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ذمازة :

 4112/11/42ى شايهى

ضوازةم  /ثاكلسدنةوةى بةشة ناوخؤيى يةكانى شانلؤماى
 -1دوو بةشة ناوخؤيى شانكؤماى لة زِانية /زِيَرةى دابيهكسدنى كسيَكاز بؤ يؤبةى بةشة ناوخؤيى زِانية كةمكسايةوة بؤ

زِؤذةكانى.
ثيَهجةم  /كافرتياى فاكةلَتيةكاى
بساوةى كيَربكىَ ثابةندة ( ) 4ضواز كسيَكاز دابيهبكات بؤ ثاككسدنةوة و ثاكسِاطستو و زيَكخطتهى كافرتيا بؤ يةزيةكة لة
َدشىَ) ،جطة لةمة خؤى
َتى (ثةزوةزدةى بهةزةت ،شانطتة مسؤظايةتيةكاى ،شانطت ،ثةزوةزدة/قةال
كافرتياكانى فاكةل
ثابةندة بة زيَكخطتهى كازة كازطيَسيةكانى خؤى لةزِوى شيَوة و ذمازةى وةضتا و كسيَكازةكانى.
شةشةم  /ثةسةندى
َطةنامةكانى تةندةز دادةنسيَت و لةدواتسدا دةبيَتة بسطةيةكى طسيَبةضت
ئةم طؤزانكازيانةى ضةزةوة بة بةشيَك لة بةل
لةنيَواى شانكؤماى و بساوةى كيَربكىَ.
ث 1د1حممد على عبداهلل

ويَهةيةك بؤ :

University of Raparin / Presidency of Raparin University
Directorate of Legal Affairs

( )11كسيَكاز بؤ يةز بةشة ناوخؤييةك واتة ( )23ضى و دوو كسيَكاز بؤ يةزدوكياى.
َدشىَ  /بساوةكانى كيَربكيَى ثاككسدنةوةى بةشةناوخؤييةكاى لة ماوةى خوىل
 -3دوو بةشة ناوخؤيى زانية و يةكى قةال
دووةمى تاقيكسدنةوةكاى ثابةندة بة ثاككسدنةوةى بةشةناوخؤيى يةكاى بةو جؤز و زِيَرةى ليرنةى ضةزثةزشتياز ثيَى
زِادةطةيةنيَت و زِةشامةندة لة ضةزى و دواتس ثشتطريى خةزجكسدنى ثيَشيهة دةكات لةبازةى زِيَرةى كسيَكاز و

سةزؤكى شانلؤ

 نوضيهطةى بةزيَص ضةزؤكى شانكؤ/بؤ شانني /لةطةلَ زيَصدا
 بةزيَص ى.ضةزؤكى شانكؤ بؤ كازوبازى كازطيَسى و دازايى/بؤ شانني/لةطةلَ زيَصدا
َ/بؤ شانني/لةطةلَ زيَصدا
 بةزيَص ى.ضةزؤكى شانكؤ بؤ كازوبازى شانطتى و خويَهدنى باال
 بةزيَص ى.ضةزؤكى شانكؤ بؤ كازوبازى خويَهدكازاى/بؤ شانني/لةطةلَ زيَصدا
َدشىَ) /بؤ شانني/لةطةلَ زيَصدا
َتيةكانى (ثةزوةزدةى بهةزةت ،شانطتة مسؤظايةتيةكاى ،شانطت ،ثةزوةزدة/قةال
 فاكةل
 بةزيَوةبةزايةتيةكانى (خؤيةتى  ،دازايى ،وزدبيهى ،بةشة ناوخؤييةكاى) بؤ شانني /لةطةلَ زيَصدا....

 بةزِيَوةبةزايةتي كازوبازي ياضايي /يؤبةي طسيَبطتة طشتى يةكاى /بؤ ئاطادازيتاى و ثازاضتهى لة دؤضيةى تايبةت و ئاطادا زكسدنةوةى ضةزجةم بةشدازبواى بؤ ئةوةى ويَهةيةك لةم فةزمانة
َوبكسيَتةوة/لةطةلَ زيَصدا....
ببةى و ئاطادازى ناوةزؤكى بو و ويَهةيةك لة ضايتى شانكؤ بال
 دةزضوو.
شةقامى طشتى
زِانية – سليَمانى
يةزيَمى كوزدستاى  -عيَساق
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