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 بەًآّ خْآ گەّرە ّ هیِرەباى



شكاریبًڕێس...پێشكً

...كراويئاماديرچاوڕووویتۆبۆبًريمڕێبًئً

شكروذاكاتیپێشكًكولًتاويويريووردیبیخوێىًبًتكایً

 ويڵًًٌویتًكًوً
 پێػەکٚ

 …ئازیس ق٘حابی/خ٘ێْذماری

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

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

 غنردُ بۆ زیاحر ئاضاّنردّی ماری پێػنٔ رگرث. ق٘حابیاُ/خ٘ێْذکاراُ ض٘ٗدیاُ ىێ٘ٓ
ی ٗخۆی رگرحْی راضخٔ ٍی ٗٓ ( ضیطخ2017ٔ-2016ٍطاڵی خ٘ێْذُ ) بۆ ئٍٔاُ  مٔ ٗەزارەحٔ

ٗ  ەئاٍاد ظ،ەب ،ڵضک٘ ،ەَاّگەیپ خٚەڵفاک ژ،ێىۆک ،ۆزاّک ُیەالەى ەى  مٔماث  ٗ دٓ یڕٓ زاّنۆیی پٔ
 جێکرەد ێجەب ێج

خ٘ێْذکاری بەڕێس... ىەً ڕێبەرەی ىەبەر دەضخج دایە حەٗاٗی ڕێَْاییەکاّٚ /ق٘حابی
رگرحْی  ٍی ٗٓ ضیطخٔٗ حایبەث بە پڕکردّەٗەٙ فۆرٍی ٗەرگرحِ ىە ڕێگەی ضیطخَی زاّکۆالیِ

ٗ ىەبەرچاٗی بگرە.  ٗە ردی بخ٘ێْەرٓٗٗحکایە ڕێَْاییەکاُ بە ڕّٗٗکراٗەحەٗە، ٗخۆیی راضخٔ
زۆرگرّگە ٕەڵبژاردّەکاّج ىەگەڵ ئارەزٗٗ ٗ بارٙ حەّذرٗضخٚ ٗ ح٘اّاٙ زاّطخیج بگّ٘جێج. 
ٗەرگیراّج ىە ٕەر خ٘ێْذّێک بە ىەبەر چاٗگرحْی ئارەزٗٗ ٗ باری حەّذرٗضخی ٗ ح٘اّای 

ج ٍاّای ئەٗەیە، کە حۆ ٕێڵە گػخییەکاّٚ دٗا ڕۆژٙ خۆث دیارٙ کردٗە. پێ٘یطخە ئەٗە زاّطخی
لةو بةشةى  ليَى وةردةطرييَيت بؤ هةمان بةش لة شويَنيَكى تز يان بؤ هةر بةشيَكى  ی ٗٓٔ اضخْب٘ٗحرێج کە گ٘

ردّەکاّی کارێکٚ ئاضاُ ّیە، بەحایبەحٚ کە بەپێٚ ٕەڵبژابۆ غارێنی حر   ٗٓ غارێنٔ  ىٔياُ  تز
     خۆث ىەٗ جۆرە خ٘ێْذّە ٗەرگیرابێج.

   

   قْتابیاى یًاّەًدی ّەرگرتٌ      
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 ًّّکردًەّە بۆ قْتابیاى/خْێٌدكاراى.ڕئاهۆژگارٓ ّ 

 

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

 .بکاحەٗە
ك/خ٘ێْذمارێل کە فۆرً پڕدەکاحەٗە ٗەربگیرێج، چّ٘کە ٗەرگرحِ  ٍەرج ّییە ٕەٍ٘ٗ ق٘حابیٔ .2

خ٘ێْذکاراّٚ  /یىەگەڵ ق٘حابیاّ ٍای پێػبڕمێ بْٔحایبەحٚ ٗ ىەضەر  یبْەٍایەک ضةندبەپێٚ 
 حردا دەبێج.

ٗ پەیَاّگەکاُ ىە ٍاڵپەرٙ  كؤليَذحابیاُ/خ٘ێْذماراُ ىە باڵٗکردّەٗەٙ ئەّجاٍٚ ٗەرگرحْٚ ق٘ .3
 ٗەزارەحٚ خ٘ێْذّٚ بااڵ ٗ ح٘ێژیْەٗەٙ زاّطخٚ ٗ ّاٗەّذٙ ٗەرگرحِ باڵٗ دەبێخەٗە:

 cao.com-www.mohe  ُیا krg.org-ww.mhew یان com.regayzanko.www بۆ 
  .ئةو مالَثةرِانة بكةسةردانى  كان شً ر بً سً دیۆ لًڤی  رگرتىی زاویاری بً وي

 .دڵْیا بێجٚ ژٍارەٙ حاقیکردّەٗەکەٙ یدرٗضخ ىە ق٘حابی/خ٘ێْذکار .4
بە ٕیچ جۆرێک ڕێگا  ،ٕەڵبژاردّٚ درٗضخٚ ق٘حابی/خ٘ێْذمار بەدٗا ٕەڵبژاردُ دادەّرێج .5

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

ٕەر ٗەرگرحْێنی حرٙ ٕەبێج ىەالیەُ کۆٍپی٘حەرەٗە  ،ّٕ٘ەرە ج٘اّەکاُ ٗەربگیرێج
 ٕەڵذەٗەغێخەٗە.

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

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

 
بۆ  رێٌ ٕٔ ماّی حٔ بٔزاّنۆی حنٍ٘ی ٗحای  ماّی  یاضا ىٔ غٔ بٔ  خ٘ێْذُ ىٔ*

 . ( ضاڵ 5)  خٔبێ دٓ (ٗ ضااڵّی دٗاحر2017-2016ضاڵی خ٘ێْذّی )
 

 
 
 
 
 

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

بۆ  غنردّە پێػنٔ حیٔ ێچۆّ بەضخٚ ئەً ٍەڵبەّذاّە ئاضاّکردُ ٗ ڕاپەڕاّذّٚ کارٗبارٍٙە
ىە ڕێگەٙ  (7201-6201)ٗەرگرحِ ىە زاّکۆ ٗ پەیَاّگەکاّٚ ٕەرێَٚ ک٘ردضخاُ بۆ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ 

بۆ ٗەرگرحِ ٗ خطخْە ڕٗٗٙ ضرٗغخٚ خ٘ێْذّەکاُ ىە  غنردُ پێػنٔڕّٗٗکردّەٗەٙ ٍەرجەکاّٚ 
ىەٗاّەیە ڕٗٗبەڕٗٗٙ   مٔپەیَاّگەکاُ 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 ٍٔ ٕێَا

 1 ڕاٗێژکارٙ ٗەرگرحِ/ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ ٍەڵبەّذٙ 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 ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ 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 /ریِ رگرحِ / زاّکۆٙ ڕاپٔ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ ً ّۆیٔ

 10 بجٔٔ ڵ رگرحِ / زاّکۆٙ ٕٔ ژماری ٗٓڕاٗێّذی  ڵبٔ ٍٔ دەیەً

 11 رٍۆ چٔرگرحِ / زاّکۆٙ  ڕاٗێژماری ّٗٓذی  ڵبٔ ٍٔ یاّسەیەً

 12 / زاّکۆی پۆڵیخەکْیکی ٕەٗىێر رگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ دٗاّسەیەً

 13 / زاّکۆی پۆڵیخەکْیکی ضيێَاّی رگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ ضیاّسەیەً

 14 /  زاّکۆی پۆڵیخەکْیکی دٕۆکرگرحِ ّذی ڕاٗێژماری ٗٓ ڵبٔ ٍٔ یەًٓ دچ٘ار
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 ًدی یەکەم بَ
 

 ٌدكاراىێقْتابياى/خْ ّەرگرتٌٔ هەرجە گشتییەکاًی
 ُەرێنكاًی لە زاًکۆ
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    ٌدكاراى قْتابياى/خْێ هەرج ّ ڕێٌواییەکأً ّەرگرتٌٔ
 7201-6201بۆ ساڵی خْێٌدًی  ُەرێنكاًی لە زاًکۆ

 
 فی ٗەرگرحِ ٗ پێػکەظ کردّی فۆرًٍا ً : مٔ یٔ

کە فۆرٍی ٗەرگرحِ پێػکەظ دەکاث ٍەرج ّییە ٗەربگیرێج،  ێْذمارێلٕەر ق٘حابی/خ٘ .أ 
ی ىەضەر بْچیْەی کێبڕکێ زاّطخٚ عەداىەث ئاٍێسٗ بەپێی چەّذ بْەٍایەکی چّ٘کە ٗەرگرحِ

 ق٘حابیاُ/خ٘ێْذکاراُ. ىە ّێ٘اُ حێکڕاٙ  مَّ٘رٓ

)قب٘ه ٍرمسٙ(ٗضیطخەٍٚ  ّاٗەّذیی رگرحْی ٗٓ زیبە غێ٘ا ماُ غٔ بٔٗەرگرحِ ىە  .ب 
  ىٔحەّٖا حْی ررگ ٍافی ٗٓ خ٘ێْذکارق٘حابی/جێبەجێ دەکرێج بۆیە  راضخەٗخۆیٚ زاّکۆیٚ

 .ماُ یَاّگە حنٍ٘یٔ زاّنۆ ٗ پٔ ك غ٘ێِ ٕەیە ىٔ یٔ

ٕەٍاُ کاحذا خ٘ێْذکاربێج ىە زاّکۆ یاُ پەیَاّگەی حکٍ٘ی ٗ  خ٘ێْذکار ٍافی ّییە ىەق٘حابی/ .ج 
، ئەگەر خ٘ێْذکارێک ىە زاّکۆ یاُ پەیَاّگەی ( ئەٕيی ث ) حایبّٔکۆیەک ٗ پەیَاّگەکٚ زا

ٗەرگیرا ئەٗا پێ٘یطخە  (ئەٕيی ث ) حایبٔ پەیَاّگەٕٙەٍاُ کاحیع ىە زاّکۆ حکٍ٘ی ٗ ىە
ىەضەری ىە ٕەفخەی یەکەٍی دٗای ڕاگەیاّذّی ّاٗەکاُ بڕیاری خۆی بذاث ٗ ىە زاّکۆ ٗ 

داٗای کێػاّەٗەی دۆضییە ٗ   مٔ حٔ حایبٔیا پەیَاّگە  ە زاّکۆپەیَاّگەی حکٍ٘ی یاُ ى
 ضڕیْەٗەی ّاٗ بکاث، بە پێچەٗاّەٗە ىێپیچیْەٗەی یاضایی ىەگەڵ دەکرێج.

 ژەێپێػخر فۆرٍی پێػکەظ کردٗٗە ٗ ىە یەکێک ىە کۆىضااڵّی   مٔخ٘ێْذکارەی ق٘حابی/ئەٗ  .د 
ی٘ەّذی بەخ٘ێْذّەکەی کردبێج یاُ یاُ پەیَاّگەکاّی ٕەرێٌ ٗەرگیراٗە ئەگەر پە ڵخی فامٔ ٗ

 ّەکردبێج ٍافی ّییە جارێکیخر داٗاکاری ٗەرگرحِ پێػکەظ بکاث.

 )اخخیار( ٓ ٕەڵبژارد ّجا پٔ (50 خ٘ێْذکار ٍافی ٕەیە ىە فۆرٍی پێػکەظ کردُ )ق٘حابی/ .ٓ 
ٗ  ، ڕیسبەّذیماُ ٔ ٗ پەیَاّگە حکٍ٘ی ڵخی فامٔ ژ ٗێکۆى بەغەکاّٚ پڕبکاحەٗە ىە

 پێی بریاری خۆی  بٔ ئارەزٗٗی خ٘ێْذکار/ ق٘حابی دەبێج پێی  بٔ )اخخياراث( کآُ ٕەڵبژارد
پێ٘یطخە ىەضەر  حْٚ،پێ٘ەرێکی گرّگ ٗ ضەرەکییە ىە دیاریکردّی غ٘ێْی ٗەرگر  مٔ

خ٘ێْذکار ڕەچاٗی ٍەرجە گػخی ٗ حایبەحییەکاّی ٗەرگرحِ بکاث ٗ حەّٖا ئەٗ ق٘حابی/
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ئارەزٗٗی خۆی ٗ ىقی خ٘ێْذّی ئاٍادەییەکەی ٕەڵبژێرێج کە ىەگەڵ   غأّ بٔ ٗ خ٘ێْذُ
 .ٙ ّاٍێْێ ٗٓ پڕمردّٔ  ڵٔ ٕٔ بیاّ٘ٗی بٔ  ۆیٔب، دەگّ٘جێج

خ٘ێْذکار فۆرٍی پێػکەظ کرد ٗ ّاٗی ىە ٕیچ کۆىیژێک یاُ پەیَاّگەیەک ق٘حابی/ئەگەر  .ٗ 
دەرّەچ٘ٗ بەٕۆی کەٍی ٗ ّەگّ٘جاّی ٕەڵبژاردّەکاّی، ئەٗا ّاٗەّذی ٗەرگرحِ ٕەڵذەضخێج 

 ماُبەظ کردّی ئەٗ ق٘حابی/ خ٘ێْذکاراّە ىەضەر ئەٗ ک٘رضیاّەی خ٘ێْذُ کە ىە زاّکۆبە دا
بە ڕەچاٗکردّی کەٍخریِ کۆَّرەی ٗەرگیراٗ، ٗە ئەٗ ق٘حابی/  دەٍێْْەٗەبە بەحاڵی 

خ٘ێْذکاراّە ٍافی ّارەزاییاُ ّابێج کە ىە بڕگەی )یازدەیەً(ی ئەً رێَْاییە ئاٍاژەی 
 پێکراٗە.

کاراّەی کە بەٕۆی کەٍی کۆَّرەکاّیاُ ىە ٕیچ کۆىیژ یاُ پەیَاّگەیەک ئەٗ ق٘حابی/ خ٘ێْذ .ز 
ی کێبڕکێ بە پێی کۆَّرەی ضاڵ  ٗٓ بچْٔىە ضاڵی ئاییْذەدا دٗٗبارە   بۆیاُ ٕەیە ٗەرّاگیرێِ 

رچ٘ٗاّی  ٗاحە دٓحەّٖا بۆ یەک ضاڵ پێذەدرێج. اُ، ٗە ئەٗ ٍافەغیدٗٗەٍی پێػکەظ کردُ
ٍیع  دٗٗٓڵی ضاٗ   یٔ غنردّياُ ٕٔ ّٖا دٗٗ ضاڵ ٍافی پێػنٔٔ یی ح یی زاّطخی ٗ ٗێژٓ ئاٍادٓ

ىە ث  حایبٔٗ  پێػخر ىە ٕیچ زاّکۆ ٗ پەیَاّگەیەکی حکٍ٘یکە  بێج دٓ رچ٘ٗأّ ٗ دٓ ّٖا بۆ ئٔ حٔ
 .ِّاٗەٗە ٗ دەرەٗەی ٕەرێٌ ٗەرّەگیراب

 ٍەرجە گػخییەکاّی ٗەرگرحِ :ً  دٗٗٓ

اُ ٗەردەگیرێدددددج پێ٘یطدددددخە ئەً ٍەرجددددداّەی خ٘ێْدددددذکارەی ىەزاّکدددددۆ ٗ پەیَاّگەکدددددئەٗق٘حابی/
 خ٘ارەٗەی حێذابێج:

 خاٗەّی ڕەگەزّاٍەی عێراقی بێج. .أ 

ٗ  بێج ٕەرێَی ک٘ردضخاُئاٍادەییەکاّی ضەر بە ٗەزارەحی پەرٗەردەی دەرچ٘ٗی  .ب 
، ٗاحە بڕٗاّاٍەکەی پەضەّذ کرابێج ىەالیەُ بەڕێ٘ەبەرایەحی گػخی پەرٗەردەی پارێسگاکەیەٗە

کاّی دەرەٗەی ٕەرێٌ ٍافی پێػکەظ کردّی داٗاکاری ٗەرگرحْیاُ ّییە ىە دەییەادەرچ٘ٗاّی ئاٍ
 ٕەرێٌ. ماّی زاّکۆ

 ىە پػکْیْی پسیػکی دەرچ٘ٗبێج بەپێی ئەٗ ٍەرجە حایبەحییاّەی بۆ ٕەر خ٘ێْذّێک دیاریکراٗە. .ج 

ٗ ُ  ٍٔ چاٗی حٔ بۆ خ٘ێْذّی ئێ٘اراُ ڕٓ، یاحر ّەبێج بۆ خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ( ضاڵ ز30حەٍەّی ىە ) .د 
ئەٗ  ، ٔ ( ضددددداڵ40)ُ  ٍددددٔ رجی حٔ ٍددددٔ وبددددۆ خ٘ێْدددددذّی پاراىێدددد ٗٓ رچددددُ٘ٗ ّامریددددج ضدددداڵی دٓ
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%( بەضددەرەٗەیە ڕەچدداٗی ٍەرجددی 80خ٘ێْددذکارەی حێکددڕای َّددرەی پددۆىی دٗازدەی ىە )ق٘حابی/
 .  ٗٓ گریخٔ ماّیع دٓ یٔ ػٔیپ  ییٔ ئاٍادٓ  رجٔ ً ٍٔ ٗ ئٔ حەٍەّی بۆ ّاکرێج

 :ییەکاّی ٕەرێٌ ىقی زاّطخی ٗ ٗێژەیی ئاٍادٓرچ٘ٗاّی  رگرحْی دٓ ٗٓ ً: ضێیٔ

حی  زارٓ رمی ٗٓ ئٔ  ىٔ  مخراٗٓ غێ٘ازێنی یٔ  ( ب11ٔ(ٗ)10یی پۆىی ) ژٍارمردّی ڕێژٓ ٕٔ
حی  زارٓ ٗ رٗٗی ٗٓ رٓ یی بٔ ی ئاٍادٓ ر مۆَّرٓ ضٔ ك ىٔ یٔ ٗٓ ر پێذاچّ٘ٗٔ ٕٔ  ٗٓ  یٔٓ رد رٗٓ پٔ
 . ٗٓ مرێخٔ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ

اٍەّذٙ ٕەردٗٗ ٗەزارەحٚ خ٘ێْذّٚ بااڵٗ ح٘ێژیْەٗەٙ زاّطخٚ ٗ ٗەزارەحٚ )بە پێٚ ٙ ڕەز
کە بەخػیْٚ َّرە حەّٖا بۆ ئەٍطاڵە،ضاڵٚ  پەرٗەردە ،ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ئاگاردار دەکەیْەٗە

( ئەً بریارە ٕەڵذەٗەغێخەٗە ٗ ق٘حابٚ بە کۆَّرەٙ حەٗاٗٙ 2018-2017ئایْذەٙ خ٘ێْذُ)
  .ِ(خۆٙ دەچێخە پێػبڕکێٚ ٙ ٗەرگرح

 ،( ٗاّە حدداقیکردّەٗە ئەّجدداً بددذە7ُکە داٗاکددراُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچدد٘ٗاّی پددۆىی دٗاّددسە دٓ -أ 
ر  ضددددٔ  خرێخددددٔ دٓ  ( َّددددر21ٓ)دەرچدددد٘ٗبِ ئەٗا ً  مددددٔ خدددد٘ىی یٔ  ً ٗ مددددٔ ئەگەر ىە ضدددداڵی یٔ

 .کەیاُ مۆَّرٓ

 ،ذەُ( ٗاّە حدداقیکردّەٗە ئەّجدداً بدد7کە داٗاکددراُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچدد٘ٗاّی پددۆىی دٗاّددسە دٓ -ب 
ر  ضدددددٔ  خرێخدددددٔ دٓ  ( َّدددددر7ٓ)دەرچددددد٘ٗبِ ئەٗا خددددد٘ىی دٗٗەً   ً ٗ مدددددٔ ئەگەر ىە ضددددداڵی یٔ

 .کەیاُ مۆَّرٓ

 ،( ٗاّە حدداقیکردّەٗە ئەّجدداً بددذە6ُئەٗاّەی کە داٗاکددراُٗ ىە ) ،رچدد٘ٗاّی پددۆىی دٗاّددسە دٓ -ج 
ر  ضددددٔ  خرێخددددٔ دٓ  ( َّددددر14ًٓ دەرچدددد٘ٗبِ ئەٗا ) مددددٔ خدددد٘ىی یٔ  ً ٗ مددددٔ ئەگەر ىە ضدددداڵی یٔ

دەگدددرێخەٗە کە ىە یەک ٗاّە بەخػدددراُٗ بە پێدددی   )ئەٗ ق٘حابی/خ٘ێْذماراّدددٔ .کەیددداُ َّرٓمۆ
 ڕێَْاییەکاّی ٗەزارەحی پەرٗەردە(.

 ،( ٗاّە حدداقیکردّەٗە ئەّجدداً بددذە5ُکە داٗاکددراُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچدد٘ٗاّی پددۆىی دٗاّددسە دٓ -د 
ر  ضددددٔ  خرێخددددٔٓ د  ( َّددددر7ٓ)دەرچدددد٘ٗبِ ئەٗا ً  مددددٔ خدددد٘ىی یٔ  ً ٗ مددددٔ ئەگەر ىە ضدددداڵی یٔ

دەگددددرێخەٗە کە ىە دٗٗ ٗاّە بەخػددددراُٗ بە پێددددی ق٘حابی/خ٘ێْذماراّددددٔ )ئەٗ  .کەیددداُ مۆَّرٓ
 ڕێَْاییەکاّی ٗەزارەحی پەرٗەردە(.
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( 6کە داٗاکدراُٗ ىە )ئەٗاّەی  ،رچد٘ٗاّی پدۆىی دٗاّدسە دٕٓیچ َّرە ّاخرێخە ضەر کۆَّرەی  -ٕد
خددد٘ىی دٗٗەً   ً ٗ مدددٔ گەر ىە ضددداڵی یٔئە ،حددداقیکردّەٗە ئەّجددداً بدددذەُ ( ٗاّە5یددداُ ) ٗاّە

دەگرێخەٗە کە ىە یەک یا دٗٗ ٗاّە بەخػراُٗ بە پێدی  ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّ)ئەٗ  .دەرچ٘ٗبِ
 ڕێَْاییەکاّی ٗەزارەحی پەرٗەردە(.

، ( ٗاّە حدداقیکردّەٗە ئەّجدداً بددذە7ُئەٗاّەی کە داٗاکددراُٗ ىە ) ،رچدد٘ٗاّی پددۆىی دٗاّددسە دٓ  .ٗ
ی  مدٔ ژٍارمردّی َّرٓ بێ ٕدٔ چدِ بدٔ ردٓ ّٖا دٓ حدٔ   یدٔ ٗ ٗأّ ىٔ  ٗاحٔ٘فیِ(ك ٗأّ )ٍطخ الً یٔ بٔ
  ( َّدر18ٓئەٗا ) ً دەرچد٘ٗبِ مدٔ خد٘ىی یٔ  ً ٗ مدٔ ئەگەر ىە ضاڵی یٔگػخی  ی  ر مۆَّرٓ ضٔ ىٔ
خدد٘ىی دٗٗەً دەرچدد٘ٗبِ ئەٗا   ً ٗ مددٔ ئەگەر ىە ضدداڵی یٔ  ، ٗٓ  کەیدداُ ر مۆَّرٓ ضددٔ  خرێخددٔ دٓ
      بِئەگەر ىە ضدداڵی دٗٗەً یدداُ زیدداحر دەرچدد٘ٗ  ٗٓ ،کەیدداُ ر مۆَّرٓ ضددٔ  خرێخددٔ دٓ  ( َّددر6ٓ)

ٗاحە ٕددیچ  ،خددۆی دەٍێْێددخەٗە ٗەکدد٘ کەیدداُئەٗا کۆَّرە ً ً ٗ دٗٗٓ مددٔ ٚ یٔبە ٕەردٗٗ خدد٘ى
 ىێ ّابڕدرێج.  یإُیچ َّرەیەکیػٗ ُ َّرەیەک ٗەرّاگر

الً  ، بٔ( ٗاّە حاقیکردّەٗە ئەّجاً بذە7ُئەٗاّەی کە داٗاکراُٗ ىە ) ،رچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسە دٓ. ز
ر  ضدٔ ی ىٔ مدٔ ژٍارمردّی َّرٓ بێ ٕٔ چِ بٔ ردٓ ّٖا دٓ حٔ   ٗ ٗاّاّە ىٔ  ٗاحٔ دٗٗ ٗأّ )ٍطخ٘فیِ(

  خرێخٔ دٓ  ( َّر15ٓئەٗا ) ً دەرچ٘ٗبِ مٔ خ٘ىی یٔ  ً ٗ مٔ ئەگەر ىە ضاڵی یٔ ی گػخی  مۆَّرٓ
  ( َّددر5ٓخدد٘ىی دٗٗەً دەرچدد٘ٗبِ ئەٗا )  ً ٗ مددٔ ڵی یٔئەگەر ىە ضددا  ، ٗٓ  کەیدداُ ر مۆَّرٓ ضددٔ
بە ٕەردٗٗ  بِئەگەر ىە ضداڵی دٗٗەً یداُ زیداحر دەرچد٘ٗ  ٗٓ ،کەیداُ ر مۆَّرٓ ضدٔ  خرێخٔ دٓ

ٗاحە ٕدددیچ َّدددرەیەک  ،خدددۆی دەٍێْێدددخەٗە ٗەکددد٘ ەیددداُئەٗا کۆَّرەک ً ً ٗ دٗٗٓ مدددٔ ٚ یٔخدد٘ى
 ىێ ّابڕدرێج.  یإُیچ َّرەیەکیػٗ  ُٗەرّاگر

ٚ بە ٕەردٗٗ خد٘ى بِئەگەر ىە ضداڵی دٗٗەً یداُ زیداحر دەرچد٘ٗ ،پدۆىی دٗاّدسە اّٚرچ٘ٗدەح.  
 ُ         ٗاحە ٕدیچ َّدرەیەک ٗەرّداگر ،خدۆی دەٍێْێدخەٗە ٗەکد٘ یاُئەٗا کۆَّرەکە ً ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ
 ىێ ّابڕدرێج. یإُیچ َّرەیەکیػ ٗ

ی مارٗبددداری یری گػدددخ بدددٔ ڕێ٘ٓ ری بٔ دٓ ی یاریدددذٓیح رۆمایٔ ضدددٔ  بدددٔکە ث  ی حایبدددٔیەکددد ىیژّدددٔ. ط 
 ئەٗ ىێدژّەیە .مداُ پێدک دەٕێْرێدجای پارێسگ ردٓ رٗٓ ی پدٔیی گػدخیح رایدٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ  ری ىدٔ ّٕ٘ٔ



 

12 

ی یێخی ڕاضدددخی ٗ درٗضدددخبەرپرضدددیار ٗردبدددیِ دەکددداث.ٗٗ  رچدددُ٘ٗ ی دٓ فددۆرً ٗ بڕٗاّاٍدددٔ
ماّی ٔ یگػدددخی  حییدددٔ ایٔر بٔ ڕێ٘ٓ بٔ ٗ ردٓ رٗٓ ی  پدددٔیح رایدددٔ بٔ ێ٘ٓبەڕ زاّیارییەکددداُ ىە ئەضدددخۆی

 دایە. ماُای پارێسگ ردٓ رٗٓ پٔ

)ححطیِ  ٗاحٔ )ی)باغخر کردّٚ حێکرا ٗٓ ّٔحاقینرد  دٗٗبارٓ  ی مٔ ٗ ق٘حابی/خ٘ێْذمارٓ ئٔ
  مٔ غذاری پرۆضٔ ر بٔ گٔ ئٔ  ی زاّنۆالیِ بناث. ٗٓ غذاری پرۆضٔ بٔ ّابێج ،ماث دٓ اىَعذه(

پێػبڕمێ   چێخٔ ً دٓ مٔ ی ضاڵی یٔ پێی مۆَّرٓ ٕاح٘ٗ بٔچێج، ضاڵی دا رّٔ ّاٗیػی دٓ  بناث ٗٓ
 ی زاّنۆالیِ. 

)بە پێٚ ٙ ڕەزاٍەّذٙ ٕەردٗٗ ٗەزارەحٚ خ٘ێْذّٚ بااڵٗ ح٘ێژیْەٗەٙ زاّطخٚ ٗ ٗەزارەحٚ 
کە بەخػیْٚ َّرە حەّٖا بۆ ئەٍطاڵە،ضاڵٚ  پەرٗەردە ،ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ئاگاردار دەکەیْەٗە

ەً بریارە ٕەڵذەٗەغێخەٗە ٗ ق٘حابٚ بە کۆَّرەٙ حەٗاٗٙ ( ئ2018-2017ئایْذەٙ خ٘ێْذُ)
 خۆٙ دەچێخە پێػبڕکێ ٙ ٗەرگرحِ(.

 (1)خػخەی

 بەخػیْی َّرە بە دەرچ٘ٗاّی ىقی زاّطخی ٗ ٗێژەیی ئاٍادەییەکاُ.

 َّرەی بەخػراٗ خ٘ىی دەرچُ٘ٗ ضاڵی دەرچُ٘ٗ ٗاّەی داٗاکراٗ بۆ حاقیکردّەٗە ژ

 ە(ٗاّە )ٕیچ ٗاّەیەک ّەبەخػراٗ 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 یەکەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 َّرە 7 یەکەً یەکەً ٗاّە بەخػراٗە()دٗٗ  ٗاّە 5 -3
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 َّرەی بەخػراٗ خ٘ىی دەرچُ٘ٗ ضاڵی دەرچُ٘ٗ ٗاّەی داٗاکراٗ بۆ حاقیکردّەٗە ژ

 ٕ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 ) اّەٗ 5 -5

 َّرە 15 یەکەً یەکەً

 َّرە 5 دٗٗەً یەکەً

 ٕیچ َّرە ٗەرّاگرێج یەکەً یاُ دٗٗەً دٗٗەً یاُ زیاحر

 

  رێٌ یَاّگەماّی ٕٔ زاّکۆ ٗ پٔ  ییەکاُ ىٔ ییە پیػٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ رگرحْی دٓ ٗٓ : ً چ٘ارٓ

  ی ٕاٗحا بٔیژمۆى  پارێسگا ىٔ ر ئاضخی ضٔ ىٔ ەکاُیی پیػٔ  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓ یٍ مٔ یٔ .أ 
% 80  ی ىٔ ەحێنڕایی َّرەک رجێل  ٍٔ ىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ٗەردەگیرێج بٔ ییەکەیپطپۆر

 . بێج ٍخر ّٔ مٔ
ئەگەر ر ئاضخی پارێسگا  ضٔ ىٔ ەکاُیی پیػٔ  ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٍٓی  ً ٗ ضێیٔ ٗ دٗٗٓ ً مٔ یٔ .ب 

بە  ٕاٗحایەکاُ ىە بەغی مْینی حٔ یژەمۆى ئەٗا ىە ٍەرجەکاّی خاڵی )أ(ی حێذا ّەب٘ٗ
 .پطپۆرییەکەی ٗەردەگیرێج

  ەژٍار دەکرێج(ٕر دٗٗ خ٘ىی یەکەً ٗ دٗٗەً  ٕٔ ر ئاضخی ضٔ ىٔ اُرچ٘ٗ دٓ یٍ مٔ یٔ)   

   غی  بٔ ّٖا ىٔ ً ٗ دٗٗەً حٔ مٔ ٕەردٗٗ خ٘ىی یٔ  ماُ ىٔ ییٔ پیػٔ  ییٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ .ج 
ٍخر  %( م64ٔ) ماّیاُ ىٔ رجێل حێنڕایی َّرٓ ٍٔ گیرێِ بٔ ردٓ ماُ ٗٓ َاّگٔی پٔ  ٕاٗپطپۆر ىٔ

 .بێج  رگرحِ زیاحر ّٔ ی پالّی ٗٓ ّی٘ٓ  رگیراٗاّی ىٔ ی ٗٓ ٗ ژٍارٓ بێج ّٔ
مْینی  ی حٔ یَاّگٔ پٔ غی ئافرەحاُ ٗ ٍْذاڵبُ٘ٗ ىٔ بٔ  ماّی ٍاٍاّی ىٔ ییٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ .د 

گیرێِ  ردٓ مْینی ضيێَاّی ٗٓ ی حٔ یَاّگٔ ُ ٗ ٍْذاڵبُ٘ٗ ىە پٔضۆراُ ٗ بەغی ژّاٗىێر ٗ  ٕٔ
 ر ئاضخی پارێسگا. ضٔ ىٔ
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 ماّی خ٘ێْذّی ئیطالٍی ییٔ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ : ٗەرگرحْی دٓ پێْجەً

حی  زارٓ ٗٓ  ر بٔ ماّی خ٘ێْذّی ئیطالٍی ضٔ ییٔ ی ئاٍادٓاّرچ٘ٗ دٓ  ەً ىٔییەکەً ٗ دٗٗەً ٗ ضێ .أ 
پێی  گیرێِ بٔ ردٓ ٗٓىە زاّکۆکاُ بی  رٓ ماّی زٍاّی عٔ غٔ بٔ رێٌ ىٔ خی ٕٔر ئاض ضٔ ىٔ  ردٓ رٗٓ پٔ

 بێج . ٍخر ّٔ % م75ٔ  یاُ ىٔ َّرٓرجێ حێکڕای  ٍٔ  ضْ٘ری ج٘گرافی بٔ

رێٌ  می ٕٔ ر زاّنۆیٔ ٕٔ ماُ ىٔ ئیطالٍیٔ  ژی زاّطخٔێمۆى بەغەکاّٚ ماّی م٘رضیٔ  %( ی50) .ب 
بۆ %( 50)ٗ  ردٓ رٗٓ حی پٔ زارٓ ٗٓ  ر بٔ ضٔ یماّ ئایْییٔ  گٔرچ٘ٗاّی خ٘ێْذّ مرێج بۆ دٓ رخاُ دٓ حٔ
 .یی زاّطخی ٗ ٗێژٓبە ٕەردٗٗ ىقی یی  رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ دٓ

( ىە بەغەکاّٚ 2016-2015ً ٗ ضێیەٍٚ پەیَاّگەٙ ئەزٕەر بۆ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ ) ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ .ج 
ەردەگیرێِ ، بە ٍەرجێک زٍاّٚ عەرەبٚ ک٘ىێژٙ زٍاُ یا ئەدەبیاث ، زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ ٗ

( ضاڵ زیاحر ّەبێج، 30% کەٍخر ّەبێج ٗ حەٍەّٚ ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکاریع ىە )80کۆَّرەیاُ ىە 
 ئەٗاّٚ حر بە پێٚ ضیطخەٍٚ پێػبرکێ ىە بەغەکاّٚ زاّطخە ئیطالٍیەکاُ ٗەردەگیریِ.

٘ٗاّٚ ضاڵی رچ ماُ دٓ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ  ی یَاّگٔ پًٔ ٗ ضێیەٍٚ، بەغەکاّٚ  ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔ  .د 
زاّنۆماُ   ىٔپطپۆریاُ   غی ّسیل ىٔ ماّیاُ یاُ بٔ ٕاٗغێ٘ٓ  غٔ بٔ  ( ىٔ-2016-2015)خ٘ێْذّی 

( ضاڵ زیاحر 30)  بێج ٗ حەٍەّیػیاُ ىٔ ٍخر ّٔ مٔ% 80  یاُ ىٔ رجێل مۆَّرٓ ٍٔ  بٔ ،گیرێِ ردٓ ٗٓ
 بێج. ّٔ

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

ژی ٕدددّ٘ەرە ێٗ کدددۆىزاّنۆی ضددديێَاّی  ماُ ىدددٔ ج٘اّدددٔ  رٓ ی ّٕ٘دددٔىماّی ضدددن٘ م٘رضدددیٔ %( ی 25) .أ 
ىە فاکەڵخی زاّطدخی ٍرۆڤدایەحی  ماری  غێ٘ٓٗ  حەددیِ ٗ بەغی غاّۆاڵج٘اّەکاُ ىە زاّکۆی ضە

ی ماّ ج٘اّدددددٔ  رٓ یَاّگەی ّٕ٘دددددٔ رچددددد٘ٗاّی پدددددٔ مرێدددددج بددددۆ دٓ رخاُ دٓ حدددددٔىە زاّکددددۆی دٕدددددۆک 
              ،(2015-2014) ضدددددددااڵّی خ٘ێْدددددددذّی دەرچددددددد٘ٗاّیّٖا  حدددددددٔ ٗ پەرٗەردە ضدددددددەربەٗەزارەحی

بە ٍەرجێدددک حێکدددڕای َّدددرەی پەیَاّگەیددداُ ىە  پێػدددکەظ کردّيددداُ ٕەيە ٚ ٍددداف( 2015-2016)
 کەٍخر ّەبێج. %(65)

یکردّەٗەی ٍەرجەکاّی خاڵی )أ(یاُ ٕەیە پێ٘یطخە بەغذار بِ ىە حاق ی ق٘حابی/خ٘ێْذمارأّئەٗ  .ب 
ا ئەّجاً ماّذپێکراٗ ە ئاٍاژەڵىێٖاح٘ٗیی ٗ حێیذا ضەرکەٗح٘ٗبِ، حاقیکردّەٗەکە ىە کۆىیژ ٗ ضک٘
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َّرەی حاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی ٗ %( 40)دەدرێج، َّرەی کۆحاییع بەً غێ٘ەیە دەبێج 
 َّرەی حێکڕای پەیَاّگە(.%( 60)

 

  .ج 
ّگەکاّٚ ٗەرزظ ىە کۆىێژ)ضک٘ڵ( ٗەرگرحْٚ یەکەً ٗ دٗٗەً ٗضێیەً ىە ضەر ئاضخٚ پەیَا-1

%( کەٍخر 75پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ ٗەردەگیرێِ ٗە دەبێج حێکڕاٙ َّرەٙ پەیَاّگەیاُ ىە )
ّەبێج ٗە ئەگەر ىەٗ ضێ خ٘ێْذکارە یەک خ٘ێْذکار پەی٘ەّذٙ ّەکرد خ٘ێْذکارٙ چ٘ارەً یاُ 

ێخەٗە پەی٘ەّذٙ ( ىەضەر ئاضخٚ پەیَاّگا دەح٘اّێج غ٘ێْیاُ بگر10پێْچەً حاٗەک٘ ڕیسبەّذٙ )
 بکاث.

%( ک٘رضٚ یەکاّٚ ٗەرگرحِ بۆ پاڵەٗاّاّٚ خ٘ێْذکاراّٚ پەیَاّگا ٗەرزغٚ یەکاُ 15)-2
 0حەرخاُ دەرکرێج ئەٍەظ بە پێػبرکێ ٗ بە ٕەٍاُ ڕێَْایەکاّٚ خ٘ێْذّٚ بەیاّیاُ

 ( بێج.2016-2015دەبێج پێػکەغکار دەرچ٘ٗٙ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ )-3

 د.

 پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘حەر ىە زاّکۆ پۆىیخەکْیکیەکاُ:یەکەً: ٗەرگرحْٚ دەرچ٘ٗاّٚ 

دەرچ٘ٗٙ یەکەً ٗ دٗٗەً ٗ ضێیەٍٚ پەیَاّگە حکٍ٘یەکاّٚ کۆٍپی٘حەر ىەضەر ئاضخٚ ٕەرێٌ -1
ىە بەغٚ ضیطخەٍٚ زاّیارٙ کۆىێژٙ حەکْیکٚ ئەّذازیارٙ ٕەٗىێر ٗەردەگیرێِ، بە ٍەرجێک 

 راٗ بەغێکٚ ئەّذازیاریە.%( کەٍخر ّەبێج، چّ٘کە بەغٚ ّاٗب85کۆَّرەیاُ ىە )

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ ضيێَاّٚ )حکٍ٘ٚ( ىە کۆىێژٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ   2
%( کەٍخر 80ئیْفۆرٍاحیکٚ ضيێَاّٚ بەغٚ کۆٍپی٘حەر ٗەربگیرێِ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )

 ٚ دٗاٙ خۆیاُ ( پڕدەکرێْەٗە بە کاّذیذەکا1ّّەبێج، ىە کاحٚ ضەرکەٗحْیاّذا بۆ خاڵٚ)

 %( کەٍخر ّەبێج.80بە ڕەچاٗ کردّٚ َّرەکاّیاُ بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە ) 
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ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ دٕۆک )حکٍ٘ٚ( ىە کۆىێژٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ  -3
حەکْیکٚ کارگێرٙ دٕۆک بەغٚ ضیطخەٍٚ زاّیارٙ ٗەردەگیرێِ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ             

( پڕدەکرێْەٗە بە کاّذیذەکاّٚ دٗاٙ 1%( کەٍخر ّەبێج، ىە کاحٚ ضەرکەٗحْیاّذا بۆ خاڵٚ)08ىە )
 %( کەٍخر ّەبێج.80خۆیاُ بە ڕەچاٗ کردّٚ کۆَّرەکاّیاُ بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ ئاکرێ )حکٍ٘ٚ( ىە کۆىێژٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗٙ  -4
%( 80ەغٚ ضیطخەٍٚ زاّیارٙ ٗەردەگیرێِ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )حەکْیکٚ ئاکرێ ب

( پڕدەکرێْەٗە بە کاّذیذەکاّٚ دٗاٙ خۆیاُ بە 1کەٍخر ّەبێج، ىە کاحٚ ضەرکەٗحْیاّذا بۆ خاڵٚ)
 %( کەٍخر ّەبێج.80ڕەچاٗ کردّٚ َّرەکاّیاُ بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )

ئێ٘اراُ ىە بەغەکاّٚ کۆٍپی٘حەر ٗ ضیطخەٍٚ  %( پالّٚ ٗەرگرحْٚ پاراىێو ٗ خ٘ێْذ20ّٚىە )-5
زاّیارٙ ضەر بە کۆىێژٙ حەکْیکیەکاّٚ زاّکۆ پۆىیخەکْیکیەکاُ بۆ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگە 

%( 75ئەٕيیەکاّٚ کۆٍپی٘حەرٙ  ضەر بە ٗەزارەحٚ پەرٗەردە بێج، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )
یخەکْیکیەکاُ بۆیاُ ٕەیە                کەٍخر ّەبێج. ئەگەر ئەً رێژەیە پڕ ّەب٘ٗە ئەٗا زاّکۆ پۆى
 بە دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ خۆیاُ ک٘رضیە بەحاڵەکاُ پڕ بکەّەٗە. 

 دٗٗەً:ٗەرگرحْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگەکاّٚ کۆٍپی٘حەر ىە زاّکۆکاّٚ حر:

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ ٕەٗىێر)حکٍ٘ٚ( ىە زاّکۆٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗاّٚ  -1
ەددیِ ، کۆىێژٙ زاّطج بەغٚ کۆٍپی٘حەر ٗەردەگیرێِ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ          ضەالح

 %( کەٍخر ّەبێج.80ىە )

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ کەالر )حکٍ٘ٚ( ىە بەغٚ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗاّٚ  -2
 ّەبێج.%( کەٍخر 80کۆٍپی٘حەرٙ زاّکۆٙ گەرٍیاُ ٗەردەگیرێِ ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )

ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ راّیە )حکٍ٘ٚ( ىەزاّکۆٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗاّٚ  -3
 %( کەٍخر ّەبێج.80راپەریِ بەغٚ کۆٍپی٘حەر ٗەردەگیرێِ ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )
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ٍٚ پەیَاّگەٙ کۆٍپی٘حەرٙ ضۆراُ )حکٍ٘ٚ( ىەزاّکۆٙ ٔ يً ٗ ضێ ً ٗ دٗٗٓ مٔ یٔدەرچ٘ٗاّٚ   -4
 .%( کەٍخر ّەبێج80راُ بەغٚ کۆٍپی٘حەر ٗەردەگیرێِ ، بە ٍەرجێک کۆَّرەیاُ ىە )ضۆ

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

 

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

 أ. دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی. 

ظ کردُ یاُ ضاڵێک پێػخر بێج  ضاڵی پێػکٔ  یی ىٔ ی ئاٍادٓ رچ٘ٗی دٗاّسٓ بێج دٓ داٗاکار دٓ. 1
ەکٚ حکٍ٘ٚ ٗ حایبەث یی(. بە ٍەرجێک پێػخر ىە ٕیچ زاّکۆی غی )زاّطخی ٗ ٗێژٓ ردٗ بٔ بۆ ٕٔ

 ٗەرّەگیرابێج.

ّاٗچە ىە رێَی ک٘ردضخاُ بێج یاُ  کاّی ضْ٘ری ٕٔ رچ٘ٗی خ٘ێْذّگٔ بێج داٗاکار دٓ . د2ٓ
رێَی  پێی ضیطخَی ٕٔ  کاّی بٔ ٗٓ رجێک حاقیکردّٔ ٍٔ  بٔێج ،ب رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضخاّیٔ

 ّجاً دابێج. ک٘ردضخاُ ئٔ
 بێج ( ضاڵ زیاحر 30ّٔ)  ی ىّٔ ٍٔ بێج حٔ .  داٗاکار د3ٓ
 بێج . ٍخر ّٔ %( ک60ٔیی(  ) یی )زاّطخی ٗ ٗێژٓ ی ئاٍادٓ بێج حێکڕای َّرٓ .  داٗاکار د4ٓ
ی  کٔ ر کۆَّرٓ ضٔ ىٔ  %(ی َّر60ٓی ) ڕێژٓ  کرێج بٔ دٓ  چاٗی َّرٓ کاحی پێػبڕکێذا ڕٓ . ى5ٔ
  ىٔ  رجێک ىٔ ٍٔ  بێج بٔ داٗاکار دٓ ر ىێٖاح٘ٗیی ح٘اّطخی ضٔ ىٔ  %(ی َّر40ٓی ) ڕێژٓ  بێج ٗٓ دٓ

 زیاحر بێج  .  ّی٘ٓ  ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی ىٔ
کاُ  / بڕٗاّأٍ  ک ) ڕۆژّأٍ ڵ خۆیذا بٖێْێج ٗٓ گٔ کاُ ىٔ ً دۆکۆٍێْخٔ رجٔ . پێ٘یطخٔ داٗاکار ض6ٔ

 دضخاُ .ّذاّی ک٘ر رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ضٔ الیٔ  ضْذ کراٗ بێج ىٔ ( پٔ  کاُ / ٗێْٔ / پێْاش اڵحٔ /خٔ
( ی 7 -1کاّی ) رجێک بڕگٔ ٍٔ  غی ٍ٘زیک بٔ ظ بکاث بۆ بٔ ح٘اّێج داٗاکاری پێػکٔ . ّابیْا د7ٓ

 ىَێْێج . ری خۆی بطٔ ی ّٕ٘ٔ ٕرٓ بٔ  حێذا بێج ٗٓ
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 غی ٍ٘زیک ٗ  بٔ  خػرێج ىٔ بٔ یی ٗ غیاٗی ٍاٍۆضخایی دٓ ضخٔ رجی جٔ ٍٔ  .  داٗا کار ى8ٔ
 ُ. ظ بکٔ ح٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ کاُ( دٓ حٔ حایبٔ  ُ پێذاٗیطخیٔ گػج) خاٗٓ  کاری ٗاحٔ غێ٘ٓ    

 
 غی ٍ٘زیک  کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ  

 ٗحِ. ڵ خۆیذا بٖێْێج بۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔ گٔ داٗاکار ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔ  پێ٘یطخٔ
 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ   

 ٗحِ  ذا بٖێْێج بۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔڵ خۆی گٔ کاّی ٕێڵکاری ىٔ ضخٔ رٓ داٗاکار کٔ  پێ٘یطخٔ

 ّذاُ ٍٔ ٕرٓ بٔ  ب/

 گیرێج . ردٓ ّذ ٗٓ ٍٔ ٕرٓ ( ضێ ب3ّٖٔا ) غیل حٔ ر بٔ ماُ بۆ ٕٔ ج٘أّ  رٓ ماّی ّٕ٘ٔ غٔ بٔ  رگرحِ ىٔ ٗٓ  ث بٔ بارٓ ضٔ

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

رێَی ک٘ردضخاُ بێج، یا   کاّی ضْ٘ری ٕٔ رچ٘ٗی خ٘ێْذّگٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ بێج ّٕ٘ٔ دٓ .2
پێی ضیطخَی   کاّی بٔ ٗٓ رجێک حاقی کردّٔ ٍٔ  بٔ رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ ّاٗچە م٘ردضخاّیٔىە 
 ّجاً دابێج رێَی ک٘ردضخاُ ئٔ ٕٔ

بێج، ٗە ئەگەر حەٍەّٚ زیاحر ب٘ٗ  ( ضاڵ زیاحر 35ّٔ)  ّی ىٔ ٍٔ ّذ حٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔٔ رٍ بێج ّٕ٘ٔ دٓ  .3
 ( ضاڵ بە خ٘ێْذّٚ پاراىێو ٗەردەگیرێج.45حا )

 بێج . ٍخر ّٔ (  کاری کٔ زایی ) خبرٓ پێْج ضاڵ غارٓ  .4
ّذی  رٍٔ ّٕٔ٘  ( ٗٓ اىَذّیٔ  ی غارضخاّی )قاُّ٘ اىخذٍٔ یاضای ڕاژٓ  ىٔ  رپرضیار ّیئ زاّکۆ بٔ  .5

  ىٔ  رپرضیارٓ خۆی بٔ  ی ٗٓ کٔ رخاُ بکاث بۆ خ٘ێْذّٔ ٗاٗی خۆی حٔ حٔ ّذ دەبێج بٔ  ٍٔ ٕرٓ بٔ
 ی . کٔ حی خ٘ێْذّٔ رگرحْی ٍۆڵٔ ٗٓ

ی  کٔ  ر کۆَّرٓ ضٔ ىٔ  %(ی َّر60ٓی ) ڕێژٓ  کرێج بٔ دٓ  چاٗی َّرٓ کاحی پێػبڕکێذا ڕٓ  ىٔ  .6
  بێج ،بٔ ّذی پاڵێ٘راٗ دٓ ٍٔ ٕرٓ ر ىێٖاح٘ٗیی ح٘اّطخی بٔ ضٔ ىٔ  %( ی َّر40ٓی) ڕێژٓ  بێج ٗٓ دٓ
 . .ێجرچ٘ٗب ّذی دٓ ٍٔ ٕرٓ ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی بٔ  رجێک ىٔ ٍٔ

 ّذاّی ک٘ردضخاُ بێج . رٍٔ ّذیکای ّٕ٘ٔ ّذاٍی ضٔ بێج ئٔ ّذ دٓ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ   .7
ک  ڵ خۆیذا بٖێْێج ٗٓ گٔٔ کاُ ى ً دۆکۆٍێْخٔ رجٔ ّذ ضٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ پێ٘یطخٔ ّٕ٘ٔ  .8

ر  ّذیکای ّٕ٘ٔ ُ ضٔ الیٔ  ضْذ کراٗ بێج ىٔ ( پٔ  کاُ/ٗێْٔ/پێْاش اڵحٔ کاُ/خٔ /بڕٗاّأٍ )ڕۆژّأٍ
 ّذاّی ک٘ردضخاُ . ٍٔ
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ظ )چاالکی  ( پێػاّگای ٕاٗب5ٔ) بە دیکٍ٘ێْج ىٔ  ٗٓ ٍٔ ّی کٔ الیٔ ّذ بٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ .9
 غذاری  ظ( بٔ ٕاٗبٔ

ث( ٗ ٕەرٗەٕا دٗٗ پێػاّگای  ث )چاالکی حایبٔ ک پێػاّگای حایبٔ ج یاُ یٔکردبێ   
 ظ(. ظ)چاالکی ٕاٗبٔ ٕاٗبٔ

  غی ٍ٘زیک بٔ ظ بکاث بۆ بٔ ح٘اّێج داٗاکاری پێػکٔ ّذی ّابیْا دٓ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ .10ّٕٔ٘
 ج .ىَێْێ ری خۆی بطٔ ّذی ّٕ٘ٔ ٍٔ ٕرٓ بٔ  ( ی حێذا بێج 8ٓٗ -1کاّی ) رجێک بڕگٔ ٍٔ
غی  بٔ  خػرێج ىٔ بٔ یی ٗ غیاٗی ٍاٍۆضخایی دٓ ضخٔ رجی جٔ ٍٔ  ّذ ىٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ .11ّٕٔ٘

ظ  ح٘اِّ داٗاکاری پێػکٔ کاُ( دٓ حٔ حایبٔ  ُ پێذاٗیطخیٔ گػج )خاٗٓ  کاری ٗاحٔ ٍ٘زیک ٗ غێ٘ٓ
 ُ. بکٔ

 غی ٍ٘زیک کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ

 ٗحِ. ڵ خۆیذا بٖێْێج بۆ ڕۆژی چاٗ پێکٔ گٔ ئاٍێری ٍ٘زیک ىٔ ّذ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ  پێ٘یطخٔ   
 کاری غی غێ٘ٓ کاُ بۆ بٔ پێذاٗیطخیٔ  
   ڵ خۆیذا بٖێْێج بۆ ڕۆژی چاٗ  گٔ کاّی ٕێڵکاری ىٔ ضخٔ رٓ ّذ کٔ ٍٔ ٕرٓ ّذی بٔ رٍٔ ّٕ٘ٔ  پێ٘یطخٔ  
 ٗحِ. پێکٔ  

  : ٗەرگرحِ ىە کۆىێژ ٗ ضک٘ه ٗ بەغەکاّی ٗەرزظً غخٔ ٕٔ

 دەرچ٘ٗاّی پۆىی دٗاّسەی ئاٍادەیی أ/ 

زاّطخی            یا  دٗاّسەی ئاٍادەیی بەغٚ ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار دەبێج حەّٖا دەرچ٘ٗٙ پۆىٚ .1
 ( بێج. 2016-2015ٗێژەیی ضاڵٚ)

پاڵێ٘راٗ دەبێج دەرچ٘ٗی خ٘ێْذّگەکاّی ضْ٘ٗری ٕەرێَی ک٘ردضخاُ بێج یاُ ىە ّاٗچە  .2
بە ٍەرجێک حاقیکردّەٗەکاّی بە پێی ضیطخَی ٕەرێَی  رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضخاّیٔ

                              ک٘ردضخاُ ئەّجاً دابێج.                                                                                                       
 ٗٗحر بێج.( یا ضەر1990ق٘حابٚ / خ٘ێْذکار دەبێج ىەدایک ب٘ٗٙ ضاڵٚ) .3
 %( َّرە بۆ ٕەردٗٗ ڕەگەز کەٍخر ّەبێج. 60پێ٘یطخە حێکڕای َّرەکاّٚ ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ىە ) .4
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%(ی َّرە ىەضەر کۆَّرەکەی دەبێج 60ىە کاحی پێػبڕکێذا ڕەچاٗی َّرە دەکرێج بە ڕێژەی ) .5
یی )اىيیاقت اىبذّیت( پاڵێ٘راٗ دەبێج ٗ حێیذا  ضخٔ %(ی َّرە ىەضەر ىێٖاح٘ٗیی ج40ٔٗ )

  رچ٘ٗبِ. دٓ
( بۆٙ ٕەیە داٗاکارٙ پێػکەظ 2015-2014ق٘حابٚ/ خ٘ێْکار دەرچ٘ٗٙ ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ ) .6

بکاث ، بە ٍەرجێک ىە ٕیچ کۆىێژیک یا پەیَاّگایەک ٗەرّەگیرابێج ٗ َّرەکەغٚ ىەگەڵ َّرەٙ 
 ( بگّ٘جێج، ٗ بەڵێْْاٍەی پێ پڕ بکرێخەٗە. 2016-2015ضاڵٚ خ٘ێْذّٚ )

 ( ضٌ بۆ کچ کەٍخر ّەبێج.155( ضٌ بۆ ک٘ڕ ٗ )165بااڵٙ ىە ) دەبێج ق٘حابٚ / خ٘ێْذکار .7
 دەبێج ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ىە پػکْیْٚ حەّذرٗضخٚ گػخٚ دەرچ٘ٗبێج. .8
دەبێج ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ىە چاٗپێکەٗحْٚ کەضێخٚ ٗ حاقیکردّەٗەٙ جەضخەیٚ )اىيیاقە اىبذّیە( ٗ  .9

 )حەکْیکٚ کاراٍەیٚ، ٍٖارٙ( دا دەربچێج.
کار پێ٘یطخە جو ٗ بەرگٚ حایبەحٚ ٗەرزظ ىەگەڵ خۆیذا بٖێْێج بۆ ق٘حابٚ / خ٘ێْذ .10

 چاٗپێکەٗحْٚ کەضێخٚ ٗ ئەٗ ڕۆژاّەٙ حاقیکردّەٗەٙ حێذا ئەّجاً دەداث.
دەبێج ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ىە کاحٚ پػکْیْٚ حەّذرٗضخیذا کە ئەّجاٍٚ دەداث ٕەٍ٘ٗ  .11

، پػکْیْٚ کۆئەّذاٍٚ دیکٍ٘یْخەکاُ ٗەک پػکْیْٚ دڵ، ضۆّەرٙ ٕەّاٗ، پػکْیْٚ گ٘رچیيە
ٕەّاضە، پػکْیْٚ پێطج، )پػکْیْەکاّٚ خ٘ێِ( گرٗپٚ خ٘ێِ ٗ ڕێژەیٚ ٕیَۆگڵۆبیِ ٗ چەٗرٙ 

 ٗ غەکرە بێْێج.
 پێ٘یطخە پێػکەغکار ىە ّی٘ەٙ َّرەٙ ضەرجەً حاقیکردّەٗەکاُ زیاحر بە دەضج بٖێْێج. .12
 دەبێج پێػکەغکار ٕاٗاڵحٚ ڕەضەّٚ ک٘ردضخاُ بێج. .13

 ب / پاڵەٗاّاُ  
ەژٍار دەکرێِ بە ٍەرجێک ضێ ئیساّاّی ٕەڵبژاردەکاّی ک٘ردضخاُ ٗ عێراق ٗەک٘ پاڵەٗاُ یار .1

 حا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری ٗەرگرحِ. یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ج بەضەرب٘ٗبێ رّٔضاڵ حێپە
بۆ یاری حاک ٗکۆٍەڵەکاُ بە ، پيەی یەکەً حا ضێیەٍی بەدەضج ٕێْابێج ىەضەر ئاضخی عێراق .2

حا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری  یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ بەضەر ب٘ٗبێجڵ حێْەپەڕٍەرجێک ضێ ضا
 ٗەرگرحِ.

پيەی یەکەً حا ضێیەٍی بەدەضج ٕێْابێج ىەضەر ئاضخی ٕەرێٌ بۆ یاری حاک ٗکۆٍەڵەکاُ بە   .3
حا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری  یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ ج بەضەرێبٍەرجێک ضێ ضاڵ حێْەپەڕێ

 ٗەرگرحِ
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یەکەٍی بەدەضج ٕێْابێج ىەضەر ئاضخی پەرٗەردەکاّی پارێسگا ٗ ئیذارە  پيەی .4
 بەضەر ێجيبضەربەخۆییەکاّی ٕەرێٌ بۆ یاری حاک ٗکۆٍەڵەکاُ بە ٍەرجێک ضێ ضاڵ حێْەپەڕ

 حا بەرٗاری پێػکەغکردّی داٗاکاری ٗەرگرحِ. یذا مٔ ٗاّیٔ پاڵٔ
ّاٗچە دضخاُ بێج یاُ ىە پاڵێ٘راٗ دەبێج دەرچ٘ٗی خ٘ێْذّگەکاّی ضْ٘ٗری ٕەرێَی ک٘ر .5

بە ٍەرجێک حاقی کردّەٗەکاّی بە پێی ضیطخَی ٕەرێَی ،بێج  رێٌ ی ٕٔ ٗٓ رٓ ماّی دٓ م٘ردضخاّیٔ
 ک٘ردضخاُ ئەّجاً دابێج.

، ٗە ئەگەر حەٍەّٚ ( ضاڵ زیاحر ّەبێج30حەٍەّی ىە )%( بێج 50ٗکۆَّرەٙ ضەرٗٗٙ )   .6
 ّٚ پاراىێو ٍاٍەڵەیاُ ىەگەڵ دەکرێج.(ضاڵ بێج بە غێ٘ازٙ خ٘ێْذ35-30پاڵەٗاُ ىە ّێ٘اُ )

یا ضاڵی پێػخری خ٘ێْذُ بێج ، بە ٍەرجێک ىە ٕیچ زاّکۆ ٗ  ،دەرچ٘ٗی ٕەٍاُ ضاڵ .7
 اٍەی پێ پڕ بکرێخەٗە.ْٗەرّەگیرابێج ٗ بەڵێْ  (ث حایبٔ -یٕي )حنٍ٘ی ٗ ئٔ پەیَاّگەیەک

ەضەربْەٍای دەرچ٘ٗاُ بە پێێ ژٍارەی داٗاکراٗ ىە پالّی زاّکۆکاُ ٗە بە پێی کێبڕکێ ى .8
 کۆَّرە ٗەردەگیرێِ.

%( کەٍخر 60پێػکەغکاراُ ىە دەرچ٘ٗاّی خ٘ێْذّی پیػەیی دەبێج حێکرای َّرەیاُ ىە )  .9
 ّەبێج.

َّرە بۆ کۆَّرەکەی دەبێج  ی%( 60ىە کاحی پێػبڕکێذا رەچاٗی َّرە دەکرێج بە ڕێژەی )  .10
  بٔ پاڵێ٘راٗ دەبێج یت(یی )اىيیاقت اىبذّ ضخٔ جٔ َّرە ىەضەر ىێٖاح٘ٗیی ح٘اّطخی ی%( 40ٗ )
 رچ٘ٗبێج. ىێٖاح٘یی ح٘اّطخی دٓ  رجێک ىٔ ٍٔ

بە   پێ٘یطخە کەضی پێػکەغکار دۆکیٍ٘ێْخی ٕەبێج کە ىە الیەُ دەزگا پەی٘ەّذیذارەکاّەٗە  .11
 فەرٍی پػخگیری ىێکرابێج ٗەک٘:

 ا. ىێژّەی ئۆڵۆٍپی ک٘ردضخاُ ٗ عێراق.      
 سگاکاُ.ب. ّ٘ێْەرایەحی ىێژّەی ئۆڵۆٍپی پارێ     

 ج. بەڕێ٘بەرایەحی چاالکی ٗەرزغی پەرٗەردە.       
بە ٍە رجێک  . ٗەرگرحْی پاڵەٗاّاُ بە پێی پالّی ٗەرگرحْی کۆىێژ ٗضک٘ه ٗ بەغەکاُ دەبێج ،12

 % حێپەڕ ّەکاث.15ڕێژەی 

 ُ. . پاڵەٗاّاُ حاقیکردّەٗە ىە پطپۆری حایبەحی خۆیاّذا ئەّجاً دەد13ٓ

ەّذی پێکبٖێْرێج ىەضەر ئاضخی زاّکۆکاُ ٗ بەغەکاّی ٕاٗغێ٘ە ىە ضْ٘ٗری . ىێژّەیەکی ّا14ٗ
 پارێسگاکاّذا بە ٍەبەضخی ئەّجاً داّی چاٗپێکەٗحِ ىەگەڵ پاڵەٗاّاّذا.
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( پێػکەظ کردُ ٗ حاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی ىە یەك ماحی 2017-2016. بۆ ضاڵی خ٘ێْذّی )15
 ً دەدرێج. دیاریکراٗدا ىە ضەرجەً زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ئەّجا

    

زاّنۆ   رگرحْی ق٘حابیاُ ٗ خ٘ێْذماراُ ىٔ ماّی خ٘ێْذُ ٗٓ : رێَْاییّٔۆیەً
 رێٌ: ماّی ٕٔ مْینیٔ پ٘ىیخٔ

ب٘ ق٘حابیاُ ٗ   حٔ رفٔ خطاّذّی دٓ ماُ، ڕٓ مْینیٔ ی زاّنۆ پ٘ىیخٔ ٗٓ ماّی مردّٔ ضخٔ بٔ ٍٔ  مێل ىٔ یٔ
ماىۆری٘ش.  ی بٔ ضخٖێْاّی بڕٗاّأٍ دٓ ب٘ بُٔ  خ٘ێْذُ بذٓ  بٔ  ی درێژٓ ٗٓ خ٘ێْذماراُ ب٘ ئٔ

ی  ٗاٗمردّی بڕٗاّأٍ ُ ب٘ حٔ ظ بنٔ ح٘اِّ داٗامارٙ پێػنٔ ماُ دٓ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ دٓ
ٗ  یاُ دەگّ٘جێج. ئٔ مٔ ڵ پطپ٘رییٔ گٔ ىٔ  دا مٔ مْینیأّ حٔ  ٗ م٘ىێژٓ مْینی ىٔ ماىۆری٘ضی حٔ بٔ
 ُ( . مٔ ٗاً دٓ ً دٓ مٔ )قۆّاغی یٔ  گیرێِ ىٔ ردٓ مْینی ٗٓ مۆىێژی حٔ  ىٔ  مٔ  یَاّگٔ ی پٔ رچ٘ٗأّ دٓ

ّذی  ٍاُ ڕێَْایی ّاٗٓ ٗا ٕٔ بێج ئٔ ماُ ّٔ مْینٔ م٘ىێژی حٔ  ماُ ىٔ یَاّگٔ می پٔ ر پطپۆرییٔ ٕٔ
 مرێج. جێذٓ ر جێبٔ ضٔ رگرحْی ق٘حابیاُ/ خ٘ێْذماراّیاُ ىٔ ٗٓ

 یاُ: مْینٔ ٘ىیخٔزاّنۆ پ  رگرحِ ىٔ ماّی ٗٓ رێَْاییٔ
ً  بێج. ئٔ یی دٓ رچ٘ٗاّی ئاٍادٓ ماُ ب٘ دٓ زاّطخیٔ  غٔ رگرحْی بٔ %(ێ پالّی 50ٓٗی ) .ڕێژ1ٓ

ً  مٔ قّ٘اغی یٔ  ىٔ   ٗٓ رگرحْی ق٘حابیأّ ّذی ٗٓ ی ّاٗٓ ڕێگٔ  ىٔ  ق٘حابی ٗ خ٘ێْذمارأّ
 گیریِ. ردٓ ٗٓ

ٍطاىێ خ٘ێْذُ ٗ ضااڵّٚ  رچ٘ٗاّی ئٔ ب٘ دٓماُ  زاّطخیٔ  غٔ  رگرحْی بٔ %( پالّی 50ٓٗی ) .ڕێژ2ٓ
 بگرێج.ۆخ  ً (ێع ىٔ ً ٗضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗاّی )یٔ دٓ  ً پالّٔ رجێل ئٔ ٍٔ بێج بٔ پێػ٘ٗ دٓ

 بێج. دٓ  ٗٓ ی خ٘ارٓ ً غێ٘ٓ بٔ  رچ٘ٗأّ ٗ دٓ رگرحْی ئٔ ٍەرجٚ ٗٓ
( ضاڵ 40)  ّیاُ ىٔ ٍٔ ٗ حٔ  زیاحرٓ%( 65)  یاُ ىٔ ی حێنڕای َّرٓ ٗ ق٘حابی / خ٘ێْذمارأّ ّیا ئٔ ا.حٔ

  رگرحِ ىٔ ُ ب٘ ٗٓ ظ بنٔ ح٘اِّ داٗاماری پێػنٔ ق٘یَی( دٓ ی حٔ پێی ضاڵْأٍ )بٔ  ری٘ٓ پٔ حێْٔ
ٍی پاراىیو ٗ  ضیطخٔ  می دیارینراٗ( بٔ یٔ رێژٓ ٍێْْەٗە )بٔ ی دٓ ٗأّ ماُ. )ئٔ مْینیٔ مۆىێژە حٔ

 مرێج(. ه دٓ گٔ ئێ٘اراُ ٍاٍەڵەیاُ ىٔ
ٗخ٘ پاظ  ماىۆری٘ش ڕاضخٔ ٗاٗمردّی خ٘ێْذّی بٔ رگرحِ ب٘ حٔ ظ مردُ ٗ ٗٓ پێػنٔب. 
ی  ماث ٗ ىٔ ڕێگٔ ضج پێذٓ ً( دٓ مٔ ّجاٍی م٘حایی حاقیکردّەٗەکاُ )خ٘ىی یٔ رچّ٘ٗی ئٔ دٓ
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ُ  الیٔ  ث ىٔ ف٘رٍێنی حایبٔ  ضخٔ بٔ ً ٍٔ درێج. ب٘ ئٔ ّجاً دٓ ئٔ  حی حۆٍاری زاّنۆٗٓ رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔ
 مرێج. ظ دٓ دابٔ  ٗٓ مأّ مْینیٔ رضێ زاّنۆ پ٘ىیخٔ ٕٔ

ی  ٗٓ رئٔ بٔ ربگیرێج ىٔ ظ مرد ٗٓ داٗاکارٙ پێػنٔ  ر ق٘حابٚ/ خ٘ێْذمارێل مٔ ٕٔ  رج ّیٔ ٍٔ 
ماُ  ی م٘رضیٔ ٗٓ بێج. ب٘ پڕمردّٔ ماُ دٓ زاّطخیٔ  غٔ پێی پالّی بٔ پێػبرمێ بٔ  رگرحِ بٔ ٗٓ
ر ب٘  پێ٘ٓ  مرێج بٔ رچّ٘ی دبيۆً دٓ ی دٓ َّرٓ ّذی رگرحِ،رێسبٔ پێی پالّی ٗٓ بٔ
 مارّإێْرێج. رێنی حر بٔ ماُ ٗ ٕیچ پێ٘ٓ ٗح٘ٗٓ رمٔ ضٔ  ضخْیػاّنردّی خ٘ازیارٓ دٓ

جێ  ر جێ بٔ ضٔ ماّی ق٘حابیاّیاُ ىٔ ٍ٘ٗ رێَْایٔ زراٗ بِ یاُ ّا( ٕٔ گیرێِ)دأٍ ردٓ ی ٗٓ ٗأّ ج. ئٔ 
ماّیاُ ب٘  رٍاّگٔ ر فٔ راٍبٔ ٗەزارحَاُ بەرپرش ّیە بٔ بُ٘( ٗە ی ئاٍادٓ ) رێژٓ مرێج ٗاحٔ دٓ

 ٗاٍنردُ. ث ٗدٓ پێذاّٚ ٍۆىٔ
چاٗ  ماىۆری٘ش ضْ٘ری ج٘گرافی ڕٓ ٗاٗمردّی بٔ رگرحْی ق٘حابیاُ / خ٘ێْذماراّذا ب٘ حٔ د. ىە ٗٓ

  َاییٔاڵً رێْ بٔ  ٗٓ ٗاٗمردّی دبيۆٍٔ غار ٗ پارێسگای حٔ  ّذ ّابێج بٔ رگرحِ پابٔ ٗٓ  ّامرێج ٗاحٔ
مرێج، پالّی  چاٗ دٓ ی پارێسگا ڕٓ ٗٓ رٓ غی پارێسگا ٗ دٓ بٔ  ث بٔ بارٓ ماّی خ٘ێْذُ ضٔ گػخییٔ

 ظ دٓ مرێج. ك دابٔ یٔ یَاّگٔ ر پٔ ماّی ٕٔ زاّطخیٔ  غٔ رچ٘ٗاّی بٔ ی دٓ پێی رێژٓ رگرحِ  بٔ ٗٓ
زیِ ٗ  رێِ ّاح٘اِّ دابٔگی ردٓ مْیل ٗٓ ٍی پ٘ىێخٔ ضیطخٔ  ی بٔ ی/ خ٘ێْذمارأّ ٗ ق٘حابیأّ .ئ3ٔ

 ُ. ّجاً بذٓ ئٔ  ٗٓ گ٘اضخْٔ
 ماُ: مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرحْی دٓ غنردُ ٗ ٗٓ ٍیناّیسٍی پێػنٔ

 بێج. مْیل دٓ ی پۆىیخٔ غێ٘ٓ بێج بٔ دٓ  ی حۆٍاری گػخی زاّنۆٗٓ ڕێگٔ  ٗخ٘ ىٔ غنردُ ڕاضخٔ پێػنٔ
 بێج. دٓ (20/8/2016( حا ) 1/8/2016ظ مردُ ) ماحی پێػنٔ

 بێج. دٓ 1/9/2016  رایی ىٔ ی بٔ غێ٘ٓ  ماُ بٔ یاّذّی ّاٗٓ ڕاگٔ
 .8/9/2016  ظ مردُ ٗاحٔ پێػنٔ  مرێج ب٘ گازاّذٓ رخاُ دٓ حٔ  فخٔ ك ٕٔ ی یٔ ٍاٗٓ

 . ٗٓ مرێخٔ رزدٓ ث بٔ زارٓ ب٘ ٗٓ  مٔ رگرحْٔ ّجاٍی ٗٓ ئٔ 15/9/2016  ىٔ
 ّرێج. یٔ گٔ ی زاّطخی ڕادٓ ٗٓ خ٘ێْذّی بااڵ ٗح٘ێژیْٔ حی زارٓ ٗٓ  ّجاٍی م٘حایی ىٔ ئٔ 25/9/2016
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 ماّذا زاّنۆ  ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ ماّی م٘ىێژ ٗ پٔ ٍٔ مٔ رچ٘ٗاّی یٔ گرحْی دٓ : ٗٓ ً یٔ دٓ
 ً بِ (. مٔ رچ٘ٗی خ٘ىی یٔ رجێل دٓ ٍٔ )بٔ

م٘ىێژی   ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ ماُ ىٔ مْینیٔ یَاّگٔ حٔ ی پسیػنی پٔ ىٔ مۆٍٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ا.دٓ
 گیرێج.  ردٓ پسیػنی ٗٓ

مۆىێژی پسیػنی دداُ   ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ ماّی دداُ ىٔ غٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ب.دٓ
 گیرێج. ردٓ ٗٓ
  ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رٍاّطازی پٔ غی دٓ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ج.دٓ

 گیرێج. ردٓ زی ٗٓرٍاّطا مۆىێژی دٓ
مۆىێژی حەکْیکی   ماُ ىٔ خ٘غیٔ غی غیناری ّٔ قۆّاخی یەکەٍی بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ د.دٓ
 گیرێج. ردٓ مۆىێژی پسیػنی ٗٓ  ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ  ّذرٗضخی ىٔ حٔ
ىە ر ئاضخی پارێسگا  ضٔ ٗث)ماربێنردُ ٗمّ٘خرٗه( ىٔ ى٘ژیای ّٔ مْٔ غی حٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ٓ.دٓ

 گیرُ. ردٓ ٗث ٗٓ غی ّٔ ّذازیاری/بٔ مۆىێژی ئٔ
غی  ّذازیاری / بٔ م٘ىێژی ئٔ  ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ  غی ڕٗٗپێ٘ی ىٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ٗ.دٓ

 گیرێج. ردٓ ڕٗٗپێ٘ٗی ٗٓ
غی  ّذازیاری / بٔ م٘ىێژی ئٔ  ر ئاضخی پارێسگا ىٔ ضٔ  غی ٍیناّیل ىٔ بٔ  ً ىٔ مٔ رچ٘ٗی یٔ ز.دٓ

 گیرێج. ردٓ ّیل ٍٗٓینا
  ماّیاُ ىٔ بێج حێنڕایی َّرٓ دٓ  ٗٓ یاّگرێخٔ ماّی )أ.ب.ج.د.ٓ.ٗ.ز( دٓ ی خاىٔ ٗق٘حابی / خ٘ێْذمارأّ ح.ئٔ
 بێج. ٍخر ّٔ %( م80ٔ)

م٘ىێژی   ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ پٔ  غێنی ىٔ ر بٔ ٕٔ  ً ىٔ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ ط.دٓ
رجێل حێنرایی  ٍٔ  گیرێِ. بٔ ردٓ زاّن٘ماّذا ٗٓ  ی پسیػنی ( ىٔ ىٔ مٍ٘ٔ  ىٔ  ٕاٗپطپ٘ری )جگٔ

 (.2)  ی ژٍارٓ پێی خػخٔ ٍخر ّەبێج بٔ %( م75ٔ)  َّرەکاّیاُ ىٔ
مۆىێژٙ   ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ پٔ  رضخاری ىٔ غی پٔ ٍی بٔ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ ٙ. دٓ

 بێج. ٍخر ّٔ %( م80ٔ)  ماّیاُ ىٔ ِ.بە ٍەرجێک حێنڕایی َّرٓپەرضخارٙ ىە زاّکۆکاّذا ٗەردەگیرێ
بەغٚ ٕاٗحا   ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ ً ىە ٕەر بەغێکٚ پٔ ً ٗ ضێ یٔ ً ٗ دٗٗٓ مٔ رچ٘ٗی یٔ ك.دٓ

  مْینی ىٔ ر مۆىێژینی حٔ ٕٔ  بێج ىٔ یاُ ٕٔ مٔ ر پطپۆریٔ گٔ گیرێِ ئٔ ردٓ ماُ ٗٓ مْینیٔ حٔ  ىە مۆىێژٓ
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ب٘ٗ  ماّیاُ ّٔ ر پطپۆرییٔ گٔ الً ئٔ (. ب3ٔ)  ی ژٍارٓ پێی خػخٔ رێٌ. بٔ ی ٕٔ پارێسگامٔر ضێ  ٕٔ
زاّکۆکاّٚ حر )جگە ىەزاّکۆ پ٘ىیخەکْیکیەکاُ(   ماُ ىٔ پطپۆریٔ  م٘ىێژی ٕاٗحا بٔ  ٗا ىٔ ئٔ
ٍخر  %( م75ٔ)  ماّیاُ ىٔ ً بِ  ٗ حێنڕای َّرٓ مٔ ر چ٘ٗی خ٘ىی یٔ رجێل دٓ ٍٔ  گیرێِ بٔ ردٓ ٗٓ
 (.2)  ی ژٍارٓ پێی خػخٔ  بێج بٔ ّٔ

 (2ی ) خػخٔ
 ماُ( مْینیٔ زاّن٘ پ٘ىیخٔ  ىٔ  رێٌ )جگٔ زاّن٘ماّی ٕٔ  ماُ ىٔ مْینیٔ حٔ  یَاّگٔ رچ٘ٗاّی پٔ رگرحْی دٓ ٗٓ

  یَاّگٔ پٔ  مْینی ىٔ غی حٔ بٔ ژ
م٘ڵیژ)ضن٘ه(ی ٕاٗحا 

 زاّن٘  ىٔ
ٕاٗحا  ظ بٔ

 ماّی زاّن٘ م٘ڵیژ)ضن٘ه(ٓىە

 باێ٘ى٘جی زاّطج ّطازیددا .1

 میَیا زاّطج رٍاّطازی دٓ .2

 میَیا زاّطج ضرمردُ .3

 فیسیا زاّطج حیػل .4

 فیسیا زاّطج ری ضرٗغخی ضٔ چارٓ .5

 فیسیا زاّطج پػنْیْی چاٗ .6

 فیسیا زاّطج ماُ پسیػنیٔ  حاقیگٔ  ئاٍیرٓ .7

8. 
ٗث )مارپێنردُ  ى٘جیای ّٔ مْٔ حٔ

 ٗمّ٘خرٗه(
 یجی٘ى٘ج زاّطج

 با مارٓ ّذازیاری ئٔ با مارٓ .9

 ٍیکاّیک ئەّذازیاری ٍیکاّیک .10

 ڕٗٗپێ٘ٙ ئەّذازیاری ڕٗٗپێ٘ٙ .11

 یاضا یاضا ٗ راٍیاری مارگێری یاضا .12

 ماُ راٍیارییٔ  زاّطخٔ یاضا مارگێری ضیاضی .13
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 ئاٍار مارگێری ٗ ئاب٘ٗری ئاٍار ٗزاّیاری ، ئاٍار .14

ی ج٘ری،مارگێری ، گػخگیر مخێبخأّ .15
  خ٘غخأّ ّٔ

 مارگێری مارگێری ٗ ئاب٘ٗری

16. 
ری  غج ٗ گ٘زار، رێبٔ گٔ

غخیاری ،مارگێری  گٔ
 غخیاری زگاماّی گٔ دٓ

 غخیاری گٔ مارگێری ٗ ئاب٘ٗری

 زاّطخی دارایی ٗباّل مارگێری ٗ ئاب٘ٗری مارگێری باّنی .17

 ه ضاٍاّی ئاژٓ مػخ٘ماه ه ضاٍاّی ئاژٓ .18

 ری،باخذاری،بیطخاّناری زگٔ رٓ مػخ٘ماه ری گٔز رٓ .19

 رێَْایی مػخ٘ماىی مػخ٘ماه رێَْایی مػخ٘ماىی .20

21. 
( +  قالٗٓ ىی )غٔ درٗضخی ئاژٓ

 کەالر
 ری ڤیخێرّٔ ری پسیػنی ڤیخێرّٔ

 
 3ی ) خػخٔ

 مْینی م٘ىێژی حٔ  غی زاّطخی ىٔ بٔ مْینی م٘ىێژی حٔ  یَاّگٔ پٔ  غی زاّطخی ىٔ بٔ

 مارگێری باّل +  یژٍێریار

 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ حٔ

 مْینی مارگێری ضيێَاّی حٔ

 مْینی مارگێری دٕ٘ك حٔ

 مْینی ژٍێریاری ٗ دارایی حٔ

ڤاّی  رٗژّأٍ+ ڤاّی رٗژّأٍ+ یاّذُ راگٔ
 ىینخرّٗی ئٔ

 ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ حٔ

 مْینی مارگێری ضيێَاّی حٔ

 مْینی مارگێری دٕ٘ك حٔ

 مْینی ٍیذیا حٔ

 ىینخرّٗی ڤاّی ئٔ رٗژّأٍ

 مْینی مارگێری حٔ ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ حٔ  رچاٗٓ ضٔ +ری  مْینی بازارگٔ حٔ
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 ماُ ٍرٗییٔ

 ی مارگێری بازارگٔ+مارگێری م٘گا 

  ضخٔ رٓ مارگێری مٔ+مارگێری مار
+ گػخگیری    مارگێری ّ٘ٗضیْگٔ+

 ج٘ری

 مْینی مارگێری ضيێَاّی حٔ

 یص مْ٘ى٘جیای داحابٔ حٔ ْف٘رٍاحینی ضيێَاّیمْینی ئی حٔ یص داحابٔ

 بردّی ح٘ر رێ٘ٓ بٔ مْینی ئیْف٘رٍاحینی ضيێَاّی حٔ (NetWorkّیخ٘ٗرك)

 م٘ى٘جیای زاّیاری حٔ

 ماُ مارگێرییٔ  ٍی زاّیاریٔ ضیطخٔ

 ر ٍی مٍ٘پی٘حٔ ضیطخٔ

 پاراضخْی زاّیاری

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ حٔ

 یمْینی ئیْف٘رٍاحینی ضيێَاّ حٔ

 مْینی مارگێری دٕ٘ك حٔ

 مْینی ئامرێ حٔ

 مْ٘ى٘جیای زاّیاری حٔ

 ٗاضازی ٍیناّیل +ضارمردُ ٗ ٕٔ

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ حٔ

 ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ حٔ

 ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ حٔ

،بەرٕەً ٕێْاُ ٗ  ٍیناّیل ٗ ٗٗزٓ
  کاّساکاُ، ٗٗزٓ

 بیْاماری + بیْاضازی + رٗٗپێ٘ٗی + 

 رێگا ٗباُ + درٗضج مردّی رێگا

 ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ حٔ

 ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ حٔ

 ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ حٔ

 ٗىیر غارضخاّی/ٕٔ ّذازیاری ئٔ

 ٗىیر ّذازیاری رێگاٗباُ/ ٕٔ ئٔ .ث

 ریگا ٗباُ/ دٕ٘ك

 

 ازی غار/ ضيیَاّیپالّط ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ حٔ رٗٗپێ٘ٗی+ّذازیاری  ی ئٔ ٗێْٔ

 یاّذُ گٔ ّذازیاری ضيێَاّی مْینی ئٔ حٔ ىینخرُٗ ئٔ +با  مارٓ +یاّذُ  گٔ

 ه ّذٗرضخی مٍ٘ٔ ضخنرد + حٔ ىی دٓ پٔ
حاُ  ڤاّی+ئافرٓ خ٘غٔ ّٔ +رضخاری  +پٔ
ژّاُ ٍْٗاه بُ٘ٗ +داینبُ٘ٗ  ٗىٔ

ری ضرٗغخی +پاراضخْێ  ضٔ +چارٓ

 ٗىێرٔ ّذٗرضخی ٕ مْینی حٔ حٔ

 ّذٗرضخی ضيێَاّی مْینی حٔ حٔ

 ری ضرٗغخی ضٔ چارٓ

 ه ّذٗرضخی ٗ مٍ٘ٔ حٔ
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 ٗەرگرحْٚ دەرچ٘ٗاّٚ پەیَاّگە حەکْیکیەکاُ ىە زاّکۆ پۆىیخەکْیکیەکاُ 
 (4خػخەی)

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

 ژ بەظ ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ بەغی ٕاٗحا ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ  

  .1 ڤێخێرّەری پسیػنیکۆىێژی  کۆىێژی پسیػکی

  .2 کۆىێژی زاّطج/ بەغی زیْذەٗەرزاّی کۆىێژی پسیػکی

  .3 پسیػنی / فاکەڵخی زاّطخە حەّذرٗضخیەکاُ/ ٍایکرۆبایۆىۆجیکۆىێژ کۆىێژی پسیػکی

  .4 پسیػنی ضک٘ڵی حەّذرٗضخی/ ٍیذیکەه ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .5 پسیػنیالب٘رٙ  ّطخیزاماُ/ حەّذرٗضخیٔ  کۆىێژی زاّطخٔ کۆىێژی پسیػکی

 ّذٗرضخی غێخاُ مْینی حٔ حٔ دداُ ّذٗرضخی حٔ

 رٍاّطازی ماُ + دٓ خ٘غیٔ غیناری ّٔ

 ٗىێر ّذٗرضخی ٕٔ مْینی حٔ حٔ

 ّذٗرضخی ضيێَاّی مْینی حٔ حٔ

 ّذٗرضخی غێخاُ مْینی حٔ حٔ

 ماُ خ٘غیٔ غیناری ّٔ

 پخرٗمیَیاٗیاث ّذازیاری دٕ٘ك مْینی ئٔ حٔ ثٗ  غیناری میَیایی + ّٔ

ك +رێَْایی مػخ٘ماىی  پاراضخْی رٗٗٓ
  مٔ +مػخ٘ماه داپ٘غراٗ+رٗٗٓ

 ری زگٔ ماُ +رٓ ج٘أّ

 ڵەبجە ماُ /ٕٔ پرامخینیٔ  زاّطخٔ .ث

 مْینی ئامرێ حٔ

 می رٗٗبٍ٘ٗی رٗٗٓ بٔ

 ری زگٔ رٓ

 ضازی رٗٗبٍ٘ی پیػٔ بٔ
ماُ /  پرامخینیٔ  مْینی زاّطخٔ حٔ

 ڵەبجە ٕٔ
 ضازی خ٘راك پیػٔ

 ه ضاٍاّی ئاژٓ ڵ + درٗضخی ئاژٓ
ماُ /  پرامخینیٔ  مْینی زاّطخٔ حٔ

  ڵەبجە  ٕٔ
 ه ضاٍاّی ئاژٓ
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  .6 کۆىێژ/ فاکەڵخی زاّطج/ بەغی کیَیا کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .7 کییحەّذرٗضخیەکاُ/ کیَیای ژیاّی کيیْ کۆىێژی زاّطخە کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .8 ضڕمردُزاّطخی  ماُ/ حەّذرٗضخیٔ  کۆىێژی زاّطخٔ کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .9 کۆىێژی کػخ٘کاڵ ڤێخێرّەریپسیػنی کۆىێژی 

  .10 کۆىێژی زاّطج/ بەغی فیسیک کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی کارەبا

  .11 حَاحیککۆىێژی زاّطج/ بەغی ٍا 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 ضک٘ڵی زاّطج/ پخرۆىیۆً جیۆضایْسی ّٔ ٗث کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی ّٔ

 ی یاضاکۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغ
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 بەغی ئاٍار کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری/ کۆىێژی زاّطج/ بەغی ٍاحَاحیک

  .18 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری) جگە ىە بەغی ئاٍار( کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا
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 َاّگاەیٗ پ ۆزاّک ە( ىٚۆیزاّک ٙۆٗخە) راضخرگرحْٚەٗ ٚیَْاێر :ً یٔ یاّسٓ
 ک٘ردضخاُ َٚێرەٕ کاّٚیەحکٍ٘

 :رگرحِە/ پالّٚ ًٗەکیە

 ێٗ ج ەئاٍاد ظ،ەب ،ڵضک٘ ،ەَاّگەیپ خٚەڵفاک ژ،ێىۆک ،ۆزاّک ُیەالەى ەى ۆٗخەراضخ رگرحْٚەٗ
 کاّٚەّاغۆٙ ق ێپەرابردٗدا ب ّٚاڵضا ەپالُ ى سٍٚیکاّیٍ چاٗکردّٚڕە ەب جێکرەد ێجەب

ک٘ردضخاُ دٗاٙ  َٚێرەٕ کاّٚیەحکٍ٘ ۆزاّک ەى ْذُێپالّٚ خ٘ کردّٚەئاٍاد ٙەضۆپر
 ْذّٚێخ٘ ۆب جێبەّ ٍخرەک%(20ە)ى کەیەژێر داەکەپالّ ەى ەٗ ،ەٗەحەزارەٗ ُیەالەى ضْذکردّٚەپ

 ارٙیّذازەٗ ئ ػکٚیپس ٙەڵەٍۆک کاّٚەژێىۆک ەى ْذُێخ٘ ەرگرحْەٗ ًەئ ج،یکرەد رخاُەح وێپاراى
 .ەٗەخێّاگر اضای حٚەڵە/ فاکژیىۆکەى اضای غٚەٗ ب

 :ێػبرکێکردُ ٗ پ ظەػکێپ یرجە/ ًٍەدٗٗ

 ُیەالەى داەکەپالّ ە)درٗش اىَفاضيت( ى رٙۆپطپ ٙەٙ ٗاّ ێػبرکێپ ٙەَّر ِیٍخرەک -1 
 ەى کخراٗیە کٚێ٘ازێغە. بٙۆخ ّذٙەحَەبیٗ حا رٙۆٙپطپ ێپەب جێکرەد ارٙیزاّطخٚ د غٚەب

 . کاّذاۆزاّک

 ٚڵضا ۆ( بٚەیژێک٘ردضخاُ )ىقٚ زاّطخٚ ٗ ٗ َٚێرەٕ کاّٚیە ٚەیئاٍاد رچ٘اّٚەد -2
خ٘ىٚ  ّٚرچ٘اەد ەى ێػبرکێپ ۆب ُ،ەبک ظەػکێداٗاکارٙ پ ح٘اِّە( د2016- 2015)ْذّٚێخ٘
( 30) ەى اُیّەٍەٗ ح جێبەّ ٍخرەک%(60) ەى اُەییئاٍاد ٙەَّرۆک ێرجەٍەب ٍذا،ەٗ دٗٗ ًەکیە
 .جێبەّ احریز ڵضا

 ە( ک2015 – 2014)ْذُێخ٘ ٚڵضا ۆ( بٚەیژێ)ىقٚ زاّطخٚ ٗ ٗ کاّٚیە ەییئاٍاد رچ٘اّٚەد-3
 ۆب ج،ێبەد اُیکردّ ظەک عێٍافٚ پ راُٗیگەرّەٗ ثەبیحکٍ٘ٚ ٗ حا کٚۆیەزاّک چیٕ ەى
 ڵضا(30) ەى اُیّەٍەٗ ح جێبەّ ٍخرەک %(60) ەى اُەییئاٍاد ٙەَّرۆک ێرجەٍەب ێػبرکێپ
 .جێبەّ احریز
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 ٍافٚەک ٙەغاّەب ٗەئ ۆب ێػبرکێپ ەبچْ ح٘اِّەد پیػەییەکاُ یە ٚەیئاٍاد رچ٘اّٚەد-4
 اّٚرچ٘ەد ۆ. بْذکاراُێ/خ٘اُیق٘حاب رٙەبێر ەٕاح٘ٗ ى ییَْاڕێٙ  ێپەب ،ەیەٕ اُیکردّ ظەػکێپ

 ٍخرەک %(60) ەیاُ ىەَّرۆک کێرجەٍە(، ب2015-2016) ْذّٚێخ٘ ٚڵضا ٚ،ەیػیپ ەییئاٍاد
 .جێبەّ احریز ڵضا(30) ەى اُیّەٍەٗ ح جێبەّ

 ۆب ەٗەرەد حاّٚاڵٗٗ ەى ٚۆیزاّک ٙۆٗخەراضخ ْذّٚێٕاّذاّٚ داٗاکارٙ خ٘ ضخٚەبەٍەب-5
 حٚڵەٗە٘دێٗ ّ اّٚیضخاُ ٗ بک٘رد َٚێرەٕ رٙەٗرٗبەد کاّٚەحاڵٗٗ کاّٚیە ٚەیئاٍاد رچ٘اّٚەد
 ٍٚەطخیض ەب اُیرگرحْەٗ ۆب جێبکر ارٙید رگرحِەپالّٚ ٗ ٙەٗەرەد ەى کەیەژێر ێکرەد

 .ەَّرۆٗ ک رچُ٘ٗەد ٚڵٗ ضا ُەٍەح ک٘ەٗ رج،ەٍ ێّذەٕەغٚ کردُ ىۆچاٗپ ەڵگەى و،یپاراى

 ّٖاەح ەٗۆزاّک ُیەالەىەٗ ەٗەکاحەد ڕچ ۆزاّک کیە ۆکردّٚ ب ظەػکێٍافٚ پ ّٖاەداٗاکار ح-6
 .جیکرەد ذیبُ٘ٗ کاّذ ەطخیغا غٚەب کۆیەب

 ۆب ُ،ەکەد وێپاراى ٙەژێر رەضەى ێػبرکێپ ە( ٕاح٘ٗ 4، 3،  2) ٚڵخا ەى ەک ٙەٗاّەى ەجگ-7
 کاّٚییەَْاڕی چاٗکردّٚەر ەب راق،یٗ ع ٌێرەٕ کاّٚیە ٚەیئاٍاد ػ٘ٗٙێضاالّٚ پ رچ٘اّٚەد
 ٍاەبْ ەخێبەد ەغاّەب ٗەى ۆٗخەراضخ رگرحْٚەٗ ذکردّٚیکاّذ ٙەَّرەٗ ّذا،ەٍەح ٗەَّر ەى ویاىڕپا
 کٚەیەژّێى ُیەالەى ەٗ  رچُ٘ٗ،ەد ٚڵضا ەى غٚۆچاٗ پ ە، ب ویپاراى ٙەژێٙ ر ێبرکپػ ۆب
 .جێکرەد ارٙید ْذُێخ٘ ێیکر کێغەب رەٕ ۆب ث،ەبیحا

 ذاریّذە٘ەیپ ٙۆزاّک  َاّگاٙەی/ پىخٚە/ فاکژێىۆک ٍارٙۆح ەى ۆٗخەاضخڕکردُ  ظەػکێپ -8
 .جێبەد

 ەب کاّذاۆزاّک ەڵگ ەى ّگٚەٍإەٕ ەب جێکرەد ەئاٍاد رگرحِەٗ ّذٙەّاٗ ُیەالەى کێرٍۆف  -9
 .ٗەردەگیرێج ەٗ زاّکۆالیِ کاّٚیەاریزاّ ەض٘ٗد ى ەٗ کخراٗ،یە کٚێ٘ازێغ

 :ٗحِەکێکردُ ٗ چاٗپ ظەػکێ/ پًیە ێض

 ژٙڕۆکاث  ِییدٗا ەٗ ،ەٍەطخیض ًەب اُۆیپالّٚ خ کردّٚەئاٍاد ۆب ُەکەکارد کاُۆزاّک -1
 . ثەزارەٗ ۆب اُیکاّەّاردّٚ پالّ ۆب جێبە( د 21/7/2016)
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،  ژێىۆک ٍارٙۆح ەى خۆٗەراضخ( (24/8/2016حاک٘ ( (24/7/2016 ەکردُ ى ظەػکێپ-2
 .جێبەدەَاّگەیپ خٚەڵفاک

 رغخٚەرپەض ەب ٗحِەکیچاٗپ ٗەٗەکرّیحاق ّجاٍذاّٚەئ ەب جێضخەذەڵٕ ظەزاّطخٚ ب ٙەژّێى– 3
 سٗێئاٍ ثەداىەع کٚێکاّسٍیٍ ەب ژێىۆزاّطخٚ ک ٙەژّێى ای ،ەَاّگەیپ خٚ،ەڵفاک ژ،ێىۆک ّٚەّجٍ٘ەئ

 زاّطخٚ. 

،  ِی)ّ٘ٗض ٘ازٙێغ ەب(1/9/2016)حاک٘  (28/8/2016) ەى ەٗەکردّیٗ حاق ٗحِەکێچاٗپ-4
/   ژیىۆزاّطخٚ ک ٙەژّیى ُیەالەىەٗ جێدرەد  ّجاًەئ ەٗەغەزاّطخٚ ب ٙەژّیى ُیەالە( ىکٚەزار
  ەى احریز ای  ەکەژّیى رٙۆپطپ کٚێّذاٍەئ یەباغخر ٗا ەٗ ج،ێکرەد رغخٚەرپەض،ەَاّگەی،پیىخەفاک
   ًەئ ػخرێپ ەک جێریگەردەٗ ەاّیزاّطخ ەغەب ٗەئ زٍّ٘ٗٚەئ ەٗ ض٘ٗد ى جێب ەکۆاّکز ٙەٗەرەد
 ەی% ( َّر40)  ٙەژێر ە( ، ٗرزظەٗ ەیردەرٗە)پ ک٘ەٗ ەکردٗٗ ٗەرەیپ اُەیٍەطخیض
 ەییئاٍاد ەیَّر یکرایح رەضە% ( ى60)  ەیژێرەٗ جێبەد ەٗەکردّیحاق ٗەئ رەضەى ێػبرکێپ
 رخاُەح ۆب ڵیخا چیٕٗ جێبەد ْذکارێق٘حابٚ خ٘ اٗٙیغ ۆب ّٖاەح ٗحِەکێچاٗپ ەٗ ج،ێبەد

 .جێّاکر

 ەب یطخی٘ێپ یکیکْەٗ ح یرەٗ ّٕ٘ یٗ زاّطخ ەییٗ کاراٍ ییٖاح٘ٗێى ەک ەیاّیرۆپطپ ٗەئ ۆب -5
 یە ییٖاح٘ٗێى ٗەرئەضەى ەکەٗەکردّ یحاق یکاّەَرّ %(10) ەیژڕێ ەیەٕ یرٍەف یْخێکٍ٘ۆد

 .  ەکەْخێکٍ٘ۆگرّگٚ د ی ێپ ەب جێّرەداد

 ِیالۆٗ ٍافٚ زاّک رگرحِەٗ اّذّٚەی/ راگًەچ٘ار

 .جێّرەیەگەادڕ ەٗۆزاّک ُیەالە(  ى18/9/2016)   ەى ییراەب ی٘ازێغ ەب کاُەّاٗ-١

 غکردُەػکێپ ەذگازاّ ۆب(25/9/2016)حاک٘ (18/9/2016ە)ى کەیەفخەٕ ەیٍاٗ-٢
 .جیکرەرخاّذەح
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 ەَاّگەی/پژێىۆک ُیەالەى خجەٗ عێپ کاُەزٍّ٘ٗەئ ەى زاەغار یىکەخ ەى ەگازّذ ەیژّێى-٣
 ّجاًەئ کاُەگازاّذ ەى ْٚیٗ ٗٗردب ەٗەذاچّ٘ٗێپ کذاەیەفخەٕ ەیٍاٗەى ج،ێْرێٕەکذێپ ىخٚەفاک
 .داثەد

 کاّٚەذیکاّذ (28/9/2016حا ) ۆگػٚ زاّک یٍارۆح ُیەالەى کاُەگازّذ یبّ٘ٗ ٗاٗەح یدٗا-٤
کردُ ٗ   ْٚیٗٗردب ۆب جێردرێّەد / بەرێ٘ەبەرایەحٚ ّاٗەّذٙ ٗەرگرحِثەزارەٗ ۆب ٚیحاۆک
 .ٚیحاۆک رگرحْٚەٗ رٍاّٚەف رکردّٚەٗ د ضْذکردّٚەپ

 ۆ)زاّک ەیگێر ەى یکردّ ظەػکێپ یٍاف ەٍەطخیض ًەب رایرگەٗ ەیْذکاری/ خ٘ یق٘حاب ٗەئ -٥
 . جێْی( ّاٍِیال

 :ِیزەٗ داب ەٗە٘اضخْ/گ ًەْجێپ

 ٙەَّرۆٙ ک ێپەب ای ج،ێبەحر د یکاّۆزاّک ەى ە٘ێٕاٗغ یغەب ۆب ّٖاەح ەغاّەب ًەى ِیزەداب-1
 .جێّاکر ِیداب ۆب ٚۆیّاٗخ غٚەب کێرجەٍەب ذایرچّ٘ٗەد ٚڵضا ەى

 ەک ەیغەب ٗەئ ٍاُەٕ ۆب جێبەٕ کٚەیەبژارد ەى احریز ێجح٘اّەد ْذکاری/خ٘یق٘حاب-2
  ێجەػخیّ یْێغ٘ ەیٗەرەدەى رەگەئ ٌێرەٕ یحر یکۆیەزاّک ەى داثەد ّجاًەئ ذاێح ەیٗەکردّیحاق

 . جێّاکر ِیداب ۆب ۆیّاٗخ غٚەبٗ بێج یبّ٘ٗ

 ەحر ک کٚۆیەزاّک ەى ظەب ٍاُەٕۆ( بٚۆیزاّک ٚۆیٗخەراضخ رگرحْٚە)ٗ کاّٚەغەب ەى ِیزەداب-3
 .جێکرەد ِیال ۆزاّک راٗٙیرگەٗ ٙەَّرۆک ِیٍخرەک چاٗٙەر جێریگەردەٗ ِیالۆزاّکەب

ق٘حابٚ  ٚۆیزاّک ٚۆیٗخەراضخ رگرحْٚەٗەب ە( ککاُەَاّگەی)پ کاّٚەغەبەى ِیزەداب -4
ضْ٘ٗرٙ ج٘گرافٚ  چاٗٙەر جێریگەردەٗ ِیالۆزاّک ەب ەک َاّگاەیپ غٚەب ٍاُەٕ ۆب گرُەردەٗ
 .جێکرەد
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 زاوكۆی وخۆیراستً رگرتىیوي فاکًڵتي/ کۆلێژو واوى               

 ظ بٔ ضن٘ه ىخی  مۆىێژ/فامٔ  اّگٔیَ زاّنۆ+پٔ ز

 میَیا    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 1

 رزاّی ٗٓ زیْذٓ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 2

 فیسیل    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 3

 ٍاحَاحیل    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 4

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

 ث ی حایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 6

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

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

 زٍاّی ک٘ردی    خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 9

 بی رٓ زٍاّی عٔ    خَ٘ر /ٍٔ ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 10

 زٍاّی ک٘ردی    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 11

 بی رٓ زٍاّی عٔ    ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 12

 زٍاّی ئیْگيیسی     ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 13

 زٍاّی ضریاّی     ردٓ رٗٓ پٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 14

 ماری غێ٘ٓ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 15

 ٍ٘ضیقا   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 16

 ٍا  ضیْٔ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 17

 راگەیاّذُ   ئەدەبیاث ددیِ اڵحٔ ضٔ 18

 ٗەرزظ     پەرٗەردەٙ ٗەرزغٚ ددیِ اڵحٔ ضٔ 19
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 غەریعە   زاّطخە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ 20

 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   زاّطخە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔ ضٔ 21

  ٙ ئاییْٚحارگ٘مردّی پێع ّ٘ێژٗ   ئاٍادٓ   زاّطخە ئیطالٍییەکاُ ددیِ اڵحٔٔ ض 22

 زٍاّی ئیْگيیسی   حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 23

 زاّطخٚ گػخٚ   حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 24

 زٍاّی ک٘ردی   حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 25

 حی الیٔ زاّطخی مۆٍٔ   حی ڕٓ بْٔپەرٗەردەٙ  ددیِ اڵحٔ ضٔ 26

 باخچەٙ ضاٗایاُ   حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 27

 ٍاحَاحیل   حی ڕٓ پەرٗەردەٙ بْٔ ددیِ اڵحٔ ضٔ 28

 ٍی٘زیل   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی 29

 ماری غێ٘ٓ   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی 33

 یفيَطاز   ماُ ج٘أّ  رٓ ّٕ٘ٔ ضيێَاّی 33

 غج ٗ گ٘زار گٔ   یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ ضيێَاّی 32

 ماُ الحییٔ زاّطخی مۆٍٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 33

 ئیْگيیسی   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 34

 ماُ بیرمارییٔ  زاّطخٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 35

 ر زاّطخی مۆٍپی٘حٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 36

 ی ضاٗایاُ باخچٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 37

 ری ی ّٕ٘ٔ ردٓ رٗٓ پٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 38

 م٘ردی   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 39

 ث ی حایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ   حی رٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 43
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 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   رزظ ٗٓ ی ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 43

 حی رٓ رزغی بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 42

 ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ ضيێَاّی 43

 

 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ

 اىفقٔ ٗ اٗص٘ىٔ   ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ ضيێَاّی 44

 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ   ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ ضيێَاّی 45

  ئاییْٚ ٙحارگ٘پێع ّ٘ێژٗ      ماُ ئیطالٍیٔ  زاّطخٔ ّیضيێَا 46

 مێژوو یذ صادق ماُ/ضٔ ٍرۆییٔ  ٗ زاّطخٔ ردٓ رٗٓ پٔ ضيێَاّی 47

 راٍیارٙیەکاُ  زاّطخٔ   یاضا ٗراٍیاری   ضيێَاّی 48

 ماُ حیٔ ٗڵٔ ث ٗ پ.ّێ٘دٓ ضياضٔ   یاضا ٗراٍیاری   ضيێَاّی 49

 راگەیاّذُ   ُزاّطخە ٍرۆڤایەحیەکا ضيێَاّی 53

 بایۆىۆجی     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی 53

 کیَیا     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی 52

 فیسیل     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی 53

 ٍاحَاحیل     ردٓ رٗٓ پٔ  ضيێَاّی 54

 رزظ ٗٓ   رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك 55

 ىْاضی مۆٍٔ   زاّطخی ٍرۆڤایەحی دٕۆك 56

 دراٍا   حیزاّطخی ٍرۆڤایە دٕۆك 57

 ماری غێ٘ٓ   زاّطخی ٍرۆڤایەحی دٕۆك 58

 گػخی   ضیاضخٔ   زاّطخی ٍرۆڤایەحی دٕۆك 59

 خ٘ێْذّی ئاغخی ٗ ٍاڤ ٍرۆڤ   زاّطخی ٍرۆڤایەحی دٕۆك 63

 خ٘ێْذّی ئیطالٍی    زاّطخی ٍرۆڤایەحی دٕۆك 63
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 ی ئیطالٍی  ردٓ رٗٓ پٔ   ئامری -  ردٓ رٗٓ پٔ دٕۆك 62

 رزظ ٗٓ   ەردەپەرٗ  مۆیٔ 63

 زٍاّی عەرەبی   پەرٗەردە  مۆیٔ 64

 زٍاّی ک٘ردی   پەرٗەردە  مۆیٔ 65

 ٍێژٗٗ   پەرٗەردە  مۆیٔ 66

 ج٘گرافیا   پەرٗەردە  مۆیٔ 67

 پەرٗەردەی ئایْی   پەرٗەردە  مۆیٔ 68

 ئیْگيیسی   پەرٗەردە  مۆیٔ 69

 رّٗساّی  ٗ دٓ  ردٓ رٗٓ پٔ   پەرٗەردە  مۆیٔ 73

 دەرّْٗٗاضی   ئاداب ضۆراُ  73

 ڵْاضی مۆٍٔ   ئاداب ضۆراُ  72

 ٗەرزظ رزظ ٗٓ پەرٗەردە ضۆراُ  73

 ماُ حیٔ ٗڵٔ ّی٘دٓ  ّذییٔ ی٘ٓ پٔ   یاضا ضۆراُ  74

 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   ڵخی زاّطخی ٍرۆڤایەحی فامٔ زاخۆ 75

 رزظ ی ٗٓ دٓ رٗٓ پٔ    ردٓ رٗٓ ىخی  پٔ فامٔ زاخۆ 76

 رّْٗٗاضی دٓ    ردٓ رٗٓ ىخی  پٔٔ فام زاخۆ 77

 ماُ/خاّقیِ رزغیٔ ٗٓ  زاّطخٔ   رزظ  ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ رٍیاُ گٔ 78

 الر  رزظ/مٔ ٗٓ   حی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ 79

 ی ضاٗایاُ  باخچٔ   حی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ رٍیاُ گٔ 83

 فەىطەفە   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ ڕاپەریِ 83

 بی رٓ عٔ زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە / قٔ ڕاپەریِ 82
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 زٍاّی عەرەبی   پەرٗەردەٙ بْەڕەث ڕاپەریِ 83

 زٍاّی ئیْگيیسی   پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ بجٔ ڵٔ ٕٔ 84

 حی رٓ رزظ بْٔ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ بجٔ ڵٔ ٕٔ 85

 رزظ ی ٗٓ ردٓ رٗٓ پٔ   رزظ ٗٓ ی دٓ رٗٓ مۆىێژی پٔ بجٔ ڵٔ ٕٔ 86

 ٍاکاّٚ ئاییِ بْٔ   پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ بجٔ ڵٔ ٕٔ 87

 م٘ردی   پەرٗەردە     رٍ٘ٗ چٔ   88

 حتمْينٚ ٍيذيا   ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی حٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیخٔ 89

 غخیاری ری گٔ رێبٔ   کارگێری ٕەٗىێر.حەکْیکی  پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیخٔ 90

 غخیاری زگاماّی گٔ مارگێری دٓ   .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ ٗىێر مْینی ٕٔ زاّنۆی پۆىیخٔ 93
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 دٗٗاّسەیەً : ٗەرگرحِ ىە خ٘ێْذّٚ ئێ٘اراُ

ٗدەضدخپێکٚ پێػدکەظ  ڕاضدخەٗخۆ ىە زاّکۆکداُ دەبێدج ئێد٘اراُّی پێػکەظ کردُ بدۆ خ٘ێْدذ-1
 .کردُ ىە ضەرەحاٙ ٕەفخەٙ ضێیەٍٚ ٍاّکی ئەیي٘ه دەبێج بۆ ٍاٗەٙ ٍاّگێک

( َّرەی ٗەرگیراٗ ىە بەغدەکاّی زاّکدۆ ٗ پەیَاّگەکداُ بدۆ  ٤٤َّرەی پێػبرکێ بە کەٍخر ىە )-2
برکێی ٗەرگرحِ ٗە بە ٕەٍداُ غدێ٘ە ( دەبێخە بْەٍا بۆ چّ٘ٗە پێػ٢٤١٦ -٢٤١٥ضاڵی خ٘ێْذّی )

 ىە ضااڵّی ئاییْذەدا کەٍخریِ کۆَّرەی ضاڵی پێػخر دەبێخە بْەٍا بۆ پێػبرکێ.

بۆ پالّی خ٘ێْذّی ئێ٘اراُ ڕەچاٗی بْەٍدای زاّطدخی ئەٗ بەغدە دەکرێدج بە غدێ٘ازێک ىەگەڵ -3
 پالّی بەیاّیاّی بەغەکە گّ٘جاٗ بێج.

 )درٗش اىَفاضيە(.ڕەچاٗی ٗاّە پەی٘ەّذیذارەکاُ ّاکرێج -4

 ێج حەّٖا ٍەرجی کۆَّرە دەبێخە بْەٍا.رڕەچاٗی حەٍەُ ٗ ضاڵی دەرچُ٘ٗ ّاک-5
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خ٘ێْدذّی ئێد٘اراُ ىە الیەُ ئەّجدٍ٘ەّی زاّکدۆٗە دەضخْیػداُ دەکرێدج بە  کریدٚضەبارەث بە -6
%( ی ّرخدی ٧٤رێدژەکە کەٍخدر ّەبێدج ىە )بەٍەرجێدک  پێی  حێچ٘ٗی بەغەکەٗ پێذاٗیطدخیەکاّی

 .. ەظ ٗ ک٘ىێژٙ  ٕاٗغێ٘ەٙ زاّکۆ حایبەحەکاُخ٘ێْذّٚ ب

ٗ ىەضدەر بْەٍددای  ەُٕەیە داٗاکداری پێػددکەظ بدک یداُٗ پەیَاّگەکدداُ بۆ کدۆىێژ اّٚ دەرچد٘ٗ-7
 ەُ.کۆَّرەی ئاٍادەیی پێػبرکێ دەک

گ٘اضخْەٗە بۆ ٗەرگیراٗاُ  ىە خ٘ێْذّی ئێ٘اراُ بۆ بەغی ٕاٗغێ٘ەی بەیاّیاُ ّاکرێدج ىەبەر -8
 جیاٗازی کۆَّرە.

ٔ ً : ٗەرگرحِ ىە خ٘ێْذّٚ ضیطخەٍٚ پاراىێو  ضیاّسٓ ی

ٗدەضدخپێکٚ پێػدکەظ  ڕاضدخەٗخۆ ىە زاّکۆکداُ دەبێدجپاراىێدو پێػکەظ کدردُ بدۆ خ٘ێْدذّی -1
 .کردُ ىە ضەرەحاٙ ٕەفخەٙ ضێیەٍٚ ٍاّکی ئەیي٘ه دەبێج بۆ ٍاٗەٙ ٍاّگێک

 %( زیاحر ّەبێج ىە پالّی پێػْیارکراٗی زاّکۆکاُ.٢٤ڕێژەی ٗەرگرحِ )-2

( دەبێخە بْەٍا بۆ چّ٘ٗە پێػبرکێی ٗەرگرحِ ٢٤١٦-٢٤١٥کەٍخریِ کۆَّرەی ضاڵی خ٘ێْذّی )-3
ٗە بە ٕەٍدداُ غددێ٘ە ىە ضددااڵّی ئاییْددذەدا کەٍخددریِ کددۆَّرەی ضدداڵی پێػددخر دەبێددخە بْەٍددا بددۆ 

 :ٙ خ٘ارەٗە پێػبرکێ بەً غێ٘ەیە 

                 َّدددرە کەٍخدددر( ٢٥ىە کۆىێژەکددداّی )پسیػدددکی، پسیػدددکی دداُ، دەرٍاّطدددازی(  ڕەچددداٗی )-
 ٗەرگیراٗ دەکرێج . ىە کۆَّرەی

 ٗەرگیراٗ دەکرێج. ( َّرە کەٍخر ىە کۆَّرەی ٣٤ىە کۆىێژەکاّی ئەّذازیاری ٗ یاضا  ڕەچاٗی )   -

 ٗەرگیراٗ دەکرێج. ( َّرە کەٍخر دەکرێج ىە کۆَّرەی٤٤ەچاٗی ) ڕٕەر  ب٘ارێکی حر  ىە  -

ُ ئەّجدٍ٘ەّی زاّکدۆٗە دەضخْیػداُ دەکرێدج بە پێدی  حێچد٘ٗی کرێی خ٘ێْذّی پاراىێو ىە الیە-4
 .بەغەکەٗ پێذاٗیطخیەکاّی 
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 ضاڵ زیاحر ّەبێج. ٤٤پێْج ضاڵ زیاحر بەضەر دەرچّ٘ٗی ق٘حابی حێپەڕ ّەب٘ٗبێج ٗ حەٍەّی ىە -5

ٗ ىەضددەر بْەٍددای  ەُٕەیە داٗاکدداری پێػددکەظ بددک یدداُبۆکدداّیع دەرچدد٘ٗی کددۆىێژٗ پەیَاّگە-6
 .دەکەُ  ی پێػبرکێکۆَّرەی ئاٍادەی

 ڕەچاٗی ٗاّە پەی٘ەّذیذارەکاُ دەکرێج )درٗش اىَفاضيە(.-7

 ٍە ّاکرێج.ەدابەزیِ ٗگ٘اضخْەٗە بۆ ٗەرگیراٗاُ بەً ضیطخ-8

 تةرخانكزدنى كورسى خويَهدى بؤ راطةياندنكاراى: : چ٘اردەیەً

و سانكؤؤ جؤليةةكهيةكانؤدا وة وؤةو    ( جاَليَوراوي راطةياندى لةيةر بةشيَكى رِاطةياندى لة سانكؤكاى 6وةرطزتهى ) .3
 بةشانةى لقياى يةية وةم شةش كورسية دابةش دةكزيَت بةسةر لقةكاندا.

سةبارةث بة وةوانةى جيَشكةش دةكةى بؤ سانكؤكاى، دةرضووى وامادةيى و جةميانطةى راطةيانؤدى بؤو وة وامؤا ة     .2
 بكزيَت بةدوا بزِوانامة.

خانكزاو بؤةجَى ى جيَشؤىكَى بؤؤ دةرضؤوانى بةشؤى ِراطةيانؤدى لؤة        يةك لةسةر سىَ ى كورسيةكانى خويَهدنى تةر .3
 % كةمرت نةبيَت.65لة  گًجةميانطاكاى دةبيَت، بةمةرجيَك تيَكزاى منزةكانياى لة جةمياى

ىە پەیَداّگە حەکْیکیەکداُ ىە زاّندۆ پۆىيخەمْينيەمداُ يةك لةسةر سىَ ى كورسيةكانى بةشى راطةياندى  .4
 دةرضوانى جيشةيى دةبيَت. بؤ

( ضاڵ بێج 40-35ٗە ئەگەر حەٍەّٚ ق٘حابٚ ىە ّێ٘اُ )( سالَ سياتز بيَت، 35تةمةنى جاَليَوراو نابىَ لة ) .5
 ئەٗا بە خ٘ێْذّٚ پاراىێو ٍاٍەڵەیاُ ىەگەڵ دەکرێج.

جااَلوتو بؤ وةم كورسيانة بة جيَحيَشىكىَ دةبيَت، تاقى كزدنةوةى ليًَاتوويى وةجنام دةدةى لةاليةى ليَذنةى سانسؤةى   .6
% بؤتاقى كزدنةوةى ليًَاتووى دةبيَؤت  43% لةسةر منزةى وامادةيى و رِيَذةى 63بةشةكانى رِاطةياندى بة رِيَذةى 

بة يةردوو شيَواسى نووسني و ضاوجيَكةوتو، بةمةرجيَك لة تاقى كزدنةوةكة دةربضيَت. لةطةلَ جيَشكةش كزدنؤى  
 بةيةموو ضاالكى رِاطةياندى.و بابةتة جةيوةندكارةكانى جةيوةندة  دۆکيٍ٘ێْجيةموو وةو 

لة رؤ ى داواكزدنؤى وةرطزتهؤى دا لؤة ضؤاالكيةكانى دابزِاوبيَؤت، وة دةبيَؤت        ضاڵ زیاحرنابيَت جاَليَوراو سىَ  .7
 ضاالكيةكانى بة دؤكيوميَهت و جشةطريى دةسطاكاى جيَشكةش بكاث.

 پەیَاّگە.ليَذ و نابيَت جاَليَوراو دةرضووى ييض كؤليَذ بيَت وة ياى ناوى سزابيَةةوة لة كؤ .8
 دواى جااَلوتو ناوةكاى بة كؤنووسيَك بةرسدةكزيَةةوة لة ريَطةي تؤماري طشيت سانكؤ بؤ وةسارةث بؤ جةسةند كزدنى. .9
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 ق٘حابی/خ٘ێْذماری خاٗەُ پێذاٗیطخی حایبەث :ەیەً پاّس

رحِ رگد داٗامداری ٗٓ  یدٔ بێج بدۆی ٕٔ رگرحْدی ٕدٔ ماّی ٗٓ رجدٔ ٍٔ ّابیْا مدٔ  ق٘حابی/خ٘ێْذماری -أ 
  مێل ىدٔ یدٔ رگدرحِ ىٔ رگدرحِ بدۆ ٗٓ ّدذی ٗٓ ّاٗٓ حی رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔ  بٔ بناث ظ ٗخۆ پێػنٔ ڕاضخٔ

ث ٗاحە ىە ڕێدددگەی زاّندددۆالیِ داٗاکددداری  پێدددی فدددۆرٍێنی حایبدددٔ  ٍرۆڤایەحییەکددداُ بدددٔ  مدددۆىێژٓ
 . پێػکەظ ّاکاث

ك ٗەرگیدرا  یَاّگەیدٔ پٔ مۆىیژێل یاُ  ر ىٔ گٔ ث ئٔ حایبٔ  یُ پێذاٗیطخ خاٗٓی ق٘حابی/خ٘ێْذمار  -ب 
رگرحِ بۆی  ّذی ٗٓ ّاٗٓ حی رایٔ بٔ رێ٘ٓ بٔٗا  ئٔ  خ٘ێْذّٔ  ٗ جۆرٓ ب٘ٗ بۆ ئٔ ّٔغیاٗ ی  ضخٔ ٗ جٔ

ٗەرگیددراٗ ىە زاّکددۆ ٗ  ی مددۆَّرٓکەٍخددریِ پێی  بیگدد٘ازێخەٗە بددۆ خ٘ێْددذّێنی غددیاٗحر بددٔ  یددٔ ٕٔ
 .پەیَاّگەکاّی ٕەرێٌ

 ڕەچاٗکردّی ضْ٘ری ج٘گرافی :غاّسەیەً

بددددۆ   یددددٔ ك ٕٔ ر پارێسگایددددٔ ٕددددٔ ىٔ  ی مددددٔ زاّنۆیاّددددٔ ٗ خ٘ێْددددذُ ىددددٔ ماُ م٘رضددددیٔ  ی%(08) .أ 
ماّیع بدددۆ  م٘رضدددیٔی %(20)  بێدددج ٗ ىدددٔ دٓ  داّیػدددخ٘ی پارێسگامدددٔی ق٘حابیاُ/خ٘ێْدددذماراّ

ماّی  ّاٗچٔئەٗەی کە چاٗ مردّی  بێج، بە ڕٓ رێٌ دٓ مێی گػج ق٘حابیاُ/خ٘ێْذماراّی ٕٔڕکێب
 .بێج ر پارێسگای ضيێَاّی دٓ ىە ضٔ  بجٔ ڵٔ ٕٔٗ پارێسگای رٍیاُ  گٔ

بددۆ  ٚپێی ضددْ٘ری جدد٘گراف ماُ بددٔ مْینییددٔ حٔ  یَاّگددٔ پٔ ىٔ%(ی ک٘رضددییەکاّی خ٘ێْددذُ 100) .ب 
 .ق٘حابیاّی/خ٘ێْذکاراّی داّیػخ٘ی پارێسگاکە دەبێج

گرحِ رٓ %( 40ٗی ) رێژٓ ( یَاّگٔ مۆىێژ بێج یاُ پٔ)ماُ  غٔ بٔ  حامٔ  رچ٘ٗاُ ىٔ رگرحْی دٓ ٗٓ .ج 
  ٗٓ  بێج رێٌ دٓ رچ٘ٗاّی ٕٔ %(ٙ بۆ د60ٓ)  ٗٓٔ ی حێذای مٔ غٔ بٔ  بێج مٔ دٓ  ٗ پارێسگایٔ بۆ ئٔ

 ٗ  رچ٘ٗاّی ئٔ بۆ دٓرگرحِ ٓ %(ٙ 70ُٗ ) دٗٗ پارێسگا ٕٔ  ىٔ  ی مٔ غأّ ٗ بٔ ٕا بۆ ئٔ رٗٓ ٕٔ
 بێج. ی حر دٓ %( بۆ پارێسگام30ٔ)  ٗٓ  پارێسگایٔ

 ُ ٗ ّاڕەزاییپەی٘ەّذی کرد :ذەیەًڤ حٔ

خ٘ێْذکارەی ّاٗی ىە ٕەر کۆىیژێک یاُ پەیَاّگەیەک دەردەچێج پێ٘یطخە ىە ٍاٗەی ق٘حابی/ئەٗ  .أ 
(ڕۆژ پاظ ڕاگەیاّذّی ئەّجاٍەکاّی ٗەرگرحِ پەی٘ەّذی بە غ٘ێْەکەی خۆی بکاث، بە 10)
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ی٘ەّذی پێچەٗاّەٗە ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی پااڵٗحْی بۆ دەکرێج ٗ حاک٘ ضاڵی خ٘ێْذّی دٗاحر ّاح٘اّێج پە
 ەژٍار دەکرێج.ئبکاث ٗ ٕەرٗەٕا ضاڵی یەکەٍی ٗەرگیراّی بە کەٗح٘ٗ بۆ 

خ٘ێْذکارێل بەپێی ڕیسبەّذی ٕەڵبژاردّەکاّی خۆی ىە کۆىیژێک یاُ ق٘حابی/ ٕەر .ب 
رپرضیارُ  خۆیاُ بٔٗ  پەیَاّگەیەک ٗەردەگیرێج ئەٗا بەٕیچ غێ٘ەیەک ٍافی ّاڕەزایی ّابێج

 .  ٗٓ ی پڕمردّٔ ڵٔ ٕٔ  ىٔ

ٕەر ّەگّ٘جاُ یاُ ٕەڵەیەک ىە ئەّجاٍی ٗەرگرحْیذا ٕەب٘ٗ ی خ٘ێْذکارە٘حابی/قئەٗ  .ج 
خ٘ێْذکارێنی حر پەی٘ەّذی بەٗ خ٘ێْذّە بکاث کە ّاٗی  ق٘حابی/پێ٘یطخە ضەرەحا ٗەک ٕەر 

( ڕۆژ ىە ڕاگەیاّذّی ئەّجاٍەکاّی ٗەرگرحِ فۆرٍی 10حێیذا دەرچ٘ٗە ٗ پاغاُ ىە ٍاٗەی )
کاری پارێسگاکەی خۆی پڕبکاحەٗە ٗ دٗا ٗەاڵٍییاُ ىێ ّاڕەزایی ىە ٍەڵبەّذی ڕاٗێژ

ٕیچ  بەرەٗڕٗٗٙٗەربگرێج ضەبارەث بە بەردەٗاً بّ٘ٗی ىەضەر خ٘ێْذّەکەی حاٗەک٘ 
جۆرە ىێپرضیْەٗەیەکی یاضایی ّەبێخەٗە کە ببێخە ٕۆی دابڕاّی ىە خ٘ێْذُ ٗ 

 ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی ٗەرگرحْەکەی.
 گەڕاّەٗەی پااڵٗحِ :دەیەً ژ ٕٔ

زاّنۆ  رگرحِ ىٔ بۆ ٗٓ  ب٘ٗپاڵێ٘راٗ(2016-2015)ىە ضاڵی خ٘ێْذّیخ٘ێْذکارەی کە حابی/ٗ ق٘ 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   یٔ ی ٕٔ ٗٓ ڕأّ ٍافی گٔ (2017-2016)بۆ ضاڵی خ٘ێْذّیٗا  ئٔ
  زرابێج یا ىٔ ٍٔ رجێل دأّ ٍٔ بٔ ەژٍار بکرێجئی بە کەٗح٘ٗ بۆ (2016-2015)ضاڵی خ٘ێْذّی 

 .گیرابێج رّٔ ٕيی( ٗٓ ث )ئٔ می حایبٔ زاّنۆیٔ

 خۆحەرخاّکردُ بۆ خ٘ێْذُ : ّۆزدەیەً

خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗەردەگیرێج دەرچ٘ٗی ٕەر ئاٍادەییەک یاُ ىە خ٘ێْذکارەی ٗ ق٘حابی/ ئٔ .أ 
ەک بێج پێ٘یطخە بە حەٗاٗی خۆی بۆ خ٘ێْذّەکەی حەرخاُ بکاث ٗ بە ٕیچ غێ٘ەیەک پەیَاّگەی

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

کە ىە خ٘ێْذّی بەیاّیاُ ٗەردەگیرێج ئەگەر پێع ٗەرگیراّی خ٘ێْذکارێل ق٘حابی/ ٕەر .ب 
ە پێػخر بەدەضخی ٕێْاٗە، ئەٗا پێ٘یطخە بە حەٗاٗی داٍەزرابێج بە ٕەر بڕٗاّاٍەیەک ک



 

49 

 ٍ٘ڵەحٚ  ەحی ٗەرگرحْیێخۆی حەرخاُ بکاث بۆ خ٘ێْذّەکەی ٗ خۆی بەرپرضە ىە چۆّ
ىە ٗەزارەحەکەی خۆی بە پێی یاضای خسٍەحی غارضخاّی )قاُّ٘ اىخذٍت خ٘ێْذُ 
ەکەی پێ خ٘ێْذّ مردّی ئەگەر ٗەزارەحەکەی ٍۆڵەحی پێ٘یطخی بۆ حەٗاٗ  ٗٓاىَذّیت(، 

 -ّەدا ئەٗا ّاٗی دەضڕێخەٗە ٗ خ٘ێْذّەکەی ٕەڵذەٗەغێخەٗە.

 :ً بیطخٔ

ی  رٍاّگٔ الیەّە پەی٘ەّذیذارەکاّی زاّکۆکاُ ٗفٔ جێبەجێ کردّی گػج ئەٗ ڕێَْاییاّە ىە ئەضخۆی
،  ی زاّنۆالیْە ژّٔێى  ٗ رگرحِ ٗٓ دٗاداچُ٘ٗ/بەڕێ٘بەرایەحی ّاٗەّذی  خ٘ێْذُ ٗ پالُ داّاُ ٗ بٔ

 .خاڵ ٗ بڕگەیەک بە پێی حایبەحَەّذی خۆی بۆ ٕەر

 مۆحایٚ
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 ەکاّی ٗەرگرحِيٍەرجە حايبەحي

لً رگرته وي بۆ ز  
 ی ومري تێكرای

  دواوسي پۆلی
رجێك مً بً  

 أ
پسیػدددنيەکاُ )پسیػدددنی ، پسیػدددنی  کدددۆىێژە

 ی(دداُ ، دەرٍاّطاز
ٍخر  % مددد85ٔ
 بێج ّٔ

  رزاّی ٗ میَیددددا ٗ فیسیددددل ىددددٔ ٗٓ ی زیْددددذٓ رضددددێ ٗاّددددٔ ٕٔ
 ً. ً یاُ دٗٗٓ مٔ خ٘ىی یٔ  بێج ىٔ ٍخر ّٔ (م240ٔ)

  ری م٘ىێژی پسیػنی فێخرّٔ ب

ٍخر  (مدٔ 210) رزاّی ٗ میَیا ٗ فیسیدل ىدٔ ٗٓ ذٓی زیْ مۆَّرٓ
ُ رچد٘ٗا رگرحْدی دٓ ًٗٓ،  ً یداُ دٗٗٓ مدٔ خد٘ىی یٔ  بێج ىدٔ ّٔ
زاّنددۆی ضدديێَاّی ٗ زاّنددۆی   ىددٔ  ری مددٔ مدد٘ىێژی ڤێخرّددٔ  ىددٔ

  ٗٓ  %(بددۆ پارێسگاییدد70ٔرگددرحِ ) ی ٗٓ رێددژٓ  یددٔ دٕددۆك ٕٔ
 بێج. گاماّی حر دٓ%(بۆ پارێس30)

 ج

ٗث ٗ کيَيددددداٗی  ازیاری ّدددددّٔدددددذ ىی ئٔ٘ضدددددن
پخدرٗ   ,ەٗث ، پخدرٗه ، کيَيداٗیّ )بەغەکاّی

 (کيَياٗی

ٍخر  % مددد80ٔ
 بێج ّٔ

ێ ٗاّەی )کیَیددا، ٍاحَاحیددک، فیسیددک(ی ىە رضدد ی ٕٔ مددۆَّرٓ
 .( کەٍخر ّەبێج ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗە240ً)

 د
بەغددەکاّی ئەّددذازیاری ىە زاّکۆکدداُ جددگە ىە 

 بەغەکاّی خاڵی )ج(
% کەٍخدددر 80

 ّەبێج

( 160ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍاحَاحیدددک، فیسیدددک(ی ىە ) مدددۆَّرٓ
بەغددددەکاّی  کەٍخددددر ّەبێددددج ىە خدددد٘ىی یەکەً یدددداُ دٗٗەً.

ّابێددج ّەخۆغددی ڕەّگبیْددی )عَددٚ  ضددازی ٗ حەالرضددازیبیْا
 االى٘اُ(ی ٕەبێج.

ٓ 
بەغددددددددددەکاّی ئەّددددددددددذازیاری ىە کددددددددددۆىیژە 

 حەکْیکییەکاُ
% کەٍخدددر 80

 ّەبێج
( 160ی ٕەردٗٗ ٗاّەی )ٍاحَاحیدددک، فیسیدددک(ی ىە ) مدددۆَّرٓ

 کەٍخر ّەبێج ىە خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً.

ٗ 
کدۆىیژی حەکْیکدی  / ٙکدارگێڕ ْينٚبەغی حەک

 ضيێَاّیێر ٗ ٗىٔ ٕ
 

 .بێج یی ێژٓٗ ٗ دەرچ٘ٗی ىقی زاّطخی

 ز
ی ىگػددج کددۆىیژ ٗ ضددک٘ /بەغددەکاّی زٍدداّی ئیْگيیددسی 

  .زاّنۆماُ 
کەٍخدر ّەبێدج ىە  %(46ٗاّەی زٍداّی ئیْگيیدسی ىە )ی  َّرٓ

 .خ٘ىی یەکەً یاُ دٗٗەً

 ح
گػددج کددۆىیژ ٗ / بەغدەکاّی زٍدداّی کدد٘ردی ٗ عەرەبددی 

بۆ بەغدی کد٘ردی ٗ ٗاّەی زٍداّی عەرەبدی  زٍاّی ک٘ردی  ضک٘ڵی زاّنۆماُ 
%( کەٍخر ّەبێج ىە خد٘ىی یەکەً 60بۆ بەغی عەرەبی ىە )
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 یاُ دٗٗەً.

 ط
حی/کۆىیژی  اڵیددددددددددٔٔ کۆٍ غددددددددددی مدددددددددداری بٔ

  ئەدەبیاث/زاّکۆی ضەالحەددیِ
 

ی ٗاّەی زٍداّی  ٗێژەیدی بێدج ٗ َّدرٓ زاّطدخی ٗ  دەرچ٘ٗی ىقدی
 .ً  ً یاُ دٗٗٓ مٔٔ بێج ىە خ٘ىی ی ٍخر ّٔ %( م64ٔ)  ئیْگيیسی ىٔ

  کۆىیژەکاّی پەرضخاری ىە ٕەر زاّکۆیەک ی

پێ٘یطدددخە چددداٗپێکەٗحِ ىە کدددۆىیژەکە ئەّجددداً بدددذاث پددداظ 
ڕاگەیاّدددددذّی ئەّجاٍەکددددداّی ٗەرگدددددرحِ، ٗە ک٘رضدددددیەکاّی 
خ٘ێْدددذُ ىە کۆىیژەکددداّی پەرضدددخاری ىەٕەر زاّکدددۆیەک ىە 

%( بددددۆ ڕەگەزی ٍددددێ 75%( بددددۆ ڕەگەزی ّێددددر ٗ ىە )25)
  رضددخاری ىددٔ مدد٘ىێژی پٔ  غددی ٍاٍدداّی ىددٔ بٔ  ىددٔ  ، جگددٔدەبێددج

  یٔ زی ٍێیْٔ گٔ ّٖا بۆ ڕٓ ٗىێری پسیػنی حٔ زاّنۆی ٕٔ

 ک
بەغدددددی حەّذرٗضدددددخی کدددددۆٍەڵ ىە کدددددۆىیژی 

 حەکْیکی ضيێَاّی

دەرچدددددد٘ٗاّی 
ئەً بەغددددددددددە 
ّاّٗیػددددددددداّی 
خۆپاراضددددخْی 
حەّذرٗضددخیاُ 
پددددددددددددددددددددددددددێ 

 .دەبەخػرێج

ی، کیَیدددا، ی ٕەرضدددێ ٗاّەی )زیْدددذەٗەرزاّ ٍەرجە مدددۆَّرٓ
( کەٍخدددر ّەبێدددج ىە خددد٘ىی یەکەً یددداُ 210فیسیدددک(ی ىە )

 دٗٗەً. 

 ه

 یبەغددەکاّ ماُ ّذرٗضددخیٔ حٔزاّطددخە  یکددۆىێژ
ٍاینرۆبددددددایي٘جی ،ميیْنی یژيدددددداّ ی)کيَيددددددا
ٙ سمؤىيٗ یپسيػک یٕەٗىێر یزاّکۆ/(پسیػنی

 ،دٕددددۆک یىە زاّکددددۆ یحەّذرٗضددددخ یاّطددددخز
ای٘ىۆجی،کيیْیکەه بەغدددی ٍیدددذیکەه ٍایکرۆبددد

 .کۆیە ٙۆۆجی ىە زاّنضایکۆى

بددددددۆ زاّدددددددیِ 
دەرچدددددد٘ٗاّی 
ئەً بەغدددددداّە 
ّازّدددددددددددددداٗی 
پسیػدددددددددددددددک 
ٗەرّدددداگرُ ٗ 
ٍددددددددددددددددداٗەی 
خ٘ێْدددددددددذّیاُ 

 چ٘ار ضاڵە

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

 .دٗٗەً

 جٖی /زاّنۆی دٕۆك پالُ داّاُ  ً

بددددددددۆ زاّددددددددیِ 
دەرچددددددددد٘ٗاّی 

ەغدددددددددددددە ئەً ب
ّازّددددددددددددددددداٗی 

ّدددددذازيارٙ ٔ ئددددد
پدددددددددددددددددددددددددالُ 
 ٗەردەگدددددددددددرُ
ً  خ٘ێْددددذُ ىددددٔ

ی ق٘حددابی  بێددج مددۆَّرٓ دٓ  ٗٓ  غددی زاّطددخیٔ رگددرحِ بددۆ بٔ ٗٓ
زٍاّی  بددددٔ  غددددٔ ً بٔ خ٘ێْددددذُ ىددددٔ  بێج ٗٓ خر ّددددٍٔ % مدددد75ٔ

  یەکەً  م٘رضدٚ ً  مٔ یٔ  ضاىٚ خ٘ێْذکارق٘حابٚ/ ، ٔ ئێْگيیسی
ضددج  ً دٓ م٘رضددی دٗٗٓ  ىددٔ  ٗٓزٍدداّی ئیْگيیددسی دەخ٘ێْێددج 

زٍداّی  ی  ی ٗاّدٔ بێدج َّدرٓ دٓ  مداث خ٘ێْذّی زاّطدخی دٓ  بٔ
بێج  ٍخر ّدٔ % مد70ٔیی  ی ئاٍدادٓ پدۆىی دٗاّدسٓ  ئێْگيیسی ىدٔ
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(پێددْچ 5)  غددٔ بٔ
ی  بددڕ  ٗٓ،  ضدداڵٔ

حێچدددددددددددددددد٘ٗی 
        خ٘ێْددددددددددددددددددذُ 

( $3000 )
زار  ضددددددێ ٕددددددٔ

ر  ٕدددٔ بددۆ  دۆالر
ی ضدددددددددددددددددداىێن

  خ٘ێْددددددددددذُ ٗٓ
ً  ضددداڵی پێْجدددٔ

بدۆ   خۆراییدٔ  بٔ
  ق٘حابی .

 ( زیاحر بێج. 30)  غنار ّابێج ىٔ ّی پیػنٔ ٍٔ حٔ  ٗٓ

ُ 
 ر( مۆٍپی٘حدددٔ)ئاٍدددار( ٗ )ئاٍارٗبەغدددەکاّی 
 ىە زاّکۆکاّی ٕەرێٌ ٗ)ٍاحَاحیل(

 
ی  ی ٗاّددٔ بێددج مددَّ٘رٓ دٓ ٗٓ  دەرچدد٘ٗی ىقددی زاّطددخی بێددج

 بێج .  ٍخر ّٔ % م46ٍٔاحَاحیل 

 ش

فدددددددددددددداکەڵخی /غددددددددددددددی کۆٍەڵْاضددددددددددددددی  بٔ 
غدددددددی  بٔ  ٗٓ ٕدددددددۆکٍرۆڤدددددددایەحی/زاّکۆی د

 زاّنۆی ضۆراُ  ىخی ئاداب ىٔ ڵْاضی/فامٔ مۆٍٔ
 

بێج ىە  ٍخر ّدٔ %( مد64ٔ)  ی ٗاّەی زٍاّی ئیْگيیدسی ىدٔ َّرٓ
ضدداڵی یەکەً  خ٘ێْددذکارق٘حابٚ/ً،  ً یدداُ دٗٗٓ مددٔ خدد٘ىی یٔ

ىەً بەغددداّە حەّٖددددا زٍددداّی ئیْگيیددددسی دەخ٘ێْێدددج ٗ ضددددێ 
 05حددر پطددپۆری کۆٍەڵْاضددی دەخ٘ێْێددج کە ىە ) ضدداڵەکەی

 ٗاّەکاّی بە زٍاّی ئیْگيیسی دەبێج. ی%(

 ع
حی  ٍرۆڤایدٔ  غی یاضای ئێ٘اراُ /فا. زاّطخٔ بٔ

   زاّنۆی مۆیٔ  ماُ ىٔ حیٔ الیٔ ٗ مۆٍٔ
 

ّی  ّجٍ٘دٔ ُ ئٔ ی الیدٔ مدٔ برٓ  مدٔ  یٔ پارٓ بٔ  غٔ ً بٔ خ٘ێْذُ ىٔ
 مریج . زاّنۆ دیاری دٓ

 ف

  ٗث ٗ گددددداز ٗ ٗٗزٓ غدددددی مدددددارگیری ّدددددٔ بٔ
ماُ/زاّنۆی  مدداڕگیری ڕاٍیارییددٔ  خٔ/م٘.زاّطدد

 رٍ٘ٗ چٔ
 

ق٘حابی / خ٘ێْذمار دٓ بی دٓ رچ٘ٗی ىقی زاّطخی بێج ٗٓ  
ٔ بێج  ٔ  )70%( مٔ ٍخر ّ َّرٓ ی ٗاّەی زٍاّی ئیْگيیسی ى
ٔ  زٍاّی ئیْگيیسی دٓ بێج   ٔ ً بٔ غٔ  ب  چّ٘نٔ  خ٘ێْذُ ى

 ؼ

گیدددددددددددڕی گػدددددددددددخی ٗ رغدددددددددددی مدددددددددددا بٔ

مدددددددددددددددداڕگیری   ژٍیڕیاری//م٘.زاّطددددددددددددددددخٔ
 رٍ٘ٗ ماُ/زاّنۆی چٔ یارییٔڕاٍ

 

ٔ  قٔ رٓ ٕٔ ّجیر دٓ ٗاً دٓ مٔ ُ .  ٔ ً دٗٗ بٔ غٔ  ى  ئ
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  :ارەکاُیذٗاّە ٕاٗپەی٘ەّذ

زیداحر  ،کەٍخریِ کۆَّرەکاّیاُ یەکطداّە ، کەئەگەر ٕاح٘ٗ ژٍارەٙ ئەٗ ق٘حابیاّەٙ/خ٘ێْذکاراّەٙ
ّاٗەکددداُ بە پێدددی ٗاّە  ، ئەٗەکٚ دیددداریکراٗدابەغدددێیدددارە ٗەربگیدددرێِ ىە ڕبددد٘ٗ ىەٗ ژٍدددارەیەٙ ب

ٗاّە  ەً خػددددددددخەیەی خدددددددد٘ارەٗەداىٕاٗپەی٘ەّذیددددددددذارەکاُ دەچددددددددْە خدددددددداّەی پێػددددددددبڕکێ٘ە، 
 ٗٗ:ڕ خراّٗەحەدارەکاُ ذٕاٗپەی٘ەّ

 وانة هاوثةيوةندازةكان كؤلَير يان ثةميانطة

 ثصيشككى يَيننكةزى/  ثصيشكى / ثصيشكىددان / دةزمانطاشى/ )ضكولي(. كؤلَيرى 3
 ثطثؤزى ثصيشكى لة ثةميانطةكان دزووضتيةكان /شانطتة تةن ثةزضتازى /

 كينيا / فيصيك / شيهدةوةزشانى

بككة هككةموو بة ككة  ي )ضكككولي( ثككةزوةزدة كؤلَيككر /شانطكك  ي )فاكككةل (. كؤلَيككر2
بككة هككةموو   ي )ضكككولي( ثككةزوةزدةي بهككةزةتي )بهيككا (  كؤلَيككر / شانطككتيةكانةوة

 بة ة شانطتيةكانةوة
 مامتاتيك / كينيا / شيهدةوةزشانى / فيصيك

ثطكثؤزى كشكتوكاَل   / / فاكةل  ضكاندن و دازضكتان    كشتوكاَل)ضكولي( كؤلَيرى . 3
 لة ثةميانطةكان

 كينيا / شيهدةوةزشانى

تةكهيكيكةكان و   ةكؤلَيكر ثطثؤزى تةكهؤلؤجى لكة   ئةنداشيازى)ضكولي( كؤلَيرى  .4
 ثةميانطةكان

 فيصيك / مامتاتيك

طككثؤزى ث  ككى )نككةو  و كينيككاوى و ثككنول( بة ئةنككداشيازى)ضكككولي( كؤلَيككرى  .5
 يتةكهيكيةكان.ثؤلشانكؤى  تةكهؤلؤجى لة 

 مامتاتيك كينيا /  فيصيك / 

كازطَيسى و ئابووزى بكة هكةموو بة كةكانيةوة/ثةميانطةكانى    )ضكولي( كؤلَيرى  .6
 / ذمَيسيازىتةكهيكى كازطَيسى

 مامتاتيك

(ي 5–3لة خاَلكةكاني )  طةيانةىو ثةميان )فاكةل ( و ضكول . هةموو ئةو كؤلَير7
 ئةم خشتةيةدا نةهاتوون

 كوزدى / عةزةبى / ئيهطليصى

 شانطتة ثيشةييةكان و كوزدى و عةزةبى . وانة هاوثةيوةندازةكان ضةبازة  بةلقة ثيشةييةكان8
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                     زیْی  ٗ دابٔ  ٗٓ گ٘اضخْٔڕێَْاییەکاّٚ 
ْذماراُق٘حابياُ/خ٘ي                                           

ی م٘ردضخاُەرێَٕ ماّیىە زاّکۆ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 ٗ دابەزیْی خ٘ێْذّی ق٘حابیاُ/ خ٘ێْذکاراُ ڕێَْاييەکاّی گ٘اضخْەٗە
 

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

 

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

 دەبێج ق٘حابی/ خ٘ێْذکار ضاڵی یەکەٍی بێج ىە زاّکۆ، ٗاحە ضاڵی کەٗحِ یا دٗاخطخِ ّەبێج. -أ 
 % کەٍخر ّەبێج 80ىەضەر بەغەکەی ٗ حێکڕای کۆَّرەکەی ىە ق٘حابی/ خ٘ێْذکار یەکەً بێج -ب
ئەٗ ضاڵەی کە ق٘حابی/ خ٘ێْذکار گ٘اضخْەٗەی حێذا دەکاث بەپێی ئەً بڕگەیە بە کەٗحِ -ج

 ٕەژٍار ّاکرێج ٗە ّاچێخە ٍیچی خ٘ێْذّەٗە .
 

 . بێج دٓ  (4ی ) ی ژٍارٓ خػخٔ یبەپێٍافەکاّی گ٘اضخْەٗەی ق٘حابی/ خ٘ێْذکار بۆ بەغە ٕاٗحاکاّیاُ 
 (4خػخەی)

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

 ژ بەظ ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ بەغی ٕاٗحا ىە کۆىێژەکاّی زاّکۆ  

  .19 ڤێخێرّەری پسیػنی کۆىێژی کۆىێژی پسیػکی

  .20 کۆىێژی زاّطج/ بەغی زیْذەٗەرزاّی کۆىێژی پسیػکی

  .21 پسیػنی کۆىێژ/ فاکەڵخی زاّطخە حەّذرٗضخیەکاُ/ ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .22 پسیػنی ضک٘ڵی حەّذرٗضخی/ ٍیذیکەه ٍایکرۆبایۆىۆجی کۆىێژی پسیػکی

  .23 پسیػنیالب٘رٙ  ّطخیزاماُ/ حەّذرٗضخیٔ  زاّطخٔ کۆىێژی کۆىێژی پسیػکی

  .24 کۆىێژ/ فاکەڵخی زاّطج/ بەغی کیَیا ی دەرٍاّطازیکۆىێژ

  .25 کییکۆىێژی زاّطخە حەّذرٗضخیەکاُ/ کیَیای ژیاّی کيیْ کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .26 ضڕمردُزاّطخی  ماُ/ حەّذرٗضخیٔ  زاّطخٔکۆىێژی  کۆىێژی دەرٍاّطازی

  .27 کۆىێژی کػخ٘کاڵ ڤێخێرّەریپسیػنی کۆىێژی 

  .28 ىێژی زاّطج/ بەغی فیسیککۆ کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی کارەبا



 

57 

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

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

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

  .Petroleum Geo Science  32ٗث ّٔ پخرۆىیۆً جیۆضایْسی ّطج/ضک٘ڵی زا ٗث کۆىێژی ئەّذازیاری/ بەغی ّٔ

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

 بەغەکاّی)ٍێژٗٗ،ج٘گرافیا،کۆٍەڵْاضی،غ٘ێْەٗار، فەىطەفە(
33.  

  .34 زاّنۆماُ   یاّذُ ىٔ اگٔغی ر بٔ کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی راٍیاری 

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

  .36 کۆىێژی کارگێڕی ٗ ئاب٘ٗری) جگە ىە بەغی ئاٍار( کۆىێژی یاضاٗ راٍیاری/ بەغی یاضا

 
  دابەزینی خوێندنی قوتابیان/ خوێندکاران لە خوێندنی ئێواران / بەیانیان : :م دووه

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

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

( ( 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 ٍیچی خ٘ێْذُ .
قۆّاغی یەمەٍذا،  /خ٘ێْذماراّەی مە ٗەردەگیرێِ ىە زاّنۆ ٗ پەیَاّگاماّی ٕەرێٌ، ىەی أّئەٗ ق٘حابی. ب

ٍافی دابەزیْیاُ ٕەیە، ىە ٍاٗەی دابەزیْی دیارینراٗدا دٗای  (2017-2016)یەمەٍذا ىەضاڵی
 ((. 4ی فۆرٍی ژٍارە)  ڕەزاٍەّذی ٕەردٗٗال، ٍاٍەىەی پااڵٗحْی حەٗاٗمردبێج )بەپێ

ٗەرگیراُٗ ٗ ىە قۆّاغی یەکەٍذا ٍاّٗەحەٗە  پێػخرئەٗ ق٘حابی/ خ٘ێْذکاراّەی کە ىە ضاڵی خ٘ێْذّی  ج.
ّٗیاُ یاُ ّسیک ىە غ٘ێْی ب٘خطخِ( دەح٘اِّ  بۆ غ٘ێْی ّیػخەجێ)بەٕۆی کەٗحِ یا دٗا

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

 ( 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.

ٗەرگرحِ ب٘ٗە، ٗەک٘ )پەرٗەردەی ٗەرزغی، ّٕ٘ەرە ج٘اّەکاُ.... ٕخذ(، ٗە غایطخەییاُ حێذا ٍەرجی 
 بەپێ ی ضاڵی ٗەرگرحْیاُ .   
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  کاُ ىٔ زێْذراٗٓ گرحْی دابٔ ی ٗٓ ڕێژٓ  رێج، ٗٓ % حێپ20ٔ  غێکی زاّطخی ّابێ ىٔ ر بٔ ٕٔ  زیِ ىٔ ی دابٔ ڕێژٓ. ٕد
دا  ک پرۆضٔ یٔ  ٗٓ ٗ ىٔ کرێْٔ ی ق٘حابی/ خ٘ێْذکاراُ کۆدٓٔ ڵ ڕێج، داٗاکاری ٍأٍ % حێپ10ٔ  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  .ٗ 
ج دٗای ڕاگەیاّذّی ئەّجاٍی ٗەرگرحْی ڕۆژ دا دەبێ 10( 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.
 ٍیچی خ٘ێْذُ.  ىٔ  ٗ ضاڵٔ ژٍار مردّی ئٔ ڵ ئٔ گٔ ىٔ ( (3ی فۆڕٍی ژٍارە) بە پێ)
 
ەٍ٘ٗ ٍاٍەڵەیەکی دابەزیِ ٗێْەیەکی ىەگەڵ بەراییەکاُ دەّێردرێج بۆ ّاٗەّذی ٗەرگرحِ بۆ ٕ -2

، ٗە پرۆضەیەکی خێرا ٗگّ٘جاٗی بۆ بەرجەضخە دەکرێج دٗاحر فەرٍاّی  ڕەزاٍەّذیٗ  ٗٗردبیْی کردُ
 زاّکۆیی پێ دەردەکرێج ٗ ٗێْەیەکی دەدەرێخە  ّاٗەّذی ٗەرگرحِ.

 
 
ەٙ کە دٗٗضاڵ ىەضەر ٗەرگرحْیاُ حێپەر ب٘ٗبێج ىە قۆّاغٚ یەکەً یا ئەٗ ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکاراّ -3

 -دٗٗەٍذابِ  بۆیاُ ٕەیە داٗاٙ دابەزیِ بکەُ بە ضیطخەٍٚ پاراىیو بەً غێ٘ەیەٙ خ٘ارەٗە:
 % پارەٙ پاراىێو بۆ ٕەر ضاىێکٚ خ٘ێْذُ.50

ۆ دەکاث ىەضاڵٚ ٍەرجە کۆَّرەٙ ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار ٗەرگیرابێج ىەٗ غ٘ێْەٙ کە داٗاٙ دابەزیْٚ ب
 ٗەرگرحْیذا  ىە زاّکۆ.

 
  -ڕاکێشانى دۆسیە: :م سێیو

ئەگەر ق٘حابٚ/ خ٘ێْذکار حەّٖا ضاىێکٚ خ٘ێْذُ بەضەر راکێػاّٚ دۆضیەیاُ حێپەرب٘ٗە دەح٘اِّ   -1
 بگەرێْەٗە بۆ ٕەٍاُ بەظ کە ىێ ٙ ٗەرگیراُٗ         ٗە ئەٍطاىە ىە ٍیچٚ خ٘ێْذُ ٕەژٍار دەکرێج. 

حر ىە ضاىێکٚ خ٘ێْذُ بەضەر راکێػاّٚ دۆضیەکەٙ حێپەر ب٘ٗبێج ٗ ىە قۆّاغٚ یەکەٍذا ئەگەر زیا -2
بێج ئەٗا بە حێکڕاٙ پارەٙ ٙطیطخەٍٚ پاراىێو دەگەرێخەٗە، بەاڵً ئەگەر ىە ضەرٗٗٙ قۆّاغٚ یەکەٍذا 

 بێج ئەٗا بە ّی٘ەٙ ئەٗ بڕە پارەیە دەگەرێخەٗە. 
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 چْارەم ًدی 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 بْچیْەی کێبڕکێ چّ٘کە ٗەرگرحِ
 ق٘حابیاُ/خ٘ێْذکاراّی حردا دەبێج.

بۆیە  ،جێبەجێ دەکرێج )قب٘ه ٍرمسٙ( ّاٗەّذی رگرحْی ٗٓ کاُ بە غێ٘ازیىە بەغەحِ ٗەرگر .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 ٗٗکیاُىە ٕەرد، ئەگەر (ئەٕيی ث ) حایبٔ

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

 یاضایی ىەگەڵ دەکرێج.

 ،ٗەرگیراٗەبەغەکاُ پێػخر فۆرٍی پێػکەظ کردٗٗە ٗ ىە ضااڵّی   مٔخ٘ێْذکارەی ق٘حابی/ئەٗ  .د 
ئەگەر پەی٘ەّذی بەخ٘ێْذّەکەی کردبێج یاُ ّەکردبێج ٍافی ّییە جارێکیخر داٗاکاری 

 ٗەرگرحِ پێػکەظ بکاث.

 پڕبکاحەٗە ىە )اخخیار( ٓ ( ٕەڵبژارد50) ،خ٘ێْذکار ٍافی ٕەیە ىە فۆرٍی پێػکەغکردُق٘حابی/ .ٓ 
بڕیار ٗ  پێی  بٔ )اخخياراث( کآُ ٕەڵبژاردٗ  ، ڕیسبەّذیماُ ٔ کٍ٘یحبەغەکاّی زاّکۆ 

پێ٘ەرێکی گرّگ ٗ ضەرەکییە ىە دیاریکردّی . ئەٍە ئارەزٗٗی خ٘ێْذکار/ ق٘حابی دەبێج
خ٘ێْذکار ڕەچاٗی ٍەرجە گػخی ٗ حایبەحییەکاّی ق٘حابی/غ٘ێْی ٗەرگرحِ. پێ٘یطخە ىەضەر 
ٕەڵبژێرێج کە ىەگەڵ ئارەزٗٗی خۆی ٗ ىقی   غأّبەٗ  ٗ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 بەظ دەکاثدا ک٘رضیاّەی خ٘ێْذُ

 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  ٗٓ بچْٔٗبارە دٗ( 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 ( یInternetَ) تێرًەٌتیًاّ ئ  بۆ چًَّْ

( Google Chrome –Fire Fox  –Internet Explorer ). 

بٌّْسە. ّە  ( 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  لَُەرّەُا دەتْاًی 

تْاًی سّْدی لێ  دٍ  تێذایەكی  ًذ زاًیارییَ چَکە   ٍّ كرێتَ دٍ (زاًکۆالیي)ی  ڕٍ الپَ بەهە ەیجەّە.پ
 ( دیارە.١، ّەك لە ّێٌەی )ربگری ٍّ

 
 (١ّێٌەی )

 بێت: ًگاّ دٍ دّّ َُ  ، بَکردىپێطکەض

 ری بۆ تۆهاری گطتی،زیادکردًی زاًیا 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

 .الیي()زاًکۆ  ٍّ 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

 (:٢-١(، ّێٌەی )بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ ) أ(

 
 (٢-١ّێٌەی )

  .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 

 (:٣-١(، ّێٌەی )ڕاگەیاًذًی یاسایی) ی ڕٍ الپَ )ب(

 
 (٣-١ّێٌەی )
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 لەسەریاى. رەزاهەًذبیت، ّە بۆ تێپەربّْى لەم الپەرەیە پێْیستە هەرج ّڕێٌواییەکاًەالپەرەی  (،٣-١ّێٌەی )

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

 

، ّێٌەی  ( ٍّ )تێبیٌی ًاّ بکَ کرێتَ ر دٍ ضکَ پێطکَ  ت بَ ( ی تایبَزیادکردًی زاًیاری) ی ڕٍ الپَ (ج)
(٤-١:) 

 
 

 (٤-١ّێٌەی )

 

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

 : ( ُات٥ٍّْ-١ّێٌەی )  ی لَ یَ ضێٍْ
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 (٥-١ّێٌەی )

 

( ضکار پێطکَ زاًیاری) ی ڕٍ الپَ  هَ . بَ( دّاترر ) سَ لَبکە كلیك ، پاضاى  کاًت بکَ ّّردبیٌی زاًیاریَ
 (:٦-١، ّێٌەی ) ٍّ کرێتَ ر دٍ ضکَ پێطکَ  ت بَ ی تایبَ
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 (٦-١ّێٌەی )

  یت بَ 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 َُ

زاًکۆالیي، ّێٌەی  كی  رٍ سَ ی( ڕٍ جی )الپَیەپ  ٍّ ڕێیتَ بێت بگَ م دٍ گاّی دًٍّّ سپێکردًی َُ بۆ دٍ
(١.) 

لَ  (چّْىر )دٍ ر  سَ لَ  (، کلیك بک١َزاًکۆالیي، ّێٌەی ) كی  رٍ سَ ی( ڕٍ جی )الپَیەپبۆ   ٍّ ڕاًَ بۆ گَ
 (.٦-١ّێٌەی ) (،ضکار پێطکَ زاًیاری) ی ڕٍ الپَ  ی ٍّ رٍ پی سَ 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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 (٣) ّێٌەی

 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 )

 (:١-٤ّێٌەی ) : لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ،ضْێيًاّ الکێطەی بەراهبەر   لَبکە كلیك 
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 (١-٤ّێٌەی )

لێی ًیطتەجێی، بۆ ًوًّْە  ئەّ ضارەی، کلیك بکە لەسەر (١-٤ّێٌەی ) لە لیستی ضارەکاى،
 (:٢-٤ّێٌەی ) تە خْارێ،[: لیستی قەزاکاى دێُەّلێر]

 

 
 (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 هۆبایلی بەراهبەر ًاّ الکێطە  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 لەدایکبًّْتر کلیك بکە لەسە (،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 گطتیّە، بەضی سەرەّە پێکِاتْ لە دّّ بەشئەم الپەرەیە 

 بە ّّردی تێبیٌی ُەهّْ زاًیاریەکاًت بکە:

 ( دەردەچێت:١-٥ّێٌەی )ئەّ پەًجەرەیەی  :(دّاترسەر ) لَبکە كلیك ، ُەڵەی تێذا ًەبّْئەگەر  (١-٥)

 
 (١-٥ّێٌەی )

 ی ڕٍ الپَ: OKکلیك بکە لەسەر  زاًیاریاکاًت درّستي دڵٌیایەّە، ئەگەر ٌبخْێ (١-٥بە ّّ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 (ێذاچًّْەّەی زاًیاریەکاىپ)

 
 (٢-٥ّێٌەی )
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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  بٌّْسَ تێبیٌی ًاّ الکێطەی  خۆت لَ تێبیٌی پاضاى . یَ َُ  كَ ڵَ َُ  زاًیارییَ لە پێص
( کلیك بکە لەسەر چْارگٶضەی بەراهبەر ڕەگەز ١ًوًّْە: 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، راستکراّەکاىزاًیاریە ّ  ٍّ 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  --
 تر.( کاتژهێر یاى کەه24هاّەی )

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

ًاّی (، ٢(، ّێٌەی )بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَپاش تێپەربًّْی کاتی دیاریکراّ، دّّبارە بڕۆ ًاّ 
  چًَّْر ) 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 :( ٍٍّ ژّّر

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

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

 
 (٥-٥ّێٌەی )

ًوًّْە: ڕەگەز ڕاستکراّەتەّە، ّە  ەّی ُەڵەکە )یاى ُەڵەکاى( بکە، بۆراستکردً تێبیٌی (: ٥-٥لە ّێٌەی )
 .ّەاڵهەکەتئەّەش پێّْیستی بە ًّْسیٌی تێبیٌی ًییە لە الکێطەی 
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 (، دەکرێتەّە.٦ێٌەی )( ، ُّ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

بەاڵم، . بێت زیاتر ًَ( 20)  لَ  ٍّ بێت ر ًَهت كَڵبژاردى  ( 22َُ)  لَدەبێت ژهارەی ُەڵبژاردًەکاًت  تێبیٌی:
 (.25لە ) کەهتر بي، دەکرێت ژهارەی ُەڵبژاردًەکاى قْتابیە تەهەى گەّرەکاىبۆ 

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

 
 (٦ّێٌەی )

 (:١-٦ّێٌەی ) لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ، (،ُەڵبژاردًێکی ًْێبکە لەسەر )كلیك 

 
 (١-٦ّێٌەی )
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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( ەکاىلیستی ، زاًکۆی سەالحەدیيبۆ ًوًّْە:  ،هەبەستتە ەیيزاًکۆكلیك بکە لەسەر ئەّ 
 (:٣-٦ّێٌەی ) دێتە خْارێ،

 
 (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 ) ّە،(ەُەڵبژاردراّەکاى

 

 
 (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 َُ

 

-٦ّێٌەی ) لیستی ضارەکاى دێتە خْارێ، (،ُەڵبژاردًێکی ًْێبکە لەسەر )كلیك ڵبژاردًی بەضێکی تر، َ بۆ ُ
 زاًکۆی سلێواًی(/ ٢-٦دێتە خْارێ، ّەك ّێٌەی )لیستی زاًکۆکاى  کلیك بکە: سلێواًیوًّْە: بۆ ً(، ١

 فاکەڵتی زاًست ّپەرّەردە زاًستەکاى (/٣-٦کلیك بکە: لیستی فاکەڵتیەکاى دێتە خْارێ، ّەك ّێٌەی )
رێ، ّەك دێتە خْاکلیك 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.
 

 ُەڵبژاردّّە: بەضی( 28( ًوًّْەیەکە بۆ قْتابیەك کە )٧-٦ّێٌەی )
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 (٧-٦ّێٌەی )

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

(، بۆ ئەّەی ١-٦: بۆ گۆڕیٌی بەضەکەیە، بە کلیك کردًی: دەگەڕێیتەّە ُەڵبژاردًەکاى، ّێٌەی ) 
(ەّە لە ضْێٌی ُەڵبژاردراّەکاىلیستی بەضێکی تر ُەڵبژێریت ّە کە ُەڵبژاردًت کرد دەچێتە )

 ، ّ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   ّ ُەڵبژاردًَ 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 ( 0ًَُذی ) ریزبَ  لَ  (ی020َی ) کَ ی کۆدی ُەڵبژاردًَ ضَ ّ بَ ( ئ٨َ-٦ّێٌەی ) لە : بۆ ًوًَّْ
(ی لێ دێت )تێبیٌی جێ ضْێٌی گرتٌی ٩-٦کْ ّێٌەی ) ( 3ٍّ( ّ )2ًذی ) ًذی ریزبَ کردًی ّڕاکێطاًی بۆ ًاٍّ

م  ( 3َُ)  بێت بَ ضَ دٍ ّ بَ ًذی ئَ یزبَ، ر گریت ڵذٍ َُ  کَ ر هاّسَ سَ ت لَ ًجَ کَ       بکَ(. کاتێك پَ هاّسَ
 کێك. یَ  بي بَ کاًی پاضی زیاد دٍ ضَ ًذی بَ ّ ریزبَ
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 (٨-٦ّێٌەی )

 

 
 (٩-٦ّێٌەی )

( چاپ بکەیت بە کلیك کردى لیستی ُەڵبژاردراّەکاى، )باضترّایەپاش تەّاّبّْى لە ُەڵبژاردًەکاًت، 
 ( ُاتّْە:١١-٦ّێٌەی ) ت ّەك لەرهەکەت بۆ چاپذەکرێ(: ّە بەّە فۆچاپکردىلەسەر )

 
 (١١-٦ّێٌەی )

 ّە پاش چاپکردى دەگەرێیتەّە فۆرهەکەت.
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 ،کۆتاییپێدێتپرۆسێسی پێشکًشکردن  ،OKلًسًر  ردنکلیك کبً     :ئاگاداربً   

 .بً ٌیچ جۆرێك بچیتًوە واو فۆرمًکًت واتواویتوە جارێکی تر                     

لە ُەڵبژاردًەکاى  پاضتر گۆڕاًکاریبۆ ئەّەی  پێطکەش ًەکەیتئەگەر دەتەّێت لێرەدا فۆرهەکەت 
 راّە. : لەسەرەّەی الپەرەکە ًّْس[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 ّّضَ
 (.٢(، ّێٌەی )بەخێربێي بۆ زاًکۆالیي) ی ڕٍ الپَ

بەهە ئەّ  :(٧-٦لە ّێٌەی ) (ُەڵبگرە، کلیك بکە لەسەر )پێطکەش بەکەیتەتەّێت فۆرهەکەت ئەگەر د
 ( دەردەچێت:١١-٦ّێٌەی )پەًجەرەیەی 

 
 (١١-٦ّێٌەی )

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

. بەهە ئەّ پەًجەرەیەی OKکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیایتەر ئەگ
 ( دەردەچێت:١٢-٦ّێٌەی )

 
 (١٢-٦ّێٌەی )

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

بەهە الپەڕەی  .OKکلیك بکە لەسەر لە کۆتایی ُێٌاى بە ُەڵبژاردًەکاًت:  دڵٌیایتئەگەر 
 (، دەردەچێت:١٣-٦ّێٌەی )(، ە درّستەکاًتردًاُەڵبژ)
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 (١٣-٦ّێٌەی )

 

بە کلیك  چاپکردًی( ١ئەّەش بە: ) ُەڵبگریت( الی خۆت ُەڵبژاردًە درّستەکاًت)الپەڕەی  باضترّایە
( ُەڵبژاردًە درّستەکاًت)( الپەڕەی پاضەکەّت( بە کلیك کردى لەسەر )٢( یاى )چاپکردى) کردى لەسەر

(، ّە Browserّە لە پەیجێکی ًْێی براّسەرەکە ) (،١١-٦ّێٌەی ) (، ّەك لەpdfدەکرێتەّە بە ضێْەی )
 (.Print) چاپیکەیت( 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 ًدی بَ
کردى ەی لێِاتّْیی، پەیْەًدیچاّپێکەّتي ّ تاقیکردًەّ

، گەڕاًەّەی پااڵّتي، گرتي خٌَ ّ ڕٍ یّ ًاڕەزای
  خۆتەرخاًکردى بۆ خْێٌدى
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 چاٗپێکەٗحِ ٗ حاقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗیی :ً يەکە
چدداٗپێکەٗحِ ٗ حدداقیکردّەٗەی ىێٖاح٘ٗییدداُ  خ٘ێْددذکاراُق٘حابیاُ/ کە بددۆٗەرگرحْی بەغدداّەی ئەٗ

 ، پێ٘یطخە بەً کاث ٗ غێ٘ازەی خ٘ارەٗە ئەّجاٍی بذەُ:ٕەیە

6201 /10/9دابەظ دەکرێج، دٗاحر ىە ڕێکەٗحی  5/9/2016حا  20/8/2016ىە ڕێکەٗحی  فۆرً
حد٘ٗاّی چاٗپێکەٗحِ ٗ حاقیکردّەٗە ئەّجاً دەدرێج ٗ ّداٗی دەرچد٘ٗاُ ٗ کە6201ٗ /15/9 حا 

ڕادەگەیەّرێج بەبێ ئاغدکراکردّی َّدرەی بەدەضدخٖێْراٗ.   ٗٓ ڵخییٔ /فامٔژحاقیکردّەٗە ىەالیەُ کۆىی
ی درێخە ّاٗەّدددذّێدددردە ىە ڕێگدددای حۆٍددداری گػدددخییەٗە 25/9/2016جددداٍی کۆحدددایی ىە دٗاحدددر ئەّ

(ی َّرەی حاقیکردّەٗەی ىێٖداح٘ٗیی %40َّرەی کۆحایی کێبڕکێ بریخی دەبێج ىە ) ٗٓ  رگرحِ ٗٓ
 .ی َّرەی حێکڕای بڕٗاّاٍەی ئاٍادەیی%(60ٗ ىە )

 کردُ ٗ ّاڕەزاییپەی٘ەّذی :ً دٗٗٓ

ىە ٕەر کۆىیژێدددددددددددک یددددددددددداُ پەیَددددددددددداّگەیەک  خ٘ێْدددددددددددذکارەی ّددددددددددداٗیق٘حابی/ئەٗ  .د 
(ڕۆژ پدددددددداظ ڕاگەیاّددددددددذّی ئەّجاٍەکدددددددداّی 10دەردەچێددددددددج پێ٘یطددددددددخە ىە ٍدددددددداٗەی )

ٗەرگدددددددددددرحِ پەی٘ەّدددددددددددذی بە غددددددددددد٘ێْەکەی خدددددددددددۆی بکددددددددددداث، بە پدددددددددددێچەٗاّەٗە 
ٕەڵ٘ەغددددددداّذّەٗەی پدددددددااڵٗحْی بدددددددۆ دەکرێدددددددج ٗ حددددددداک٘ ضددددددداڵی خ٘ێْدددددددذّی دٗاحدددددددر 

راّددددددددی بە ّاح٘اّێددددددددج پەی٘ەّددددددددذی بکدددددددداث ٗ ٕەرٗەٕددددددددا ضدددددددداڵی یەکەٍددددددددی ٗەرگی
 ەژٍار دەکرێج.ئکەٗح٘ٗ بۆ 

ٕەر ق٘حابی/خ٘ێْدددددددددددذکارێل بەپێدددددددددددی ڕیسبەّدددددددددددذی ٕەڵبژاردّەکددددددددددداّی خدددددددددددۆی ىە  .ٓ 
کۆىیژێدددددددک یددددددداُ پەیَددددددداّگەیەک ٗەردەگیرێدددددددج ئەٗا بەٕدددددددیچ غدددددددێ٘ەیەک ٍدددددددافی 

 .  ٗٓ ی پڕمردّٔ ڵٔ ٕٔ  رپرضیارُ ىٔ ٗ خۆیاُ بٔ ّاڕەزایی ّابێج

ەک ىە ئەّجدددددددددددددداٍی ٕەر ّەگّ٘جدددددددددددددداُ یدددددددددددددداُ ٕەڵەیی خ٘ێْددددددددددددددذکارەق٘حابی/ئەٗ  .ٗ 
خ٘ێْددددددددذکارێنی  ق٘حددددددددابی/ٗەرگرحْیددددددددذا ٕەبدددددددد٘ٗ پێ٘یطددددددددخە ضددددددددەرەحا ٗەک ٕەر 

حددددددر پەی٘ەّددددددذی بەٗ خ٘ێْددددددذّە بکدددددداث کە ّدددددداٗی حێیددددددذا دەرچدددددد٘ٗە ٗ پاغدددددداُ ىە 
( ڕۆژ ىە ڕاگەیاّدددددددددددددذّی ئەّجاٍەکددددددددددددداّی ٗەرگدددددددددددددرحِ فدددددددددددددۆرٍی 10ٍدددددددددددداٗەی )

حددددددددداٗەک٘ بەرەّگددددددددداری ٕدددددددددیچ جدددددددددۆرە   ٗٓ پڕبناحدددددددددٔ زاّندددددددددۆالیِّددددددددداڕەزایی ىە 
یْەٗەیەکی یاضدددددددایی ّەبێدددددددخەٗە کە ببێدددددددخە ٕدددددددۆی دابڕاّدددددددی ىە خ٘ێْدددددددذُ ٗ ىێپرضددددددد

 ٕەڵ٘ەغاّذّەٗەی ٗەرگرحْەکەی.
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 گەڕاّەٗەی پااڵٗحِ :ً یٔ ضێ

زاّنۆ  رگرحِ ىٔ بۆ ٗٓ  ب٘ٗپاڵێ٘راٗ(2016-2015)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 (2017-2016) بۆ ضاڵی خ٘ێْذُٗا  ئٔ
زرابێج  ٍٔ رجێل دأّ ٍٔ بٔ ،ەژٍار بکرێجئی بە کەٗح٘ٗ بۆ (2016-2015)ضاڵی خ٘ێْذّی   ٗٓ

 .گیرابێج رّٔ ٗٓ ٕيی( ث )ئٔ می حایبٔ زاّنۆیٔ  یا ىٔ

 خۆحەرخاّکردُ بۆ خ٘ێْذُ :ً چ٘ارٓ

خ٘ێْدذّی بەیاّیداُ ٗەردەگیرێدج دەرچد٘ٗی ٕەر ئاٍدادەییەک ىە خ٘ێْدذکارەی ٗ ق٘حابی/ ئٔ .ج 
یاُ پەیَاّگەیەک بێج پێ٘یطخە بە حەٗاٗی خۆی بۆ خ٘ێْذّەکەی حەرخاُ بکاث ٗ بە ٕدیچ 

٘اراُ غددێ٘ەیەک ّابێددج دابَەزرێددج حدداک٘ خ٘ێْددذُ حەٗاٗ دەکدداث، ئەً خدداڵە خ٘ێْددذّی ئێدد
 ّاگرێخەٗە.

کە ىە خ٘ێْددذّی بەیاّیدداُ ٗەردەگیرێددج ئەگەر پددێع ٗەرگیراّددی خ٘ێْددذکارێل ق٘حابی/ ٕەر .د 
داٍەزرابێددج بە ٕەر بڕٗاّدداٍەیەک کە پێػددخر بەدەضددخی ٕێْدداٗە، ئەٗا پێ٘یطددخە بە حەٗاٗی 

ەحی ٗەرگرحْی ٕەر جدۆرە ێۆّخۆی حەرخاُ بکاث بۆ خ٘ێْذّەکەی ٗ خۆی بەرپرضە ىە چ
ەزارەحەکەی خدددۆی بە پێدددی یاضدددای خسٍەحدددی غارضدددخاّی )قددداُّ٘ اىخذٍدددت ٍۆڵەحێدددک ىە ٗ

خ٘ێْدذّەکەی پدێ ّەدا  مردّی رەحەکەی ٍۆڵەحی پێ٘یطخی بۆ حەٗاٗئەگەر ٗەزا  ٗٓاىَذّیت(، 
 ئەٗا ّاٗی دەضڕێخەٗە ٗ خ٘ێْذّەکەی ٕەڵذەٗەغێخەٗە.
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  م شَ شَ ًدی بَ

َ كاًی َُ رێوی  َ كٌیكی َ ی زاًكۆ ّ زاًكۆ پۆڵیت خشت
 كْردستاى بۆ ساڵی خْێٌدًی 2017-2016
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(1) ٌێمایلقیزاوستیژماري

(2) ییژماريٌێمایلقیوێژي

(3)   ییٌێمایلقیزاوستیووێژي

 (4) شبًتاكً


 www.su-edu.krdددیي: اڵحَ زاًكۆی سَ
ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم

یی ێژٓٗ 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
   1 113 ڕٗٗپێ٘اُ ئەّذازیارٙ

   3 116 یاضا ماُ یٔضیاض  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 ەهضاٍاّٚ ئاژ 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 ٗگیاّەٗەرە ئاٗیەکاُ کػخ٘کاڵ
   1 167 ڕەزگەرٙ کػخ٘کاڵ

   3 129 رگێرٙکا مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 130 ژٍێریارٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری
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ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ێژٓٗ ظ بٔ  حامٔ   

   3 131 ئاب٘ٗرٙ 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
   3 162 کاری کۆٍەالیەحی ئەدەبیاث

   3 138 زٍاّی ک٘ردی زٍاُ
   3 140 زٍاّی ئیْگيیسی زٍاُ
   3 141 زٍاّی فارضی زٍاُ
 4 3 142 ەّطیزٍاّی فەر زٍاُ
   3 178 زٍاّی ح٘رکی زٍاُ
 4 3 165 زٍاّی ئەىَاّی زٍاُ
   3 139 زٍاّی عەرەبی زٍاُ
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   www.univsul.edu.iq زاًكۆی سلێواًی
ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم

یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   1 201   پسیػنی
   1 202   دداُ پسیػکی

   1 203   دەرٍاّطازٙ
   1 204   پەرضخارٙ

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

   1 218 رزاّی ٗٓ زیْذٓ زاّطج
   1 219 کیَیا زاّطج
   1 220 فیسیل زاّطج
   1 221 ٍاحَاحیک زاّطج
   1 222 جیۆىۆجٚ زاّطج
   1 223 کۆٍپی٘حەر زاّطج

   1 224 بەرٗبٍ٘ی ئاژەڵی ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ
   1 225 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ
   1 226 باخذاری ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ
   1 228 طخی خاك ٗ ئاٗزاّ ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ

  غٔ مارگیری ماری مػخ٘ماڵی ٗ گٔ ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ
 4 1 721 ی گّ٘ذ ّیػیِ پیذاّی ّاٗچٔ

   1 227 زاّطخی خۆراک ماُ کػخ٘کاڵیٔ  زاّطخٔ
   3 216 یاضا یاضا ٗ راٍیاری

   3 229 کارگێرٙ مار مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 230 ژٍێریارٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 231 ئاب٘ٗرٙ مارگێری ٗ ئاب٘ری
   1 232 ئاٍار ٗ زاّیاری  مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 1035 بازار مردُ  مارگیری بٔ مارگێری ٗ ئاب٘ری

   2 233 ٍێژٗٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 234 ج٘گرافیا زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ

http://www.univsul.edu.iq/


 

88 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   3 235 کۆٍەىْاضی زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   2 236 ٗار غ٘یْٔ ەحیەکاُزاّطخە ٍرۆڤای

   3 287 حی اڵیٔ کاری کۆٍٔ زاّطخە ٍرۆڤایەحیەکاُ
   3 288 رگێراُ ٗٓ زٍاُ
   3 238 ک٘ردی زٍاُ
   3 239 عەرەبی زٍاُ
   3 240 ئیْگيیسی زٍاُ
   3 1036 بی فارضی دٓ زٍاُ ٗ ئٔ زٍاُ

   1 903 ژٍێریاری دارایی ٗ ٗٗردبیِ  یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
 4 3 904 ماُ مارگێری پرٗژٓ یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
   1 909 زاّطخی دارایی ٗ باّنی یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
 4 3 905 ئاب٘ری بازار یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
 4 1 1037 حی ٗڵٔ بازرگاّی ّێ٘ دٓ یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
 4 1 1038 ڵ٘جیای زاّیاری مْٔ حٔ یاّیاُ مۆىێژی بازرگاّی بٔ
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  http://uod.acزاًكۆی دُۆك: 
ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم

یی ٗێژٓ  
  حامٔ

ظ بٔ  

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

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

   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
   1 1039 رٗٗپی٘ی  ّ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 زاّطخی مۆٍٔ حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   1 359 ٍاحَاحیل حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   3 363 ی ٍْذاالُ باخچٔ حی   ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   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

   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 

http://uod.ac/
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ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ ىێژۆم
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

 4 1 339 یی  غخیاری ح٘ریسٍی ژیْگٔ گٔ چاّذُ 
   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 ٗ باّگ 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 ئیْگيیسی ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  
   2 377 ٍیژٗٗ ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  
   3 378 زٍاّی م٘ردی ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  
   3 376 بی رٓ زٍاّی عٔ ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  
   1 737 ٍاحَاحیل ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  
   1 1040 رزاّی ٗٓ زیْذٓ ئامری - ردٓ رٗٓ پٔ  

   2 333 ٍێژٗٗ زاّطخی ٍرۆڤایەحی
   3 338 ی م٘ردیزٍاّ زٍاُ
   3 340 زٍاّی ئیْگيیسی زٍاُ

   3 334 ج٘گرافیا زاّطخی ٍرۆڤایەحی
   3 315 رگیراُ ٗٓ زٍاُ

   3 1019 زٍاّی ئیْگيیسی حی )ئاٍیذی( ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ
   2 1018 حی الیٔ مۆٍٔ   حی )ئاٍیذی( ڕٓ ی بْٔ ردٓ رٗٓ پٔ

 
 

 



 

91 

 www.koyauni.ac,www.koyauniversity.org : كۆیَ زاًكۆی     
 

ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضن٘ه  ىخی  فامٔ
یی ، ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

  1 401  پسیشکی 

   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

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

   3 416 قاُّ٘   ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ
   3 1031 مارگیری   ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ٍرۆڤایٔ  زاّطخٔ
   3 1027 قاُّ٘ /ئێ٘اراُ   ماُ حیٔ الیٔ حی ٗ مۆٍٔ ۆڤایٍٔر  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/


 

92 

 www.hawlermu.orgّلێری پسیشكی: زاًكۆی َُ
یی ٕێَای زاّطخی ، ٗێژٓ دۆم بەظ ىێژۆم   حامٔ 

ظ بٔ  

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

 4 1 701 نییمیَیایی ژیاّی ميیْ ماُ ّذرٗضخیٔ حٔ   زاّطخٔ
   1 702 ٍاینرۆبایۆىۆجی پسیػنی ماُ ّذرٗضخیٔ حٔ   زاّطخٔ

 
 www.soran.edu.iq: زاًكۆی سۆراى

 

ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضن٘ه  خی ڵ فامٔ
یی ، ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   1 150 ّذازیاریی غارضخاّی  ئٔ   ّذازیاری ئٔ  
   1 151 ّذازیاریی میَیا ئٔ   ّذازیاری ئٔ  
   1 152 ٗث  ّذازیاریی ّٔ ئٔ   ّذازیاری ئٔ 

   1 189 ٍاحَاحیل 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  
   1 190 کۆٍپی٘حەر ماُ  مردارییٔ  زاّطخٔ زاّطج  

   3 182 یاضا   یاضا
   3 192 زٍاّی م٘ردی حی ڕٓ بْٔ  پەرٗەردٓ
   1 180 کاُ گػخییٔ  زاّطخٔ حی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە
   1 177 ٍاحَاحیل حی ڕٓ بْٔ پەرٗەردە

   3 183 زٍاّی ک٘ردی   ئاداب
   3 184 زٍاّی عەرەبی   ئاداب
   3 188 زٍاّی ئیْگيیسی   ئاداب
   2 185 ٍێژٗٗ   ئاداب
   3 186 ج٘گرافیا   ئاداب
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   krg.org-http://uozزاًكۆی زاخۆ:
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ /م٘ىێژخی ڵ فامٔ

یی ، ٗێژٓ  
  حامٔ

ظ بٔ  

   2 341 ٍێژٗٗ ڵخی زاّطخی ٍرۆڤایەحی فامٔ
   3 343 زٍاّی ک٘ردی ڵخی زاّطخی ٍرۆڤایەحی فامٔ
   3 346 زٍاّی ح٘رمی ڵخی زاّطخی ٍرۆڤایەحی فامٔ
   3 345 زٍاّی ئیْگيیسی ٍرۆڤایەحیڵخی زاّطخی  فامٔ

   1 362 باّنی ٗ زاّطخی دارایی  مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 743 زاّطخی ئاب٘ری  مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری
   3 1041 زاّطخٚ مارگێری مۆىێژی مارگێری ٗ ئاب٘ری

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

   1 309 ٍیناّیل ّذازیاری مۆىێژی ئٔ
   1 310 ّذازیاری پخرٗه ئٔ ّذازیاری مۆىێژی ئٔ

 
 Garmian univ.co رهیاى: زاًكۆی گَ

ٕێَای زاّطخی  دۆم ظبە ىێژمۆ
یی ، ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   1 210 ئەّذازیاری بیْاکاری ئەّذازیاری
   3 250 زٍاّی م٘ردی زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 
   3 241 زٍاّی ئیْگيیسی زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 
   3 249 بی رٓ زٍاّی عٔ زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 
   3 251 ج٘گرافیا زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 
   3 294 رّْٗٗاضی دٓ زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 
   2 255 ٍێژٗٗ زٍاُ ٗ زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ/ خاّقیِ 

   1 248 ٍاحَاحیل پەرٗەردە
   1 245 بایي٘جی پەرٗەردە

http://uoz-krg.org/
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   1 246 ميَيا پەرٗەردە
   1 247 فيسيا ٗەردەپەر

   3 266 ج٘گرافیا پەرٗەردە
   3 243 زٍاّی ئیْگيیسی پەرٗەردە
   3 261 بی رٓ زٍاّی عٔ پەرٗەردە
   3 262 زٍاّی م٘ردی پەرٗەردە
   3 263 رّْٗٗاضی دٓ پەرٗەردە
   2 244 ٍێژٗٗ پەرٗەردە
   3 275 بی رٓ زٍاّی عٔ حی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ
   3 256 زٍاّی م٘ردی حی  رٓ پەرٗەردەی بْٔ

   1 292 ڵ ضاٍاّی ئاژٓ مػخ٘ماڵ/ مفری
   1 1042 یی  ربٍ٘ٗی گێيگٔ بٔ مػخ٘ماڵ/ مفری
   1 291 ر زاّطخی مٍ٘پی٘حٔ مۆىێژی زاّطج
   1 1016 میَیا مۆىێژی زاّطج

   3 1043 یاضا  
 
 
 

 www.raparinuni. org زاًكۆی ڕاپەریي:
ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ ضن٘ڵ خیڵ فامٔ

یی ، ٗێژٓ  
  حامٔ

ظ بٔ   

   2 460 ٍێژٗٗ   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 461 ج٘گرافیا   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 459 یاضا   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 471 ی ضاٗایاُ باخچٔ   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   1 469 ٍاحَاحیل   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   1 468 ر زاّطخی مٍ٘پی٘حٔ   پەرٗەردەٙ بْەڕەث
   3 1044 ئیْگيیسی   پەرٗەردەٙ بْەڕەث

   3 467 ئیْگيیسی زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە/ قٔ
   3 465 م٘ردی زٍاُ اڵدزی پەرٗەردە/ قٔ

   1 473   رضخاری پٔ  
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   1 430 فیسیا   زاّطج
   1 431 ميَيا   زاّطج
   1 472 بایي٘جی   زاّطج

   1 1045 ّذازیاری غارضخاّی  ئٔ   ریِ نۆی ڕاپٔحی زاّ رۆمایٔ ضٔ
 

 

  halabjau.net.www : بجَ ڵَ زاًكۆی َُ

ٕێَای زاّطخی  دۆم بەظ مۆىێژ
یی ، ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

   2 296 ٍیژٗٗ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 295 زٍاّٚ م٘ردٙ /غارةزٗٗر پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   2 271 ماُ الییٔ مۆٍٔ  زاّطخٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ
   3 273 بی رٓ زٍاّی عٔ پەرٗەردە ٗ  زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُ

   1 297 فيسيا زاّطج 
   1 1022 ر  مۆٍپی٘حٔ زاّطج 

   3 298 ياضا  بجٔ ڵٔ حی زاّنۆی ٕٔ رۆمایٔ ضٔ
 -رهۆ: چَزاًكۆی 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ مۆىێژ
یی ٗێژٓ ظ بٔ  حامٔ   

 

   3 269 ئیْگيیسی پەرٗەردە    
  1 1015 فیسیل پەرٗەردە    

  3 1046 ث ی حایبٔ ردٓ رٗٓ پٔ پەرٗەردە    

   1 265 ماُ زاّطخٔ 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
 4 1 1047   ٗث ٗ ٗٗزٓ مارگێری گاز ّٔ ماُ  مارگێری ٗ راٍیارییٔ  زاّطخٔ
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 erbil.org-www.fte :ّلێر َُ كٌیكی پۆلیتَزاًكۆی 
 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ   یَاّگٔ مۆىێژ/ پٔ
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

 4 1 501 ّذازیاری غارضخاّی مْینی ئٔ حٔ ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
   1 650 ٍی زاّیاری ّذازیاری ضیطخٔ مْینی ئٔ حٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
   1 749 یاری رێگا ٗباُّذاز مْینی ئٔ حٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ
   1 1048  ّذازیاری ٍيناّيل ٗ ٗٗزٓ مْینی ئٔ حٔ  ٗىێر ّذازیاری ٕٔ مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ

   1 503 مْینی ژٍێریارٙ حٔ ٗىێر مْینی مارگێری ٕٔ مۆىێژی حٔ
   3 504 مْینی مارگیری مار  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
 4 1 1078 مْينٚ ئ٘حٍ٘بيو حٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

   1 511 ٍیکاّیک   ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   1 512 با کارٓ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   1 514 ڕێگاٗباُ ٗىێر یای ٕٔىۆج مْٔ .حٔ پٔ
   1 526 ٗاضازی ضاردماری ٗ ٕٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
 4 1 525 یاّذُ گٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   1 515 بیْاکاری ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   IT 750 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   1 662 رٗٗپێ٘ی ێرٗى ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ
   1 1049 ٗث  مْینی ّٔ حٔ ٗىێر ىۆجیای ٕٔ مْٔ .حٔ پٔ

 4 1 1010 ماُ پسیػنیٔ  حاقيگٔ  ئاٍیرٓ  ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ
   1 516 ّذرٗضخی پاراضخْی حٔ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ
 4 1 527 پػنْیْٚ چاٗ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   1 522 حیػک ٗىێر یػکٚ ٕٔپە. حەکْیکٚ پس
   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 ٕٔ
   1 520 ری پسیػنی دداُ  یاریذٓ ٗىێر پە. حەکْیکٚ پسیػکٚ ٕٔ

   2 523 کارگێڕی یاضا کارگێری ٕەٗىێر.حەکْیکی  پٔ
   1 524 ژٍێریاری .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ
   3 663 مارگێری مار .حەکْیکی کارگێری ٕەٗىێر پٔ

http://www.fte-erbil.org/


 

97 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ   یَاّگٔ مۆىێژ/ پٔ
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

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

   2 1009 کارگێڕی یاضا ی حەکْیکی خەباث اّگٔپەیَ
   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
 4 2 755  رضخٔ ٗ مۆگاماُ مارگێری مٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ غەقاڵٗە
   IT 560 1ی مْۆى٘جیای زاّیار حٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ
   3 561 مارگێری مار پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ
   1 559 رضخاری پٔ پەیَاّگەٙ حەکْیکٚ ضۆراُ
   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 ّٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 605 ّذرٗضخی پاراضخْی حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 694 حیػک  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 671 ییٗث /غیناری میَیا مْۆى٘جیای ّٔ حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 667 ٗث /مارپینردُ ٗ مّ٘خرٗه 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
   IT 1050 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ  مْینی مۆیٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   IT 691 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ مْینی چۆٍاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 690 مارگێری مار مْینی چۆٍاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 2 1051 مارگێری مٍ٘رگ مْینی چۆٍاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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 دُۆك كٌیكی زاًكۆی پۆلیتَ

خی ، ٕێَای زاّط دۆم بەظ   یَاّگٔ مۆىێژ/ پٔ
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   1 540   ّذازیاری ٗزٓ ئٔ ّذازیاری  مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ
   1 541 ی رێگا ٗباُ ّذازٓ مْینی ئٔ حٔ ّذازیاری  مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ
 4 1 1007 پخرٗميَياٗٙ ّذازیاری  مْینی ئٔ م٘ىێژی حٔ

 4 1 1052 /زاخۆ  ّی جی٘ىۆجیا پخرۆه ٗ ّػخَٔ م٘ىێژی زاّطخٚ پیخرٗه ٗ ماّسایی
   1 542 ىۆجیای زاّیاری مارگێری مْٔ حٔ مْینی مارگێری مۆىێژی حٔ
   1 570 مْینی دارایی ٗ ژٍێریارٙ حٔ مْینی مارگێری مۆىێژی حٔ
   IT 550 1ى٘جيا زاّيارٙ  مْٔ حٔ مْینی  ئامرێ مۆىێژی حٔ
 4 1 1053 پاراضخْی زاّیاری  مْینی  ئامرێ مۆىێژی حٔ

   1 636 ڵ ّذرٗضخٚ مۆٍٔ حٔ ّذرٗضخٚ غيخاُ مْینی  حٔٔ مۆىێژی ح
   1 637 ماُ خ٘غئ غينارٙ ّٔ ّذرٗضخٚ غيخاُ مْینی  حٔ مۆىێژی حٔ

   3 548 مارگێری مار ی حەکْیکی کارگێری دٕۆك یَاّگٔ پٔ
   1 546 ٍی زاّیاری مارگیری ضیطخٔ ی حەکْیکی کارگێری دٕۆك یَاّگٔ پٔ

   1 539 بیْاکاری ی دٕۆكمْین ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 537 ٍیکاّیک مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1054 رٗٗپێ٘ی مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 769 درٗضج مردّی رێگاٗباُ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   IT 761 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1005 یناری ّۆژداری ددإُار مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 528 حاُ ٗ ٍْذاڵ بُ٘ٗ ئافرٓ مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1028 حیػل مْینی دٕۆك ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 566 ماُ خۆغیٔ غیناری ّٔ  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 565 ڤاّی خ٘غٔ رضخاری / ّٔ پٔ  مْینی زاخۆ  ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 747 با / ح٘اّا مارٓ مْینی زاخۆ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   IT 1030 1مْۆى٘جیای زاّیاری  حٔ 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
   1 1055 چاّذّی پاراضخی  مْینی زاخۆ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 1056 پخرٗه  مْینی زاخۆ 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
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خی ، ٕێَای زاّط دۆم بەظ   یَاّگٔ مۆىێژ/ پٔ
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

   IT 629 1ی مْۆى٘جیای زاّیار حٔ مْینی غێخاُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 630 ژٍێریاری مْینی غێخاُ 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
   1 1057 ئاٍارٗ زاّیاری  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 1058 ریژٍێریا ظ رٓ  ردٓ مْینی بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 678 ژٍێریاری مْینی غْگاه ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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 http://fte-sulaimani.org/kuسلێواًی:   كٌیكی زاًكۆی پۆلیتَ        
 

ٕێَای زاّطخی ،  دۆم بەظ   یَاّگٔ مۆىێژ/ پٔ
یی ٗێژٓ  

  حامٔ
ظ بٔ  

 4 1 801 یص ىۆجیای داحابٔ مْٔ حٔ مْینی ئیْفۆرٍاحيلٔ مۆىێژی ح
 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
   1 812 ارایی ٗ ژٍێریاری  مْینی د حٔ مْینی مارگیری مۆىێژی حٔ
 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 1059   ٗث ٗ ٗٗزٓ ّٔ ّذازیاری مْینی ئٔ مۆىێژی حٔ

   1 686 ماُ خۆغيئ غينارٙ ّٔ ّذرٗضخی مْینی حٔ ی حٔمۆىێژ
   1 685 ه ّذرٗضخی مۆٍٔ حٔ ّذرٗضخی مْینی حٔ مۆىێژی حٔ

 4 1 508 می ربٍ٘ٗی رٗٗٓ بٔ  بجٔ ڵٔ مْینی زاّطخە پڕاکخیکیەکاُ/ ٕٔ مۆىێژی حٔ
 4 1 675 ضاٍاّی ئاژەڵ  بجٔ ڵٔ مْینی زاّطخە پڕاکخیکیەکاُ/ ٕٔ مۆىێژی حٔ

 4 1 507 ضازی خۆراك پیػٔ  بجٔ ڵٔ مْینی زاّطخە پڕاکخیکیەکاُ/ ٕٔ ی حٔمۆىێژ
   1 575 ڵ ّذرٗضخی کۆٍٔ حٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 576 رضخاری پٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 582 ژّاُ ٗ ٍْاڵ بُ٘ٗ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 578 حیػک مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 579 ضڕمردُ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ 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 ری مارمارگێ مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 584 ژٍێریاری 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 مْینی ضيێَاّی ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 627 یی ّذازٓ ی ئٔ ٗێْٔ مْینی ضيێَاّی ی حٔ گٔیَاّ پٔ

   3 595 مارگێری مار الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
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   1 628 ژٍێریاری الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 597 یی ربٍ٘ٗی گێينٔ بٔ الر مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

   1 1060 ٗاضازی ضارمردُ ٗ ٕٔ الر/ خاّقیِ 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/ خاّقیِ مْینی مٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 592 با ارٓم 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
 4 2 556 ری مْینی بازارگٔ حٔ   بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 658 مارگێری مار  بجٔ ڵٔ مْینی ٕٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 601 با مارٓ حأضیطاحی ٍاه ٍچٔ مْینی چٔٔ ی ح یَاّگٔ پٔ
   1 602 رضخاری پٔ ٍاه ٍچٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 603 ىۆجیای زاّیاری مْٔ حٔ ٍاه ٍچٔ مْینی چٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 672 مارگیری مار ٍاه ٍچٔ 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
   IT 696 1 ر مْینی زاّطخی مۆٍپی٘حٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 4 1 620 ماُ مارگیری باّنٔ مْینی دٗٗماُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   3 622 مارگیری مار مْینی دٗٗماُ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
   1 623 ژٍیریاری ْینی دٗٗماُم 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 ی دٓمْین ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 674 ماُ ج٘أّ  مٔ رٗٗٓ جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ
 4 1 588 ماُ مػخ٘ماىی داپۆغراٗٓ جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 
 
 
 



 

102 

 رێمی كيردشتان  وهتایبهتهکانً  پهیمانگه ی زانكۆ و خشته
 2017-2016بۆ شاڵی خيێندنی 
 

 

 بهتهکانً شنيورى پارێزگاى وهولێریمانگه تایا. زانکۆ و په
  www.cihanuniversity.edu.iq  : ولێر وه /مپی زانكۆی جیىان كه . 1

 
 ش به كۆلێژ

 تهالرشازى ئهندازیارى
 شارشتانً

 گهیاندن و کۆمپیيتهر

 زانصتً کۆمپیيتهر زانصت
 ًبایۆلۆج

 یاشا یاشا
 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان و دیبلۆماشییهکان

 زمانً ئینگلیزى ئاداب و وينهر
 وەرگێڕان

 دیزاینً ناوخۆ
 ڕاگهیاندن

 دارایًكارگێری و زانصتً 
 

 کار کارگێرى
 ژمێریارى

 دارایً و بانک
 کارگێرى تهندروشتً

    
www.hpust  : اكنۆلۆجی زانكۆی حهیات بۆ زانصت و ته. 2  .com 

 
 

 

 ش به كۆلێژ
 نهوت ئهندازیارى

 ژینگه
 زانصتً کۆمپیيتهر زانصت

 شیکردنهوەى نهخۆشییهکان

http://www.cihanuniversity.edu.iq/
http://www.hpust.com/
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 یاشا یاشا
 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان 

 زمانً ئینگلیزى ئاداب 

 
 .www.ishik.edu.iq   ولێر وه /زانكۆی ئیشق. 3

 
 ش به كۆلێژ

 پزیشکً ددان پزیشکً ددان

 تهالرشازى ئهندازیارى

 شارشتانً
 کۆمپیيتهر

 دیزاینً ناوخۆ
 تهکنهلۆجیاى زانیارى زانصت
 یاشا یاشا

 زمانً ئینگلیزى پهروەردە
 بیرکارى

 فیزیا
 بایۆلۆجً

 رییهکانئابيورى زانصته کارگێ
 

 بهڕێيەبردنً کار
 ژمێریارى

 دارایً و بانک
 پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان و دیبلۆماشییهکان

 www.lfu-bmu.net    ولێر وه /نصی ره بنانی فهيزانكۆی ل. 4  
 

 ش به كۆلێژ

 تهکنهلۆجیاى زانیارى 

یاشا و پهیيەندییه 

 هتییهکاننێيدەوڵ

 یاشا

 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان

 کارگێڕى یاشا

http://www.ishikuniversity.net/
http://www.lfu-bmu.net/
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 زمانً ئینگلیزى زمان و پهروەردە

 زمانً فهڕەنصً

 وينهرى شێيەکارى

 پهروەردەى گشتً

 کار کارگێرى ئابيورىكارگێری و 

 و دارایً ژمێریارى

 بازاڕگهرى

 کارگێرى وۆتێلهکان

 کارگێڕى گهشتیارى

 

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

 ش به كۆلێژ
 شارشتانً ئهندازیارى

 کارەبا
 کۆمپیيتهر و گهیاندن

 میکانیک
 کارگێرى گشتً بهرێيەبردن و کارەکان

 شیصتهمً زانیارى کارگێرى
 ژمێریارى

 ارى گهشتيگيزارمیياند
 دارایً و بانک

 بازاڕگهرى
 تهکنهلۆجیاى زانیارى ردەى گشتًوەپهر

 زمانً ئینگلیزى شهرەتایً
 زمانً ئینگلیزى ناوەندى

 بیرکارى
 بایۆلۆجً

 فیزیاى ئامادەیً
 باخچهى شاوایان

http://www.sabisuniversity.net/
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 یان زانكۆی به. 6
 

 ش به كۆلێژ

 ئهندازیارى تهالرشازى 

 رشتانًئهندازیارى شا 

 زانصتً کۆمپیيتهر 

 یاشا 

 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه نێيدەوڵهتییهکان 

 زمانً ئینگلیزى 

 ژمێریارى 

 کارگێرى کار 

 comRawanduz.pti@gmail. ت واندزی تایبه كنیكی ره ی ته یمانگه په.  7

 
 ش به پهیمانگه

 (IT)یاى زانیارى تهکنهلۆج 

 ژمێریارى 

 گهشتيگيزار 

 
 .پهیمانگهى وهولێر بۆ نهوت8

 
 ش به پهیمانگه

 تهکنیکً وهڵکهندن 

 پااڵوتنً نهوت و تهکنیکً گاز 

mailto:Rawanduz.pti@gmail.com
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 تایبهتهکانً شنيورى پارێزگاى شلێمانًزانکۆ . ب
 

  www.uhd.edu.iq     پێدانی مرۆیی شه زانكۆی گه  .1

 
 ش به كۆلێژ

 زانصتً کۆمپیيتهر و تهکنهلۆجیا  زانصت
 تهکنهلۆجیاى زانیارى

 یاشا یاشا و ڕامیارى
 زانصتهر ڕامیارییهکان

 دیبلۆماشیهت و پهیيەندییه گشتییهکان
 زمانً ئینگلیزى زمان

 زمانً عهرەبً
 کارگێرى و ئابيورى

 
 کار کارگێرى

 ژمێریارى
 ً و بانکزانصتً دارای

 

 www.cihanuniversity-sul.com  شلێمانی/مپی زانكۆی جیىان  كه .2

 
 ش به كۆلێژ
 تهالرشازى 

 زانصت
 زانصتً کۆمپیيتهر

 (بهریتانیا /گرینج)تهکنهلۆجیاى زانیارى 
 یاشا 
 زمانً ئینگلیزى 

 ًدارایكارگێری و زانصتً 

 کار کارگێرى
 ژمێریارى

 زانصتً دارایً و بانک
 ژمێریارى به تهکنهلۆجیاى زانیارى

 
 
 

http://www.hduniv.com/
http://www.cihanuniversity-sul.com/
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 .www.ishik.edu.iq     شلێمانی/ .لقً زانکۆیً ئیشک3
 ش به كۆلێژ

 ئهندازیارى
 تهالرشازى
 شارشتانً

 زانصته کارگێریهکان
 يدەولهتیهکانزانصته نێ

 کار کارگێرى
 دارایً و بانک

 

 www.auis.edu.iq     شلێمانی/مریكی  زانكۆی ئه 4.
 

 ش به

 ئهندازیارى بیناشازى

 ئهندازیارى میکانیک

 ئهندازیارى ووزه

 ئهندازیارى بهروهمىینان

 ئهندازیارى شیصتهمً کۆنترۆل کردن

انً ئینگلیزىزم  

 تهکنهلۆجیاى زانیارییهکان

 لێکۆڵێنهوەى نێيدەوڵهتً

 بهرێيەبردنً کار

 www.komar.edu.iq    لۆجیا كنه زانكۆی كۆمار بۆ زانصت و ته. 5

 
 ش به کۆلیژ

 ئهندازیارى
 شارشتانً

 نهوت

http://www.ishikuniversity.net/
http://www.auis.edu.iq/
http://www.kusts.com/
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 کۆمپیيتهر

 ژینگه

 زانصت
 ماتماتیک

 شیکردنهوەى نهخۆشییهکان

 زمانً ئینگلیزى 

 کاردارى

 کارگێرى زانیارى

 کارگێرى کار

 کارگێرى تهندروشتً

 ژمێریارى

 دارایً و بانک

 بازاڕگهرى

 
 دوۆکتایبهتهکانً شنيورى پارێزگاى زانکۆ ج. 

 
  university.comwww.nawroz ورۆز زانكۆی نه .1

 

 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

 ژمێریارى کارگێرى و ئابيورى

http://www.nawrozuniversity.com/
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 کارگێرى کار

 رىئابيو

 دارایً و بانک

 
 دوۆك /مپی زانكۆی جیىان  كه.2

 

 ش به کۆلیژ

 زانصتً کۆمپیيتهر 

 زمانً ئینگلیزى 

 ژمێریارى 

 بانک و دارایً 

 
   کيردشتان/مریكی دوۆك  زانكۆی ئه.3

 

 ش به کۆلیژ

 زانصتً کۆمپیيتهر 

 کارگێرى و دارایً 

 ڕامیارى گشتً 

 راگهیاندن 

 وێلکارى 
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  م ّتَ حًَدی  بَ
 
 ەکأً ئاهادەييە پيشەييەکاى.ییکۆلێژە ُاّپسپۆر .1
 دەرچّْٓ ئاهادەيی پیشەیٔ ّەردەگرى ًەٓياَ پەیواًگ. ُێوآ ئەّ 2

 اری ّ ئیسالهی (.رست ٓ ّ بازرگأً ّ کشتْکاڵ ّ پَ)پیشەساز   
 . ُێوآ پارێسگاکأً ُەرێن . 3

 



 

111 

:بێج دٓ  ٗٓ ی خ٘ارٓ ً٘ٓ غێ ماّیاُ بٔٔ ییٕاپطپۆر  جۆری مۆىێژٓ  



 مۆىێژی/ضن٘ىی ٕاٗپطپۆر ضازی  یی پیػٔ ئاٍادٓ  جۆری پطپۆر ىٔ

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک ٍیکاّیک

 کۆىێژٙ/یاُ ضک٘ىٚ ئەّذازیارٙ بەغٚ کارەبا کارەبا

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک ئۆحٍ٘ۆبیو

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ ٍیکاّیک کاّسا

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ ٍیکاّیک اظدارح

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ کارەبا ئەىکخرُٗ

 کۆىێژٙ ئەّذازیارٙ بەغٚ غارضخاّٚ ٗێْەٙ ئەّذازیارٙ

 

 کۆىێژٙ ٕاٗپطپۆر  جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ بازرگاّٚ

 کۆىێژٙ کارگێرٙ ٗ ئاب٘ٗرٙ/ کارگێرٙ گػخٚ

 

 ۆر کۆىێژٙ ٕاٗپطپ جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ کػخ٘کاڵ

 کۆىێژٙ کػخ٘کاڵ گػخٚ

 

 کۆىێژٙ ٕاٗپطپۆر  جۆرٙ پطپۆر ىە ئاٍادەیٚ پەرضخارٙ

 کۆىێژٙ پەرضخارٙ پەرضخارٙ/ بریِ پێچٚ
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 :ىقٚ پەرضخارٙ

ظ بٔ مۆىێژ/پطپۆر  یَاّگٔ ّاٗی زاّنۆ /پٔ  ٕێَا 

 104 اری رضخ پٔ کۆىێژٙ پەرضخارٙ زاّکۆٙ ٕەٗىێرٙ پسیػکٚ

 700 ٍاٍاّی  ژٙ پەرضخارٙکۆىێ 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  حەکْیکٚ ٕەٗىێر

 682 دایل بُ٘ٗ  ئافرەحاُ ٗ ىٔ  حەکْیکٚ ٕەٗىێر

 533 ٙپەرضخار  حەکْیکٚ غەقالٗە

 528 ٍْذاڵ بُ٘ٗئافرەحاُ ٗ   حەکْیکٚ دٕۆک

 552 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ئاکرێ

 559 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ضۆراُ

 558 دایل بُ٘ٗ  ئافرەحاُ ٗ ىٔ  حەکْیکٚ ضۆراُ

 565 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ زاخۆ

 673 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ بەردەرەظ

 576 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 582 ژّاُ ٗ ٍْذاه بُ٘ٗ  ٚحەکْیکٚ ضيێَاّ

 594 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ کەالر

 602 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ چەٍچەٍاه

 604 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ کۆیە

 633 پەرضخارٙ  حەکْیکٚ ٕەڵەبجە

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

 ىقٚ ئیطالٍٚ   

فامتىخٚمۆىیژ / ّاٗی زاّنۆ ظ بٔ ضن٘ه   ٕێَا 

 139 عەرەبٚ  زٍاُ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 169 غەریعە  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

 170 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ

ع ّ٘ێژٗ مردّی پێ  ئاٍادٓ  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضەالحەددیِ
 1066 ٗحار خ٘ێِ  

 239 عەرەبٚ زٍاُ ٍرۆڤایەحییەکاُ ٔ زاّطخ   زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

 277 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

 278 اىفقە ٗاص٘ىە  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

 279 بْەٍاکاّٚ ئاییِ  زاّطخە ئیطالٍیەکاُ زاّکۆٙ ضيێَاّٚ

 1069 پێع ّ٘ێژٗ ٗحار خ٘ێِ      زاّطخە ئیطالٍیەکاُ يێَاّٚزاّکۆٙ ض

 439 پەرٗەردەٙ ئاییِ   پەرٗەردە زاّکۆٙ کۆیە

 337 خ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚ   زاّطخٚ ٍرۆڤایەحٚ زاّکۆٙ زاخۆ

 274 بْەٍاکاُ ئاییِ   زاّطخە ٍرۆڤایەحییەکاُپەرٗەردە ٗ  زاّکۆٙ ٕەىەبجە

 1073 ٘ێْذّٚ ئیطالٍٚخ  زاّطخٚ ٍرۆڤایەحٚ زاّنۆی دٕۆك 

 1074 ئیطالٍٚی  ردٓ رٗٓ پٔ  ئامری  -پەرٗەردە زاّنۆی دٕۆك 
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 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-خرۆُئەىک کارەبا ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 525 ئەىکخرُٗ -کارەبا  گەیاّذُ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 514 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رێگاٗباُ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 515 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاماری  ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 662 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ڕٗٗپێ٘ٙ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 526 ٗاضازی  ٕٔ-دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک زی ٗاضا ٗ ٕٔ اریضاردم ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 750 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 1078 ئۆحۆٍۆبیو مْینی ئۆحٍ٘بیو  حٔ ٕەٗىێر ىۆجیای ْٔحەک

 1008 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ باث خٔحەکْیکٚ 

 531 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ الٗەحەکْیکٚ غق

 754 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاماری  حەکْیکٚ غقالٗە

 534 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ غقالٗە

 560 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ضۆراُحەکْیکٚ 

 690 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 ٗٗپێ٘ٙڕ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 564 ٗاضازی ٕٔ -دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٗاضازی  ضاردمردُ ٗ ٕٔ حەکْیکٚ زاخۆ
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 ٕێَا گرێج ردٓ ی ٗٓ ٗ ىقأّ ئٔ ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 669 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ ڕٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ زاخۆ

 747 کارەبا-ئەىکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ زاخۆ

 1030 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ زاخۆ

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

 769 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رێگاٗباُ حەکْیکٚ دٕۆک

 539 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ بیْاکارٙ حەکْیکٚ دٕۆک

 761 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ دٕۆک

 1054 زەیٚٗێْەٙ ئەّذا ڕٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ دٕۆک

 551 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ ئاکرٙ

 612 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ ئاٍێذیحەکْیکٚ 

 629 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ غێخاُحەکْیکٚ 

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

 601 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ چەٍچەٍاڵ

 603 ر  ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ چەٍچەٍاڵ

 592 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ کەالر

 770 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ی حەکْیکٚ کەالر

 593 ر  ۆٍپی٘حٔی م ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ حەکْیکٚ کەالر

 1060 ٗاضازی  ٕٔ-دارحاظ-ئۆحۆٍۆبیو-کاّسا-ٍیکاّیک ٗاضازی  ٗ ٕٔ اریضاردم /خاّقیِ حەکْیکٚ کەالر

 617 کارەبا/ ئەىیکخرۆُ کارەبا حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 641 ٗێْەٙ ئەّذازەیٚ رٗٗپێ٘ٙ حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 1050 ر  مۆٍپی٘حٔ ی ٗٓ چامردّٔ مْۆىۆجیای زاّیاری  حٔ   مۆیٔحەکْیکٚ 
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 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 يێَاّٚحەکْیکٚ ض

 584 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ ضيێَاّٚ

 620 کارگێرٙ باّکەکاُ حەکْیکٚ دٗکاُ

 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 کارکارگێرٙ  ۆیەحەکْیکٚ ک

 609 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ کۆیە

 610 کارگێرٙ یاضا حەکْیکٚ کۆیە

 681 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ بەردەرەظ

 1058 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ بەردەرەظ

 595 کارگێرٙ  حەکْیکٚ کەالر

 628 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ کەالر

 766 غخیاری  گٔکارگێرٙ  حەکْیکٚ ئاٍێذٙ
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 ٕێَا  ظ بٔ   یَاّگٔ پّٔاٗی 

 678 ژٍێریارٙ مْینی غْگاه  حٔ

 618 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 554 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ دەربەّذیخاُ

 630 ژٍێریارٙ حەکْیکٚ غێخاُ

 658 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ ٕەڵەبجە

 556 ری  بازارگٔ حەکْیکٚ ٕەڵەبجە

 672 کارگێرٙ کار حەکْیکٚ چەٍچەٍاڵ

 690 مارگێری مار  مْینی چۆٍاُ  حٔ

 

 خ٘کاهىقٚ کػ 

 ٕێَا ظ بٔ  یَاّگٔ ّاٗی پٔ

 664 رەزگەرٙ حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 699 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 684 پاراضخْٚ رٗٗەک حەکْیکٚ کػخ٘کاڵٚ خەباث

 536 درٗضخٚ ئاژەڵ حەکْیکٚ غەقالٗە

 1081 ه  ضاٍاّی ئاژٓ حەکْیکٚ غەقالٗە

 555 ری زگٔ ڕٓ حەکْیکٚ ئاکرێ

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

 1055 چاّذّی پاراضخی  زاخۆ حەکْیکٚ 

 588 کػخ٘کاڵٚ داپۆغراٗ جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 674 ڕٗٗەکە ج٘اّەکاُ جۆ مرٓ مْینی  بٔ ی حٔ یَاّگٔ پٔ

 597 بەرٗبٍ٘ٗٚ کێيگەیٚ حەکْیکٚ کەالر
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  سگاکاّٚ ٕەرێٌ:خػخەٙ ٕێَاٙ پارێ

 پارێسگا

 ٕێَا

ی  ٗٓ ّاٗٓ
  غارۆچنٔ ی غار ٗٓ رٓ دٓ غار

ق٘حابخاّەکاّٚ ضەر بە ضۆراُ ٗ  13 12 11 ٗىێر ٕٔ
 ٍێرگەض٘ر ٗ چۆٍاُ

 21 ضيێَاّی

اّی ق٘حابخاّەک 22
 دٗکاُ، ضەربەچەٍچەٍاڵ،

  ،پێْج٘یِ ،ێڕغارباژ
 صادقضەیذ

 

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

   41   بجٔ ىٔ ٕٔ

ق٘حابخاّەکاّٚ ضەر بە  52 51 رٍیاُ گٔ
 کفرٙ،دەربەّذیخاُ،دەٗرٗبەرٙ

 

 ق٘حابخاّەکاّٚ غارۆچکەٙ کۆیە  61  مۆیٔ

 قیِ ق٘حابخاّەکاّٚ غارۆچکەٙ خأّ  71 قیِ خأّ

  الدزی ٗ راّیٔ قٔ ق٘حابخاّەکاّٚ غارۆچکەٙ  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 ٕٔ

 60 ر ی مۆٍپی٘حٔ ٗٓ چامردّٔ

 61 دٗرٍاُ ٗ دیسایِ
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