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اق                                                                                       اقليم كوردستان  –هەرێیم کوردستان               ر
 العراق - عێ 

 مجلس الوزراء                             ئەنجومەنی وەزیران                                                                                              
 و توێژینەوەی زانستی                                                                      وزارة التعليم    

ا
 العالي و البحث العلیمي وەزارەنی خوێندنی باڵ

 رئاسة جامعة سوران                                                                                          سەرۆکایەتی زانکۆی سۆران             
 الشؤون القانونیة مدیریة                                                                                       کاروباری یاساني بەرێوەبەرایەنی              
 

Kurdistan Regional Government 

Council of Ministers 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

Presidency Of Soran Univeresity 

 

                                                                                            :  ی زایتی ٢٠٢٢/       /        ڕێکەوت:                                                           ژمارەی گشتی
 ی کوردی ٢٧٢٢/      /      ڕێکەوت :                                                                                                       تۆمار:                                                             

واران ێ/ ئ  ل ێالڕ پا ندن  ێخو  ەیننامەڵێب  
اوم لە خوێندنی                                                                              من )  خوێندنی   پاڕالێل/ ئێواران( وەرگێر

ا
زانکۆی  ) لە    (٢٠٢٣-٢٠٢٢)  بۆ ساڵ

 (.                                                                                 / بەشی                                                                                  سۆران/ فاکەڵتی   

   دەدەم: 
 بەڵێ 

ی و خۆم لت ر بەرپرسیارم -1  .   هەموو ئەو زانیاریانەی پڕم كردوونەتەوە ڕاست و دروستی
اق قوتانی نیم.   -٢ ر

  لە هیچ زانکۆ و پەیمانگایەیک تری حکویم یان ئەهیل نێو کوردستان و عێ 
 هەر کاتێک وازم لەخوێندن هینا مافی هیچ قەرەبوویەکم نییە.  -3
ی قید(   -4  قوتانی نەبووم لە زانكۆ حكویم و ئەهلیەكانی كوردستان و بەهۆی كەوتنەوە ناوم نەرساوەتەوە )ترقتر

 نەكراوم. پێشێی
 کۆتاني ساڵ.  -5

 کۆتاني ساڵ قیستەکانی خوێندنم نەدابێت مافی بەشداریکردنم نابێت لە تاقیکردنەوەکانی
  ئەگەر پێش تاقیکردنەوەکانی

 خوێندنم لە ماوەی یاساني دیاریكراودا تەواو بكەم.   -6
نە بە زانکۆی سۆران بەم شێوەی خوارەوە:  -٧

ا
ي خوێندنی ساڵ

 پابەند دەبم بە دانی کرن 
 تی یەکەم: لەگەڵ دەستپێکردنی مامەڵەی خوێندن. قس -أ 

 . ٢٠٢٢/ ٢/ ٢٨تاکو ڕێکەونی   ٢٠٢٢/ 1/ ٢5قستی دووەم: لە ڕێکەونی  - ب 
 بەشە ناوخۆني و دەرماڵەم نییە و گشت خەرجییەکان لە ئەستۆی خۆمە.  -٨

 مافی وەرگرتتی
 ەسەندکردنی لە الیەن وەزارەت. بەهیچ شێوەیەک داوای گۆڕیتی بەش و دابەزاندن ناکەم لە دوای ڕاگەیاندنی ناوەکان و پ -9

 خوێندنم ئەگەر داوای دواخستنم کرد بە پاساوی پەسەند، پێش پێشکەشکردنی دواخستنەکە پارەی خوێندنی ساڵەکە    چوار لە  هەر    -1٠
ا

ساڵ
 دەدەم بە زانکۆ.  

 خوێندنم لە زانکۆی سۆران تەواو دەکەم، تەچوار    مافی گواستنەوەم نییە بۆ زانکۆیەیک تر و هەر -11
ا

نها ئەگەر ڕێنماني وەزارەت ئەو مافە  ساڵ
 .  ببەخشێتە قوتانی

 و توێژینەوەی زانستی و بڕیار و ڕێنماییەكانی خوێندنی  پاڕالێل و   -1٢
ا
ئێوارانی  پابەند دەبم بە هەموو مەرج و ڕێنماییەكانی وەزارەنی خوێندنی باڵ

 ٢ڕێنماني ڕێکاری قوتابیانی ژمارە )و    زانکۆی سۆران
ا

 بێت.  ٢٠٠9( ساڵ
 

ڕی بەرامبەرم ئەنجام بدرێت ، بۆیە لە خوارەوە واژۆم كرد.               
 بە پێچەوانەوە ئامادەم هەر ڕێكارێیك یاسانی و كارگێ 

 
   ناو و واژۆی بەڵێندەر: 

 ژمارەی ناسنامە:  

:                                 :                                         ژمارەی مۆبایل شوێت  دانیشێی   

  
لە پێشم ئامادەبوو، دوای دڵنیابوون لە ناسنامەكەی، دەفی بەڵێننامەكەم بۆ خوێندەوە، ئەویش دانی  بە ناوەڕۆكەكەی نا، دوای ئەوەی لە   بەڵێندەر

.پەسەندم كرد ٢٢٠٢/    /      بەردەمم واژۆی كرد، بۆیە منیش لە ڕێكەونی   

 
 

 
 جمال جالل مصطف                                                                                                                              

 بەڕێوەبەری کاروباری یاساني                                                                                                                         
             بە وەکالەت                  
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