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دكتۆرابۆ خوێندنی  بەڵگەنامە پێویستییەکانى پێشکەشکردن  

 
 

  ەنگ(.دوو دانە کۆپى ڕەنگاو ڕ  2وێنەى ڕەسەن +  بەکالۆڕیۆس )ی نمره بهبڕوانامەى  .1

 ەنگ(.دوو دانە کۆپى ڕەنگاو ڕ  2وێنەى ڕەسەن +  ) ری ماستهنمره بهبڕوانامەى  .2

 .(اوڕەنگەنگدوو دانە کۆپى ڕ  ٢وێنەى ڕەسەن +  ) ڕەگەزنامە .3

 .(ەنگاوڕەنگڕ دوو دانە کۆپى  ٢وێنەى ڕەسەن +   )ناسنامەى بارى شارستانى  .4

 .(دوو دانە کۆپى رەنگاوڕەنگ ٢وێنەى ڕەسەن +   )کارتى زانیارى  .5

 وهره(ی سه4+3نی خاڵی )كانامهڵگهبه وا پێویست بهبوونی كارتی نیشتیمانی ئهكاتی هه رتی نیشتیمانی )لهکا .6

 .(دوو دانە کۆپى رەنگاوڕەنگ ٢ەى ڕەسەن +  وێن )ناكات 

وێنەى لەگەڵ (ى سەرەوە تەنها بۆ بینین و بەراوردکردنە 6+5+4+3وێنەى رەسەنى بەڵگەنامەى خاڵى ) تێبینی/

 دەدرێتەوە بە پێشکەشکار. وخۆراسته ى بەراوردکردندوا ،کۆپیکراو لە لایەن فەرمانبەر پەیوەندیدار لە زانکۆ

 ک.وڕەنگى بچو چوار وێنەى ڕەنگاو .7

 كۆپی(. ن + دوو دانهسههڕ  دانه 1شكردن )فۆرمی پێشكه .8

( یان TOEFL-PBT) ( یانTOEFL-iBT( یان )IELTSوەکو ) (ئەگەر هەیە)بڕوانامەى توانستى زمانى ئینگلیزی  .9

(Pearson Academic-PTE)ڵی سا له كان كهكانی زمانی زانكۆ حكومیهرهی خولی سێنتهی یاخود بروانامه

 .(دوو دانە کۆپى رەنگاو ڕەنگ ٢وێنەى ڕەسەن +  ) خشراونبه دواوه ( به2019)

بۆ  وهرێتهناگه هاوپێچ بکرێت كه ى عێراقیزار دینار نجا ههدو پهسه (150.000پسوولەى دارایی بە بڕى ). 10

 .شكارپێشكه

لە  كانی ئاسایشی ناوخۆربازی، هێزهشارستانی، سه یكانی راژهبواره هل ندانی دامەزراوبۆ فەرمانبەران و كارمه. 11

هەرێمى کوردستان و عێراقی فیدراڵ پێویستە نووسراوى فەڕمی  له حكومى كان یان داموودەزگاکانىتهزارهوه

زیر یاخود وهرێز بهواژۆی  لە وەزارەتەکەى یاخود دامەزراوەکەى به راژه + پوختهلارینەبوون )عدم ممانعة( 

ئەم دەقە بهێنێت لە کاتى پێشکەشکردن کە تیایدا  ڵاتی پێدراوهسهده ی كهكهرمانگهری گشتی فهبههڕێوبه

ناونیشانی  به ....(....ڕێز ).به هكە یلاری نی یكهرمانگهیاخود فه نووسرابێت )وەزارەتەکەى یان دامەزراوەکەى

و لە کاتى وەرگیرانى بکات  2020-2019خوێندنی  بۆ ساڵی ۆرادكت/پێشکەشى خوێندنى باڵا ).....(زیفی وه

 .(تفرغ تام)مۆڵەتى خوێندنى پێ بدات بە شێوەى خۆتەرخانکردنى تەواو  یهئاماده

ی شێوه ن نازناوی زانستی بهخاوه رگهن ئهكهشی خوێندن دكتۆرا دهپێشكه كهر ماستهی ڵگرانی بروانامهبۆ هه نهاته 

 وابن ئه ییمیشهمیلاكی هه تی خوێندنی باڵازارهوه ر بهكانی سهزراوهر میلاكی دامهسهو لهبن یی میشههه

ی یاسای راژه ربگرن پاڵپشت بهوه (جزئیتفرغ )واو رخانكردنی ناتهی خۆتهشێوه تی خوێندن بهتوانن مۆڵهده

 .(2008(ی ساڵی )23) زانكۆیی ژماره
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ربازی، ی شارستانی، سهكانی راژهبواره هل ییمیشهی ههشێوه به مەزراوندانه هی كشكارانهو پێشكهبۆ ئه. 12

، عێراقی فیدراڵهەرێمى کوردستان و  له حكومى ىكیهداموودەزگات و زارهلە هیچ وه كانی ئاسایشی ناوخۆهێزه

تی زانكۆ رۆكایهسه له (تی كاروباری یاساییرایهبهێوهڕبه)لە لایەن پێشکەشکار  له ڵێننامهبه وا پێویستهئه

 -پربکرێتەوە و تیایدا ئەم دەقە نووسرابێت :

لە هیچ  كانی ئاسایشی ناوخۆربازی، هێزهی شارستانی، سهكانی راژهبواره هل زراوممهاوم لە خوارەوە هاتووە دانه)من کە ن

بە پێچەوانەوە لە کاتی ئاشكرابوونی  ،عێراقی فیدراڵى کوردستان و هەرێم لهت و داموودەزگایەکى حکومی زارهوه

عێراقی  یانهەرێمى کوردستان  حكومى لهكى یان داموودەزگایه ێکتزارهوه هەر له بم ندیان كارمه ررمانبهفه ئەگەر كه

 .(ێتە بەرگیردرببەرامبەر  مێتەوە و رێککارى یاساییسڕبلە خوێندن  ئامادەم ناوموا ئه ،فیدراڵ

 هاوپێچ بكرێت. یهر ههگهی زانستی و داهێنانی زانستی )براءة الاختراع( ئهبڵاوكراوه. 13

ی پرۆسه ڵگری نازناوی زانستین پێویستهن ههرێمی كوردستان و خاوهزانكۆكانی هه ی مامۆستان لهوانه. بۆ ئه14

 كان.پێی رێنماییه بكرێت به( هاوپێچ 2019-2018دڵنیایی جۆری دوایین سالی خوێندنی )

 ،واو كردبێتته عێراقیی وهرهدهزانكۆكانی  ری لهكالۆریۆس یان ماستهشكار خوێندنی بهر هاتوو پێشكهگهئه. 15

رێمی هه زانستی یوهو توێژینهتی خوێندنی باڵازارهوه ی لهكهكسانكردنی بروانامهبریاری یه وا پێویستهئه

ی رهێنانی كۆنمرهده ت بهبارهرێمی كوردستانی سهتی خوێندنی باڵای ههزارهرمانی وهفهها روهكوردستان و هه

 سیستمی عێراقی هاوپێچ بكات. ری بهكالۆریۆس یان ماستهبه

ەن و دب تی زانكۆرۆكایهسه تی كاروباری یاسایی( لهرایهبهرێوه)بهلە  ێننامە لەگشت پێشکەشکاران پێویستە بەڵ. 16

 :بەم شێوەیەى خوارەوە

 

 :مدهڵێن دهبه، و واژووم كردووه نووسراوه وهخواره ناوم له من كه 
 

ی وڵات وهرهرێمی كوردستان و عێراق و دهكی هههیچ زانكۆیه له دكتۆراخوێندنی باڵا/ تا ئێستا له -أ

 .چووهرنهتی عێراق ناوم دهومهرێم و حكتی ههكی حكومهیهمالههیچ زه گیراوم و لهرنهوه

عێراقی  رێمی كوردستان وزانكۆكانی هه له دكتۆرا /خوێندنی باڵا له كراوهی ناو )ترقین قید(م بۆ نهوهسرینه -ب

 .فیدراڵ

راست و دروستن و ئەگەر زانیارى  زانیاری وهتهم كردۆشكردن پڕ فۆرمی پێشكه لههەموو ئەو زانیاریانەى  -ج

پێی  بەر بهکارى یاساییم بەرامبەر بگیردرێتەرێک و وهخوێندن بسرێته ناوم له وا ئامادەمئه ، م نووسیبێتنادروست

 م کرد.ۆژكان ، بۆیە لە خوارەوە وانماییهیاسا و رێ

 


