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 ثسؤذة ٌاضاٌدٌى .1
 و ييسيَاودض ةب ةتةبيتا كىةيةكية ،ىاٌىيَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو ييسيَاودض ىةكية
 ىاٌى،يَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة ىضةٌاو زاٌىةٍيٌَو كاٌىييةاالكض و كاز ؤب كسدُ وُضدواداةب
 ثسؤذةيةكى ةكةكية .ةوةوبازةل ةاٌطواٌ زتىثؤزا ىةوةوكسدٌآلب و اُيكاٌةصوكازيئ ؤب وٌكسدُضدواداةب ىيَطةزةل

 .ئةوسيكي "NED" يوكساضميد بؤ ٌيصتىاٌى يضٍدوق دازايي يصَلجاةثب دةٌطة زاديؤي
  

 :لة بسيتيية يةكةية، ئةً ةكاٌىئاواجن
  

 .ةكضةٌاو اٌىيتآلِاو ؤب سدزاويَربةَلِ زاٌىةٍيٌَو كسدٌىيتيةزاةٍيٌَو و ياالكض ىةبازةق زخطتٍىةد .0
  

 ةب اتسيش وداٌىةبس ئاواجنى ةب اُ،يتآلِاو وةزاٌةٍيٌَو وةئ واُيٌَةل ةكيد ٌدىةوثةي كىيةَلةيةزا دزوضتكسدٌى .7
 .ةوةكاٌةزةٍيٌَو زةضةب بوُ سيَاودض ِاةزوةِ و كسدُيتيةزاةٍيٌَو كازى

  
 اٌدٌىطةي ،ةئازاو ةتيَد كاُةزةٍيٌَو زةضةل ةوةاٌيتآلِاو ُيةالةلةك ىةاٌييٍيبيَت و زٌجةض و زا وةئ صاٌداٌىثي .3
 كرتى.ةيةب زدوالةِ ىطٌةد
  
  
 :ةل تيَبةد ييتيبس ةيةكية ًةئ كاٌىيةاالكض
  

 ىاٌى.يَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو كازى و ياالكض زةضةل ةاٌطواٌ زتىثؤزا كسدٌىةئاواد .0
  

 كاُ.يةاٌيزوطة ةزةٍيٌَو ياالكض و كاز زةضةل كاُةاواشيج ةريَتو و ضني يزا ينيشاٌ ؤب ييسضثزا جناوداٌىةئ .7
  

 ةل اُيتآلِاو كسدٌىييتيةزاةٍيٌَو ؤَليز اتسىيش وكسدٌىةتث ؤب ،ةاٌطواٌ يؤيزاد كىةيةزٌاوةب جناوداٌىةئ .3
 كاُ.ييةعيشسةت اطشةد و ُةجنووةئ
  

 يسضث ةب اتسيش داٌىطييسٌط ىةبازةل ،ةكساو ىةوةبوٌؤك و تيبيةد ٍاز،يىيض ،زِؤك جناوداٌى:ةئ .4
 سدزاو.يَربةَلِ زاٌىةٍيٌَو كسدٌىيسيَاودض ِاةزوةِ و كسدُييتيةزاةٍيٌَو
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 :ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ٌاضاٌدٌى .2
 
  يوزةل ،ةوييةىاٌيَضم  ياطصيَازث  يكةَلخ ُيةالةل ةسدزاويَربةَلِ  يكيٌَةجنووةئ ، يىاٌيَضم  ياطصيَازث  يٌةجنووةئ

 ةتيَوةكةد ةوييةسيَاودض  يوزةل و  ساُيشةو  يٌةجنووةئ  يتيةكاؤزةضةب ةوةتةضرتاوةب ةوييةاضاي و   ييدازا و   يسِطيَكاز
 .ةوةكوزدضتاٌ  يواٌةزلثة  ييسيَاودض سيَذ

 و وةسِثيَ و ازيسِب ةيةِ  ةيوةئ  وايف و داةاكطصيَازث  يسِطيَكاز  يضٍوزةل ةكسدٌيسيَاودض ُةجنووةئ  يتآلةضةد
 تيَبتواٌس تا ، ينَيَوضزبةد داةاكطصيَازث  يضٍوزةل  ييدازا و   يسِطيَكاز  يكازوباز  كدطتينيَز ؤب كاُييةٍىايَز
  يكيَزؤجةب بكات،  يسِطيَكاز  يبسدٌةويَزِةب  يزةٌتةٌاض  يجيٌطةسث  ةثيَيب اطصيَازث  يكازوباز  يبسدٌةويَزِةب  ييزشتثةزةض
 .ىدايَزةِ  يكاٌةكساوثيَكاز اضاي و ضتوزةد ةطةهَل تيَبةٌ كؤٌاك ةك وا

 ةل زةميبس ثؤهَ  ي7114-4-6  ي(70) ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ، يىاٌيَضم  ياطصيَازث  يٌةجنووةئ  يوةكية  يخول
  ياضاي  ةثيَيب ،ةٌةجنووةئ  يوةدو  يخول ةك ةخول ًةئ ،وكّاتبثيَ ٌداًةئ (40) ةل و سدزايَربةَلِ دا30-0-7115

  يىيَزةِةل كاُيةٌاح و شاةق و اكاُطصيَازث  يكاٌةٌةجنووةئ  يازدٌربةَلِ  ياضاي 7119  َليضا  ي(4) ةوازذ
  ةثيَيب ًةدو  يخول ت،يَكدثيَ ٌداًةئ (37) ةل و ةسدزاويَربةَلِ دا 7104-4-31 ةل اقدا،ريع-كوزدضتاُ

 ةل  ؤيخ  ةيوةبوٌؤك ًةكية ا،،ريع-كوزدضتاُ  يىيَزةِ  ياكاٌطصيَازث  ياضاي 7119  َليضا  ي(3) ةوازذ  ياضاي
 .كسد دا74-6-7104

  ييصتىاٌيٌ  ييتيَكية ٌداً،ةئ 07 اُزِطؤ بصوتٍةوةى) لة: بسيتني كة ،ُيؤفساكط (7) ةل تيَكدثيَ ُةجنووةئ
 ٌداً،ةئ 4 كوزدضتاُ(  يطالويئ  ةَليوؤك و كوزدضتاُ  ييطالويئ  يوستطكية) تةخصو ٌداً،ةئ 00 كوزدضتاُ

 .ٌداً(ةئ 0 كوزدضتاُ  يصتىاٌيٌ  ياٌثةميِاو ٌداً،ةئ 0 َةيديزاف ٌداً،ةئ 3 كوزدضتاُ  يوكساتميد  يازتث
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 :ضميَىاٌى ثازيَصطاى ىئةجنووةٌ اٌىطةزوياٌيةك ةئةٌداو ٌاضاٌدٌى .3 
  
 كىةَلخ ،يةاطصيَازث وةل ةكيَشةب طتاطيَتائ اُيزوطة ةك ىاٌىيَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ٌداواٌىةئ ةل (7) طتادايَئةل

 ض:يواٌةئ َ،يَكسةد وازذةِ ةٌةجنووةئ وةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو ةب و اٌَيزوطة ىضةٌاو
  

 .يلةع دةوةحم غالب .0
  

 ِاب.ةبدولوةع دةوةحم .7
 
 

 يلةع ييزةك) ٌاوبساو لةجيَطةى ضميَىاٌى، ثازيَصطازى بة ئةبوبةكس ِةظاهَ ِةَلبرازدٌى لةثاط بسِيازة ِاوكات
 بةآلً كةالزة، قةشاى بة ضةز زشطازيي ٌاحةى داٌيصتوى طةزوياٌييةو ئةويض كة ئةجنووةُ، ئةٌداوى ببيَتة (ييزةك

 ثازيَصطاز، وةك (ئةبوبةكس ِةظاهَ) دةضتبةكازبوٌى اوةَلةكاٌىو تةواوٌةبوٌى و ياضايي كيَصةى بةِؤي تائيَطتا
 ٌةخوازدوة. ئةجنووةُ ئةٌداوى بة بوُ بؤ ياضايي ضويٍَدى (عةلي كةزيي)
 
(CV) ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكةى ئةٌداوة دو 
 
(0) 

 شكوز عةلي حمةوةد غالب ضوازى: ٌاوى
 طؤزِاُ فساكطيؤُ:

 0987 كةالز لةدايكبوُ: ضاَلي و شويََ
 كةالز ئيَطتا: ٌيصتةجيَبوٌى شويٍَى

 ٌةوت شيكازي لة دكتؤزا خويٍَدكازى زضوُ:دة ضاَلي بسِواٌاوةو
 ضةَلت خيَصاٌى: بازي

 شاٌكؤ واوؤضتاى ثيَصرت: كازى
 فازضي ئيٍطمبيصي، عةزةبي، كوزدى، دةيصاٌيَت: شواٌاٌةى ئةو

 ghalib8299@gmail.com ئيىةينَ:
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 M.ali ghalib  فةيطبوك:
 07702122501 تةلةفؤُ: ذوازة
 ضسوشتيةكاُ ضاواٌة و باشزطاٌى وشةو ثيصةضاشي ليرٌةى ضةزؤكى ئةجنووةُ: ٌاو كازى

 تةٌدزوضتى و ذيٍطةيي زيضكدساويَكى لةضةٌد ئةٌداً زيَكدساوةيي: ضاالكي
 

(7) 
 

 زةشا عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد :ضوازى ٌاوى
 طؤزِاُ فساكطيؤُ:

 شيَذ حةوةى ٌاشٌاو:
 0983 كةالز لةدايكبوُ: ضاَلي و شويََ
 فةزواٌبةزاُ – كةالز ئيَطتا: ٌيصتةجيَبوٌى شويٍَى

 7117-7116 دبمؤً زضوُ:دة ضاَلي بسِواٌاوةو
 خيَصاٌداز خيَصاٌى: بازي

 واوؤضتا ثيَصرت: كازى
 shex Hamay فةيطبوك:

 07701581753 – 07701955029 تةلةفؤُ: ذوازة
 فازضي كةويَك عةزةبي، كوزدي دةيصاٌيَت: شواٌاٌةى ئةو

 ليرٌة ضواز ئةٌداوى ئةجنووةُ: ٌاو كازى
 كسدوة شازةكةى وةدةٌيةكاٌى ضاالكية شؤزبةى بةشدازي زيَكدساوةيي: ضاالكي
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 :طةزوياُ ٌاوضةى ٌاضاٌدٌى .4
 كةدواتس دةكسيَت ِةذواز كؤٌةكةى بةثيَكّاتة كةزكوك ثازيَصطاى ضةز ديازييكساوى بةٌاوضةيةكى طةزوياُ

 ضميَىاٌى. ثازيَصطاى ضةز خساية تةعسيب، بةِؤكازى
 بوةتةوة كوزت لةئيَطتادا طةزوياُ ئيدازةى ئيدازييةوة، لةزوى بةآلً ثيَكديَت، قةشا لةكؤوةَليَك ٌاوضةية، ئةً
 (خاٌةقني. قةشاى لة بةشيَك و كفسي و كةالز) :قةشاكاٌى بؤ

 ياطصيَازث  يكات يكةيةويَشةب ةوةكوزدضتاٌ يىيَزةِ يتةحكوو ُيةالةل ،0990 ضاَلي زاثةزِيين لةدواى
 (نيقةخاٌ يشاةق يكاٌييةٌاح ةل كيَشةب اُ،خيٌدةزبةد ، هَواضةوضة ،يكفس الز،ة)ك يشاكاٌةق  ةك زكوكةك
 ةل كاُييةتيةزاةبةويَزةب و طةزواٌةف ؤب ٍايب يٌوبةٌ ؤيِةب شداةاكطصيَازث يٍاٌيَكّثيَ ةطةهَل ٍسا.يَكّثيَ ،ةوةستةطد
 .زكوكةك ياطصيَازث يٌدةٌاو ؤب كسايازيد اُخيٌدةزبةد يشاةق الز،ةك  يشاةق

 دا،7113 َليضاةل سا،يَع يوصثيَ يىيَزِذ يخاٌوز يدوا ئةٌتةزٌيَت، لة طةزوياُ ئيدازةى فةزويي ثيَطةى بةثيَي
 ؤيِةب طةوةئ ِات، يدازيئ يكييةشاؤب يشتو ٌاوةٌدةكةيةتى الزةك ياشةق ةك اُيزوطة تس يكيَجاز

 يٌةجنووةئ ،طييةدازيئ ييةشاؤب وةئ يزكسدٌةضةازض ؤب اُ،خيٌدةزبةد ةل زكوكةك ياطصيَازث ةيو ةشاٌدٌةوةَلِ
 ةك ٍايَكّثيَ ي"اُيزوطة ةيدازيئ" 6/8/7116 يذؤز ةل كيَازيسِب ةب كوزدضتاُ يىيَزةِ يساٌيشةو
 ةتآلةضةد يفساواٌكسدٌ و ةكةدازيئ يكازاكسدٌ ٍاوثيَ ةل ِاةزوةِ ،ةداٌساو الزةك يشاةق ةل ةيكةشةزكةو

 يتس ياكاٌطصيَازث ةيويَِاوش اُيزوطة ةيدازيئ دايازيسِب 7118 َليضا ةل ييَزةِ يتةحكوو ،يكاٌييةسِطيَزِكا
 .ةكةدازيئ يازيزشتثةزةض ةتةخصساو ةب ازطصيَازث يتآلةضةد ةوةشةوز وةل و تيَبكس داةطةَلل ةَلةيواو ييَزةِ

 بةآلً ِةية، ثازيَصطاى دةضةآلتى ضةزبةخؤيةو شؤز تازادةيةكى كازطيَسِييةوة زوى لة ئةطةزضي ئيدازةية، ئةً
 لة دةكةُ بةشدازيي ٌاوضةية ئةً خةَلكى ِةزبؤية ضميَىاٌى، ثازيَصطاى لة بةشيَكة ئيَطتا ِةتا فةزويةوة، لةزوى

 دةكةُ. ديازيي ئةجنووةٌة لةو ٌويٍَةزياُ و ضميَىاٌى طاىثازيَص ئةجنووةٌى ِةَلبرازدٌى
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 ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكاٌى ئةٌداوة ضاوديَسيي ثسؤذةى جيَبةجيَكازى اليةٌى ٌاضاٌدٌى .5
 
 دةٌط: زاديؤي .0

 اُ.يزوطة ةل يةِمةئ ةَلطةييوؤك يؤيزاد نيوةكية ،طٌةد يؤيزاد

 ةل ؤيخ يخصةثةب ةكسدو ضتىةد ،ةوَلةضا وةئ شوباتى ى6 زوازىةب ةل وةشزاوةداو ةوة7101 َليضا ةل
 زى.ةوزوبةد و الزةك شاىةق ضٍوزى

 جنىطة كةيةوازذ يِاوكازةب ةوةعومساُ( )ئاشاد و د(ةوةحم شاة)ج ٌوسةٌاوذؤز زدوةِ ُيةالةل ،يؤيةزاد ًةئ
 و ييوكساضميد داٌىةثيَزثة ةل ةبو ييتيبس يصيئاواجن ،ةشزاوةداو خضةبؤخ االكواٌىض و ٌوسةٌاوذؤز
 ةك ىةتاٌةباب و هَواةِ وةزٌاوةب وةئ ىيَطةزةل اُيزوطة ضٍوزى اٌىيتآلِاو ييازيشؤِ ئاضتى ىةوةزشكسدٌةب
 كات.ةد ؤب اُيوٌضدواداةب

 وةوةواضتٍط تىةشازةو داٌىيَطةثيَزةب و (7/7/7101) زوازىةب ةل (765) ةوازذ ٌوضساوى ةب ،ةكيؤزاد
 كازكسدٌى تىؤَلةو (7/7/7101) زوازىةب ةل (368) ةوازذ ٌوضساوى ةب ةكيؤزاد يلةثؤش ؤب اٌدُطةي

 .ةستوطزةو
 ،كاتةد كاٌىةزٌاوةب يخصثة FM 9999 يلةثؤش زةضةل اُ،يزوطة ضٍوزى ةل سيَوركات 74 ةاٌذؤز طتادايَئةل

 بةٌاوٌيصاٌى دةكات تيَدا بةزٌاوةكاتى ثةخصى بةزٌاوةو و ِةواهَ ِةية ئيٍتةزٌيَتيصي ضايتيَكى ِاوكات
(radiodang.org). 

 ةبوازةل كات،ةد خضثة تىةبيتاةب اُيزوطة ىضةٌاو وةَلطةوؤك ؤب واتا ،ةَلطةييةوؤك كىيؤيةزاد ،ةكيؤزاد
 ييزششةو و ييحكوو و ييوشازطتةخصو زتىةك ،ييريشٍبذؤز ئابوزى، ،ييتيةآلةوؤك ،يياضيض كو:ةو كاٌىةاواشيج
 و كاتةد كاُيةزةزاٌطةض ةصيَك و ييصتىاٌيٌ ةسضث ؤب ضيوٌضدواداةب ِاوكات كات.ةد وُضدواداةب ِتد، ... و
 .ةستوطزةو ٌدةِةب كاٌىةييةاٌڤؤوس و ييصتىاٌيٌ ةٌدةِةز

 ئةجناوداوة، دا تةوةٌى ضاَلي شةط لةواوةى ديكةى ثسؤذةى ضةٌديَ دةٌط زاديؤي ويديايي، كازى لة جطة
 و كؤزِ ئةجناوداٌى زؤذٌاوةٌوضاُ، بةتواٌاٌى ثةزةثيَداُ خولي زؤذٌاوةٌوس، ثيَطةياٌدٌى خولي )كسدٌةوةى لةواٌة:

 ِوٌةزيي(. ضاالكى ِةٌديَك كسدٌى ضجؤٌطةز ضيىيٍاز،
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 NED دميوكساضي بؤ ٌيصتىاٌى ضٍدوقي .7

 

 طةشةثيَداُء بة تايبةتة قاشاجنٍةويطيت ئةوةزيكي داوةشزاوةيةكي (NED) دميوكساضي بؤ ٌيصتىاٌي ضٍدوقي
 بودجةي ضااَلٌة ئةوةزيكييةوة كؤٌطسيطي كةلةاليةُ جيّاٌدا، ولةِةو دميوكساتييةكاُ داوةشزاوة ثاَلجصتيكسدٌي

 طسوثة ثسِؤذةي ضةد ود ِةشازو (0711) لة شياتس ثاَلجصيت ضااَلٌة ئةويض بؤديازيدةكسيَت، تايبةتي
 دةكات. والتدا ٌةوةد (91) لة حكووييةكاٌُا

(NED) لة دميوكساتيدا لةتيَكؤشاٌي ثيَصةٌطة ،اد (0983) لةضاَلي لةداوةشزاٌدٌييةوة ِةز 
 ئاَلوطؤزِي ضاالكيء بؤ ضة، ةتةوب ئازِاضتةو ةِةٌدوز فسة داوةشزاوةيةكي بؤ ةوطةشةيكسد شويٍَةجياواشةكاٌداو

 . لةجيّاٌدا اتيدميوكس بوازي تويَرةزاٌي ضاالكواُء بؤ ِصزي
(NED) داوةشزاوة طةشةثيَداٌي لةزيَطةي ٌاكسيَت وسؤظايةتيية، جيّاٌي خوليايةكي ئاشادي كة بةوةية باوةزِي 

 ِةزوةِا بةديٍاِيٍَسيََ، ِةَلبرازدٌيَكةوة تاكة لةزيَطةي دميوكساتييةكاُ بةِا بّيٍَسيَتةدي، دميوكساتييةكاٌةوة
 بةطويَسةي بةَلكو بيَت، ديكة والتيَكي ِةز ياُ ةكاُويةكطست واَلَتة منوٌةي دوبازةكسدٌةوةي كة ٌاكات ثيَويطت

 طةشةدةكات. جياواشةكاُ ضياضيية كةلتوزة دابوٌةزيتة ء ثيَويطتييةكاُ
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  دوةم: بةشى
 7107 نيشانى لةمانطى سليَمانى ثاريَزطاى ئةجنومةنى طةرميانيةكانى ئةندامة ضاالكيةكانى

 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد -7
 
 
 لةوياٌةى تيَكسِا دا، 7107 ٌيطاٌي واٌطى لةواوةى ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكةى ئةٌداوة دو

 بةشاٌةدا: ئةً بةضةز بوُ دابةط كة ئةجناوداوة، جؤزاوجؤزياُ ضاالكي )( دا، كازةكاٌياُ و ئةزك
 
 )(. بةدواداضوُ و ضةزداُ .0
 )(. بةشدازيي .7
 )(. ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى .3
 
 
 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 

 )( ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو ،عةىل حمةوةد غالب دا، 7107 ٌيطاٌى واٌطى لةواوةى
 ئازاضتةكسدٌى ضاالكي  )( و بةشدازيي ضاالكي )( بوة، بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ )( كة ِةبوة، ضاالكي
 بوة. ٌوضساو

 
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى ضاالكى جؤزى ش
 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ضةزؤكى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 0

 لةطةهَ كؤبوٌةوةيةك زيَكدطتٍى بةوةبةضتى ضميَىاٌى
 كيَصةى ضةبازةت ضوتةوةٌى ِاوزدةكسدٌى كؤوجاٌياكاٌى

7-4-7107 
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 بةٌصيَ ٌسخى بةزشبوٌةوةى
 ضميَىاٌى وةبةزِيٍَاٌى طصتى بةزيَوبةزى لةطةهَ كؤبوٌةوة بةدواداضوُ 7

 ضةبازةت ضميَىاٌى وةبةزِيٍَاٌى لة جيَبةجيَكسدُ بةزيَوبةزى
 و7و0 زوٌاكى و ضيتى )ِيالُ كاٌىٌيصتةجيَبوة ثسؤذة بة

 ضيتى( ضائيب و ضيتى الٌة

5-4-7107 

طاي ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ضةزؤكى ئةجنووةٌى ثازيَص ٌوضساو 3
بوٌى بةشيَك لة واوؤضتاياٌى ضميَىاٌى ضةبازةت بة بيَبةش

ثازيَصطاي ِةَلةجبة لة يازوةتى زيَكدساوى ئةَلىاٌى كة 
 شازةكاُبسيازة بدزيَت بة واوؤضتاياٌى دةزةوةى 

01-4-7107 

 لة ئةٌفاه وةشازى لة ئةٌفاه ضاَليادى لة بةشدازيكسدُ بةشدازى 4
 كةالز قةشاى بة ضةز زشطازى ٌاحيةى

04-4-7107 

 زيطاكميٍى ثسؤذةى جيَبةجيٍَةكسدٌى بؤ كسدُ بةدواداضوُ بةدواداضوُ 5
  ضميَىاٌى

04-4-7107 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 6
 ضميَىاٌى ىثازيَصطا ئةجنووةٌى ئةٌداوى لةطةهَ ِاوبةشى

 واٌةى شيادكسدٌى ثيَصٍياشى ضةبازةت ئةمحةد( )زيَبواز
 و ةتىبٍةزِ خويٍَدٌى قؤٌاغةكاٌى بؤ ذيٍطة ثازاضتٍى و ذيٍطة

 وةشازةتى ِةزدو اليةُ لة ثةمياٌطاكاُ و شاٌكؤ و ئاوادةيي
 باالوة خويٍَدٌى و ثةزوةزدة

06-4-7107 

 ضميَىاٌى صطايثازيَ ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 7
 كؤبوٌةوةى لة ئاضايض كاٌىِيَصة زيَطسيكسدٌى بة ضةبازةت

 ضميَىاٌى لة زيَكدساوةكاُ و ضاالكواٌاُ

07-4-7107 

 ضةزداُ و 8
 بةدواداضوُ

كؤبوٌةوة لةطةهَ بةزيَوبةزايةتى وةبةزِيٍَاٌى طةزوياُ و 
وةبةزِيٍَاٌى ضميَىاٌى و ضةزؤكايةتى شازةواٌى كةالز بة 
ئاوادةبوٌى كؤوجاٌياي زوٌاكى بةوةبةضتى ضازةضةزكسدٌى 

 كةووكوزتيةكاٌى ثسؤذةى ِيالُ ضيتى لةكةالز

79-4-7107 
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 بؤ ضميَىاٌى شازى لة ةشاييٌازِ طسدبوٌةوةى بةشدازيكسدٌى بةشدازى 9
 و شةٌطاه ضةز بؤ توزكيا دةوَلةتى ِيَسشى ئيداٌةكسدٌى

 زؤذئاوا

31-4-7107 

 و ضةزداُ 01
 بةدواداضوُ

 ثسؤذةى كازةكاٌىئيصو بؤ بةدواداضوٌكسدُ و ضةزداٌكسدُ
 ضميَىاٌى لة "كةؤدةب" ىباشازِ

31-4-7107 

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 00
 ٌسخى طساٌى بة ضةبازةت ِاواَلتياُ ضكاالي و داوا لةضةز
 ٌيصتةجيَبوةكاٌى يةكة شوقةو لة اَلُاو غاشى و كازةبا

  ٌاضساوُ "ضيتيةكاُ" بة كة ضميَىاٌى ضٍوزى

13-4-7107 

 

 
 
 
 عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد -7
 

 )( ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو عةبدولوةِاب، حمةوةد دا، 7107 ٌيطاٌى واٌطى لةواوةى
 بوة. ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضاالكي )( و بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ () كة ِةبوة، ضاالكي

 زو: خساوٌةتة ضاالكيةكاُ وزدةكازيي خوازةوةدا، خصتةيةى لةً
 
 جؤزى ش

 ضاالكى
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى

 و ضةزداُ 0
 بةدواداضوُ

 طةزوياُ شازةواٌيةكاٌى بةزيَوبةزيةتى ضةزداٌكسدٌى
 جيَطةكةياُ كة بمؤك كازطةى حةوت كيَصةى بة ضةبازةت
 قريتاوكسدٌى كيَصةى ِةزوةِا باَلةخاٌة، و باخضة دةكسيَتة
 ثةيسةوكسدٌى و زشطازى ٌاحيةى ئاذةَلفسؤشةكاٌى وةيداٌى
 ثسؤذةى تةٌدةزى زيٍَىاييةكاٌى و وةزج ضةزجةً

7-4-7107 
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 طةزوياُ ثاككسدٌةوةى
 و ضةزداُ 7

 بةدواداضوُ
 لة ذٌاُ بة دذ توٌدوتيرى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى

 طسفتةكاٌياُ كيَصةو شاٌيين بؤ طةزوياُ
7107-4-7 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى  ٌوضساو 3
 زيَطةى لة ثيَداويطتى كؤوةَليَك دابيٍكسدٌى وةبةضتى
 و طستَ ثؤليطى بةشى ِةزدو بؤ ٌاوخؤوة وةشازةتى

 ضميَىاٌى و طةزوياُ طواضتٍةوةى

7107-4-3 

 لة تا ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى  ٌوضساو 4
 ٌاوخؤ وةشازةتى ئازاضتةى ثازيَصطاوة ئةجنووةٌى زيَطةى
 دازضتاٌى ثؤليطي ِاوكازيكسدٌى بة ضةبازةت بكسيَت

 ٌةضسيةوة و ويالكات و ئؤتؤوبيَن كةوى ِؤى بة كة طةزوياُ
 يٍََزاثةزِ ثيَويطت وةك كازةكاٌياُ ئيصو ٌاتواٌَ

7107-4-4 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى  ٌوضساو 5
 شياد) ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى لةطةهَ ِاوبةشى
 لة ئاوى بيَ كيَصةى ضازةضةزكسدٌى بة ضةبازةت (حةوةزشا
 ضميَىاٌى لة "ضيتى كؤباٌى" طةزةكى

7107-4-5 

  و ضةزداُ 6
 بةدواداضوُ

 خطتٍةزوى بةوةبةضتى كفسى قةشاي قائيىقاوى ضةزداٌكسدٌى
 بٍكةى كسدٌةوةى :لةواٌة ،داواكازى و ثيَصٍياز كؤوةَليَك
 بةطةزخطتٍةوةى لة تةئكيدكسدٌةوة قةشاكة، لة كؤوطيؤُ

 خصوةتطوشازيية كةوى كيَصةى وةضتاوةكاُ، ثسؤذة
 وةزششى ياٌةى ِاوكازيكسدٌى ،شازةكة لة تةٌدزوضتيةكاُ

 و ثازاضنت و ويمميةكاُ تيجة ليرٌةى و كفسى
 ديَسيٍةكاُ شويٍَةوازة ٌؤذةٌكسدٌةوةى

7107-4-6 

 و ضةزداُ 7
 بةدواداضوُ

 بةوةبةضتى كفسى ئاضايصى يازيدةدةزيَتى ضةزداٌكسدٌى
 لة تايبةتى بة ضٍوزةكة لة ويالكات شيادكسدٌى بؤ ِةوَلداُ
 داٌاٌى و كىمالض جيّاشى دابيٍكسدٌى قةزةتةثة، ضٍوزى

7107-4-6 
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 شازةكة ٌتةزىةض لة كاوريا
 و ضةزداُ 8

  بةدواداضوُ
 وةبةضتى بة ضةزقةال ٌاحيةى وةزششواٌاٌى ضةزداٌكسدٌى

 تةواوكسدٌى :لةواٌة ،داواكازييةكاٌياُ بؤ بةدواداضوٌكسدُ
 ضةزقةال، وةزششى ياٌةى ثاضي يازيطاكةياُ،طيَساٌةوةى

 ٌاحيةكة ضٍوزى تيجةكاٌى بؤ وةزششى كةلوثةلي دابيٍكسدٌى

7107-4-7 

 و ضةزداُ 9
 بةدواداضوُ

 وةبةضتى بة طةزوياُ ِاتوضؤى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى
 ِيَىاكاٌى دابيٍكسدٌى و كفسى اليتةكاٌى تسافيك تةواوكسدٌى

 تسافيك دابيٍكسدٌى طةزوياُ، ئيدازةى ضٍوزى لة ِاتوضؤ
 ذوازة دابٍكسدٌى زشطازى، ضةزقةالو ٌاحيةكاٌى بؤ اليت
 كةالز شازى ضٍوزى لة كة ِاواَلتيةى ئةو بؤ ئازً ياخود

 دزوضتكسدوة ئؤتؤوبيَميَكى

7107-4-01 

 و ضةزداُ 01
 بةدواداضوُ

  طةزوياُ ئيدازةى ضةزثةزشتيازى جيَطسى ضةزداٌى
 ٌاحيةى وةزششى يازيطاي تةواوكسدٌى و طةياٌدُ ضتىبةبةوة

 ٌاحيةى فسؤشةكاٌى ئاذةهَ زيَطاي قريتاوكسدٌى و ضةزقةال
 زشطازى.

7107-4-01 

 و ضةزداُ 00
 بةدواداضوُ

 بؤ طةزوياُ تةٌدزوضتى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى
 ثصيصكى دابيٍكسدٌى :لةواٌة ،ثيَصٍازيَك ضةٌد خطتٍةزوى

 شيَسةى وٍداَلبوٌى ٌةخؤشداٌةى بؤ وٍااَلُ ثصيصكى و خوالو
 كفسى، شازى ٌةخؤشداٌةكاٌى خصوةتكسدٌى ٌةقيب،

 لة دةزواُ ِةَلطستٍى بؤ ضازدكةزةوة ئاويَسى دابيٍكسدٌى
 شيادكسدٌى و ِةذاز شةِيد فسياكةوتٍى ٌةخؤشداٌةى

 ٌةخؤشداٌةى بؤ تةٌدزوضتى ِاٌداٌى دةزواَلةى و دكازوةٌ
 ٌةقيب شيَسةى شةِيد وٍاَلبوٌى

7107-4-01 

 بؤ ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 07
 بةوةبةضتى ىضميَىاٌ زيَطاوباٌى ئاطادازكسدٌةوةى

 ضميَىاٌى - عةزبةت ضايدى جوت زيَطاي ضاككسدٌةوةى

7107-4-00 



   راثؤرت حةوتةمني –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 15
 

 بةوةبةضتى ثازيَصطا ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى  ٌوضساو 03
 بؤ طةزوياُ ئيدازةى بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى
 ضةزقةال ٌاحيةى يازيطاي تةواوكسدٌى

7107-4-00 

 ثيَصكةشكسدٌى و ضةزقةال ٌاحيةى كتيَبداٌةى ضةزداٌكسدٌى ضةزداُ 04
 كتيَبداٌةكة بة كتيَب 751

7107-4-03 

 لة ئةٌفاه وةشازى لة ئةٌفاه ضاَليادى لة بةشدازيكسدُ بةشدازى 50
 كةالز قةشاى بة ضةز زشطازى ٌاحيةى

7107-4-04 

 و دةزبةٌدخياُ شازةواٌى ضةزؤكايةتى ضةزداٌكسدٌى ضةزداُ 07
 و ضةزؤكايةتيةكة بؤ اشيثيَصٍ كؤوةَليَك ئازاضتةكسدٌى

 ذيٍطة جيّاٌى زؤذى لة بةشدازى

7107-4-06 

 ضميَىاٌى طواضتٍةوةى و طستَ ثؤليطي بةشى ىضةزداٌكسدٌ ضةزداُ 03
 بةشةكة كتيَبداٌةى بة كتيَب 051 ثيَصكةشكسدٌى و

7107-4-07 

 زةشا حةوة شياد لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 04
 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ  ئةجنووةُ ئةٌداوى

 لة بةشيَك تةواوكسدزٌى بؤ ثصتطريكسدٌياُ بةوةبةضتى
 شةقاوةكاٌى لة بةشيَك ٌؤذةٌكسدٌةوةى و وةتسى 31 زيَطاي

 دةزبةٌدخياُ.

7107-4-71 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 50
 بة تةٌدزوضتى وةشازةتى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى وةبةضتى

 و خوال ٌيصتةجيَي و خوالو ثصيصكى كسدٌى دابني وةبةبطتى
 ٌةقيب. شيَسةى ٌةخؤشداٌةى بؤ

7107-4-71 

 زؤذٌاوةطةزى ضاَليادى يةوني009 لة بةشدازيكسدُ  بةشدازى 06
  طةزوياٌى كاوة قةَلةً شةِيدى طَمكؤى ضةز لة كوزدى

7107-4-77 

 فةتاح ضةباح لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 07
 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ  ئةجنووةُ ئةٌداوى

 بؤ طةزوياُ ئيدازةى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى بةوةبةضتى

7107-4-73 
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 خاٌةقني. دازضتاٌى ثؤليطى بةشى ِاوكازيكسدٌى
 بة و ضةزداُ 08

 دواداضوُ
 بةوةبةضتى طةزوياُ زيَطاوباٌى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى

 ٌاحيةى بة ضةز طوٌدةكاٌى زيَطاي قريتاوكسدٌى داواكسدٌى
 زشطازى.

7107-4-74 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 09
 بؤ ضميَىاٌى زيَطاوباٌى ئاطادازكسدٌةوةى وةبةضتى

 ثيصةضاشى. ٌاوضةى زيَطاوباٌةكاٌى ضازةضةزكسدٌى

7107-4-77 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 71
 بؤ ضميَىاٌى ه.ثازيَصطازى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى وةبةضتى
 بةشى ثيَداويطتطةكاٌى دابيٍكسدٌى و كسدُ ِاوكازى
 دةزبةٌدخياُ. ثؤليطي

7107-4-31 

 و ضةزداُ 70
 بةدواداضوُ

 و كةالز لة ِةذاز شةِيد ٌةخصداٌةكاٌى ضةزداٌكسدٌى
 ضةزجةً طةياٌدٌى و دةزبةٌدخياُ لة تؤفيق شةِيد

 طصتى بةزيَوبةزى بة داواكازييةكاٌياُ و كةووكوزتى
 ضميَىاٌى. تةٌدزوضتى

7107-4-31 
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  سيَيةم: بةشى
 

 راثرسيي سيَيةم: بةشى
 
 ئةٌداوة دو كازى و ئةدا لةبازةى زاثسضييةك ِةزجازةو يةكةية ئةً دا، زاثؤزتيَك ِةز وياٌةى لة

 ِاوآلتياُ زاى بةدةضتدطتٍى بةوةبةضتى دةدات، ئةجناً جياواشةكاُ تويَرة و ضني لةالي طةزوياٌيةكة
 ٌويٍَةزاٌةوة. ئةو لةبازةى

 كةالز ضةزبةقةشاي ى(باوةٌوز) ٌاحيةى ِاوالتياٌى لة بةشيَك زاي ثسؤذةكةدا، زاثسضيي ضوازةً لة
 ضميَىاٌى. ثازيَصطاى ئةجنووةٌى لة طةزوياُ ٌويٍَةزاٌى ضاالكيةكاٌى كازو لةضةز وةزطرياوة

 لةٌيَو ضيةكىاُزاثس طةزوياُ، ٌويٍَةزةكاٌى ضاالكي و ئةدا لةضةز ٌاحيةية ئةو بةشيَكى زاي شاٌيين بؤ
 ئةجناودا. ٌاحيةكةدا تياٌىِاوآل

 ئةو داوودةشطايةك، ضةٌد شازةكةو ٌاوباشازِى لة وةزطرياوة والتىِا (51) زاي زاثسضيةكةدا، لة 
 كةلةخوازةوة زوبةزوكساوةتةوة، ثسضيازياُ ضيَ و وةزطرياوُ "عصوائي" ِةزِةوةكى بةمنوٌةى ِاوآلتياٌةط

 زوٌكساوةتةوة. دةزةجناوةكاٌى
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 خويٍَدُ ئاضتى *

 1 ضةزةتايي
 08 ئاوادةيي و ٌاوةٌدي

 03   دبمؤً
 09 بةكالؤزيؤس
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 تةوةُ *

 79 ضاهَ 31 بؤ 71
 40 ضاهَ 41 بؤ 30
 7 ضةزةوة بؤ ضاهَ 40
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 وةآلوى ثسضيازةكاٌى زاثسضي 

 

ئاشٍاُ بة كازةكاٌى دو ئةٌداوة طةزوياٌيةكةى ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى )غالب حمةوةد و  د. تا ضة0ٌ
 حمةوةد شيَذ وةِاب(؟

 

 

. تا ضةٌد زاشيت لة بةدةوةوةِاتٍى ئةو دو ئةٌداوة طةزوياٌية بؤ كيَصةكاُ و بة دواداضوٌكسدٌى 7
 طسفتةكاٌى ِاواَلتياُ؟
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 لة ئةجنووةٌة ِةَلبريَسدزاوةكاٌدا ٌويٍَةزى ٌاوضة و قةشاكاُ ِةبيَت؟ . تا ضةٌد بة طسٌطى دةشاٌيت3
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