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٢٠٢١  0662649084:تەلەفۆن  .شەقامی کاوە سۆران،/ هەولێر، هەرێمی کوردستانناونیشان: 

العراق -قليم كوردستانإ  
ءرئـاسة مجلس الوزرا  
البحث العلميو وزارة التعليم العالي  

 رئـاسة جامعة سـوران
 مدیریة الشٶون القانونیە

عیراق -هەرێمی کوردستان  
مەنی وەزیرانوی ئەنجویسەرۆکایەت  

 وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
ی زانکۆی سۆرانیسەرۆکایەت  

یبەڕێوەبەرایەتی کاروباری یاسای  
 

ی زاینی٢٠٢١ /    /      ڕێکەوت :      ژمارەی گشتی:
کوردی ی٢٧٢١/       /      :ڕێکەوت       :تۆمار

ی خوێندنی ەننامەڵێب

 (٢٠٢٢-٢٠٢١) یندنێخو ڵیسا ۆب وارانێئ/ پاڕالێل یندنێخو ەل وماریرگەو(       ) من

.(  بەشی /   یتەڵفاک/ رانۆس ۆیزانک) ەل

:مەدەد نەڵێب
 .  ارمیرپرسەب ێیل مۆخ و دروستن و استڕ ەوەتەكردوون مڕپ ەیانیاریزان وەئ مووەه -١
  .مین یقوتاب راقێع و کوردستان وێن یهلەئ انی یحکوم یتر یکیەمانگاەیپ و ۆزانک چیه ەل -٢
 .یەین کمیەبووەرەق چیه یماف نایه ندنێخوەل وازم کێکات رەه -٣
 .كراومەن( دیق نیترق) ەوەتەسراوەن ناوم ەوەوتنەك ۆیهەب و كوردستان یكانیەهلەئ و یحكوم ۆزانك ەل بوومەن یقوتاب شترێپ -٤
.ڵسا ییتاۆک یکانەوەکردنیتاق ەل تێناب کردنمیرشداەب یماف تێدابەن ندنمێخو یکانەستیق ڵسا ییتاۆک یکانەوەکردنیتاق شێپ رەگەئ -٥
 . مەبك واوەت كراودایارید ییاسای ەیماو ەل ندنمێخو -٦
 بەم شێوەی خوارەوە: سااڵنە بە زانکۆی سۆران بە دانی کرێی خوێندنی دەبم پابەند -٧

لەگەڵ دەستپێکردنی مامەڵەی خوێندن.قستی یەکەم:  - أ
.٢٨/٢/٢٠٢٢تاکو ڕێکەوتی  ٢٥/١/٢٠٢٢م: لە ڕێکەوتی ووەقستی د - ب

 .ەمۆخ ۆیستەئ ەل کانییەرجەخ گشت و یەین مڵەرماەد و ۆییناوخ ەشەب یرگرتنەو یماف -٨
 .تەزارەو نیەال ەل یندکردنەسەپ و کانەناو یاندنەیاگڕ یدوا ەل مەناک زاندنەداب و شەب ینۆڕیگ یداوا کەیەوێش چیهەب -٩

 یندنێخو ەیپار ەکەدواخستن یشکردنەشکێپ شێپ ند،ەسەپ یپاساو ەب کرد دواخستنم یداوا رەگەئ ندنمێخو ڵیسا چوار رەه  ەل -١٠
 . ۆزانک ەب مەدەد ەکڵەسا
، تەنها ئەگەر ڕێنمایی مەکەد واوەت رانۆس ۆیزانک ەل ندنمێخو ڵیسا چوار رەه و تر یکۆیەزانک ۆب ییەن مەوەگواستن یماف -١١

 وەزارەت ئەو مافە ببەخشێتە قوتابی.
 یندنێخو یكانییەنمابڕیار و ڕێ ی وزانست ەیوەنیژێتو و اڵبا یندنێخو یتەزارەو یكانییەنماڕێ و رجەم مووەه ەب بمەد ندەپاب -١٢

 .٢٠٠٩ ڵیسا( ٢) ەژمار یانیقوتاب یکارڕێنمایی ڕێو   رانۆس ۆیزانک یوارانێئپاڕالێل و 

.كرد مۆواژ ەوەخوار ەل ۆیەب ، تێبدر نجامەئ رمەامبرەب ێڕیكارگ و ییاسای یكێكارڕێ رەه مەئاماد ەوەوانەچێپ ەب  

 :رەندەڵێب ۆیواژ ناو و
  :ەناسنام ەیژمار
  :شوێنی دانیشتن       :مۆبایل ەیژمار

 یدوا نا، ەیكەكەڕۆناو ەب  یدان شیوەئ ،ەوەندێخو ۆب مەكەننامەڵێب یقەد ،ەیكەناسنام ەل ابوونینڵد یدوا بوو،ەئاماد شمێپ ەل رەندەڵێب
.كرد ندمەسەپ ٢٠٢١/     /    یوتەكڕێ ەل شیمن ۆیەب كرد، ۆیواژ ممەردەب ەل ەیوەئ  

 ی حسینحسن مصطفم. ی.  
بەڕێوەبەری کاروباری یاسایی
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