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 يٗ برٜ ٠بت١َىڤ٠ب ص٘ٛن ئ١ٖ ئبِبص 310519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 يٗ ٠بت١َى ٗ ٠ب زا٠ٚتٖ ئبِبص 310520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 ٠بوٛراْئب . ٌٛڤبر  310521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی ص٘ۆک 3 الت بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی رٚژ ٘ٗ 310 صٚا . ئبال 310522

 را٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛەبە 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 400 صەرەکی گەر١ِبْ 400999

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی ٕ٘ضرێٕی ئێٛرارأی وٛڕاْ ئبِبصٖ 401082

 ١ِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٔضئبببص ١٘ضأی زٖ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 401083

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ١٘ضأی ٘ۆرێٓ ٔضی غٗ صٚأبٖٚ 401084

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٔضی ببسبْ صٚأبٖٚ 401085

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالربەڕێٛە 401 ٚاضبْ ٔضی ٘ٗ صٚأبٖٚ 401086

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ي ٔضی چٛار ِالْ ی ت١ىٗ صٚأبٖٚ 401087

 گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی  4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٔضی سٛغه صٚأبٖٚ 401088

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ١٘ض عضٔبْ ٔضی غٗ صٚأبٖٚ 401089

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ئبِبصە٠ٝ غە١٘ض ئبراَ 401500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 تبٔی ٔٛێئبِبصەی کٛرصض 401501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ِر٠ٓ ٠ی دٗ ئبِبصٖ 401502

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ضێر رِٗ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 401503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٚغت ٠ی ڕٖ ئبِبصٖ 401504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی سبٔساص ئبِبصٖ 401505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی بٕبر ئبِبصٖ 401506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی گۆراْ ئبِبصٖ 401507

 پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی  4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی ببوٛٚر ئبِبصٖ 401508



 

139 

 کۆدی

کۆصی  ٔبٚی لٛتببشبٔە  نهقوتابخا

کۆصی  ٔبٚی پەرٚەرصە پەرٚەرصە

 پبرێسگب پبرێسگب

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ص دّٗ ٠ی ئ١برا١ُ٘ ئٗ ئبِبصٖ 401509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی ٘بٚوبری ئبِبصٖ 401510

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 َ رصٖ ٠ی ضٗ ئبِبصٖ 401511

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ١٘ض بٛر٘بْ ٠ی غٗ ئبِبصٖ 401512

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ١٘ض ٘بٚار ٠ی غٗ ئبِبصٖ 401513

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی بەرصەضٛر ئبِبصٖ 401514

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی چ١ب٠ی ئێٛارأی کچبْ ئبِبصٖ 401515

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی لبضٍّۆی ئێٛارأی وٛڕاْ ئبِبصٖ 401516

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ئبِبصە٠ی بەصرسبٔی ئێٛارأی وٛڕاْ 401517

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 رأی وٛڕاْص ِٛستبری ئێٛ دّٗ ئٗ .ئب 401518

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ی پێببز ئبِبصٖ 401519

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ری ئێٛاراْ ٠ی ڕێبٗ ئبِبصٖ 401520

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ِۆ ٠ی بٗ ئبِبصٖ 401521

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ي ر١ِبٔی ت١ىٗ ٠ی گٗ ئبِبصٖ 401522

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 تی ٠ی برا٠ٗ بِبصٖئ 401523

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401  ٠ی کبٖٚ ئبِبصٖ 401524

 ڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبە 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 رٚا ٠ی پٗ ئبِبصٖ 401525

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ٠ٝ بێضار ئبِبصٖ 401526

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 ڵ ٠ی زرٔگی تێىٗ ئبِبصٖ 401527

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی کەالر 401 الر ضبزی وٗ ٠ی پ١ػٗ ئبِبصٖ 401528

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ز٠س لبصر ٔضی عٗ صٚأبٖٚ 402024

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 صەی وفریبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەر 402 ضپی  ٔضی ئبٖٚ صٚأبٖٚ 402025

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی وفری ئبِبصٖ 402500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی ف١ضراڵ ئبِبصٖ 402501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی ١ِض٠ب بصٖئبِ 402502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی ئبرارات ئبِبصٖ 402503

 ا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛەبەر 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی ضۆالف ئبِبصٖ 402504

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ی صۆغبْ ئبِبصٖ 402505

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 صی سبٔی دّٗ ٠ی ئٗ ئبِبصٖ 402506

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ی٠ی ئبغت ئبِبصٖ 402507

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ٠ٝ ژ٠بری ئ١ٛاراْٖ ئبِبص 402508

 ەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْبەڕێٛ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی وفری 402 ضبزی وفری ٠ی پ١ػٗ ئبِبصٖ 402509

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سبٔەل١ٓ 403 ٠ی ص٠بوۆی وٛڕاْ ئبِبصٖ 403500

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سبٔەل١ٓ 403 ی وچبْ ضتێرٖ ٠ی ئٗ ئبِبصٖ 403501

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سبٔەل١ٓ 403 ٠ی ڕێببز ئبِبصٖ 403502

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 بەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرصەی سبٔەل١ٓ 403 ر ٠ٟ ضێبٗ ئبِبصٖ 403503

 بەڕێٛەبەرا٠ەتی گػتی پەرٚەرصەی گەر١ِبْ 4 ەی سبٔەل١ٓبەڕێٛەبەرا٠ەتی پەرٚەرص 403 ی وچبْ ٠ی تبڤگٗ ئبِبصٖ 403504
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 بە١٘ٛاٜ ضەرکەٚتٓ بۆ گػت لٛتبب١بْ/سٛێٕضکبراْ

 

 

رگرتٓ ٔضی ٖٚ ٔبٖٚ  


