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 2020-2019رِاطةياندني خويَندني باَلا لة زانكؤي هةوليَري ثزيشكي بؤ ساَلي 
 

رِاطةياند. ثالني خويَندن و  2020-2019زانكؤي هةوليَري ثزيشكي ثالن و وادةي ثيَشكةش كردن بؤ خويَندني باَلا بؤ ساَلي خويَندني 
ا و ليسيت بةَلطةنامة ثيَويستةكان و فؤرمي ثيَشكةش كردن بة شيَوةي رِيَنمايي خويَندني ماستةر و دبلؤمي باَلاي دوو ساَلة و دكتؤر
 ئؤنالين لةسةر ماَلثةري زانكؤ دانراوة لةم لينكةي خوارةوة:

2020-pg-https://hmu.edu.krd/en/component/k2/item/1144 
 

 كةوتةكان:وادة و رِيَ
 26/1/2020 – 5ثيَشكةش كردن: لة 

 2/2/2020تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت: 
 16/2/2020دةستثيَكردني خويَندن: 

 
 ثرؤسةي ثيَشكةش كردن:

 
 هةنطاوي يةكةم: فؤرمي ئؤنالين

 فؤرمي ئؤنالين لة لينكي سةرةوة دانراوة.
يان  JPEGيان  PDFة شيَوةي ئؤنالين، و ثيَويستة سكان بكريَن بة شيَوةي ئةم دؤكيؤميَنتانةي خوارةوة ثيَويستة بؤ ثيَشكةشكردن ب

PNG  و لةكاتي ثرِكردنةوةي فؤرمUpload .بكريَن 
 .كارتي نيشتماني )يان ناسنامةي باري شارستاني و رِةطةزنامةي عرياقي( .1

 كارتي زانياري .2
 .ويَنةي كةسي .3
 برِوانامة بة منرة ئةطةر لة دةرةوةي وَلات وةرطريابيَت(.)لةطةلَ يةكسانكردني  برِوانامةي بةكالؤريؤس بة منرة .4
 برِوانامةي توانسيت زماني ئينطليزي، ئةطةر هةبيَت. .5
 .نووسراوي الري نةبوون لة شوييَن كاركردن .6
 .ثؤختةي رِاذة .7
 ويستة:بؤ ثيَشكةش كردن بؤ خويَندني دكتؤرا، جطة لة دؤكيؤميَنتةكاني سةرةوة، ئةم دؤكيوميَنتانةي خوارةوةش ثيَ 
 )لةطةلَ يةكسانكردني برِوانامة بة منرة ئةطةر لة دةرةوةي وَلات وةرطريابيَت(. برِوانامةي ماستةر يان دبلؤمي دووساَلة بة منرة .1
 .(2019-2018برِوانامةي زانستخوازي بةردةوامي دوايني سالَ ) .2
 .ليسيت تويَذينةوة بَلاوكراوةكان لة دواي دوايني برِوانامة .3
 
 

https://hmu.edu.krd/en/component/k2/item/1144-pg-2020
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 ثيَشكةش كردن لة زانكؤ –هةنطاي دووةم 
ي دواي ثيَشكةش كردن بة شيَوةي ئؤنالين، ويَنةيةكي فؤرمي ثرِكراو بة ئيميَل دةنيَردريَت بؤ ثيَشكةشكار كة ثيَويستة ضاثي بكات و واذؤ

 اَلا لة سةرؤكايةتي زانكؤ:بكات و لةطةلَ ئةم دؤكيوميَنتانةي خوارةوة بيَهيَنيَت بؤ بةرِيَوةبةرايةتي زانسيت و  خويَندني ب
 

 .فؤرمي ثرِكراو بة شيَوةي ئؤنالين و واذؤكراودوو ويَنةي  .1
ة و ثيَكراو يانسةرةوة لة هةنطاوي يةكةم ئاماذةكة لة  ةكانويَنةي كؤثي رِةنطاورِةنطي طشت دؤكيوميَنت( دوو 2)ويَنةي رِةسةن و  .2

 .( ضوار ويَنةي كةسي4)
 ( سةد و ثةجنا هةزار دينار كة لة بةرِيَوةبةرايةتي ذميَرياري سةرؤكايةتي زانكؤ دةدريَت.150,000بة بةرِي ) دانثارةثسوولةي  .3

 بةَليَنامة لة بةرِيَوةبةرايةتي ياسايي: .4

a.  بؤ طشت ثيَشكةشكاران كة ثيَشرت لة خويَندني باَلا وةرنةطرياون و ترقني قيدكراين و رِاست و دروسيت زانياري و بةَلينامة
 بةَلطةنامة

b. امة بؤ ئةوانةي دانةمةزراون.بةَلين 
  .ويَنةيةك لة تويَذينةوة بَلاوكراوةكان .5

 


