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  شانيازي مامؤضتا:
 عمس حطو حطني زواندشي نــــــاوي مامؤضتا:

 : جوطسافياي خصمةتطوشازيةكاى و ضيطتةمي شانيازية جوطسافيةكاى ثطجؤزي وزدي مامؤضتا
 03200000570 ذ.موبايل:

 omar.hussein@soran.edu.iq ل:ئيميَ
 واذووي مامؤضتا: ياى مؤز
 

 شانيازي بةش و بابةت:

 جوطسافيا :ةشبنــــــاوي 
 طفتوطؤي شانطيت :ناوي بابةت

 يةكةم :قؤناغ
 يةكة 5 :ذمازةي يةكة

 واذووي ضةزؤك بةش: و مؤز
 

 شانيازي بةزثسع و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةش:

 كازشاى بايص عبد :جيَطسنــــــاوي  زشطازحممد عجماى  :بةزثسعنــــــاوي 
 ذ.موبايل: ذ.موبايل:

 ل:ئيميَ ل:ئيميَ

 



 ثيَهاضةي بابةت:
ئةم بابةتة لة زوذطازي ئيمسوماندا بة بابةتيَكي طسيهط و بسيتية لة يوونةزي دزبسيو و ثيػكةش كسدني   

 بابةتة شانطتيةكاى و طوزيهةوةي زايةكاى لةضةزي

 طسيهطي بابةت:
قوتابيانة لةضةز ثةيسةو كسدني يوونةزي طفتوطو بة غيَوةيةك طوجناو بيـ  لةطـةئ ئـةو ناوةنـدة     زاييهاني 

ئةكادمييةي تيادا دةوام دةكات ، لة ثيهاو طةاللة بووني بريوكةي شياتس لةضةز بابةتةكاى و ئاضـاى بـووني   
 تيطةيػتين و دةولةمةندكسدني بابةتةكاى .

 ئاماجني بابةت:
ةزيةمًيهاني تاكيكي ئةكادميي غازةشاية لة بـوازي طةيانـدى و وةزطـستين زايـةكاى بـة      ئاماجني ئةو بابةتة ب

 غيَوةيةكي تةندزوض  و ئةكادمييانة .
        بابةتةكةخػتةي دابةغكسدني                                    

 ثيَػةكي  يةفتةي يةكةم
 غيكسدنةوةي ضةمكي طفتوطؤي ئةكادميي يةفتةي دووةم

 زاييهاى بة قوتابياى دةزبازة طفتوطوكسدني ئةكادميي ياى شانطيت ضيَيةم يةفتةي
 ضونيةتي ئةجنامداني تويريهةوةي مةيداني  يةفتةي ضوازةم
 ضةزضاوةكاني داتا و شانيازي جوطسايف ، و ضونيةتي ئاماذةثيكسدنياى  يةفتةي ثيَهجةم
 شانطيتيةنطاوةكاني ئةجنامداني تويريهةوةيةكي  يةفتةي غةغةم
 ضةمكي يةزميي كوزدضتاى و ضهووزي  يةفتةي حةفتةم
 جياواشي نيَواى ضةمكة جوطسافيةكاى غاز و طوند..... يتد يةفتةي يةغتةم
 بهةماكاني جياكسدنةوةي ناوضة غازنػيهةكاى لة ناوضة طوند نػيهةكاى يةفتةي نؤيةم
 ثيطبووني ذيهطة يةفتةي دةيةم
 بووني طةزما و يؤكازةكانيديازدةي قةتيظ  يةفتةي ياشدم

 بةزطي طاشي ، ثيَكًاتة و ضيهةكاني يةفتةي دواشدةم
 ضةمكي طةغةثيَداني بةزدةوام يةفتةي ضيَصدةم
 لقةكاني شانطيت جوطسافيا و بوازةكاني ليَكؤليهةوةياى يةفتةي ضوازدةم
 شانطيت نةخػة و بهةماكاني نةخػة يةفتةي ثاشدةم



 ئاضايػي ئاو و خؤزاك و نةتةوةييضةمكةكاني  يةفتةي غاشدةم
 خويهدنةوةيك بو غويين جوطسايف يةزيَمي كوزدضتاى لةاليةني جيوثولةتيكةوة يةفتةي حةظدةم
 دةولةت بة تريوانيهة كالضيكي و نويةكةيةوة يةفتةي يةذدةم
 دةضتهيػانكسدني بهةما طةغتيازةكاني يةزميي كوزدضتاى . يةفتةي نؤشدةم
 كازيطةزي مسؤظ لةضةز ذيهكة يةفتةي بيطتةم

 ضةممكي ضيطتةمي شانيازية جوطسافيةكاى و ثيَكًاتةكاني يةفتةي بيط  ويةك
 جؤزةكاني ئاويةوا و بهةماكاني يةفتةي بيط  ودوو
 كيَػةي كوزد )نيَواى بووى و ضهووزدا( يةفتةي بيط  وضىَ
 كوزدضتانداضةزضاوةكاني دةزامةتي ئاو لة يةزيَمي  يةفتةي بيط  وضواز
 كيَػةي وياليةتي موصل ضالي دواي جةنطي جيًاني دووةم يةفتةي بيط  وثيَهج
  يةفتةي بيط  وغةش
  يةفتةي بيط  وحةوت
  يةفتةي بيط  ويةغ 
  يةفتةي بيط  ونؤ
  يةفتةي ضييةم

                                           

  


