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 ثيَرِست

 
 ٌاضاٌدُ يةكةً بةشى
 لةواٌطى ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكاٌى ئةٌداوة ضاالكيةكاٌى دوةً بةشى

 7107 ئايازى
 لة طةزوياٌيي ئةٌداوى ضيَيةوني دةضتبةكازٌةبوٌى ِؤكازى لةبازةى زاثؤزتيَك ضيَيةً بةشى

 ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى
 
 
 
 
 
 
 

 ناساندن يةكةم: بةشى
 
 ثسؤذة ٌاضاٌدٌى .0
 ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ٌاضاٌدٌى .7
 ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكاٌى ةئةٌداو ٌاضاٌدٌى .3
 طةزوياُ ٌاوضةى ٌاضاٌدٌى .4
 ضاوديَسيي ثسؤذةى ىجيَبةجيَكاز اليةٌى ٌاضاٌدٌى .5
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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
  

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

 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
  

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

 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

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

-30 ةل زةميبس ثؤهَ  ي7114-4-6  ي(70) ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ، يىاٌيَضم  ياطصيَازث  يٌةجنووةئ  يوةكية  يخول
 ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ،ةٌةجنووةئ  يوةدو  يخول ةك ةخول ًةئ ،وكّاتبثيَ ٌداًةئ (40) ةل و سدزايَربةَلِ دا0-7115
-كوزدضتاُ  يىيَزةِةل كاُيةٌاح و شاةق و اكاُطصيَازث  يكاٌةٌةجنووةئ  يازدٌربةَلِ  ياضاي 7119  َليضا  ي(4)
 ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ًةدو  يخول ت،يَكدثيَ ٌداًةئ (37) ةل و ةسدزاويَربةَلِ دا 7104-4-31 ةل اقدا،ريع
-6-74 ةل  ؤيخ  ةيوةبوٌؤك ًةكية ا،،ريع-كوزدضتاُ  يىيَزةِ  ياكاٌطصيَازث  ياضاي 7119  َليضا  ي(3)

 .كسد دا7104

  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 ةىيٌاح داٌيصتوى طةزوياٌييةو ئةويض كة ئةجنووةُ، ئةٌداوى ببيَتة (ييزةك

 كةزيي) ثازيَصطاز، وةك (ئةبوبةكس ِةظاهَ) دةضتبةكازبوٌى واوةَلةكاٌى تةواوٌةبوٌى و ياضايي كيَصةى بةِؤي تائيَطتا
 ٌةخوازدوة. ئةجنووةُ ئةٌداوى بة بوُ بؤ ياضايي ضويٍَدى (عةلي

 
 
(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
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 ghalib8299@gmail.com ئيىةينَ:
 M.ali ghalib  فةيطبوك:

 07702122501 تةلةفؤُ: ذوازة
 ضسوشتيةكاُ ضاواٌة و باشزطاٌى وشةو ثيصةضاشي ليرٌةى ضةزؤكى ئةجنووةُ: ٌاو كازى

 تةٌدزوضتى و ذيٍطةيي زيضكدساويَكى لةضةٌد ةٌداًئ 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
 بؤ بوةتةوة كوزت لةئيَطتادا طةزوياُ ئيدازةى ئيدازييةوة، لةزوى بةآلً ثيَكديَت، قةشا لةكؤوةَليَك ٌاوضةية، ئةً

 (خاٌةقني. قةشاى لة بةشيَك و كفسي و كةالز) :قةشاكاٌى
 زكوكةك ياطصيَازث  يكات يكةيةويَشةب ةوةكوزدضتاٌ يىيَزةِ يتةحكوو ُيةالةل ،0990 ضاَلي زاثةزِيين لةدواى

 ،ةوةستةطد (نيقةخاٌ يشاةق يكاٌييةٌاح ةل كيَشةب اُ،خيٌدةزبةد ، هَواضةوضة ،يكفس الز،ة)ك يشاكاٌةق  ةك
 الز،ةك  يشاةق ةل كاُييةتيةزاةبةويَزةب و طةزواٌةف ؤب ٍايب يٌوبةٌ ؤيِةب شداةاكطصيَازث يٍاٌيَكّثيَ ةطةهَل ٍسا.يَكّثيَ
 .زكوكةك ياطصيَازث يٌدةٌاو ؤب كسايازيد اُخيٌدةزبةد 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

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

 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 ثازيَصطاى 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

 ضٍوزى ةل ؤيخ يخصةثةب ةكسدو ضتىةد ،ةوَلةضا وةئ شوباتى ى6 زوازىةب ةل وةشزاوةداو ةوة7101 َليضا ةل
 زى.ةوزوبةد و الزةك شاىةق
 جنىطة كةيةوازذ يِاوكازةب ةوةعومساُ( )ئاشاد و د(ةوةحم شاة)ج ٌوسةٌاوذؤز زدوةِ ُيةالةل ،يؤيةزاد ًةئ
 ىةوةزشكسدٌةب و ييوكساضميد داٌىةثيَزثة ةل ةبو ييتيبس يصيئاواجن ،ةشزاوةداو خضةبؤخ االكواٌىض و ٌوسةٌاوذؤز

 ؤب اُيوٌضدواداةب ةك ىةتاٌةباب و هَواةِ وةزٌاوةب وةئ ىيَطةزةل اُيزوطة ضٍوزى اٌىيتآلِاو ييازيشؤِ ئاضتى
 كات.ةد

 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:

 ٌةزيي(.ِو 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 ضاالٌة ئةوةزيكييةوة كؤٌطسيطي كةلةاليةُ جيّاٌدا، ولةِةو دميوكساتييةكاُ داوةشزاوة ثاَلجصتيكسدٌي

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

(NED) لة دميوكساتيدا يلةتيَكؤشاٌ 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 

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

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

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

 بةشاٌةدا: ئةً بةضةز بوُ دابةط كة ئةجناوداوة، جؤزاوجؤزياُ ضاالكي (79) دا، كازةكاٌياُ و ئةزك
 
 (.05) بةدواداضوُ و ضةزداُ .0
 (.0) بةشدازيي .7
 (.03) ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى .3
 
 
 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 

 (8) ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو ،عةىل حمةوةد غالب دا، 7107 ازىئاي واٌطى لةواوةى
 بوة. ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضاالكي  (6) بوة، بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ (7) كة ِةبوة، ضاالكي

 
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى ضاالكى جؤزى ش
 و ضةزداُ 0

 بةدواداضوُ
 وةزطستٍى و شازةشوز قةشاي لة الٌةضيتى ثسؤذةى ضةزداٌى

 قةشاي لة زوٌاكى ثسؤذةى ضةزداٌى و كوزتيةكاٌى كةوو
 دةزبةٌدخياُ.

3-5-7107 

 7107-5-3 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداواٌى بةشيَكى لةطةهَ ِةواِةٌطى بة ٌوضساو 7
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 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضميَىاٌى
 ئاضايي ٌا كؤبوٌةوةى ئةجناوداٌى بةوةبةضتى ضميَىاٌى
 ضةزداز) كازكيَصاٌةوةى لة دةضت بة ضةبازةت ئةجنووةُ

 .ضميَىاٌى ثازيَصطازى لةبسي (قادز
ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ دةضتةى ضةزؤكايةتى ئةجنووةُ  ٌوضساو  3

ضةبازةت بة زةوشى خويٍَدكازاٌى ثؤلي دواٌصة بة وةبةضتى 
ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ وةشازةتى ثةزوةزدة بةوةبةضتى 

كةوكسدٌةوةى وةٌّةجى خويٍَدُ ياخود داخمبوُ بكسيَت بة 
 ."دخوه عاً"

7-5-7107 

 بة ئةجنووةُ ضةزؤكايةتى دةضتةى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 4
 ثازيَصطاي ئيدازييةكاٌى يةكة زيَكدطتٍةوةى دوبازة وةبةضتى
 يَ.زاثةزِ و طةزوياُ ئيدازةى و ِةَلةجبة و ضميَىاٌى

7-5-7107 

 و ضةزداُ 5
 بةدواضوُ

 بةوةبةضتى ضميَىاٌى شازةواٌى ضةزؤكى لةطةهَ كؤبوٌةوة
 ،الٌد ضاظى ثسؤذةى و ٌيَواٌياُ طسفتةكاٌى لة ئاطادازبوُ

 و وةتسى ضةد شةقاوى لةضةز شاٌيازى وةزطستٍى ِاوكات
  و ٌةشةز دازةتوى ةكىطةزِ طسفتةكاٌى بؤ بةدواداضوُ

 كةضٍةشاٌى. قادزى شيَذ تةكيةى بؤ شةوى ثازضة دو ثيَداٌى

8-5-7107 

 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداواٌى لة بةشيَك لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو 6
 ضةزؤكايةتى بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى ضميَىاٌى
 بؤ كٌوضساويَ ئازاضتةكسدُ وةبةضتى بة ثازيَصطا ئةجنووةٌى
 وةبةزِيٍَاٌى طصتى بةزيَوبةزايةتى و طةزوياُ ئيدازةى
 .كةالز ىٌويَ عةلوةى ثسؤذةى زاطستٍى بؤ ضميَىاٌى

79-5-7107 

 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداواٌى لة بةشيَك لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو 7
 ضةزؤكايةتى بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى ضميَىاٌى
 بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى وةبةضتى بة ثازيَصطا ئةجنووةٌى
 شيادكسٌى بةوةبةضتى ثةيوةٌديداز اليةٌى و كازةبا وةشازةتى

79-5-7107 
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 ثمةى بةزشبوٌةوةى ِؤى بة طةزوياُ كازةباي زيَرةى
 طةزواوة.

 بة ئةجنووةُ ضةزؤكايةتى دةضتةى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 8
 بؤ كسدُ دواداضوُ بة بؤ ليرٌةيةك ثيَكّيٍَاٌى وةبةضتى

 ٌصيك لةطوٌديَكى طسوثيَكةوة اليةُ لة شويٍَةواز دةزِيٍَاٌى
 ٌاَلجازيَص. ٌاحيةى بة

31-5-7107 

 

 
 
 
 عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد -7
 

 (70) ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو عةبدولوةِاب، حمةوةد دا، 7107 ازىيئا واٌطى لةواوةى
 ضاالكي (0) و ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضاالكي (7) و بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ (03) كة ِةبوة، ضاالكي

 بوة. بةشدازيي
 زو: خساوٌةتة ضاالكيةكاُ وزدةكازيي خوازةوةدا، خصتةيةى لةً
 
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى ضاالكى جؤزى ش
 و ضةزداُ 0

 بةدواداضوُ
 و كةالز شازى لة ئاوازةكاُ خويٍَدٌطةى ضةزداٌكسدٌى

 خويٍَدٌطاكة. بؤ خوازدٌةوة ئاو تاٌكى ثيٍَج دابيٍكسدٌى
0-5-7107 

 و ضةزداُ 7
 بةدواداضوُ

 و طةزوياٌى خاليد شةِيد ٌةخؤشداٌةى ضةزداٌكسدٌى
 بة طةياٌدُ و طسفتةكاٌياُ كيَصةو بؤ كسدُ بةدواداضوُ

 ثةيوةٌديداز. اليةٌى

0-5-7107 

 و ضةزداُ 3
 بةدواداضوُ

 بةوةبةضتى كةالز شازةواٌى ضةزؤكى ضةزداٌكسدٌى
 وةَلبةٌدى زيَطاي قريتاوكسدٌى داواكازى طةياٌدٌى

7-5-7107 
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 البسدٌى ِاوكات و طؤزاُ طةزةكى لة طوالَلة تةٌدزوضتى
 طةزوياُ. ئيدازةى تةٌيصت خوََلوخاشاكى

 و ضةزداُ 4
 بةدواداضوُ

 طةزوياُ وةبةزِيٍَاٌى و كةالز قائيىقاوى ضةزداٌكسدٌى
 دوكاُ 41 دزوضتكسدٌى لة ئاطادازكسدٌةوةياُ بةوةبةضتى

 كةالز. ٌويَي وةىعةل ثسؤذةى لة شيادةزؤيى شيَوةى بة

7-5-7107 

 و ضةزداُ 5
 بةدواداضوُ

 بة طةزوياُ تةٌدزوضتى طصتى بةزيَوبةزى ضةزداٌكسدٌى
 خصوةتى بؤ ضؤٌةز ئاويَسى و ثطجؤز ثصيصكى داٌاٌى وةبةضتى
 خاليد شةِيد و ِةذاز شةِيد ٌةخؤشداٌةكاٌى لة ِاواَلتياُ

 ضميَىاٌى بؤ ليرٌةيةك زةواٌةكسدٌى ِةزوةِا طةزوياٌى،
 لةطةهَ كةالز، تةٌدزوضتى دةزواٌى بةشة ِيٍَاٌى بةوةبةضتى

 شةِيد ٌةخؤشداٌةكاٌى بؤ ووقيي ثصيصكى دابيٍكسدٌى
 طةزوياٌى. خاليد شةِيد و ِةذاز

7-5-7107 

 ثسؤذةى شيكسدٌةوةى كؤبوٌةوةى لة بةشدازيكسدُ بةشدازيكسدُ 6
 داٌاٌى و خاشاك خؤَلو ِةَلطستٍةوةى و ثاككسدٌةوة

 ضميَىاٌى.-زيطايكمني كازطةى

4-5-7107 

 و ضةزداُ 7
 بةدواداضوُ

 بة كة كةالز شازى ٌاو كاضبكازاٌى لةطةهَ كؤبوٌةوة
 دواتس دةزكساوُ باشاز لة شاز ئيدازةى بسيازى

 بةوةبةضتى كةالز قةشاي قائيىقاويةتى ضةزداٌكسدٌى
 كاضبكازاٌة. ئةو بؤ شويََ ديازيكسدٌى داواكسدٌى

6-5-7107 

 و ضةزداُ 8
 بةدواداضوُ

 كؤبوٌةوةى و طةزوياُ دازضتاٌى ثؤليطى ضةزداٌكسدٌى
 دواتس ضميَىاٌى فسياكةوتٍى ثؤليطي بةزيَوبةزى لةطةهَ

 طةياٌدٌى بةوةبةضتى ٌاوخؤ وةشيسى بسيكازى ضةزداٌكسدٌى
 كةووكوزتيةكاُ.

00-5-7107 

 و ضةزداُ 9
 بةدواداضوُ

 بؤ وةيداُ ٌاحيةى بةزيَوبةزى و وةيداُ ثسدى ضةزداٌكسدٌى
 بؤ بةزٌاوةيةك داٌاٌى و ثسدةكة وةتسضيةكاٌى طةياٌدٌى

 اليةٌة زيَطةى لة ثسدةكة ٌؤذةٌكسدٌةوةى

04-5-7107 
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 ثةيوةٌديدازةكاٌةوة.
 و ضةزداُ 01

 بةدواداضوُ
 ضميَىاٌى شازةواٌيةكاٌى طصتى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى

 شازةواٌى دةزخطتةى ِةزدو تةوويمكسدٌى بةوةبةضتى
 و وةتسى ضي شةقاوى ضاككسدٌةوةى بؤ دةزبةٌدخياُ

 باوةخؤشيََ. باخضةى تةواوكسدٌى و ثيصةضاشى ٌاوضةى

06-5-7107 

 و ضةزداُ 00
 بةدواداضوُ

 شاٌكؤى بةشةٌاخؤييةكاٌى بةزيَوبةزى ضةزداٌكسدٌى
 و ئاوى كةً كيَصةى بؤ بةدواداضوُ بةوةبةضتى ضميَىاٌى

 كوزاُ. ٌاوخؤى بةشة لة كازةبا ٌةبوٌى

07-5-7107 

 و ضةزداُ 07
 بةدواداضوُ

 بةوةبةضتى ضميَىاٌى وةبةزِيٍَاٌى بةزيَوبةزى ضةزداٌكسدٌى
 كةالز ٌويَي عةلوةى ثسؤذةى طسفتةكاٌى كيَصةو طةياٌدٌى

 دزوضتكسدٌى و ثسؤذةكة خاوةٌدازيَتى كيَصةى تايبةت بة
 شيادةزؤيى. شيَوةى ةب دوكاُ 41

73-5-7107 

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 03
 كيراٌى شيَوةكازى طسوثي ِاوكازيكسدٌى بةوةبةضتى

 كفسى.

74-5-7107 

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 04
 دةزةٌدخياُ. قةشاي كازةباي بةشة شيادكسدٌى بةوةبةضتى

74-5-7107 

 بة ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 50
 ٌاوى بة بكسيَت شةقاويَك ياُ جيَطةيةك ئةوةى وةبةضتى
 ضةيدضاد،. قةشاي لة فةتاح( )جةواه شةِيد

74-5-7107 

 و ضةزداُ 06
 بةدواداضوُ

 طةزوياُ باشزطاٌى ضاوديَسى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى
 واٌطى لة ئةوةى بؤ شياتس ليرٌةى ثيَكّيٍَاٌى بةوةبةضتى
 فسؤشتٍى و فسؤشى طساُ بة ٌةدزيَت زيَطة زةوةشاٌدا
 بةضةزضو. واوة خوازدٌى

78-5-7107 

 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداواٌى لة بةشيَك لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو 07
 ضةزؤكايةتى بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى ضميَىاٌى

79-5-7107 
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 بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى وةبةضتى بة ثازيَصطا ئةجنووةٌى
 شيادكسٌى بةوةبةضتى ثةيوةٌديداز اليةٌى و كازةبا وةشازةتى

 مةىث بةزشبوٌةوةى ِؤى بة طةزوياُ كازةباي زيَرةى
 طةزواوة.

 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداواٌى لة بةشيَك لةطةهَ ِاوبةشى بة ٌوضساو 08
 ضةزؤكايةتى بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى ضميَىاٌى
 بؤ ٌوضساويَك ئازاضتةكسدُ وةبةضتى بة ثازيَصطا ئةجنووةٌى
 وةبةزِيٍَاٌى طصتى بةزيَوبةزايةتى و طةزوياُ ئيدازةى
 ٌويَ. كةالزى عةلوةى ثسؤذةى زاطستٍى بؤ ضميَىاٌى

79-5-7107 

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 09
 ِةز كازطيَسى و ئيدازة كيَصةى يةكالكسدٌةوةى بةوةبةضتى

 و دةزبةٌدخياُ وةدةٌيةكاٌى ضاالكية ثؤليطي بٍكةى ضيَ
 ثؤليطى تىبةزيَوبةزاية زيَطةى لة ضةيدضاد،، و ضةوضةواهَ
 ضميَىاٌيةوة. ثازيَصطاي

31-5-7107 

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 71
 و وةشيساُ ئةجنووةٌى بؤ ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى بةوةبةضتى
 ضايدكسدٌى جوت وةبةضتى بة ئاوةداٌكسدٌةوة وةشازةتى

 كفسى.-كةالز ٌيَواُ زيَطاي

31-5-7107 

 و ضةزداُ 70
 بةدواداضوُ

 ِوٌةزى و زؤشٍبريى طصتى بةزيَوبةزايةتى ضةزداٌكسدٌى
 طسوثي داواكازييةكاٌى طةياٌدٌى وةبةضتى بة ضميَىاٌى

 لة بةشيَك كسدٌى دابني و كفسى كيراٌى شيَوةكازى
 ثيَداويطتيةكاٌياُ.

30-5-7107 
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  سيَيةم: بةشى
 طةرميانيي لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانىراثؤرت: هؤكارى دةستبةكارنةبونى سيَيةمني ئةندامى 

 
 ثؤضتى وةزطستٍى ثاط بو بسِياز ِةية، ئةٌداوى دو ضميَىاٌى ثازيَصطايي ئةجنووةٌى لة طةزوياُ ٌاوضةى ئيَطتادا لة

 ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى لة طةزوياٌى ديكةى ئةٌداويَكى طؤزِاٌةوة بصوتٍةوةى لةاليةُ ضميَىاٌى ثازيَصطازى
 بؤ ضةزؤكايةتيةوة وةزضووى دةزٌةكسدٌى و ضياضى و ياضايي كيَصةى بوٌى بةِؤى بةاَلً كازبيَت، بة ةضتد

 دةضتبةكازبيَت. ٌاتواٌيَت طةزوياٌية ئةٌداوة ئةو ضميَىاٌى، ٌويَي ثازيَصطازى
 واٌىئةٌدا دةٌطى شؤزيٍةى بة ضميَىاٌى، ثازيَصطاي ئةجنووةٌى كؤبوٌةوةى لة (7106-8-75) بةزوازى لة

 ثازيَصطازى بؤ ِةَلبريَسدزا طؤزِاُ بصوتٍةوةى ثصكى لة ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ ضميَىاٌى، ثازيَصطاي ئةجنووةٌى
 بؤ بو كاٌديد طؤزِاُ، بصوتٍةوةى ليطتى لة يةكةوة يةدةطى كة عةلي( )كةزيي بةوجيَيةط كة ضميَىاٌى،

 دميوكساتى ثازتى و طؤزِاُ بصوتٍةوةى ٌيَواُ اضيةكاٌىضي ٌاكؤكية ثاط بةاَلً ئةبوبةكس(، )د.ِةظاهَ جيَطةطستٍةوةى
 ٌةكسا. جيَبةجيَ ضميَىاٌى ثازيَصطازى ثؤضتى ئاَلوطؤزى ِةزيَىدا ضةزؤكى ثؤضتى لة ياضايي طسفتى و كوزضتاُ

 دةبيَت ثيَيةى "بةو دةَليَت: ضميَىاٌى، ثازيَصطاي ئةجنووةٌى لة طؤزِاُ فساكطيؤٌى ضةزؤكى ،خضرحةوة ضيَوة
 بة داُ طؤزِاٌيض بصوتٍةوةى و ِةزيَي ضةزؤكايةتى بٍيَسدزيَتة وةشيساٌةوة ئةجنووةٌى لة ثازيَصطاز ةٌدكسدٌىثةض

 ئيَطتا تا ئةوة لةبةز دةزبكات، بؤ ضةزؤكايةتى وةزضووى ياخود بكا بؤ واذوى كة ٌاٌيَت ِةزيَىدا ضةزؤكايةتى
 واوةتةوة." ئةجنووةُ ئةٌداوى بة ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ

 لة كاٌديديَك ٌةواٌتواٌيوة ئيَطتا "تا دةشَميَت: ضميَىاٌى، ثازيَصطاي ئةجنووةٌى لة طؤزِاُ فساكطيؤٌى ؤكىضةز
 ثازيَصطازى ثسضى بة ثةيوةضتة ٌويَ كاٌديدى بةزشكسدٌةوةى ثيَيةى بةو بةزشبكةيٍةوة ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ جيَطةى

 ضياضية." ثسضيَكى ثسضةط ئةو ضميَىاٌيةوة
 ضةزؤكى كازةكاٌى، زاثةزاٌدٌى بؤ ئةجنووةُ ئةٌداوى وةكو ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ ئاوادةبوٌى بة ضةبازةت

 خبةيٍة ثيَصٍياز و ثسؤذة ياخود كازٌاوة بؤ ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ واذويةكى ِيض "ٌاتواٌني دةَليَت: طؤزِاُ فساكطيؤٌى
 )د.ِةظاهَ ئةجنووةٌيض كؤبوٌةوةكاٌى لة بةزشدةكسيَتةوة، ئةجنووةُ ضةزؤكايةتى بؤ كة ياداشتةكامناٌةوة ٌاو

 بكات." ئةجنووةُ ئةٌداوى كازى وووازةضةى ٌاتواٌيَت ثيَويطت وةكو ثيَيةط بةً و وؤَلةتة ئةبوبةكس(
 دةضت لةبةزدةً زيَطس كةبوةتة ِةية ياضايي ديكةى زويةكى ضياضيةكةى زوة لة جطة ضميَىاٌى ثازيَصطازى ثؤضتى

 . ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو عةىل( )كةزيي بةكازبوٌى دةضت و ىاٌىضميَ ثازيَصطازى بةكازبوٌى
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 بةضةزضوٌى ِؤى دةَليَت:"بة ضميَىاٌى، ثازيَصطاي ئةجنووةٌى لة ياضايي ليرٌةى ضةزؤكى عةبدولآل،  زةضوهَ
 وةزضووى ئةوةى بؤ تةوةٌةكسدوة بةزش ٌوضساوةواُ ئةً ئةجنووةٌةوة لة ئيَىة ِةزيَىةوة، ضةزؤكى ياضايي واوةى

 دةزبكسيَت." ثازيَصطاز بؤ ضةزؤكايةتى
 ثازيَصطازى وةكو و دةزٌةضيَت ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ بؤ ضةزؤكايةتى وةزضووى "تاوةكو دةكات: بةوةط ئاواذة

 ٌاتواٌيَت جيَطةكةى كاٌديدى دةويٍَيَتةوةو ئةجنووةُ ئةٌداوى ِةزوةكو ئةوا كازٌةبيَت، بة دةضت ضميَىاٌى
 ةضتبةكازبيَت."د

 لة ياضايي ليرٌةى ضةزؤكى ئةجنووةُ، ئةٌداوى لة ئةبوبةكس( )د.ِةظاهَ كازكيَصاٌةوةى لة دةضت بة ضةبازةت
 ثازيَصطاي ئةجنووةٌى ئةٌداويَتى لة دةضت ٌاتواٌيَت ئةبوبةكس( ")د.ِةظاهَ دةَليَت: ضميَىاٌى ثازيَصطاي ئةجنووةٌى
 ثؤضتى لة ِةَلطستٍيةتى دةضت ئةجنووةُ ئةٌداويَتى لة ةَلطستٍىِ دةضت ضوٌكة بكيَصيَتةوة،  ضميَىاٌى

 ثازيَصطاز." ببيَتة ٌاتواٌيَت ٌةبيَت ئةجنووةُ ئةٌداوى كةضيَك ياضا ثيَي بة ضوٌكة ثازيَصطازيض،
 ثيَويطيت دةٌطى بةآلً ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ِةَلبرازدٌى لة بو طؤزِاُ بصوتٍةوةى ثاَليَوزاوى عةلي، كةزيي
 ليطتة، ئةو ئةٌداوةكاٌى لة يةكيَك ِةز لةكازداٌةواٌى كةلةكاتى وايةوة ليطتةكةى يةدةطي يةكةً وةكو و ٌةِيٍَا

 واوؤضتاية. ثيصةى زشطازييةو ٌاحيةى داٌيصتوى ٌاوبساو جيَطةكةى. دةضيَتة
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