وةزارةتي نةوت
ثةميانطاي راهيَناني نةوتي  /كةركوك
مةرج ورِيَنماييةكاني تايبةت بة وةرطرتين قوتابيان بؤ سالَي خويَندني ( ) 2019 -2018
 .1دةبيَ داواكار بة رِةطةز عرياقي بيَت.
 .2خاااوةن برِوانامااةي دامااادةيي عرياقااي بيَاات بة ااي زان ا (زيناادةيي ث ثراككي)ااي) دوو سااالَي خويَناادن (-2016
 )20167و ( )2018-2017يان هةر برِوانامةيةكي هاوسةنط بؤ رةطةزي نيَر و ميَ.
 .3سةركةوتوو بيَت لة ثش)نيين ثزيش)ي بة ثيَي مةرجة تايبةتةكاني هةر ث ثؤرِييةكي خويَندن .
 .4وةرطرتن لة ثةميانطا بة يَوةي رِاسكةوخوَية .
 .5دةبيَ كؤي تةواوي منرةكاني داواكار لة ( )525منرة كةمرت نةبيَت (بة بيَ هيض زيادةيةك) واتا بة ناوةندي (.)%75
 .6دةبيَ داواكار لة داي)بووي سالَي ( )1994و سةروو تر بيَت.
 .7وةرطرتين رِةطةزي م َي بة ِريَذةي ( )% 15 - 10دةبيَت لة ثالني ورطرتن ث وة بة ثيَي ثيَداوي

ثةميانطا لة بوارة

طوجناوةكاندا.
 .8داوكار دةبيَت خوَي تةرخان كات بؤ خويَندن واتا نابيَت فةرمانبةر بيَت.
 .9لة ثةميانطا نةوتييةكان ثشت بة ِريَنماييةكاني وةزارةتي خويَندي بالَا و تويَذينةوي زان

دةبةسارتيَت باؤ داةرمار

كردني تيَ)رِاي منرةكاني يان يَوةي رِكابةري لة وةرطرتندا .
 .10دةبيَ داواكار دانيشكووي كةركووك يان هةريَمي كوردسكان بيَت  ,بؤ دةوةش ثشت بة بةلَطةنامةي دةرضووني(وثيقة
التخرج) لة دامادةيي دةبةسرتيَت وة هةر وةها فؤرمي خاوراك و كاارتي زانيااري (بطاقة الكة )باؤ ديااري كردناي
ثاريَزطاكةي .
 .11طواسكنةوة نيية بؤ ثةميانطا كةمان لة دةرةوي وةزارةتي نةوت وة هةر وةها لة نيوان ثةميانطا نةوتييةكانشدا.
 .12دةبيات قووتااابيي وةرطارياو لااة مااوةي دوو هةفكااةدا سااةرداني ثاةميانطا ب)ااات لاة دواي رِاطةياناادني دةجنامااةكاني
وةرطرتن (القبول المر ةي ) ث باة ثيَةاةوانةوة مااة وةرطارتين ناميَنيَات لاة جيَاي داةو ياةك َي لاة لي ا ياةدةك
وةردةطرييَت بة ثيَي بةرزترين منرة.
 .13هةموو داواكار َي ضاوثيَ)ةوتين لة طة َل دا دةكريَت بو ديااري)ردني داماادةيي وتوان ا باؤ خويَنادن دةماةش باة
ثيَي فؤرميَ)ي تايبةت دةبيَت كة لة اليةن ثةميانطاوا دامادةكراوة.
 .14وزارةتي نةوت ثابةند نيية بة دامةزراندني دةرضووي ثةميانطا نةوتييةكان راسكةوخؤ دواي دةرضوونيان بةلَ)و باة
ثيَي ثيَوي

دةبيَت بؤ دةمةش قووتابي دةبيَت بةلَني نامةيةك وارو ب)ات.

 .15بة هيج يَوةيةك هيج مةرجيَ فةراموَش ناكريت وة بةهةر هؤيةكيش بيَت.

