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 ضـةزؤكايةتى ئةجنومةىى وةشيساٌ
 

 11/8/2016لة  3453ذمـازة : 
 

 

  ازيـسِيـب
 

 2016(ى ضالَى 85ذمازة )
 

 ي(3) رَاسة نوسدطتإ يٖةسيَُ وةصيشاْي ئةجنووَةْي ياطاي ية ٖةشتةّ َاددةي يئةحهاَ بة ثصت بةطنت
 خضَةتطوصاسيي بة ايبةتت سِطووَاتي و نشيَ سِيَهدظتٓةوةي َةبةطيت بة و ٖةَواسنشاو، 1992 طاَيي

 بة طةياْذٕ و طواطتٓةوة وةصاسةتي ثيَصٓياسي يةطةس و ، نـوسدطتإ ٖةسيَُي ية طةياْذٕ و طواطتٓةوة
 ئةجنوَةْي ئاطايي نؤبووْةوةي نؤْووطي سِؤشٓايي يةبةس و ،8/2/2016 سِيَهةوتي ية( 419) رَاسة ْووطشاويإ

 وةصاسةتي ياطاي ية( دووةّ) َاددةي بشِطةناْي بة بةطت ثصت و ،2/5/2016 سِيَهةوتي ية( 13) رَاسة وةصيشإ
 -:بة بشِياسدسا ،2011 طاَيي ي(19) رَاسة عيَشام - نوسدطتإ ٖةسيَُي ية طةياْذٕ و طواطتٓةوة

 و طةياْذٕ طيظتةَةناْي ية بةناسٖاتوو يةسيٓةوةناْي تةسخاْهشدْي بةساَبةس ية نشيَ وةسطشتين -1
 ضواسضيَوةي ية ئيٓتةسْيَت جياواصةناْي خضَةتطوصاسيية صاْياسيي و داتا و ةْطسِ و دةْط ئاَيوطؤسِنشدْي

 يةاليةٕ نة سِاطةياْذٕ و طةياْذٕ بواسةناْي طةسجةّ َؤَيةتةناْي بةثيَـي نوسدطتإ ٖةسيَُـي طٓووسي
 ْينةْاَيةنا و ْووطيٓطة و نؤَجاْيا بة نوسدطتإ ٖةسيَُي حهوَةتي طةياْذْي و طواطتٓةوة وةصاسةتي
 و طياطةت ٖةَإ ثيادةنشدْي بة نوسدطتإ ٖةسيَُـي طٓووسي ية دساوة سِاطةياْذٕ و طةياْذٕ بواسي

 طةياْذٕ بؤ فيذساَيي عيَشاقي دةطتةي يةاليةٕ ناسثيَهشاو ٖاونيَصةناْي و فانتةس و ثيَوةس خصتةي و سِيَُٓايي
 ٖةسيَُي تايبةمتةْذييةناْي سِةضاونشدْي ٍَيةطة( CMC - واإلعالم لإلتصاالت العراقية اهليئة) سِاطةياْذٕ و

 .نوسدطتإ
 بؤ دةسدةنات ثيَويظت سِيَُٓايي ئابووسي و داسايي وةصاسةتي ٖةَاٖةْطي بة طةياْذٕ و طواطتٓةوة وةصاسةتي -2

 يةطةس نشيَيةنإ بشِي دةطتٓيصاْهشدْي و طةسةوة ئاَارةثيَذساوي ي(1) بشِطةي جيَبةجيَهشدْي ئاطاْهاسي
 َؤَيةتيإ وةصاسةتةوة يةاليةٕ نة سِاطةياْذٕ و طةياْذٕ جياي بواسيَهي ٖةس بؤ ثيَذساوة ئاَارةيإ يبواساْة ئةو

 ية ونشدْةوةيبآل سِؤري ية دةنشيَت ثيَ ناسيإ سِيَُٓايياْة ئةو و دةدسيَت ثيَي داٖاتوودا ية يإ ثيَذساوة
 (.نوسدطتإ وةقايعي) سِؤرْاَةي

 و ْووطيٓطة و نؤَجاْيا ئةو بؤ صةَيين طواطتٓةوةي بواسةناْي بة تتايبة سِطووَاتي بشِي وةسطشتين -3
 يبةثيَ ناسدةنةٕ نوسدطتإ ٖةسيَُي طٓووسي ضواسضيَوةي ية صةَيين طواطتٓةوةي بواسةناْي ية نة نةطاْةي

 -:بشِياسةٕ ئةّ ٖاوثيَطي نة خواسةوة خصتةيةي ضواس( 4) ئةّ
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ژمارەی 
 خشحە

 هاوهیشاوی خشحە
وى كاژمارەی بڕگە

 خشحه
 خشحه بڕگەی كۆثایی ى خشحهبڕگەی یەكەم

1 

 خشحەی ڕەسمی 
پێدان و هىێكردهەوەی مۆڵەجی كاری 

 كۆمپاهیاكاوی 
 بىاری گىاسخىەوە

8 
 شد(ە)ه

 گىاسخىەوەی 
 هاوواڵثییان

كۆمپاهیاكاوی رێكالمكردن لەسەر 
ئامرازەكاوی گىاسخىەوە )پاص و 

 ثاكس ی(

2 

 خشحەی ڕەسمی 
مۆڵەجی كار بۆ  پێدان و هىێكردهەوەی

 هىوسیىگەكاوی 
 بىاری گىاسخىەوە

7 
 وت(ە)ح

 گىاسخىەوەی 
 هاوواڵثییان

 هىوسیىگەكاوی 
گىاسخىەوەی فەرماهبەران و 

 خىێىدكاران و قىثابییان

3 
 خشحەی ڕەسمی پێداوی 

 هێڵی گىاسخىەوە بۆ هێىان 

 شارەكان و قەزا و هاحییەكان

11 
 (ە)د

 ئۆثۆمبێلی كرێی
 ( هەفەر4)

  ەوەیاسخىگى  ڕەسمی
 یدوا ییئاسا ێڵیه ۆڵەجیم ڵكییەجیمى 

  ەیماو  ەواوبىوویث
 ۆڵەتم ەسەر ل ڵدوو سا

4 

ثێچىو و ڕەسمی سااڵهەی پێداوی ئارم و كارجی 

بەڕێىەبەرایەثییەكاوی گىاسخىەوە بۆ 
 ئۆثۆمبێلەكاوی هێڵەكاوی دەرەوەی شار

3 
 (ێ)س 

دروسحكردوى ثێچىوی 
 یەك ئارم

  ڕەسمی

 ن كاركرد یكارج ێداویپ
 ییەككىرس ەر ه ۆ پاص ب ۆ ب

 ية نةطاْةي و ْووطيٓطة و نؤَجاْيا بةو تايبةت ٖاتوو( ايغشاَات) داساييةناْي طضا بشِي وةسطشتين -4
 بشِياسة ئةّ ٖاوثيَطي ي(5) رَاسة خصتةي بةثيَـي ناسدةنةٕ طةسةوة ي(3) بشِطةي ئاَارةثيَذساوي بواسةناْي
 و ْووطيٓطة  و نؤَجاْيا بة تايبةت طةسثيَطييةناْي بؤ داساييةنإ طضا خصتةي) ْاوي بة دةبيَت

 ناسنشدْي طةسثيَطي( 1) رَاسة بشِطةي بة و بشِطةية ثيَٓج( 5) نة( طواطتٓةوة بواسي ئؤتؤَبيًَةناْي
 بة سِةفتاسنشدٕ( 5) رَاسة بشِطةي بة و دةطتجيَذةنات، طواطتٓةوة ناسي َؤَيةتي بةبيَ ثاص و ئؤتؤَبيٌَ
 .ديَت نؤتايي ْةنشدبيَت تةواو طاَييإ دوو( 2) ياطايي َاوةي نة ٖيًََةنإ َؤَيةتي

 بؤ ثيَويظت سِيَُٓايي دةتواْيَت ئابووسي و داسايي وةصاسةتي ٖةَاٖةْطي بة طةياْذٕ و طواطتٓةوة وةصاسةتي -5
 .دةسبهات بشِياسة ئةّ ي(4) و( 3) بشِطةناْي جيَبةجيَهشدْي ئاطاْهاسي

 .بيَت بشِياسة ئةّ ئةحهاَةناْي بة در ْانشيَت داسايي نيسِيَُٓايية و بشِياس ٖيض بة ناس -6
( نوسدطتإ وةقايعي) سِؤرْاَةي ية بًَاونشدْةوةي سِيَهةوتي ية بشِياسة ئةّ ثةيوةْذيذاسةنإ اليةْة و وةصاسةت -7

 .دةنةٕ  جيَبةجيَ
 اىيبازش ىيَضريظاٌ                                                                                                      

 وةشيساٌ ئةجنومةىي ةزؤكيـض                                                                                                         
 (1) ذمازة خشتةي

 طتٓةوةطوا بواسي نؤَجاْياناْي ناسي َؤَيةتي ْويَهشدْةوةي و ثيَذإ سِةمسي خصتةي
 

 ژ

 

  یبەتثا یكار و چاالك ی بىار 

 ەوەگىاسخى ۆمپاهیاكاویك ەب

              یەكەمجار ۆب ۆڵەتم ێداویپ ڕەسمی ڕی ب

 یىار(دەب)
 یىار(دەب) اڵهەسا ۆڵەتم ێكردهەوەیهى  ڕەسمی ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 204110111 گىاسخىەوەی هاوواڵثییان 1
 ەزاره ەدچىارسو مليۆن و دو 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

 302110111 گىاسخىەوەی كەلىپەل 2
 ەزار ه ەدس و دوو  مليۆن  ێس 

 یىارد
 يەك مليۆن ديىار 101110111
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 102510111 مليۆن ديىار چىار  401110111 گىاسخىەوەی بەرهەمی هەوجی 3
 ەهجاو پ ەدو دووس یۆن مل یەك

 ىارید ەزار ه

 204110111 فریاگىزاری  4
 ەزاره ەدچىارسدوو مليۆن و 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

 204110111 ثاكس ی ثەلەفۆن  5
 ەزاره ەدچىارسدوو مليۆن و 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

6 
كۆمپاهیاكاوی بەكرێداوی ئۆثۆمبێلی 

 ثایبەت
204110111 

 ەزاره ەدچىارسو دوو مليۆن 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

7 
 كۆمپاهیاكاوی گىاسخىەوەی 

 فەرماهبەران و خىێىدكاران و قىثابییان
204110111 

 ەزاره ەدچىارسدوو مليۆن و 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

8 

كۆمپاهیاكاوی رێكالمكردن لەسەر 

 ە ئامرازەكاوی گىاسخىەو 

 )پاص و ثاكس ی (

204110111 
 ەزاره ەدچىارسدوو مليۆن و 

 ديىار
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

 (2) ذمازة خشتةي
 طواطتٓةوة بواسي ْووطيٓطةناْي بؤ ناس َؤَيةتي ْويَهشدْةوةي و ثيَذإ سِةمسي خصتةي

 

 ژ

 

  یبەتثا یكار و چاالك ی بىار 

 ەوەگىاسخى یىگەكاویهىوس ەب

 یەكەمجار ۆب ۆڵەتم ێداویپ سمیڕە ڕی ب

 یىار(د ەب)
 یىار(د ەب) اڵهەسا ۆڵەتم ێكردهەوەیهى  ڕەسمی ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 102110111 گىاسخىەوەی هاوواڵثییان 1
 ەدو دووس یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه
3750111 

 ەزار هێىج پ ەفحا و و ح ەدێ سس 

 یىارد

 106110111 وەی كەلىپەلگىاسخىە 2
شەش و  یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه ەدس
 یىارد ەزار ه ەدس ێىجپ 5110111

 6250111 دوو مليۆن ديىار 201110111 گىاسخىەوەی بەرهەمی هەوجی 3
 ێىجو پ یسدو ب ەدس ەشش

 یىارد ەزار ه

 8110111 فریاگىزاری  4
 ەزاره ەدس هەشد

 ديىار
 یىارد ەزار هەهجا پ و  ەدسدوو  2510111

 102110111 ثاكس ی ثەلەفۆن  یىگەكاویهىوس 5
 ەدو دووس یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

 204110111 بەكرێداوی ئۆثۆمبێلی ثایبەت یىگەكاویهىوس 6
 ەدو چىارس یۆن مل دوو 

 یىارد ەزار ه
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

7 
 ی گىاسخىەوە یىگەكاویهىوس

 فەرماهبەران و خىێىدكاران و قىثابییان
204110111 

 ەدو چىارس یۆن مل دوو 

 یىارد ەزار ه
7510111 

 ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح

 یىارد

 (3)ذمازة  خشتةي
 ْاحيةنإ و قةصا و شاسةنإ ْيَوإ بؤ طواطتٓةوة ٖيًََي ثيَذاْي سِةمسي خصتةي

 ژ

 
 ۆثۆمبێلئ ۆریج

 )به ديىار( هێىان شارەکان
هێڵەکاوى هاوەوەي  و هاحیە و ن قەزاهێىا

 )به ديىار( شارەکان

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 101250111 س ێ مليۆن ديىار 301110111 ( هەفەر4ئۆثۆمبێلی کرێی ) 1
و  ەدو س یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه ێىجو پ یسدب

 204110111 ( هەفەر11-7پاص )  2
 ەزار ه ەدس و چىار یۆن مل دوو 

 یىارد
 یىارد ەزار ه ەدس هۆ  9110111
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 (4)ة  ذماز خشتةي
 شاس دةسةوةي ٖيًََةناْي ئؤتؤَبيًَةناْي بؤ طواطتٓةوة بةسِيَوةبةسايةتييةناْي ناستي و سّئا ثيَذاْي طاآلْةي سِةمسي و تيَطوو

 

 ژ

 

 جۆري

 ڕەسم

 یىار(د ەب)  ڕەسم ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

 یىارد ەزار ههۆ  90111 ئارم دروسحكردوى یەك ێچىویث 1

2 
ثەکس ی بۆ هەر  ۆ كاركردن ب یكارج ێداویپ ڕەسمی

 ەکيکىرسی
 یىارد ەزار هس ێ  30111

3 
 ەر ه ۆ پاص ب ۆ كاركردن ب یكارج ێداویپ ڕەسمی

 ییەككىرس
 یىارد سەد ێىجپو  ەزاره 10511

 (5)ذمازة  خشتةي
 طواطتٓةوة بواسي ئؤتؤَبيًَةناْي و ْووطيٓطة و نؤَجاْيا بة تايبةت طةسثيَطييةناْي بؤ داساييةنإ طضا خصتةي

 

 ژ

 

 جۆري 

 ەرپێچیس

 یىار(د ەب)  يىاار دي سسا ەیپار  ڕی ب

 هىوسیـً( )بە ژمارە( )بە

1 
 ۆڵەجیم ێب ەو پاص ب ۆثۆمبێلئ یكاركردو ەرپێچیس

 ەوەگىاسخى ی كار 
 یىارد ەزار ه ەدس ێىجو پ یۆن مل یەك 105110111

2 
ەکان ڵبەسەرپێچی لە هێ ئەو ئۆثۆمبێالهەی ثایبەثً و 

 رمى كارەۆڵەجی فم ێب ەب کار دەکەن
 یىارد ەزار ه ەدس ێىجو پ یۆن مل یەك 105110111

3 
بە سەرپێچی لە  ەاڵمیان هەیە بەڕەسمی بڵئەواهەی هێ

 ەرمیف ڕەزامەهدی ێب ەب کاردەکەن ەکاوی ثر ڵهی
 یىارد ەزار هەهجا و پ ەدس ەوتح 7510111

 یىارد ەزار هسەد  1110111 کارجی کارکردن دواکەوثنی هىێکردهەوەي 4

5 
یاسایی  ماوەی ەکان کەڵهێ ۆڵەجیم ەب ڕەفحاركردن

 ( دوو ساڵیان ثەواو هەکردبێد2)
 یىارد یۆن مل ێىجپ 501110111

 101250111 س ێ مليۆن ديىار 301110111 ( هەفەر15-11پاص)  3
و  ەدو س یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه ێىجو پ یسدب

 306110111 ( هەفەر21-16پاص ) 4
 ەزار ه ەدسەش و ش یۆن مل س ێ

 یىارد
103510111 

و  ەدس ێو س  یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه ەهجاپ

 402110111 ( هەفەر31-22پاص ) 5
 ەزار ه ەدو دووس یۆن مل چىار

 یىارد
106510111 

 ەدس ەشو ش یۆن مل یەك

 یىارد ەزار ه ەهجاو پ

 202510111 یىارد یۆن مل ەشش 601110111 زیاثر و  ( هەفەر 31پاص ) 6
و  ەدس دوو و  یۆن مل دوو 

 یىارد ەزار ه ەهجاپ

7 

 ی دەرەوەەکاوڵلە هێىان هێ ڵهێ یگۆڕین ۆڵەجیم ڕەسمی

ەکاوی ڵەکاوی هاوەوە یان لە هێىان هێڵیان لە هێىان هێ

 یان بە پێچەواهەوە  ەکاوی هاوخۆڵدەرەوە بۆ هێ

 یىار(د ەزار هەهجا و پ ەدچىار س) 4510111

8 
 ى ەکثاو وی ئۆثۆمبێلی بارهەڵگرەکاوی دکارجی کارکر  ڕەسمی

 دوو ثەوى
 یىار(د ەزار ه )بيسد و يەك 210111

9 
 ڕگەیب هل ەپێدراو ئاماژ ەوى دوو ث ەل یاثر ز  ەهێكث ەر ه ۆ ب

 ەیەخشح ەمئ ی(8)
 یىار(د ەزار ه)شەش  60111

11 

 ییئاسا ێڵیه ۆڵەجیم ڵكییەجیمى  ەوەیگىاسخى ڕەسمی

  ەواوبىوویث یدوا

 ۆڵەتم ەسەر ل ڵدوو سا ەیماو 

 یىار(د ەزار هێىج سەد پ)  5110111
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 ضـةزؤكايةتى ئةجنومةىى وةشيساٌ
 

 11/8/2016لة  697ذمـازة : 
 

  ازيـسِيـب
 

 2016(ى ضالَى 86ذمازة )
 ي(3) رَاسة نوسدطتإ ٖةسيَُـي وةصيشاْي ئةجنووَةْي ياطاي ية ٖةشتةّ َاددةي يئةحهاَ بة بةطنت ثصت
 باآل خويَٓذْي بواسةناْي بة تايبةت سِطووَاتي و نشيَ سِيَهدظتٓةوةي َةبةطيت بة و ٖةَواسنشاو، 1992 طاَيي

 تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ثيَصٓياسي يةطةس و نـوسدطتإ، ٖةسيَُي ية صاْظيت تويَزيٓةوةي و
 بةسواسي ية( 13) رَاسة ةصيشإو ئةجنوَةْي ئاطايي نؤبووْةوةي نؤْووطي سِؤشٓايي يةبةس و صاْظيت،

 ية صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ياطاي ية( شةشةّ) َاددةي بة بةطت ثصت و ،2/5/2016
 ية تايبةتةنإ صاْهؤ ياطاي ية( 23) َاددةي و ،2008 طاَيي ي(10) رَاسة عيَـشام - نوسدطتإ ٖةسيَُي
 :بة بشِياسدسا ،2013 طاَيي ي(2) رَاسة نوسدطتإ ٖةسيَُي

 بة تايبةت بشِياسةٕ ئةّ ٖاوثيَطي و ثيَذساوة ئاَارةيإ خواسةوة ية نة خصتةي طيَ( 3) ٖةس ثةيشِةونشدْي :يةكةو
 ةمياْطةث و صاْهؤ) و( صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي خودي) يةاليةٕ نشيَياْةي و سِةطِ ئةو
 بةساَبةس ية وةسدةطيـشئَ( صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي يوةصاسةت بة طةس تشي داَةصساوةناْي و

 ٖةسيَُي ية صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي نةستي ية دةنشئَ ثيَصهةط خضَةتطوصاسيياْةي ئةو
 :ثيَذساوة ئاَارةيإ بشِياسة ئةّ ٖاوثيَطي خصتةناْي ية نة نوسدطتإ

ژمارەی 
 خشجى

 هاوهیشاهی خشجى
ژمارەی 

كاهٍ گىبڕ
 خشجى

 خشجى بڕگىی كۆثایی ٍ خشجىبڕگىی یىكىم

1 

 خٌدى نیىالىل ىیسماهڕە وىئ ىیخشج
 ەیوىویژێو ثٌ اڵبا یودهێخٌ یثەزارەو

و  ىماهگىیو پ ۆزاهك ىل یزاهسج
 تێریگەردەو كانىثىبیثا ەزراوىدام

02 
 (بڕگىبيست )

  یشكردهىشكێپ
 ەیوىكرده ۆب لەزۆپڕۆپ

  تىبیثا ۆیزاهك
 تىبیثا ىیماهگىیپ انی

 یریپشجگ یداهێپ
 یرچٌواهەد ىب رچٌونەد

 ماهگاىیو پ ۆزاهك
 كانىثىبیثا

0 
  ىیاهێیكر وىئ ىیخشج

 اڵبا یودهێخٌ یثەزارەو خٌدى نیىالىل
 تێریگەردەو یزاهسج ەیوىویژێو ثٌ

11 
 (بڕگىياهزه )

 یاسجاهدهڕو  هدكردنىسىپ
 نیٌاسىڵي ىیواهامڕب

 ی(یةجدار ةشًاد)
و  ۆزاهك یرچٌواهەد

 كانییىحكٌم ماهگاىیپ

  یداهێپ
  یریپشجگ یهٌوسراو

 و انیسجاۆمام ىب
  رانىرماهبىف

 تىبیثا یرثىك ۆب

3 
  ىیاهێیكر وىئ ىیخشج

 یثر یزگاكاهەو د ۆزاهك یخٌد نیىالىل
 تێریگەردەو اڵبا یودهێخٌ

11 
 (بڕگىزده ۆن)

  ەوىویژێثٌ ەیوىوكردهاڵب
 ییىزاهسج ەارۆڤگ ىل

 كانۆییىهاوخ

 یكردهواوىث ىیواهامڕب
  یكیویكل یواهێايڕ

 یكٌردسجاه یهىهجٌمىئ ىل
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 طٓذوقي) طةس دةخشيَٓة صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ديواْي داٖاتةناْي طةسجةّ :دووةو
 و خؤيةتي َةعٓةوي نةطايةتي خاوةْي نة( صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي داٖاتي
 يةَاْةي طٓذوقة ئةّ داٖاتةناْي و ٖةية، خؤي ياطايي و ناسطيَشِي و ييداسا طةسبةخؤيي ٖةسوةٖا
 :ثيَهذئَ خواسةوة

 داَودةصطاناْي و حهوَييةنإ صاْهؤ ية نة داٖاتاْةي ئةو طةسجةّ ية حةوت طةدا ية%( 7) سِيَزةي -1
 .دئَ بةدةطت باآل خويَٓذْي وةصاسةتي

 دةصطا و ثةمياْطة و صاْهؤ ية نة سطووَاتاْةي ةوئ طةسجةّ ية ثيَٓج و ثةجنا طةدا ية%( 55) سِيَزةي -2
 . وةسدةطريئَ تايبةتةنإ ئةنادمييية

 نشيَ بة نة وةصاسةت ديواْي نافرتياي و َوَيو و باَيةخاْة نشيَي ية ثيَٓج و ثةجنا طةدا ية%( 55) سِيَزةي -3
 .تايبةت نةستي دةدسيَٓة

 خويَٓذْي وةصاسةتي خودي يةاليةٕ نة تش داٖاتاْةي ئةو طةسجةّ ية ثيَٓج و ثةجنا طةدا ية%(  55) سِيَزةي -4
 . دئَ بةدةطت صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل

 ثيَـي بة( ئيكتيتاب) باسبوو و وةقفهشدٕ و ثيتاى و بةخصض و بةخصني ية طةد طةدا ية%(  100) سِيَزةي -5
 .ناسثيَهشاوةنإ سِيَُٓايية و ياطا

 و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي تشي دةصطايةني ٖةس يإ و ٕحهوَييةنا صاْهؤ داٖاتةناْي طةسجةّ :ضيَيةو
 نةطايةتي خاوةْي نة( تش دةصطاناْي يإ صاْهؤ داٖاتي طٓذوقي) طةس دةخشيَتة صاْظيت تويَزيٓةوةي
 ئةّ داٖاتةناْي ٖةية، خؤيإ ياطايي و ناسطيَشِي و داسايي طةسبةخؤيي ٖةسوةٖا و خؤيأْ َةعٓةوي
 :هذئَثيَ خواسةوة يةَاْةي طٓذوقة

 ٖةَوو بة ثاساَييٌََ خويَٓذْي و ئيَواسإ خويَٓذْي داٖاتةناْي طةسجةّ ية حةفتا طةدا ية%(  70) سِيَزةي -1
 .ئاطتةناْيةوة

 سِاويَزناسييةنإ، ْووطيٓطة ية دئَ بةدةطت داٖاتاْةي ئةو طةسجةّ ية حةفتا طةدا ية%(  70) سِيَزةي -2
 ٖةَوو و تاقيطةييةنإ ثصهٓيٓة نشيَي وةسصط، طيَٓتةسةناْي صَإ، طيَٓتةسةناْي ثضيصهييةنإ، ْؤسيٓطة

 ٖاووَياتييإ بة صاْظيت و ئةنادميي خضَةتطوصاسيي ثيَصهةشهشدْي بةساَبةس ية نة داٖاتاْةي ئةو
 .وةسدةطريئَ

 نشيَ بة نة داَودةصطانإ و صاْهؤ نافرتياناْي و َوَيو و باَيةخاْة نشيَي ية حةفتا طةدا ية%( 70) سِيَزةي -3
 .تايبةت نةستي دةدسيَٓة

 .دئَ بةدةطت داَودةصطانإ يإ صاْهؤ ية نة تش داٖاتاْةي ئةو طةسجةّ ية حةفتا طةدا ية%( 70) سيَزةي -4
 ثيَي بة( ئيهتيتاب) باسبوو و وةقفهشدٕ و ثيتاى و بةخصض و بةخصني ية طةد طةدا ية%(  100) سِيَزةي -5

 .ناسثيَهشاوةنإ سِيَُٓايية و ياطا
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 يةاليةٕ وةسدةطريئَ تايبةتةنإ ئةنادمييية دةصطا و ثةمياْطة و صاْهؤ ية خواسةوة سِطوَاتاْةي ئةّ :ضوازةو
 :صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي خودي

 .تايبةتةنإ ئةنادمييية دةصطا و ثةمياْطة و صاْهؤ داٖاتةناْي طةسجةّ سِطووَاتي -1
 دةصطايةني ٖةس ، تايبةت ثةمياْطةي ، تايبةت صاْهؤي نشدْةوةي بؤ ثشؤثؤصةٍَ ثيَصهةشهشدْي سِطووَاتي -2

 .تايبةت ئةنادميي تشي
 ئةنادميي تشي ٖةسدةصطايةني تايبةت، ثةمياْطةي تايبةت، صاْهؤي داَةصساْذْي َؤَيةتي ثيَذاْي سِطووَاتي -3

 .تايبةت
 .ةتةنإتايب ئةنادمييية دةصطا و ثةمياْطة و صاْهؤ َؤَيةتي ْويَهشدْةوةي سِطووَاتي -4
 ثةمياْطةي يكي تايبةت، صاْهؤي يكي نشدْةوةي بؤ َؤَيةت ثيَذاْي و ثشؤثؤصةٍَ ثيَصهةشهشدْي سِطووَاتي -5

 .تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية ئةنادميي بةشي و نؤييج تايبةت،
 :دةطريئَوةس صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي خودي يةاليةٕ خواسةوة نشيَياْةي ئةّ :ثيَيجةو

 و صاْهؤ طةسجةّ دةسضوواْي بؤ دةسضووٕ ثصتطريي ثيَذاْي و بشِواْاَة سِاطتاْذْي و ثةطةْذنشدٕ -1
 .تايبةتةوة و حهوَي بة نوسدطتإ ٖةسيَُي ثةمياْطةناْي

 عيَشاقي تايبةتةناْي و حهوَي ثةمياْطة و صاْهؤ طةسجةّ دةسضوواْي بؤ بشِواْاَة سِاطتاْذْي و ثةطةْذنشدٕ -2
 .نوسدطتأْ ٖةسيَُي حهوَةتي ئيذاسةي دةسةوةي ية نة فيذساٍَ

 .وَيات دةسةوةي صاْهؤناْي بشِواْاَةي يةنظاْهشدْي -3
 .دةنشيَت ثيَصهةط شاسةصا ْاوْيصاْي وةسطشتين بؤ نة فةسَاْبةسإ تويَزيٓةوةي ٖةَيظةْطاْذْي -4
 .تايبةت نةستي بؤ فةسَاْبةسإ و َاَؤطتايإ بة ثصتطريي ْووطشاوي ثيَذاْي -5
 و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ئةجنوَةْي ية و ثيَويظتة خةسجي جيَبةجيَهشدْيذا ية نة تش َاَةَيةيةني ةسٖ -6

 .دةدسيَت يةطةس سِةصاَةْذي صاْظيت تويَزيٓةوةي
 صاْهؤ ية ئاطتةناْيةوة ٖةَوو بة ثاساَييٌََ خويَٓذْي و ئيَواسإ خويَٓذْي ية خويَٓذٕ نشيَي وةسطشتين: شةشةو

 :خواسةوة شيَوةي بةّ وةصاسةت داَودةصطاناْي و حهوَييةنإ
 و باآل خويَٓذْي وةصيشي سِةصاَةْذي دواي دةبيَت صاْهؤ ئةجنوَةْي تيدةطةآل ية خويَٓذٕ نشيَي دياسيهشدْي -1

 .صاْظيت تويَزيٓةوةي
 خويَٓذْي بؤ بةناسخظنت خةسجييةناْي طةسجةّ و َاَؤطتايإ واْةوتٓةوةي و فةسَاْبةسإ ناسي نشيَي -2

 .دادةْشيَت دةصطانة يإ صاْهؤ بؤ نة دةبيَت داٖات سِيَزةيةي يةو ثاساَييٌََ خويَٓذْي و واسإئيَ
 ْؤسيٓطة سِاويَزناسي، ْووطيٓطةناْي ية خضَةتطوصاسي ثيَصهةشهشدْي بةساَبةس ية نشيَ وةسطشتين :حةوتةو

 نؤَجيوتةس، ةسةناْيطيَٓت ، وةسصط طيَٓتةسةناْي ، صَإ طيَٓتةسةناْي ، صاْهؤنإ ثضيصهييةناْي
 ثيَصهةط صاْهؤنإ ية نة صاْظيت و ئةنادميي تشي طوصاسييةنيتخضَة ٖةس ، تاقيطةييةنإ ثصهٓيٓة

 :خواسةوة شيَوةي بةّ دةنشئَ ٖاووَياتييإ بة
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 سِةصاَةْذي دواي ثةيوةْذيذاسة اليةْي تيدةطةآل ية خضَةتطوصاسي ثيَصهةشهشدْي نشيَي دياسيهشدْي -1
 .صاْهؤ طةسؤني

 يةو خضَةتطوصاسياْة ئةّ بؤ بةناسخظنت خةسجييةناْي طةسجةّ و َاَؤطتايإ و فةسَاْبةسإ ناسي شيَين -2
 .دادةْشيَت دةصطانة يإ صاْهؤ بؤ نة دةبيَت داٖات سِيَزةيةي

 خواسةوة نشيَياْةي ئةّ وةصاسةت تشي حهوَييةناْي داَودةصطا و حهوَييةنإ صاْهؤ ية ٖةسيةى ية :ٍةشتةو
 :ٔوةسدةطرييَ

 .ْاوخؤييةنإ صاْظتيية طؤظاسة ية تويَزيٓةوة ونشدْةوةيبآل -1
 .َاَؤطتايإ صاْظيت تويَزيٓةوةي ٖةَيظةْطاْذْي -2
 .تايبةت نةستي بؤ َاَؤطتايإ و فةسَاْبةسإ بة ثصتطريي ْووطشاوي ثيَذاْي -3
 .ايبةتةنإت ثةمياْطة و صاْهؤ بؤ دةنشئَ ئيعاسة نة َاَؤطتاياْةي ئةو َووضةي ية َاْطاْة سطوَاتي -4
 .خويَٓذٕ ئاطتةناْي ٖةَوو ية صاْهؤ ية وةسطرياْي ناتي ية خويَٓذناس/قوتابي تؤَاسنشدْي -5
 .جيا بة صَاْيَو ٖةس بؤ دةسضووٕ بشِواْاَةي ضاثهشدْي و وةسطشتٔ -6
 .َةبةطتيَو ٖةس بؤ دةسضووإ بة دةسضووٕ ثصتطريي ثيَذاْي -7
 .ْاوخؤيي يبةش ية خويَٓذناسإ/قوتابييإ ْةيآلطا تؤَاسنشدْي -8
 ية وةسطريإ و( دنتؤسا َاطتةس، باآل، دبًؤَي) باآل خويَٓذْي ية وةسطريإ بؤ ثيَصهةشهشدٕ فؤسَي -9

 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي
 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ية ناْذيذ تؤَاسنشدْي -10
 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ية( Royal College) ية( Part 1) دةسضووي -11
 Part 2) دووةّ بةشي و( Part 1) يةنةّ بةشي دْةوةناْيتاقيهش ية ٖةسيةنة ية بةشذاسبووٕ -12

Written )دووةّ بةشي و (Part 2 Clinical )نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ثظجؤسِايةتييةناْي. 
 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ية( جدارية شهادة) ديواسبةْذ بشِواْاَةي -13
 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ية دةسضووٕ ثصتطريي ْووطشاوي -14
 .نوسدطتاْي ئةجنوَةْي ية نًيٓيهي سِاٖيَٓاْي شدْيتةواون بشِواْاَةي -15
 يةطةس سِةصاَةْذي صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ئةجنوَةْي ية نة تش نشيَيةني ٖةس -16

 .دةدسيَت
 بة ٖةية ثيَذاضووْةوةي و دياسيهشدٕ دةطةَياتي صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ئةجنوَةْي :ىؤيةو

 .ٖاتووة بشِياسة ئةّ ٖةشتةَي و ثيَٓجةّ بشِطةناْي ية نة نشيَياْةي ئةو شِيب
 خودي يةاليةٕ سِاطتةوخؤ نة سِطووَاتاْةي و داٖات ئةو طةسجةّ ية ثيَٓج و ضٌ طةداية %( 45) سِيَزةي :دةيةو

 و بيظت طةدا ية%( 23) سِيَزةي ٖةسوةٖا و وةسدةطيـشئَ صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي
 باآل خويَٓذْي تشي داَودةصطاناْي و صاْهؤ يةاليةٕ نة سِطووَاتاْةي و داٖات ئةو طةسجةّ ية طيَ

 .نوسدطتإ ٖةسيَُي حهوَةتي خةصيَٓةي طةس دةخشيَٓة و نؤتايي داٖاتي دةنشيَٓة وةسدةطيـشئَ
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 و صاْهؤ داٖاتي طٓذوقي و ةصاسةتو داٖاتي طٓذوقي ية ٖةسيةى بؤ دةنشيَتةوة نة رَيَـشةيةي ئةو :ةيةودشيا
 يةاليةٕ خةسجهشدْي دةطةَياتي و دةبيَت( جاري حيساب) سِةوةٕ رَيَشةيةني تش داَودةصطاناْي

 سِيَُٓايية و ياطا بةثيَي دةبيَت داَودةصطانإ و صاْهؤ و صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي
 .دةسدةضٔ َةبةطتة ئةّ بؤ دواتش نة ئةواْةي و ناسثيَهشاوةنإ

 و صاْهؤ و صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي يةاليةٕ نة خةسجيياْةي ئةو ٖةَوو :ةيةودشدوا
 ثيَذاضووْةوةي تةساصووي ية ثيَويظتة دةنشيَت داٖاتةنإ ية خؤيإ ثصهي يةطةس داَودةصطانإ

 .تؤَاسبهشيَت( مراجعة ميزان) َاْطاْة
 سِيَُٓايي ئابووسي و داسايي وةصاسةتي ٖةَاٖةْطي بة صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي :ةيةويَصدض

 .دةسدةنات بشِياسة ئةّ جيَبةجيَهشدْي ئاطاْهاسي بؤ ثيَويظت
 جطة ، دةنشيَت جيَبةجيَ(  نوسدطتإ وةقايعي ) سِؤرْاَةي ية ونشدْةوةيبآل سِؤري ية بشِياسة ئةّ :ضوازدةيةو

 ياطاي سِؤشٓايي يةبةس صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي يةاليةٕ ثيَصرت بشِطاْةي يةو
 ئةوا دةسضووة، ثيَ سِيَُٓايي وةصاسةت دةطةَياتةناْي ضواسضيَوةي ية 2008 طاَيي ي( 10) رَاسة
 .بشِياسة ّئة بشِطةناْي يةطةٍَ ْةبيَت ْانؤى َةسجيَو بة دةنشيَت َاَةَية وةصاسةت سِيَُٓاييةنةي بةثيَي

 
 

 اىيبازش ىيَضريظاٌ                                                                                                       
 وةشيساٌ ئةجنومةىي ةزؤكيـض                                                                                                         
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 ( 1) ذمازة خشتةي
 تايبةتةنإ داَةصساوة و ثةمياْطة و صاْهؤ ية صاْظيت تويَزيٓةوةي باآلو خويَٓذْي وةصاسةتي خودي يةاليةٕ سِةمساْةي ئةو خصتةي

 وةسدةطرييَت

 

 ژ

 
( ڕەسم )بە بڕی  ژمارە( ڕەسم )بە بڕی  خسمەثگىزاری جۆری   هىوسیًـ

1 
 ەیماهگەیپ یان یبەتثا ۆی زاهك ەوەیكرده ۆ ب ۆپۆزەلپر  ێشكەشكردویپ

 یبەتثا
 دوازده مليۆن ديىار 1201110111

2 
 یبەتثا ۆی زاهك ەب ۆڵەتم پێداوی

25101110111 
 مليۆن  ەهجاپ دووسەد و 

  یىارد

3 
 یبەتثا ەیماهگەیپ ەب ۆڵەتم پێداوی

 یىارد مليۆن  ەهجاپ 5101110111

4 
 یبەتثا ۆی زاهك یلق ەوەیكرده ۆ ب ۆپۆزەلپر  پێشكەشكردوی

 یىارد مليۆن  ده 1101110111

5 
 یبەتثا ۆی زاهك یلق ەوەیكرده مۆڵەجی

 یىارد مليۆن  ەهجاپسەد و  15101110111

 یىارد مليۆن  هەشد 801110111 یبەتثا ەیماهگەیپ یلق ەوەیكرده ۆ ب ۆپۆزەلپر  پێشكەشكردوی 6

7 
 یبەتثا ەیماهگەیپ یلق ەوەیكرده مۆڵەجی

 یىار د مليۆن  جىێپس ی و  3501110111

 یىاردیۆن مل سەد 11101110111 ەربەخۆس یبەجیثا ۆی زاهك ۆ ب یبەتثا ۆی زاهك یلق ۆڕینیگ مۆڵەجی 8

 یىارد مليۆن  ازدهپ 1501110111 ەربەخۆس یبەجیثا ەیماهگەیپ ۆ ب یبەتثا ەیماهگەیپ یلق ۆڕینیگ مۆڵەجی 9

 یىارد مليۆن  دوازده 1201110111 تیبەثا ەیماهگەیپ یان یبەتثا ۆی زاهك ۆڵەجیم هىێكردهەوەی 11

 یىارد مليۆن  دوازده 1201110111 یبەتثا ەیماهگەیپ یلق یان یبەتثا ۆی زاهك یلق ۆڵەجیم هىێكردهەوەی 11

 هەشد مليۆن ديىار 801110111 پێشكەشكردوی پرۆپۆزەل بۆ كردهەوەی كۆلیژ یان سەهحەری زمان 12

  یىارد مليۆن  بيسد 2101110111 ەری زمانپێداوی مۆڵەجی كردهەوەی كۆلیژ یان سەهح 13

14 
پێشكەشكردوی پرۆپۆزەل بۆ كردهەوەی بەش ی ئەكادیمی لە زاهكۆی ثایبەت 

 یان پەیماهگەی ثایبەت
  یىارد مليۆن  بيسد 2101110111

15 
كادیمی لە زاهكۆی ثایبەت یان پەیماهگەی  هپێداوی مۆڵەجی كردهەوەی بەش ی ئ

 ثایبەت
 یىارد مليۆن  ده 1101110111

 یىارد هەزار  ێس  30111 وردبیيیكردوی فۆرم و دۆكیىمێيحەكاوی وەرگرثً بۆ هەر قىثابی/خىێىدكارێك 16

 ێلەسەدا س  %3 رسىماجی داهاجی گشتی سااڵهەی زاهكۆ و پەیماهگە ثایبەثەكان 17

18 
پەسەهدكردن و ڕاسحاهدوی بڕواهامەی هەڵىاسین )شهادە جداریە(ی 

 اهگە ثایبەثەكاندەرچىواوی زاهكۆ و پەیم
 یىار د هەزار  شەسد 610111

19 

پەسەهدكردن و ڕاسحاهدوی بڕواهامەی بە همرە بۆ هەر زماهێك )كىردی، 

 عەرەبی، ئیىگلیزی( 

 بۆ دەرچىواوی زاهكۆ و پەیماهگە ثایبەثەكان

 یىار د هەزار  شەسد 610111

 یىار د هەزار  س ی 310111 ەكانپێداوی پشحگیری دەرچىون بە دەرچىواوی زاهكۆ و پەیماهگە ثایبەث 21
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 (2) ذماز خشتةي
 وةسدةطرييَت صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي خودي يةاليةٕ نشيَياْةي ئةو خصتةي

 

 
 (3) ذمازة خشتةي

 باآل وةسدةطرييَت ٓذْيخويَ تشي دةصطاناْي و صاْهؤ خودي يةاليةٕ نشيَياْةي ئةو خصتةي
 

 ژ

 
 كرێ جۆری 

 كرێ  بڕی 

 ژمارە( )بە

 كرێ  بڕی 

 هىوسیـً( )بە

1 
وی (ی دەرچىواةجداری ةپەسەهدكردن و ڕاسحاهدوی بڕواهامەی هەڵىاسین )شهاد

 زاهكۆ و پەیماهگە حكىمییەكان
250111 

 هەزار  ىجپێبيسد و 

 یىارد

2 
پەسەهدكردن و ڕاسحاهدوی بڕواهامەی بە همرە بۆ هەر زماهێك )كىردی، عەرەبی، 

 ئیىگلیزی( بۆ دەرچىواوی زاهكۆ و پەیماهگە حكىمییەكان
250111 

 هەزار  ىجپێبيسد و 

 یىارد

 یىارد هەزار  ده 110111 زاهكۆ و پەیماهگە حكىمییەكان پێداوی پشحگیری دەرچىون بە دەرچىواوی 3

 750111 یەكساهكردوی بڕواهامە بۆ هاوواڵثیی هەرێمی كىردسحان 4
 هەزار  ىجپێحەفحا و 

 یىارد

 1510111 یەكساهكردوی بڕواهامە بۆ هاوواڵثیی عێراقی دەرەوەی هەرێمی كىردسحان 5
 هەزار  ەهجاپسەد و 

 یىارد

 یىارد سەد هەزار  ێس  3110111 امە بۆ هاوواڵجی بیاوییەكساهكردوی بڕواه 6

 یىارد هەزار  ەهجاپ 510111 ثاقیكردهەوەی یەكەم بۆ یەكساهكردوی بڕواهامە 7

 یىارد سەد هەزار  1110111 ثاقیكردهەوەی دووەم بۆ یەكساهكردوی بڕواهامە 8

 1510111 ثاقیكردهەوەی سێیەم بۆ یەكساهكردوی بڕواهامە 9
 هەزار  ەهجاپسەد و 

 یىارد

 1510111 هەڵسەهگاهدوی ثىێژیىەوەی فەرماهبەران 11
 هەزار  ەهجاپسەد و 

 یىارد

 یىارد هەزار  ىجپێ 50111 پێداوی هىوسراوی پشحگیری بە مامۆسحایان و فەرماهبەران بۆ كەرجی ثایبەت 11

 ژ

 
 خسمەثگىزاری جۆری 

 ڕەسم )بە بڕی 

 ژمارە(
( ڕەسم )بە بڕی   هىوسیًـ

 2510111 باڵوكردهەوەی ثىێژیىەوە لە گۆڤارە زاوسحییە هاوخۆییەكان 1
 هەزار  ەهجاپ دووسەد و 

 یىارد

 یىارد دووسەد هەزار  2110111 هەڵسەهگاهدوی ثىێژیىەوەی زاوستی مامۆسحایان 2

 یىارد هەزار  ىجپێ 50111 اوی هىوسراوی پشحگیری بە فەرماهبەران و مامۆسحایان بۆ كەرجی ثایبەتپێد 3

 ىجپێ لەسەدا % 5 ڕسىماجی مىوچەی مامۆسحایاوی ئیعارەكراو 4
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5 
ثۆماركردوی قىثابی/خىێىدكار لە كاجی وەرگیراوی لە زاهكۆ لە خىێىدوی بەرایی 

 )جگە لە خىێىدوی ئێىاران و پارالێڵ(
 یىارد هەزار  ەهجاپ 510111

 یىارد هەزار  ەهجاپ 510111 وەرگرثً و چاپكردوی بڕواهامەی دەرچىون بۆ هەرزماهێك بە جیا 6

 یىارد هەزار  بيسد 210111 پێداوی پشحگیری دەرچىون بە دەرچىوان بۆ هەر مەبەسخێك 7

 ریىادهەزار  سەد 1110111 ثۆماركردوی قىثابی/ خىێىدكار لە بەش ی هاوخۆیی 8

9 
ثۆماركردوی قىثابی/خىێىدكار لە كاجی وەرگیراوی لە زاهكۆ لە خىێىدوی بااڵ/ 

 دبلۆمی بااڵ )جگە لە خىێىدوی پارالێڵ(
 یىاردهەزار  دووسەد 2110111

11 
ثۆماركردوی قىثابی/ خىێىدكار لە كاجی وەرگیراوی لە زاهكۆ لە خىێىدوی بااڵ/ 

 ماسحەر )جگە لە خىێىدوی پارالێڵ(
2510111 

 هەزار  ەهجاپ دووسەد و 

 یىارد

11 
ثۆماركردوی قىثابی/ خىێىدكار لە كاجی وەرگیراوی لە زاهكۆ لە خىێىدوی بااڵ/ 

 دكحۆرا )جگە لە خىێىدوی پارالێڵ(
 یىارد سەد هەزار  ێس  3110111

 یىارد هەزار ەهجاپ سەد و  1510111 فۆرمی پێشكەشكردن بۆ خىێىدوی بااڵ )دبلۆمی بااڵ ، ماسحەر، دكحۆرا( 12

 یىارد سەد هەزار  1110111 فۆرمی پێشكەشكردن بۆ وەرگیران لە ئەهجىمەوی كىردسحاوی 13

 2510111 ثۆماركردوی كاهدید لە ئەهجىمەوی كىردسحاوی 14
 هەزار  ەهجاپ دووسەد و 

 یىارد

 یىارد هەزار  ەهجاپ سەد و  1510111 ( لە ئەهجىمەوی كىردسحاویRoyal College( لە )Part 1دەرچىوی ) 15

16 

( و بەش ی Part 1بەشداربىون لە هەریەكە لە ثاقیكردهەوەكاوی بەش ی یەكەم )

 ( وPart 2 Writtenدووەم )

 ( پسپۆڕایەثییەكاوی ئەهجىمەوی كىردسحاویPart 2 Clinicalبەش ی دووەم )

 یىارد هەزار  ەهجاپ سەد و  1510111

 یىارد هەزار  ەهجاپ سەد و  1510111 حاوی( لە ئەهجىمەوی كىرسةجداری ةبڕواهامەی دیىاربەهد )شهاد 17

 یىارد هەزار  ەهجاپ سەد و  1510111 هىوسراوی پشحگیری دەرچىون لە ئەهجىمەوی كىردسحاوی 18

 یىارد هەزار  ەهجاپ سەد و  1510111 بڕواهامەی ثەواوكردوی ڕاهێىاوی كلیيیكی لە ئەهجىمەوی كىردسحاوی 19
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 ويَرييةوةى شاىطتىوةشازةتى خويَيدىى باآل و ت
 25/5/2016 لة  8061ذمازة : 
 بةَةبةطيت و نوسدطتإ ٖةسيَُي تايبةتةناْي صاْهؤ ي(2013) طاَيي ي(2) رَاسة ياطاي سؤشٓيايي يةريَش

 سِيَُٓايي ، نوسدطتإ ٖةسيَُي تايبةتةناْي ثةمياْطة و صاْهؤ ية خويَٓذٕ نوايييت بةسصنشدْةوةي سيَهدظتٓةوةو
 تيَيذا ئاَاْج يةٖةَاْهاتذا نة دةسدةنةئ، تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَزإ و طتايإَاَؤ بة تايبةت

 سيَهدظتٓةوةي بؤ ٖاْذاْياْة و تايبةتةناْة ثةمياْطة صاْهؤو واْةبيَزي دةطتةي ئةْذاَاْي َايف ثاساطتين
 يةطةس جةختهشدْةوة و صاْظيت وةيتويَزيٓة و خويَٓذٕ نوايييت بة صياتش طشْطيذاْي بةَةبةطيت ناتةناْيإ

 .جؤسي دَيٓيايي بٓةَاناْي جيَبةجيَهشدْي
 

 2016(ى ضالَى 3يَينايى ذمازة )زِ
 يَينايى تايبةت بة مامؤضتاياٌ و واىةبيَراٌ لة شاىكؤ و ثةمياىطة تايبةتةكاٌزِ

 :تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية َيالى َاَؤطتاياْي :يةكةو
 .بيَت ئةنادميي ي(دنتؤسا) يإ( اطتةسَ) بشِواْاَةي ٖةَيطشي -1
 .دابيَت ئةجناّ طةسنةوتوويي بة واْةووتٓةوةي سِيَطاناْي خويي -2
 ياسيذةدةس، َاَؤطتاي) بيَت نوسدطتإ ٖةسيَُي ناسثيَهشاوةناْي صاْظتيية يةْاصْاوة يةنيَو ٖةَيطشي -3

 صاْظيت ْاصْاوي ثيَذاْي اْيناسثيَهشاوةن َةسجة يإ بيَت،( ثشؤفيظؤس ياسيذةدةس، ثشؤفيظؤسي َاَؤطتا،
 .تيَذابيَت

 و ْةبيَت فيذساٍَ عيَشاقي ْاوةْذي حهوَةتي و نوسدطتإ ٖةسيَُي حهوَةتي داَودةصطايةني ٖيض َيالني -4
 ٖةسيَِ دادْووطةناْي ية يةنيَو ية وة بهاتةوة ثشِ ياطايي بةَييَٓٓاَةيةني ثيَويظتة َةبةطتة ئةو بؤ

 داَودةصطا ٖيض ية ْيية َووضةخؤس شيَوةيةى ٖيض بة نة طشايفجو طٓووسي بةثيَي ثةطةْذنشابيَت
 .فيذسِاٍَ عيَشاقي و ٖةسيَِ َريييةناْي

 بؤ نشدبيَت تةسخإ تةواو خؤي و داَةصسابيَت ثةمياْطةنة يإ صاْهؤ ية ياطايي و ووٕسِ طشيَبةطتيَهي بة -5
 .ناسةنةي

 .بًَيَتةوة واْة خؤيذا ثظجؤسي ٖةَإ ية -6
 :دةبيَت خواسةوة شيَوةيةي بةّ ٖةفتةيةنذا ية( ْعاب) بةشةواْة -7

 
 کدا یى فجى يى  لى  وه ووثوى ی واهى ماوه هازهاوی زاهسجی ژ
 کاثژمێر 11 ر ده مامۆسجای یاریده 1
 کاثژمێر 10 مامۆسجا 0
 کاثژمێر 12 ر ده پرۆفیسۆری یاریده 3
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 صيَذةني واْةي بةشيَوةي وةسبطشٕ طةسواْة دةنشيَت ةتةنإتايب ثةمياْطة و صاْهؤ َيالني َاَؤطتاياْي -8
 ناسيطةسي و ْةبيَت صياتش ٖاتووة دووةّ بشِطةي ي(6) رَاسة خاَيي ية وةى َةسجيَو بة( اضافية حماضرات)

 .ْةبيَت صاْظيت تويَزيٓةوةي ئةجناَذاْي و خويَٓذٕ نوايييت تواْاو يةطةس
 ية بةشةواْة ية خواسةوة شيَوةيةي بةّ ثةمياْطة يإ صاْهؤ ئاطيت يةطةس ناسطيَشي بةسثشطياسيةتي وةسطشتين -9

 :صاْظيت ثًةي بةثيَي نةَذةبيَتةوة ٖةفتةيةنذا

 و داسايي و ناسطيَشي ناسوباسة نشدْي طةسثةسشيت بؤ دةبيَت( َتفشغ) خؤتةسخاْهشاو صاْهؤ طةسؤني ثايةي - أ
 .صاْظتييةنإ

 ضواس ية ْابيَت ثالْةٕ، ئةو ٖاوتاي ئةواْةي و نإثةمياْطة و نؤييز ساطشي و صاْهؤ طةسؤني ياسيذةدةساْي  - ب
 .بًَيَٓةوة بةشةواْة ٖةفتةيةنذا ية صياتش ناتزَيَش

 .بًَيَٓةوة بةشةواْة ٖةفتةيةنذا ية صياتش ناتزَيَش شةط ية ْابيَت اطشسِ ياسيذةدةساْي و صاْظيت بةشي طةسؤى - ت
 .دةنشيَتةوة نةّ اْةيبةشةو ية ناتزَيَش( 4) صاْظتييةنإ بةشة بشيادةسي  - ث
 .جؤسي دَيٓيايي َةسجةناْي و سِيَُٓايي طصت جيَبةجيَهشدْي بة دةبٔ ثابةْذ -10
( 9909) رَاسة وةصاسميإ فةسَاْي بةثيَي دةدسيَت ئةجناّ بؤ(  العلمية الرتقية) صاْظيت ثًةي بةسصنشدْةوةي -11

 (.20/5/2015) ية
 حهوَي داَودةصطايةني ٖةس ية تايبةتةنإ اْطةثةمي و صاْهؤ َيالني َاَؤطتاياْي داٖاتوودا ية ئةطةس -12

 دةنشيَت يةطةٍَ َاَةَيةي واْةبيَز بةشيَوةي داَةصسا، صاْظيت تويَزيٓةوةي وآل با خويَٓذْي وةصاسةتي دةسةوةي
 ثةمياْطةنة يإ صاْهؤ ئةطةس َةسجيَو بة ثيَذةدسيَت بةشةواْةي دووةّ بشِطةي ي(7) رَاسة خاَيي ية وةى

 صاْهؤ بةّ دةبيَت تايبةت نة ناتي بؤ دةطؤسدسيَت ٖةَيصةييةوة ية صاْظتييةنةي ْاصْاوي ذا،ثيَ بةشةواْةي
 . َاوةية ئةو بؤ دةنات ييَ ناسي ثةمياْطةيةي يإ

 بة طةس داَودةصطايةني ٖةس ية تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ َيالني َاَؤطتاياْي داٖاتوودا ية ئةطةس -13
 بة دةنشيَت يةطةٍَ َاَةَيةي واْةبيَز بةشيَوةي داَةصسا صاْظيت ٓةوةيتويَزي وباآل خويَٓذْي وةصاسةتي
 و صاْظتييةنةي ْاصْاوي و بذاتةوة ئةجناّ يةطةٍَ طشيَبةطيت ثةمياْطةنة يإ صاْهؤ ئةطةس َةسجيَو

 .دةدسيَت ئةجناّ بؤ ثيَويظيت يَهاسيسِ داَةصساوة ييَي ناسةنةي شويَين يةاليةٕ صاْظيت ثًةي بةسصنشدْةوةي
 طاٍَ ثيَٓج ية صياتش َاوةي بؤ دابشِا واْةبيَزي ية تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ َيالني َاَؤطتاياْي ئةطةس -14

 ْاصْاوي ئةوا( خؤي ثظجؤسي ية تشباآل بشِواْاَةي بةدةطتٗيَٓاْي و صاْظيت تويَزيٓةوةي ئةجناَذاْي بؤ ْةى)
 .ٖةَيذةوةشيَتةوة صاْظتييةنةي

 ثةمياْطة صاْهؤو دةضٓة حهوَييةناْةوة صاْهؤ ية( اعارة) خواطنت بةشيَوةي َاَؤطتاياْةي ئةو -15
 .دةبيَت جيَبةجيَ يةطةس طةسةوةيإ خاالْةي ئةّ ٖةَإ تايبةتةنإ،

 تايبةت ديهةي ثةمياْطةيةني و صاْهؤ ية دةتوأْ تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية َيالى َاَؤطتاياْي -16
 تةواو داَةصساوة ييَي نة ةسِةتييةنةيٓب شويَٓة ية ياطايي ْعابي بةَةسجيَو ةواْةبًَيَٓةو واْةبيَز بةشيَوةي
 .دووةّ بشِطةي ية( 6) خاَيي سِةضاونشدْي بة بهات
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 تويَزيٓةوةي و آلبا خويَٓذْي وةصاسةتي َيالني نة تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَز َاَؤطتاياْي :دووةو
 :صاْظتني

 .بٔ ئةنادميي ي(دنتؤسا) يإ( اطتةسَ) بشِواْاَةي ٖةَيطشي -1
 .دابيَت ئةجناّ طةسنةوتوويي بة واْةووتٓةوةي سِيَطاناْي خويي -2
 ية بةنايؤسيؤطيإ بشِواْاَةي نؤمنشةي ثيَويظتة َاطتةس بشِواْاَةي ٖةَيطشاْي و ٖةبيَت صاْظيت ْاصْاوي -3

 دةطتيإ يإ طتٗيَٓاوةبةدة بشِواْاَةنةيإ( 24/1/2012) دواي ئةواْةي بؤ ْةبيَت نةَرت%( 60)
 ثةمياْطة و صاْهؤ واْةبيَزي و َيالى َاَؤطتاياْي طصت َةسجة ئةّ. )نشدووة َاطتةس بةخويَٓذْي
 (.دةطشيَتةوة تايبةتةنإ

 .واْةبًَيَتةوة خؤيذا ثظجؤسي ٖةَإ ية -4
 .بهشيَتةوة ْويَ خويَٓذٕ طاَييَهي ٖةَوو طةسةتاي ية ْةبووٕ السي ثيَويظتة -5
 :دةبيَت خواسةوة شيَوةيةي بةّ ٖةفتةيةنذا ية( ْعاب) بةشةواْة -6

 

 کدا یى فجى يى  لى  وه ووثوى ی واهى ماوه هازهاوی زاهسجی ژ
 کاثژمێر 8 ر ده مامۆسجای یاریده 1
 کاثژمێر 12 مامۆسجا 0
 کاثژمێر 10 ر ده پرۆفیسۆری یاریده 3
 کاثژمێر 11 پرۆفیسۆر 1
 

 ييزْةنإ بطيَتة ٖةسوةٖا وة وةسبطشيَت ناسطيَشي ثؤطيت ٖةبيَت ؤيب واْةبيَز َاَؤطتاي ثيَويظتذا يةناتي -7
 .دةبيَت َيالى َاَؤطتاياْي بؤ تايبةتةَةْذي حاَيةتةنإ ٖةَوو ية ّبةآل

 داَودةصطاناْييةوة، بة ٖةسيَِ صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي ية َيالى َاَؤطتاياْي -8
 بشِطةي ية( 6) خاَيي سِةضاونشدْي بة بًَيَٓةوة واْة واْةبيَز وةنو تايبةت ةيثةمياْط يإ صاْهؤ دوو ية دةتوأْ
 .بٓةسِةتي ناسي شويَين ية ْةبووٕ السي وةسطشتين دواي ثةمياْطةيةى يإ صاْهؤيةى ٖةس بؤ دووةّ

 و جؤسي دَيٓيايي يإ ٖةَيظةْطاْذٕ يإ بةدواداضووٕ ييزْةيةني ٖيض ئةْذاَيةتي يإ طةسؤنايةتي ْابيَت -9
 تايبةتةي ثةمياْطة و صاْهؤ يةو ثيَهذةٖيَٓذسيَت وةصاسةتةوة يةاليةْي نة بهات صاْظيت ناسوباسيَهي ٖةس
 .واْةبيَزة تيَيذا

 َؤَيةتي نة داَودةصطاناْي و صاْظيت تويَزيٓةوةي وباآل خويَٓذْي وةصاسةتي َيالني َاَؤطتاياْي -10
 ئةّ و ْةبيَت نةَرت طاٍَ يةى ية َؤَيةتةنة سجيَوَة بة وةسطشتووة ناسةناْيإ يةشويَين دسيَزخايةْيإ

 فةسَاْطةي َؤَيةتةنة ٖةَيوةشاْةوةي يةناتي وة ثيَذةسضووبيَت، ناسطيَشي و وةصاسي فةسَاْي َؤَيةتة
 واْةبًَيَٓةوة َيالى بةشيَوةي دةتوأْ. ئاطاداسبهشيَتةوة ييَ وةصاسةمتاْي بةدواداضووْي و ثالْذاْإ و خويَٓذٕ

 بٓةسِةتييةنةي ناسي شويَين سةصاَةْذي بة دةواْذسيَت وة. وةسبطشٕ ثؤطت ٖةية بؤيإ ٖةسوةٖا وة
 .َؤَيةت ثيَذاْي بؤ ياطاييةنإ سِيَوشويَٓة بةثيَي ٖةسجاسيَهذا ية بيَتةوة دووباسة َؤَيةتةنةي
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 ئةّ ٖةَإ عيَشاقٔ يباآل خويَٓذْي وةصاسةتي بة طةس حهوَييةناْي صاْهؤ َيالني َاَؤطتاياْةي ئةو -11
 يإ صاْهؤ يةى ية ٖةية بؤيإ تةْٗا نة( 8) بشِطةي جطةية دةنشيَت جيَبةجيَ يةطةسيإ طةسةوة ْةيخاآل

 .دووةّ بشِطةي ية( 6) خاَيي سِةضاونشدْي بة بًَيَٓةوة واْةبيَز وةنو ثةمياْطة
 

 وةصاسةتي دةسةوةي اْيداَودةصطان َيالني نة تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَز َاَؤطتاياْي :ضيَيةو
 :دةبيَت صاْظتني تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي

 .بيَت ئةنادميي ي(دنتؤسا) يإ( َاطتةس) بشِواْاَةي ٖةَيطشي -1
 .دابيَت ئةجناّ طةسنةوتوويي بة واْةووتٓةوةي سِيَطاناْي خويي -2
 ية بةنايؤسيؤطيإ اَةيبشِواْ نؤمنشةي ثيَويظتة َاطتةس بشِواْاَةي ٖةَيطشاْي و ٖةبيَت صاْظيت ْاصْاوي -3

 دةطتيإ يإ بةدةطتٗيَٓاوة بشِواْاَةنةيإ( 24/1/2012) دواي ئةواْةي بؤ ْةبيَت نةَرت%( 60)
 ثةمياْطة و صاْهؤ واْةبيَزي و َيالى َاَؤطتاياْي طصت َةسجة ئةّ. )نشدووة َاطتةس بةخويَٓذْي
 (.دةطشيَتةوة تايبةتةنإ

 .ةواْةبًَيَتةو خؤيذا ثظجؤسي ٖةَإ ية -4
 .خؤي فةسَاْطةنةي يإ وةصاسةت ْةبووْي السي وةسطشتين دواي واْةبًَيَتةوة  دةتواْيَت واْةبيَز وةنو -5
 ية دةتوأْ تةْٗا صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي دةسةوةي داَودةصطاناْي بة طةس واْةبيَزاْي -6

 .ةوةبًَيَٓ واْة واْةبيَز وةنو تايبةت ثةمياْطةي يإ صاْهؤ يةى
 َاَؤطتاي) صاْظيت ْاصْاوي ثيَويظتة( 20/5/2015) ية( 9909) رَاسة وةصاسميإ فةسَاْي بةثيَي -7

 يإ صاْهؤ ية طشيَبةطتةنةي َاوةي و بشِواْاَة طويَشةي بة ثيَبذسيَت ناتي بةشيَوةي( َاَؤطتا يإ ياسيذةدةس
 .ناسدةنات تيايذا تايبةتةنةي ثةمياْطة

                 يةبشِطةي( 6) خاَيي بةثيَي ( ْعاب ) بةشةواْةي واتة ٖةفتةيةنذا ية يواْةووتٓةوة ناتزَيَشةناْي -8
 .دةبيَت دووةّ

 و صاْهؤ بةو تايبةت ناتي بةشيَوةيةني دةدسيَت ئةجناّ بؤ(  العلمية الرتقية) صاْظيت ثًةي بةسصنشدْةوةي -9
 يةبشطةي نة واْاْةي بةشة ئةو ي بةثيَ ةٕدةد ئةجناّ يةطةٍ واْةوتٓةويإ طشيَبةطيت نة تايبةتاْةي ثةمياْطة

 بةجيَٗيَصيت ياخود طشيَبةطتةنةي ٖاتين نؤتايي ناتي ية ثيَهشاوة، ئاَارةي دووةّ َاددةي ية( 6)
 .وةسدةطرييَتةوة ييَ ثيَيذساوة خؤي يةناتي نة ناتييةنةي ْاصْاوة وة بةسصنشاوةنة ْاصْاوة واْةبيَزيةنةي

 .جؤسي دَيٓيايي َةسجةناْي و سِيَُٓايي طصت جيَبةجيَهشدْي بة دةبٔ ثابةْذ -10
 بهات ييَهؤَييٓةوة يإ ٖةَيظةْطاْذٕ يإ بةدواداضووٕ ييزْةيةني ٖيض ئةْذاَيةتي يإ طةسؤنايةتي ْابيَت -11

 .واْةبيَزة تيَيذا نة تايبةتةي ثةمياْطة و صاْهؤ ئةو بؤ ثيَهذةٖيَٓذسيَت نة
              (  اضافية حماضرات ) صيَذةني واْةي ةشيَوةيب ْابيَت ، نشاوة دياسي بؤي بةشةواْةي ية جطة -12

 .واْةبًَيَتةوة
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 نة صاْظيت تويَزيٓةوةي وباآل  خويَٓذْي وةصاسةتي دةسةوةي يباآل بشِواْاَةي ٖةَيطشي فةسَاْبةساْي -13
 و بيَتْة نةَرت طاٍَ دوو ية َؤَيةتةنة َةسجيَو بة وةسطشتووة ناسةناْيإ يةشويَين دسيَزخايةْيإ َؤَيةتي

 وة ، وةصاسةمتإ بة دسابيَت فةسَاْاْة يةّ ويَٓةيةى وة ثيَذةسضووبيَت ناسطيَشي و وةصاسي فةسَاْي َؤَيةتة ئةّ
 واْةبًَيَٓةوة ناتي َيالني بةشيَوةي دةتوأْ. ئاطاداسبهشيَتةوة ييَي وةصاسةمتإ َؤَيةتة ٖةَيوةشاْةوةي يةناتي
 .ثيَذةدسيَت يصةييإٖةَ َيالني َاَؤطتاياْي بةشةواْةي ّبةآل

 ْةيآلخا ئةّ ٖةَإ فيذسِاَئ عيَشاقي ْاوةْذي حهوَةتي داَودةصطاناْي َيالني َاَؤطتاياْةي ئةو -14
 سِةضاونشدْي بة واْةبًَيَٓةوة واْةبيَز وةنو ٖةية بؤيإ تةْٗا نة( 13) خاَيي ية جطةيةدةياْطشيَتةوة  طةسةوة
 .دووةّ بشِطةي ية( 6) خاَيي

 و ْني حهوَي داَودةصطايةني ٖيج َيالني نة تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَز ياْيَاَؤطتا :ضوازةو
 :ناسدةنةٕ تايبةتذا نةستي ية
 :خواسةوة َةسجاْةي بةّ دةطجيَشدسيَت ثيَ واْةووتٓةوةي ناسي ثيَويظتذا صؤس يةناتي واْةبيَز َاَؤطتاي

 .بيَت مييئةناد ي(دنتؤسا) يإ( َاطتةس) بشِواْاَةي ٖةَيطشي -1
 .دابيَت ئةجناّ طةسنةوتووي بة واْةووتٓةوةي سِيَطاناْي خويي -2
 .واْةبًَيَتةوة خؤيذا ثظجؤسي ٖةَإ ية -3
 . تايبةت  ثةمياْطةيةني يإ صاْهؤ ية طشيَبةطتةنةي بةطويَشةي ثيَذةدسيَت ناتي صاْظيت ْاصْاوي -4
 بؤ ْةبيَت نةَرت%( 60) ية ؤسيؤطيإبةناي بشِواْاَةي نؤمنشةي ثيَويظتة َاطتةس بشِواْاَةي ٖةَيطشاْي -5

 ئةّ. )نشدووة َاطتةس بةخويَٓذْي دةطتيإ يإ بةدةطتٗيَٓاوة بشِواْاَةنةيإ( 24/1/2012) دواي ئةواْةي
 (.دةطشيَتةوة تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ واْةبيَزي و َيالى َاَؤطتاياْي طصت َةسجة

 .ٖةَيذةوةشيَتةوة فةسَي بة ظتييةنةيصاْ ْاصْاوة واْةووتٓةوة ية دابشِاْذْي يةناتي -6
 و دةنشيَت ئةرَاس بؤ صاْظتييةنةي ْاصْاوي تايبةت، ثةمياْطةيةني يإ صاْهؤيةى ية داَةصساْذْي يةناتي -7

 تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية َيالى َاَؤطتاياْي بة تايبةتة نة يةنةّ بشِطةي خاَيةناْي طصت
 دةيطشيَتةوة

 بؤ ثيَويظت سِيَهاسي ناسةنةي شويَين ية ئةوا حهوَي ثةمياْطةيةني يإ اْهؤيةىص ية داَةصساْذْي يةناتي -8
 .دةدات ئةجناّ بؤ ٖةَيصةيي صاْظيت ْاصْاوي ثيَذاْي

 عيَشاقي يإ ٖةسيَِ يباآل خويَٓذْي وةصاسةتي دةسةوةي حهوَي داَودةصطايةني ٖةس ية داَةصساْذْي ناتي ية -9
 تايبةتة نة طيَيةّ بشِطةي خاَيةناْي طصت و دةنشيَت ئةرَاس بؤ ةناتيب ٖةس صاْظتييةنةي ْاصْاوي فيذسِاٍَ،

 .دةيطشيَتةوة صاْظيت تويَزيٓةوةي و باآل خويَٓذْي وةصاسةتي دةسةوةي َيالني نة واْةبيَز َاَؤطتاياْي بة
 وةّدو بشِطةي ية( 6) خاَيي بةثيَي( ْعاب) بةشةواْةي واتة ٖةفتةيةنذا ية واْةووتٓةوةي ناتزَيَشةناْي -10

 .دةبيَت
 .وةسبطشيَت صاْظيت و ناسطيَشي بةسثشطياسيةتي ْابيَت شيَوةيةى بةٖيض -11
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 .واْةبيَز وةنو واْةبًَيَتةوة دةتواْيَت تايبةت ثةمياْطةي يإ صاْهؤ يةى ية تةْٗا -12
 .جؤسي دَيٓيايي َةسجةناْي و سِيَُٓايي طصت جيَبةجيَهشدْي بة دةبٔ ثابةْذ -13

 :حهوَييةنأْ داَودةصطا و صاْهؤ ْصيينخاْة َاَؤطتاياْةي ئةو :ثيَيجةو
 وةنو دةتواْذسيَت ،ْيية صياتش طاٍَ( 73) ية تةَةْيإ و حهوَني خاْةْصيين نة َاَؤطتاياْةي ئةو -1

 طشيَبةطتةنةي، جؤسي بةثيَي و ناسبهات تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَز يإ َيالى َاَؤطتاي
 . دةنشيَت جيَبةجيَ يةطةسيإ وةْذيذاسةثةي نة طةسةوةي بشِطةناْي خاَيةناْي

 تةْٗا دةتواْذسيَت طاَييذاية،( 75 بؤ 73) ْيَوإ ية تةَةْيإ و حهوَني خاْةْصيين نة َاَؤطتاياْةي ئةو -2
 خاَيةناْي طشيَبةطتةنةي جؤسي بةثيَي و بهةٕ ناس تايبةتةنإ ثةمياْطة و صاْهؤ ية واْةبيَز َاَؤطتاي وةنو

 .  دةنشيَت جيَبةجيَ يةطةسيإ ثةيوةْذيذاسة نة طةسةوةي بشِطةناْي
 و شاسةصا وةى دةتوأْ تةْٗا صياتشة طاٍَ( 75) ية تةَةْيإ و حهوَني خاْةْصيين نة َاَؤطتاياْةي ئةو -3

 ثةمياْطة صاْهؤو ية باآل خويَٓذْي صاْظيت تويَزيٓةوةي نشدْي طةسثةسشيت و صاْظيت طةسثةسشتياسي
 ناسطيَشي ثؤطيت يإ واْةبيَزي دةطتةي ئةْذاَي ببٓة ْابيَت شيَوةيةى ٖيض بة و بذةٕ ئةجناّ تايبةتةنإ

 .ببةٕ بةسِيَوة
 ية بةسثشطياسٕ داَةصساْذٕ و جؤسي دَيٓيايي و صاْظيت ناسوباسي ييزْةناْي طةسةوةدا خاَيي طيَ يةٖةس -4

 ساثؤستي بة ويظتةثيَ َةبةطتة ئةو بؤ اليةْةناْةوة طصت ية َاَؤطتايإ جةطتةيي تواْاي دَيٓيابووْةوةي
 .بذسيَت ئةجناّ بؤ ييَٗاتووييإ تواْاي ثصتطريي ثاسيَضطانإ تايبةتةناْي ييزْة ثضيصهي

 بةّ صاْظتيةنإ بةشة ية واْةبيَزإ دةطتةي ئةْذاَي َاَؤطتايةني ٖةس بؤ خويَٓذناس/ قوتابي سِيَزةي :شةشةو
 :دةبيَت خواسةوة شيَوةيةي

 ژ جۆرى گرێبىست مامۆسجاو مامۆسجاى یاریدەدەر  رپرۆفیسۆ و پرۆفیسۆرى یاریدەدەر
 1 میالک خٌێودکار/قٌثابٍ 02 خٌێودکار/قٌثابٍ 02
 0 بێژ واهى خٌێودکار/قٌثابٍ 10 خٌێودکار/قٌثابٍ 13

یى خٌێودکاریان بۆ داهاهرێت لىبىرئىوەى لىواهى/کاردەکىن يیچ رێژەیىکٍ قٌثابٍ (معید)ئىو بىڕێزاهىى کى لى ثاقیگىکان وەکٌ 
 يىڵگرى بڕواهامىى بىکالۆریۆس بن یان مىرج هییى هازهاوى زاهسجییان يىبێت.

3 

 

 صاْظتة بةشة ية واْةبيَزإ دةطتةي ئةْذاَي َاَؤطتايةني ٖةس بؤ خويَٓذناس/ قوتابي سِيَزةي :حةوتةو
 :دةبيَت خواسةوة شيَوةيةي بةّ َشؤظايةتييةنإ

 

 ژ جۆرى گرێبىست  مامۆسجاو یاریدەدەر  مامۆسجاى پرۆفیسۆر و پرۆفیسۆرى یاریدەدەر
 1 میالک  خٌێودکار/ٌثابٍق 02 خٌێودکار/قٌثابٍ 32
 0 بێژ  واهى خٌێودکار/قٌثابٍ 12 خٌێودکار/قٌثابٍ 02

 .جيَبةجيَهشدْةوة بواسي دةضيَتة ةوة(2017-2016) خويَٓذْي طاَيي ية سِيَُٓايية ئةّ :ٍةشتةو
 

 ؤزاٌـط فـوضـي. د                                                                                                
 شاىطيت تويَرييةوةي وباآل  خويَيدىي وةشيسي                                                                                                
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 وةشازةتى شازةواىى و طةشت و طوشاز
 29/6/2016لة  5016زة : ذما
ى (12)جصت بة بشِطةى طآ يةّ ية َادةى حةوتةّ ية ياطاى وةصاسةتى شاسةواْى و طةشت و طوصاس رَاسة ثاَي

ى 1993ى طاَيى (6)( ية ياطاى بةسِيَوةبشدْى شاسةواْيةنإ رَاسة  57( و )  27دةى  ) دو َا 2010طاَيى 
 -سنشد :ٖةَواسنشاو ئةّ سِيَُٓايياْةى خواسةوةَإ دة

 2016(ى ضالَى 1زِيَينايى ذمازة )
 بةىصييخاىة (  ) ضوتةمةىى ديصاييى ويَطتطةى و شويًَ بة تايبةت زِيَينايى

 لة ىاو ضيووزو قةدةغة كساوى  ) حمسمات ( شازةواىيةكاٌ 
 يةكةو بةشى

 بةىصييخاىة ( ) ضووتةمةىى ويَطتطةى
 : ثيَياضة (1)ماددةى 

 داْة ( : شويَٓى فشؤشتٓى طووتةَةْى ية ) بةْضئ ، طاصوا يٌ ، طاص . ( وبةْضيٓ ) طووتةَةْى ويَظتطةى
 ثيَصهةط نشدْى خضَةتطوصاسيةناْى ثةيوةطت بة ئؤتؤَبيٌ و ثيَذاويظتيةناْى .

 :  (2)ماددةى 
ى ئةو خضَةتطوصاسيةى ثيَصهةشى دةنات ْضيٓداْة( و ثيَهٗاتةناْى بةثيَبة ) طووتةَةْى جؤسةناْى ويَظتطةى

 دةنشيَت بؤ  طىَ جؤس : ثؤيني
نةَرت ْةبيَت   600ّ2 سووبةسى ، ( Basic fuel  station)  طادة طوتةَةْى )بةْضيٓداْةى( ويَظتطةى  -1

 نةَرت ْةبيَت ، ثيَو ديَت ية :600ّ2، ية ْاوضة شاخاويةنإ ية 
  (Equipment's)   ئاَيَشةنإ - أ
 ى سِيَُٓاييةنإ .قوَييةنةى ية ريَش صةوى  بةثيَ سة وةتاْهى عةَباس )خةصٕ( نشدْى طووتةَةْى : قةباسة ، رَا 
 طوتةَةْى . ثيَذاْى   ثةَجى دجييتةىل 

 تةْفيظى تاْهى طوتةَةْى و صةوى طواطتٓةوةى طوتةَةْى ريَش بؤسيةناْى تؤسى . 
 . ضاسةطةسى ئاوةسِؤ تايبةت بة ويَظتطة 

 نةسةطتةناْى ئاطش نوراْذْةوة(Fire fighting  equipment's)  . 
 ( .Constructions: )  نشاوةنإ دسوطت  - ب
 طِ  12بةسصيةنةى  َضةخة طةنؤى. 

 ثاساطتٓى بؤ طةنؤ دةوسى بة َيتاىل بةسط نشاو بة ثالطتيهى ثتةو  ضواسضيَوةى .  
 ثاسيَضساو بيَت ، باسٖةيطشى طووتةَةْى بة ئاطاْى بيطاتىَ وة  تاْهةسةنإ ية طوتةَةْى وةسطشتٓى شويَٓى ،

 صتٓى ثيَويظت بة طةسِاْةوة بؤ دواوة ْةنات .ية ناتى جيَٗيَ
 )ثيَذاْى طوتةَةْى  ثةَجى  طةس ىبُٓيض )طكف . 
 ويَظتطة ناسةناْى بةسِيَوةبشدْى ئؤفيظى . 
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 نة ويَظتطة طٓووسى دةوسى بة طةوصايى ششيتيَهى . 

                         2ّ 1000 سىسِووبة بة: ( Standard fuel  station)  طتاْذاسد  طوتةَةْى )بةْضيٓداْةى( ويَظتطةى  -2
 : خضَةتطوصاسيةناْى نشدْى صياد طادة بة طوتةَةْى ويَظتطةى ثيَهٗاتةى ٖةَإ بة    
 تش ثيَذاويظتى و ئوتوَبيٌَ جاَى نشدْةوةى ثاى بؤ ئاو . 
 ئوتوَبيٌَ تايةى بؤ ٖةوا . 
 ئوتوَبيٌَ نشدْةوةى وشهى ثاى ( ناسةبا طيظهى  ،Vacuum cleaner . ) 

بة ٖةَإ  2ّ 2000: بة سووبةسى  ( Modern fuel  station)طوتةَةْى ٖاوضةسخ  ويَظتطةى  -3
 : خضَةتطوصاسيةناْى نشدْى صياد بة  طتاْذاسد و طادة طوتةَةْى  ويَظتطةناْى ثيَهٗاتةى

 يةنةى ضاسةطةسى ئاوةسؤنةى  ئوتوَبيٌ شوشتٓطةى. 
 سِؤراْة ) خواسدٕ وة خواسدْةوة ....(. يٌَ وئؤتؤَب َاسنيَيت ) بطووى ( بؤ ثيَذاويظتيةناْي 
 طؤسيٓى سووْى ئؤتؤَبيٌ و يةنةى تايبةت بة ضاسةطةسى سؤْى بةناس ٖاتوو . 

 ةودوو بةشى
 شويًَ 

 شاسةواْي . طٓوسى )بةْضيٓداْة( بةثيَى طووتةَةْى شويَٓى ويَظتطةى:  (3)ماددةى 
 : شاسةواْى طٓوسى ْاو ية  -1
 نإ : سيَجيَذساوة .نشاوة ئاوةدإ شويَٓة ية 
 شاس : قةدةغةية . طةْتةسى 
 طةسةى وة نؤَةيطا ْيصتةجيَهإ قةدةغةية . : خضَةتطوصاسيةناْى ية ْاو طةْتةسة 
 وة طةوسة تش : سِيَجيَذساوة ، يةطةس شةقاَى طةسةنى ،  كانةعيقطانةستيةنإ  خضَةتطوصاسية ية طةْتةسة

 ْاوةسِؤنى ئةّ سِيَُٓايية . ة دسوطت ْةنات وة بطوجنيَ يةطةٍَشويَٓةنةى نيَصة بؤ ٖاتوو ضؤ وة جوَيةى ثياد
 . ية ْاوضةى  باصسطاْي وة ثيصةطاصى بةَةسجيَو  بطوجنيَ يةطةٍ ْاوةسِؤنى ئةّ سِيَُٓايية 
 سيَجيَذساوة ية طةس دسيَزنشاوةى شةقاَة ْيَودةوَيةتى ، دةوَيةتى ، ٖةسيَُى ، طةسةنيةنإ  : ٖاتووضؤ تؤسِةناْى

 ْاوةسِؤنى ئةّ سِيَُٓايية . ىَ بطوجنيَ يةطةٍَ، بةَةسج
  يةطةس شةقاَة نؤنةسةوةنإ َةسجذاس سِيَجيَذساوة ثاط ديشاطةت ، بشِياسى ييَزْةى تايبةت ية شاسةواْى

 ثةيوةْذيذاس وة طوجناْي يةطةٍ ْاوةسِؤنى ئةّ سِيَُٓايية .

  ( يةطةس شةقاَة حمًيةناْى Local road) ٕقةدةغةية . ْاو طةسةنة ْيصتةجيَها 
 ثيَذاويظتى ديشاطةتهشدْى ثاط،  سِيَجيَذساوة َةسجذاس شاسةواْى :  طٓوسى( حمشَات)  قةدةغةنشاوى ية -2

سِيَُٓاية  ْةخصةى  ئةّ ْاوةسِؤنى يةطةٍ بطوجنيَ. ية شاسةواْى ثةيوةْذيذاس  تايبةت ييَزْةى اليةٕ ية شويَٓةنة
دةوسوبةسةنةى ، سِةصاَةْذى ريٓطة و طصت اليةْة ثةيوةْذاسةنإ  نةستى بؤ ئاَادة بهشيَت ، ببةطرتيَتةوة بة 

 وةسبطريدسيَت . 
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 ةوضيَي بةشى
 ديصايً 

 :  (4)ماددةى 
طووتةَةْى )بةْضيٓداْة( وة دةوسووبةسةنةى  ئاَاجنى ئةّ سِيَُٓايية سيَهدظتٓى ثةيوةْذى ثيَهٗاتةى ويَظتطةى

 طتى :بة بةباشرتئ شيَوة ية سِيَطاى ديضايني بة َةبة
  . ئةجناّ داْى ئةّ ضاالنياْةى نة بؤى داْشاوة 

  . دَيٓيايى بووٕ ية ثاساطتٓى طةالَةتى دةوسووبةسةنةى 

 . طوجناْذْى يةطةٍ تايبةمتةْذى شويَٓةنة 
 طووتةَةْى )بةْضيٓداْة( . ويَظتطةى( : 5) ماددةى

اويةنإ بطوجنيَٓشيَت يةطةٍ تؤثؤطشافى ية ْاوضة شاخ . ْةبيَت نةَرت 25ّ ية سِووى ثيَصةوةى ثاسضة صةويةنة  -1
  ةضاو نشدْى ْاوةسِؤنى ئةّ سِيَُٓايية .شويَٓةنة ، بة سِ

 طِ ، جطة ية 15ّ يةطةس طٓوسى ثاسضة صةويةنة و ثةسرئ بهشيَت بة بةسصى 3ششيتى طةوصايى:  بة ثاْى   -2
 ضووْة رووسةوة وة ٖاتٓة دةسةوةى ئؤتؤَبيٌ . شويَٓى

 :  (6)ماددةى 
 طووتةَةْى )بةْضيٓداْة( / دةوسوبةس تطةىويَظ
  وة بيٓا نؤبووْةوة طصتيةنإ ) قوتاخباْة ، ْةخؤشداْة ، َضطةوت ، 40دووسى ية يةنةى ْيصتةجىَ ية ّ

 ّ نةَرت ْةبيَت . 100ٖؤَيةناْى نؤبووْةوة ، .... ( ية 
  ، َبيٓا نؤبووْةوة طصتيةنإ طةس شويَٓى ويَظتطةى طوتةَةْى ٖاو طٓووس بوو يةطةٍ ثاسضة صةوى ْيصتةجى

ّ 3ية تةْيصتةوة يا ية دواوة بة سةضاو نشدْى ْاوةسؤنى ئةّ سِيَُٓاية ، ثيَويظتة ديواسيَو بةاليةْى نةّ  بةسصى 
 يةْيَواْيإ دسوطت بهشيَت .  

 ئاَيَشةنإ / دةوسوبةس : ( /بةْضيٓداْة) طووتةَةْى ويَظتطةى ( :7) ماددةى
 ئاَيَشةنإ - أ
 طوتةَةْى ريَش صةوى ية :دووسى تاْهى  -1
  دووس بيَت . 10طٓووسى ثيَصةوةى ثاسضة صةويةنة ّ 
  دووس بىَ . 30ية طٓووسى ثاسضة صةويةناْى دةوسووبةس  ّ 

  ّدووس بىَ . 2ٖاتووضؤى ئؤتؤَبيٌَ الى نة ّ 
  دووس بىَ . 10ية شويَٓى وةسطشتٓى طووتةَةْى ّ 
  نةَرت ْةبيَت  10َضةخةى ثيَذاْى طوتةَةْى ية ّ. 

 وةسطشتٓى طووتةَةْى ية شويَٓيَو بيَت : -2
 ًََيَت.ٖةيطشى طوتةَةْى بتواْى بةبىَ نصاْةوة ويَظتطة بةجىَ بٗي 
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 . طريوطشوطشفتى ٖاتووضؤ دسوطت ْةنات بؤ ئوتؤَبيًَةناْى تش ية ناتى بةتاٍ نشدْى تاْهةسى طووتةَةْى 
 َضةخةى ثيَذاْى طوتةَةْى :  -3
 10َصةوةى ثاسضة صةويةنة .ّ دووس بيَت ية طٓووسى ثي 
 6. دووسبيَت ية ئؤفيظى ويَظتطة ّ 
 نشاوةنإ دسوطت  - ب
 طِ ، ضواسضيَوةى الطتيهى ثتةو بؤ ثاساطتٓى . 15َضةخة : بةسصى  طةنؤى -1
 ّ ية طٓوسى ثيَصةوةى ثاسضة صةويةنة نةَرت ْةبيَت.12ئؤفيظى ويَظتطة دووسيةنةى    -2
ّ 6ّ ، نصاْةوةى ية طٓووسى ثيَصةوة ية  5طووتةَةْى : بةسصى   بُٓيطى ) طة قيفةى ( ثةَجى ثيَذاْى  -3

 ّ نةَرت ْةبيَت .  6وة  ية بيٓاناْى دةوسوبةس ية  

 تابًؤى سيَهالّ و ٖيَُانإ بة ثىَ ى سِيَُٓاييةناْى َوََيةتى بيٓا . -4
 . ضؤ ويَظتطةى طووتةَةْى )بةْضيٓداْة( / تؤسِى ٖاتوو:  (8)ماددةى 

 ( ْابيَت ية ٖيض شويَٓيَو سِيَطاى ثيَبذسىَ نة ضووْة رووسةوةو دةسضووْى  بةْضيٓداْة تةَةْى )طوو ويَظتطةى -1
، ئاطتةْط دسوطت بهات بؤ ديذى  ئوتوَبيًَةنإ دةبيَتة ٖؤى دسوطت بووْى طشفت بؤ ٖاتوو ضؤ  يا ية   

 بطوى بيَت . (Curve)بةشذاس بوإ ضةَاوةى 
 ْضيٓداْة( ية :دووسى ويَظتطةى طووتةَةْى )بة  -2
  نةَرت ْةبيَت.100دووسطة ْاوةْذيةنإ ية ّ 

  ٕنةَرت ْةبيَت .200ّ  وة ضواس سِيياْى شةقاَة طةسةنيةنإ 100ضواس سِييا ّ 
  نةَرت ْةبيَت .1000ّ  وة ية خاَيى ثصهٓني   200بةسصة ثشد و ْةفةم ّ 
 نةَرت ْةبيَت .150َبةس يةى ،  ية ّ و  بةسا250ٖةَإ ال :  ية  تش (بةْضيٓداْة)طووتةَةْى  ويَظتطةى ّ 

 : دةسضووٕ رووسةوةو ضووْة  -3
 ٕنةَرت ْةبيَت . 15يةنرت ية  ية دووسيا ّ 
 ية طوضى سونٓةنة نةَرت ْةبيَت ، دةسضووٕ يةطةس 25رووسةوة  طةس صةويةنة سونٔ بيَت : دووسى ضووْة ّ

 ت .ّ  نةَرت ْةبيَ 15شةقاَى الوةنى ، دووسيةنةى ية طوضى سونٓةنة 
  ْةبيَت صياتش ˚60 ية طؤشةنةى،   ْةبيَت  نةَرت  ّ 6ية   ثاْيةنةى . 
 (تابًؤ ى سيَهالّ و ٖيَُانإ ،  دسةخت) بة   بطريدسيَت ديذى ) سوئية ( شوفريإ ْابيَت .... 

 بةشى ضوازةو
 جؤزاو جؤز 

 . ناس بة ٖيض سِيَُٓاييةى ْانشيَت ٖاودر بيَت يةطةٍ ئةّ سِيَُٓايية:  (9)ماددةى 
 قايعى نوسدطتإ (. ةو ناس بةّ سِيَُٓايية دةنشيَت ية سِؤرى بآلونشدْةوةى ية سِؤرْاَةى فةسَى ): (10)ماددةى 

 ىةوزؤش مةولود حمةمةد ئةمني                                                                                                             
 شازةواىى و طةشت و طوشازوةشيسى                                                                                                                



 

 

 ( العدد202ذمازة )                                                                           –23 –                                                                        2016/ 28/8

 وةشازةتى دازايى و ئابووزى
  9/4/6708ذمازة : 

 
 2016(ى ضالَى 25زِيَينايى ذمازة )

 

َى ثاشةنةوت نشدْى َووضة نةَرت يإ صياتش ية فةسَاْبةساْةى نة بةٖؤى جىَ بةجىَ نشدْى طيظتةئةو 
ووْةداْى يَُٓايية َاَةَيةيإ يةطةَيذا بهشيَت بة َةبةطتى سِشايظتةى بووْيإ بؤ خةسج نشاوة بةثىَ ى ئةّ سِ

 نيَصة و طشفتى ناسطيَشى و ياطايى و رَيَشياسى داٖاتوودا .
 -َووضةى دةسَاَيةى شايظتةى خةسج ْةنشاوة : -1

و ثيَتإ سِادةطةيةْني نةوا ئةو  2016(ى طاَيى/15(ى سِيَُٓاييُإ رَاسة)6خاَيى ) نشدْةوةىٖةَواس
ة يإ بؤ  2016فةسَاْبةساْةى نة بةٖؤى سِيَُٓايى طةسةوة شايظتة داساييةنإ َاْطةناْى سابشدووى طاَيى/
ْيإ طةسجةّ ئةّ خةسج ْةنشاوة ية )َووضة و دةسَاَيةنإ ( بة ٖؤى دوانةوتٓى فةسَاْةنإ يإ سةضاوْةنشد

بؤيإ خةسج بهشيَت و ية َةودوا بةثىَ ى شايظتة 2016(ى طاَيى/7يا6ٕجياواصيياْة يةطةٍَ َووضةى َاْطى)
 َاَةَيةيإ يةطةَيذا دةنشيَت .

 -َووضةى و دةسَاَيةى صيادة خةسج نشاوة : -2
ظتة ئةّ صيادة خةسج نشاوةيإ ئةو فةسَاْبةساْةى نة بة ٖةَية َووضة و دةسَاَيةى صيادةيإ بؤ خةسج نشاوة ثيَوي

ىلَ وةسبطرييَتةوة بؤية ناسى ثيَويظت ئةجناّ بذسيَت و يةاليةٕ ئةو داّ و دةصطاياْةى نة ثةيشِةوى طيظتةَى 
( دةنةٕ بشِى صيادةى خةسج نشاويإ ية سِيَزةى ثاشةنةوت دابصهٓشيَت و بة ياداشتٓاَةى مركزيَةَيبةْذى)

بؤ ئةو داّ و دةصطاياْةى نة ثةيشِةوى طيظتةَى ْاَةَيبةْذى دةنةٕ قةيذى ( تسوية( يةنال بهشيَتةوة )65/1)
 شيَت .طجٌ سواتب( ئاَارةى ثيَبه8حماطبة/رَيَشياسى بةّ شيَوةى خواسةوة دةبيَت و ثيَويظتة ية تؤَاسى َووضة)

 ح / َووضةى ثاشةنةوت نشاو َٔ  
  اىل ح / خةسجى 
ييةنإ ناسى ثيَويظت ئةجناّ بذسيَت بة َةبةطتى طةسِاْةوةى ثيَويظتة بةسِيَوةبةسايةتى طصتى باْهة ثظجؤس -3

يَهاسى ياطايى و ناسطيَشى بطرييَتة ثصهى شايظتة ثيَصيٓةى خاْووبةسةى ٖاووالتيإ و ية ناتى ثيَويظت سِ
 بةس بة َةبةطتى طةسِاْةوةى ثصهة شايظتةنإ و طةسِاْةوةى َافى باْهة تايبةمتةْذةنإ . 

 

 صديق حمند  زِابةز                                                                                             
 بسيكازى وةشازةت بةوةكالةت                                                                                                 
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 ئةجنومةىى دادوةزى 
 18/7/2016لة  933ذمازة : 

 بـةيـاٌ
 بة بشياسَاْذا: 2007 طاَيي ي(23) رَاسة دادوةسي تيدةطةآل ياطاي ية( 8)َاددة بةحونُي ثصت

 :يةكةو
ــشام نوسدطــتإ ٖــةسيَُي دادطانــاْي ثصــووي نشدْــي ثــيَ دةطــت  بــةسواسي يــة سؤر( 30) َــاوةي بــؤ عيَ

(21/7/2016.) 
 :دووةو
 ٖاتووة خواسةوة ية نة ٖةية(   نةطيٓةوة باسي و باصسطاْي و يشاسطتاْ ناسوباسي) بة ثةيوةْذييإ نيَصاْةي ئةو
 .ٔدادةْشيَ ثةية بة داواي و نيَصة بة

 .ياطايي اطةياْذْيثيَشِ و( االحتياطي احلجض) يةدةط طًذاْةوةي و(  ايذعوي عريضة) داواْاَة وةسطشتين -1

 ي(83) رَاسة شاسطتاْي ادبييند ياطاي يةنةَي نتيَيب ية دةيةّ دةسواصةي ثةالْةي بة ثشطة و نيَصة ئةو -2
 .نشدووٕ دياسي 1969 طايي

 تيَـذا  ياَاَةيةيةني بشياسيَو جيَبةجيَهشدْي دواخظتين داواي يا تيَذاية طةسةتايي طًذاْةوةي داواياْة ئةو -3
 . دةنات

 (اطتُالى) ْذْةوةطة َويو بؤ َريي داواي -4
  ةسيَِٖ دةسةوةي ضووْة ية دةنشيَت قةدةغة داواييَهشاو داواياْة ئةو -5
 .بهةويَتةوة ي ييَ تش داوايةني ٖةس و( افالس) بووٕ ثوض َاية داواي -6
 نشيَذساو بة ضؤَيهشدْي و وةقف وثانتاونشدْي( شفعة) نشيٓةوةي ييَو و ٖةَيطشتٓةوةي داواي -7
 و اجلـشي  و ايظـكي  حكـوم ) وٖاتووضوٕ وطووالونة جؤطةية وسيَطةي ئاودإ َافةناْي بة تايبةت داواناْي -8

 (استفام) َافةناْي( املشوسو  املظيٌ
 دةبٓةوة ييَي داواياْة ئةو و نؤَجاْيا  نشدْيوثانتا داواي -9

 (ْاصْاو ، ْاو ، تةَةٕ) نشدْةوةي اطتسِ داواناْي  -10
  اليةْة تيادا طصتيةنإ دةصطا سمسي ْيُطة يإ سمسي فةسَاْطة داواياْةي ئةو  -11
 (بْظ)سةضةيةى و َٓذاٍَ ينديت و( حضانة) دايةْي و( ْفكة) بزيَوي خةسجي داوانشدْي  -12
 (ايششذ اثبات)ييَٗاتووي ثيَطةيصتووي ملاْذْيطة داواناْي  -13
 (وظي) طجيَشدساو ثيَ و( قيِ) طةسناس الداْي داواناْي  -14
 .ْةوةودةنة ييَيإ َاَةالْةي ئةو و َريات دابةشهشدْي داواناْي  -15

 .داْابيَت ثةية بة ياطايةى داواياْةي ئةو -16

 



 

 

 ( العدد202ذمازة )                                                                           –25 –                                                                        2016/ 28/8

 :ضيَيةو
 صوويثي َاوةي ية داوا ٖةية بؤي دادطا ، داٖاتووةة (بةيإ)ئةو دووةَي بشطةي ية نيصاْةي و داوا يةو جطة

 -: ئةطةس ببيَٓيَت دادطانإ
 دةنةويَتةوة صيإ داوانة دواخظتين ية دةسنةوت بؤدادطا - أ
 بهةٕ دادطانإ ثصووي ناتي ية دادبيين داواي داوانة اليةْي ٖةسدوو - ب
 نؤتايي ْاغيقؤ طةيصتبووة داوانة -ج

 :ضوازةو
  دةبٔ بةسدةواّ دادطانإ ثصووي ناتي ية خؤيإ ئاطايي ناسوباسي ية دادطا ةناْيَاَةَي طصت

 

 دادوةز                                                                                                                        
 حمند قاضه بةىطني                                                                                                                        

 دادوةزي ئةجنومةىي ضةزؤكي /ل                                                                                                                   
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 وةشازةتى داد
 2016ضالَى ى (4) ذمازة بةياىى

 ياطاي ية( 23/5/2016 ية 736) رَاسة دووةّ بشِطةي ْؤيةّ َاددةي ية دساوة ثيَُإ تةيدةطةآل ئةو ثيَي بة
  -: بة بشياسَاْذا 2007 يطاَي ي(13) رَاسة داد وةصاسةتي

ٔ  ، شـاسةصووس  ، ظـادم  طيذ ) ْوطيداد فةسَاْطةي ناسةناْي و ئيض اْذْيطشِث -  ثاسيَضطـاي  يـة (  ثيَٓجـوي
  طًيَُاْي ثاسيضطاي ية طًيَُاْي يةنةَي دادْووطي سَاْطةيفة طةس خظتٓة و ةظةٖةَي

 و ٖةيةظة ثاسيَضطاي ية ( ثيَٓجوئ ، شاسةصووس ، ظادم طيذ ) جيَهشدْي بة جيَ بةسيَوةبةسايةتي اْذيوةثطشِ -
 . طًيَُاْي ثاسيَضطاي ية طًيَُاْي نشدْي بةجيَ جيَ يبةسيَوةبةسايةت طةس خظتٓة

 

 2016ضالَى ى (5) ذمازة بةياىى
( وة ثاَيجصت بةو 3/8/2016ية  5/1155يَوةبةسايةتى طصتى فةسَاْطةناْى داد رَاسة )ئاَارة بةْوطشاوى بةسِ

 2007ى طـاَيى  13رَاسة  دادوةصاسةتى دةطةآلتةى ثيَُإ دساوة بةثيَى َاددةى ْؤيةّ بشِطةى دووةّ ية ياطاى 
 -بشِياَاْذا بةنشدْةوةى :

 يَوةبةسايةتى جيَبةجيَهشدْى ٖةسيش ية شاسؤضهةى ٖةسيش.بةسِ -1

 بةسِيَوةبةسايةتى جيَبةجيَهشدْى طةسطةْط ية شاسؤضهةى طةسطةْط. -2

 بةسِيَوةبةسايةتى جيَبةجيَهشدْى بةسدةسةط ية قةصاى بةسدةسةط . -3
 ضليب ياٌـض                                                                                                                                   

 داد سيـوةشي                                                                                                                                  
--------------------------------------------------------------------- 

 وةشازةتى تةىدزوضتى
/ بشِطةى دووةّ ( ية ياطاى وةصاسةتى تةْذسوطتى رَاسة  بةثيَى  ئةو دةطةآلتةى ثيَُاْذساوة ية )َاددةى شةشةّ

  -بة : ، بشِياسَاْذا2007(ى طاَيى 15)
 2016ضالَى ى (17) ذمازة بةياىى

 طصيت بةسيَوةبةسايةتي بة طةس طؤسإ تةْذسوطيت بةسِيَوةبةسايةتي ية(  صيتوْة تةْذسوطيت بٓهةي ) ْةوةينشد -
 .  ٖةوييَش تةْذسوطيت

 .23/5/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 2016ضالَى ى (20) ذمازة بةياىى
 -يؤجى( يةّ شويَٓاْةى خواسةوة:ؤايدةسَاْى ب ْى سؤَاتيضّ بةضاسةطةسى ْةخؤشيةنانشدْةوةى )طةْتةسى  -

 ْةخؤشداْةى سصطاسى ية ب.ط.ت.ٖةوييَش. -1

 .طًيَُاْى  .ت.ط.ب ية ْةخؤشداْةى طصتى ٖةْاوى شةٖيذ د. ٖئَُ  -2
 دٖؤى. .ت.ط.ب سؤَاتيضّ و ضاسةطةسى طشوشتى ية طةْتةسى ْةخؤشيةناْى -3

  زشيدمحة  زِيَكةوت. د                                                                                                                     
  تةىدزوضيت وةشيسي                                                                                                                     
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 وةشازةتى تةىدزوضتى
/ بشِطةى دووةّ ( ية ياطاى وةصاسةتى تةْذسوطتى رَاسة  َاددةى شةشةّ يَى  ئةو دةطةآلتةى ثيَُاْذساوة ية )بةث
  -، بشِياسَاْذابة :2007(ى طاَيى 15)
 

 2016 ضالَى ى(22) ذمازة بةياىى

 بـة  طـةس (  نـاسيَضة  تةْذسوطـيت  بٓهـةي  ) بـؤ (  ئةفةْـذي  جةرْيهاْي تةْذسوطيت بٓهةي) ْاوي طؤسِيين -
 .  ٖةوييَش تةْذسوطيت طصيت ةسيَوةبةسايةتيب

 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 2016ضالَى ى (23) ذمازة بةياىى
ٔ  َةسجيَو بة ٖةوييَش شاسي ية تايبةت ي( ثضيصهي خيَشخواصي طةسِؤني ْؤسيٓطةي)  نشدْةوةي -  بـة  ثابةْـذب

 .  نوسدطتإ ثضيصهاْي طةْذيهاي وة ريٓطةيي و تةْذسوطيت وةصاسةتي سِيَُٓاييةناْي طصت
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 2016ضالَى ى (24) ذمازة بةياىى
ٔ  َـةسجيَو  بـة  ٖةوييَش شاسي ية تايبةت ي( خيَشخواصي ثضيصهي طةْتةسي ) نشدْةوةي -  طصـت  بـة  ثابةْـذب

 .  نوسدطتإ ثضيصهاْي طةْذيهاي وة ريٓطةيي و تةْذسوطيت وةصاسةتي ُٓاييةناْيسِيَ
 15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 2016ضالَى ى (25) ذمازة بةياىى
 شةٖيذ شيانةوتينف طةْتةسي ) بؤ(  عةية َاَة ئاصادي شةٖيذ ناسيسِاويَز تةْذسوطيت َةَيبةْذي)  طؤسِيين -

 .  طًيَُاْي تةْذسوطيت طصيت بةسيَوةبةسايةتي بة طةس(  عةية َاَة ئاصادي
 15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 2016ضالَى ى (26) ذمازة بةياىى
 بؤ( سِةط جةَاية ةْذسوطيتت بٓهةي) طؤسِيين وة(  سِةط جةَاية شةٖيذ تةْذسوطيت َةَيبةْذي)  نشدْةوةي -

 .  طًيَُاْي تةْذسوطيت طصيت بةسيَوةبةسايةتي بة طةس(  َاسف فةسةج عومسإ شةٖيذ تةْذسوطيت بٓهةي) 
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 

 2016ضالَى ى (27) ذمازة بةياىى
 تةْذسوطيت طصيت بةسِيَوةبةسايةتي ) بؤ(  شةٖيذ ٖةَيةظةي تةْذسوطيت طصيت بةسِيَوةبةسايةتي) ْاوي طؤسِيين -

 (. ٖةَيةظة
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -
 

  زشيدمحة  زِيَكةوت. د                                                                                                                       
  تةىدزوضيت وةشيسي                                                                                                                         



 

 

 ( العدد202ذمازة )                                                                           –28 –                                                                        2016/ 28/8

 وةشازةتى تةىدزوضتى
دووةّ ( ية ياطاى وةصاسةتى تةْذسوطتى رَاسة / بشِطةى  َاددةى شةشةّ بةثيَى  ئةو دةطةآلتةى ثيَُاْذساوة ية )

  -، بشِياسَاْذابة :2007(ى طاَيى 15)
 

 2016ضالَى ى (28) ذمازة بةياىى
 بةسيَوةبةسايـةتي  بـة  طةس طؤسإ/  طصيت ئاشيت ْةخؤشداْةي ية(  دةطتهشد طوسضيًةي بةشي ) نشدْةوةي -

 .  ٖةوييَش تةْذسوطيت طصيت
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 

 2016ضالَى ى (29) ذمازة بةياىى
 و َةسجيَو بة دٖؤى شاسي ية بووٕ َٓذاٍَ و سِؤراْة ْةشتةسطةسي بؤ تايبةت ي( دةالٍ طةْتةسي)  نشدْةوةي -

  ٕ .تانوسدط ثضيصهاْي طةْذيهاي وة ريٓطةيي و تةْذسوطيت وةصاسةتي سِيَُٓاييةناْي طصت بة ٔثاْةْذب
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 

 2016ضالَى ى (30) ذمازة بةياىى
ٕ  / طصـيت  ئاشـيت  ْةخوشداْةي ية ( RCU ٖؤبةي ) نشدْةوةي -  طصـيت  بةسيَوةبةسايـةتي  بـة  طـةس  طـؤسا

 .  ٖةوييَش تةْذسوطيت
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية وْيةوةدةسضو ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 

 2016ضالَى ى (31) ذمازة بةياىى
  دٖؤى تةْذسوطيت طصيت بةسيَوةبةسايةتي ية(   خواسةوة تةْذسوطتياْةي بٓهة ئةّ ) نشدْةوةي -

ــةى تةْذ ــةَجى بٓه ــتى ن ــةصا  -1سوط ــة ق ــهو ي ــةّ َص ــؤ ض ــانش    -2ى صاخ ــةصاى ئ ــة ق ــإ ي                              3َاًَي
( ية قةصاى 1نةبةستو) -6شاسيا ية قةصاى طيَُيٌََ -5سواْطة ية قةصاى طيَُيٌََ  -4وودية ية قةصاى ئاَيَذى دا -

 ( ية قةصاى طيَُي2ٌََنةبةستو) -7طيَُيٌََ 
 .15/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

 

 2016ضالَى ى (32) ذمازة بةياىى             
 بـة  طـةس (  تؤفيـل  شةٖيذ طصيت ْةخؤشداْةي)ْاوى  بؤ( دةسبةْذخيإ طصيت ْةخؤشداْةي) ْاوي طؤسِيين -

 .  طًيَُاْي تةْذسوطيت طصيت بةسيَوةبةسايةتي
 .29/6/2016 يَهةوتىسِ ية دةسضووْيةوة ؤرىسِ ية دةنشيَت ثآ ناسى بةياْة ئةّ -

  زشيدمحة  زِيَكةوت. د                                                                                                                     
  تةىدزوضيت وةشيسي                                                                                                                     


