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 ووتەی هاوبەشەکان 

 ێشتتتتکەوپۆی کۆمەییەپی و  کە ئەمەش ێوابەێوای،  مێژووی خۆیڕا لە  بە قۆناغێکی هەستتتتدیاتێا پێڕێ ە  عیراق  
عیراق زنجیرێیەک خۆ یشتتانڕانی بەخۆوێ .کیێ ببۆە پەوێتی ستتەتالوان  ایکرێ و وێێت کە  ێشتتدر نەبەوێ   ستتیاستتی

جەینەوێی الوان کە خەازیاتی گۆ انکتاتی ئەتێۆی بەون بۆ لە تێی   2019بیۆی  لە ێێستتتتد ێکی پشتتتتریۆی یەکەمی  
 .                                                                                  ئێسدایان و ێاهاپەویان

ەهۆی ئەو لە بەتامبەت ئەوێێا ێێوڵەت نەیدەانیەێ وێیمی ێاواکاتییەکانی الوان بڕاپەوێ لە ماوێی ستاینی تابرێوو ب
لەناکاو بۆ بەتێێوامی ستتتیاستتتەپی    ستتتە انڕنی و پێ ە  ێێبێ پیایڕاباتوێۆخە ئەمۆی و ستتتیاستتتی و ئابەوتیەی کە 

، ئتاستتتتدەنری کتاتی  ەتێ ێتڕان و  ێشتتتتکەوپ ،   ەکخستتتتدۆی هەوڵەکتانی  انتڕانتان  ،قەیرانەکتانتووبە ووبەونەوێی  
 .                                ێاواکاتییەکانی تۆڵەکانی ئەم نیشدمانەێووتکەوپۆەوێ لە تێراکانی جێبەجێکرێنی 

ێێستتدەی  و  لە تێرەی ێێزگای ناوێنڕی ئامات  ی عیراق وهەتێمی کەتێستتدان انڕانان  ەکانیلەگەڵ ئەوێشتتڕا وێزاتێپ
بەتکرێنی توو ێەێکتان و ێێستتتتدەئتامتاتی هەتێب بەتێێوام  لە  ێشتتتتکەوپۆی ێیتڕگتا و پێاوانیۆەکتان و ئەنجتامتڕانی  

کە ێێبێدە هۆی باشدرکرێنی ئەتکی  ەتێ ێڕان و تاسدکرێنەوێی تێاێوی ئابەوتی نیشدمانی و ووتێبەونەوێ ێاپاکان  
  پەێژی هەتزێکتاتان و الوان کە لەم توو ێەێێا هتاپەوێ  بەپتایبەپی   لەستتتتەت بتاتوێۆخی پەێژێ جیتاوازێکتانی کۆمەڵرتا

بۆ زانیۆی  ێشتتبیۆی و هیەا و ئاوات و زانیاتی و هەڵەێستتدی الوان بەتامبەت ئەو کێشتتانەی کە پەوشتتیان ێێبێ یان 
                                                                                                                        .                                        کە کاتیرەتی هەیە لەسەت واقع و ێاهاپەویانپەوشی خێزانەکانیان ێێبێ 

 ێشتتکەش ێێکەی  کە هیەا بەخشتتە بۆ   2019لەم تا ۆ پەێا ئەنجامەکانی توو ێەی هەتزێکاتان و الوان بۆ ستتاڵی 
لەو تێیەێا ێاوا لە پەێژێتان و نەوستتتتەتان  ەکانی توو ێەێکە،   ێشتتتتکەشتتتتکرێنی پێاوانیۆی یەکەم لەستتتتەت ئەنجام

 یانێێکەی  بۆ ئەنجامڕانی شتتتیکرێنەوێی زیاپر بۆ پێرەیشتتتدۆی ێیاتێێی الوان لە کۆمەڵراکەمان، پێرەیشتتتدۆی تۆڵ
تێۆی  ئەباشتتتتدر ێێکات بۆ وێیمڕانەوی  ێەیستتتتدییەکانیتان و تێرە ێێێات بۆ شتتتتاتێزابەونی زیاپر بۆ مامەڵەکرێنی  

 .                 گەڵیانلە

لە کۆپاییڕا ستتە او و  ێزانیۆی خۆمان  ێشتتکەش بەهەمەو ئەو الیەنانە ێێکەی  کە بەشتتڕاتبەون لە ئەنجامڕانی 
تێکخراوی نەپەوێ یەکررپەوێکان بۆ   ،UNFPA  ئەم توو ێەێ ئەوانی  ستتۆڕوقی نەپەوێ یەکررپەوان بۆ ێانیشتتدەان

 رۆشننننننننننننننن      و  وا   ن زارهو وه ڕانتان انت   پەکتانیوێزاتێ  ،UNICEFمۆتڕاین
وێزاتێپی  ردسننننننننننننننن ن   و رێىم كو تى هن حكومن  تى

ێێزگای ناوێنڕی و   ێێسدەی ئاماتی هەتێمی کەتێسدانەتێوو  ه   و  پى فیڕتالىكەمەحلە الوانوێتزش و  و    انڕانان
هەمەو ئەو الیەن و کەستانەی کە بەشتڕاتبەون لە ئەنجامڕانی ئەم توو ێەێ و ئاماێێکرێنی تا ۆ پی   ماتی عیراق وئا

                                                           .   خشدەکان

 



 ردستان رێمى كوتى هه ى حكومه ووته 

  الوان گۆرانکاری زۆر رووی دا لە هەرێمی کوردستان و و  هەرزەکارانسال لە ئەنجام دانی یەکەم رووپێوی  ١٠دوای 
عێراق  لە چەند رویەکەوە کە کاریگەری هەبوو لەسەر تەواوی دانیشتووان و بە تایبەتی الوان وگەنجان چ لە  

ئاستی تێگەیشتنیان بۆ دۆخی ووالت دوای هاتنی رێکخراوی  بواری خوێندن، تەندروستی، کارکردن یان لە 
تیرۆریستی داعش وئەو قەیرانانەی بە دوایانەوە هاتن. بۆیە بە گرنگ زانرا ئەم رووپێوە دووبارە جێبەجێ بکرێت  

الوان تێگەیشتنی باشتر المان دروست بێت بۆ   وەزارەتی رۆشنبیری و تاکو بتوانین لە وەزارەتی پالندانان و
 . دۆخی الوان وهەرزەکاران و هەروەها پێویستیەکانیان لە ئیستادا ولە ئایندەی نزیکدابارو

ئیستا هەرێمەکەمان لە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەرێت بە هۆی بالوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و کاریگەریەکانی  
سەەەەەنگەانەدنی ڵرێەت بە هەلەسەەەەەر ییەانی رۆیانەمەان بە بێ جیەاوازی تەمەن و رەگەز زۆر پێویسەەەەتە گرنگی زیەاتر بەد

زانسەتی بۆ ئەو گۆرانکاریەکانی هاتوونەتە پێشەمان تاکو بتوانین لەسەەر بنەمای داتا ونیشەاندەری دروسەت کار بکەین 
 ە یان هەر پێشهاتێکی تر لە ئایندەدا.غ بۆ کەم کردنەوەی دەرهاوێشتەکانی ئەم قۆنا

،کە تاەب تکۆ ەکرک وامەۆکیھااگاھا کاگوامڕای تئئاشکرایە کە ەمە گااەا کە رکاتشکخۆکامەا کە وامتیەکۆ اموی ک
ەمە اڵە تھ ەاگھشکەاتمککککتپێدیتەسککخھ کتایتیەاو رککرووتکت ەر ۆمیھاە ایبکە ەکیمە شکک تمکاویرکک ککککتەایگ تم 

ئ تکالە گاگ  کتاەشکککتی ەوتکتحروە ت ەا ەاتمکئاگوامڕەا کە رکک وایا ،کئ ە ئکئ تماماوی  کە امرکک اڵت ەا کک
ککتپال ا گککدکامام ،کە وامتیەکامەککا کۆ ا مکئ ەکامویگرککاوەککاگ کەاوگ ێر ککککتپێککدیتەسککککخۆە ەککاە بکە ایاوی  کک

ۆ رکککک وکئ ەکەر ەکاە ئکایەرێ بکۆ الە ەۆکتاەرکککک تمکوتپێوەاا ک یگسککککخھخاە کو اکاە کەمکگ ەکدکەوگ تمککککتەکاوگکاە 
ێرکک تکاویرککخ ەاگھا ،کە تاەب تکە ئ ەکوتپێومکتاەب تکەوتککۆ پێدیتەسککخھ ەاگۆکەمە گااتکتێا ەرککخ کۆ کاوۆھاتکە

پاگخاەۆکگاتکەمە گاا کک ۆوتاە کتبکچوگر کئ ەکتو ژمکەمە اڵە تھ کرک وەاو کئ تم کرایتیگخاە ککتی و مەاوی ە التی کک
تو ژ کەمە اڵە تھ ،کۆ ی ەا کەاتھرکککدیکە شکککۆک ۆو ککتچاالەخاە ایاھاەااتمتکرککک وەاو کئ تمئکە کئ ەخھیخاە ک

ەکاوەا و کە رکککک وککتاتیتاکتە وی رککککخ امە یگرکاوە ەکا کۆ گکاتکەمە گاکاکە ە ە کاوکۆ گکاتکئ ەکتو ژماموامە ت ککامڕ
 کەم کەمە گااایکاوتر کامەاتب

لە سەەەرەتای دروسەەت بوونی کابینەی نۆیەمی ەکومەتی هەرێن گرنگی درا بە رێکخسەەتنەوەی پالنی ەکومەت بۆ  
گونجاو بۆیان تاکو بتوانن بەشداری بکەن لە گەشەپێدانی هەرێمی پشەتیوانی کردنی گەنجان ورەخساندنی یینگەی 

کوردسەەتان کە لە ئەنجامدا دوارۆیی خۆیان باشەەتر ئەبێ. یەکێو لەو نموونانەی دیار کە ئیسەەتا وەزارەتی پالندانان  
کاری  کاری لەسەەر ئەکات ، پەلە بکرێت بۆ پەسەەندکردنی یاسەای نوێی کار بە مەبەسەتی سەنوردارکردنی هێنانی کرێ

بیەانی بە هەمو جۆرەکەانیەوە تەاکو دەریەتی کەاری زیەاتر برەخسەەەەێەت بۆ گەنجەانی هەرێمی کوردسەەەەتەان. هەروەهەا، 
سەەەەەرقەالی جێبەجێ کردنی بەرنەامەیەکی هەمەجۆرە بۆ بەهێزکردنی کەرتی تەایبەت تەاکو ببێتە کەرتێکی بنیەاتنەر 

وسەەەەت بێەت کە کەار کردن لە کەرتی تەایبەت  وتوانەای دروسەەەەت کردنی هەلی کەاری هەبێەت وگەنجەان متمەانەیەان بۆ در
 جیاواز نیە لە کارکردن لە کەرتی گشتی وماف وئیمتیازاتیان پارێزراو دەبێت. 

هەمیشەە لە هەولدایە داتا وزانیاری دروسەت  بە هاوکاری لەگەل وەزارەتەکانی ەکومەتی هەرێن وەزارەتی پالندانان
ێژن لەسەەەر  ڕبەرنامە وسەەیاسەەەتەکان داب  رێیەکان تاکو بتوانکەیوبە پێی توانا وپێویسەەتییە هەنو بەردەسەەتبخاتە  



تم یومتۆکک  پێكهاتبوون لە م رووپێوهرخسەەتنى ئەسەەە  شەەداربوو لەكانى بەنەالیە  واقعبینانە بێت. بنەمای زانسەەتی و
ە ڕ ومە ویە تۆکارکککخۆکالتی ،ککک  / ،کتم یومتۆکوۆشکککربھا کتکالتی و مىکكوورکککخا ىکه امرکککخ  کئاەاو / پالگدیگا کک

ئیسەەەەتەا ئەم بەرهەمە ککكک ککتکتم یومتۆکتمو ئکتکالتیگۆکرێای هااائا اااان ااان   زگااانا هااان هده  / تىکپالگکدیگکاگىکرێای  یوهته
-10نى  مەتە  شەەیاو لە  كاران و الوانىرزههە 4392ل  گەوتن لەتیایدا چاوپێكە  كە دەولەمەندە ئەخەینە بەردەسەەت

30     
 
، داواکارین لە دامودەزگاکانی ەکومەت بەگرنگی بروانن بۆ نیشەەاندەرەکان ولێی ووردبنەوە  دراوهنج مسااااااا  

بۆ ئەوەی بتوانن پالنەکەانیەان رێەو بخەن بەپێی پێویسەەەەت وخواسەەەەتی گەنجەانی کوردسەەەەتەان کە لەم رووپێوە  
 دەنگیانمان بیست.

خراوە بیەانییە نێودەوڵەتیەکەان و بەپێی  بەهەمەان شەەەەێوە وەزارەتی رۆشەەەەنبیری و الوان بەهەمەاهەنگی لەگە  رێک
توانای دارایی، لەکارو هەوڵی بەردەوامدایە بۆ بەرزکردنەوەی وشەەەەیەاری الوان و هاوکاریکردنیەان تا بتوانن بەسەەەەەر 

بەشەەەێوەیەکی تەندروسەەەت و وشەەەیارانە و ئازادانە بڕیار  رێگری و لەمپەرەکانی ییانیان سەەەەرکەوتوبن. هەروەها 
لەم چوارچێوەیە وەزارەتی رۆشەەەنبیری و الوان لەسەەەتراتیژی کارنامەی خۆیدا، توێژی الوان    .لەییانی خۆیان بدەن

ئەەامەەانجی خۆی دانەەاوەو لەهەموو کەەایەکەەانی وەرزشەەەەی و  بەهەردووک رەگەزەکەی بەگرنگترین و سەەەەەرەکیترین 
  .رۆشنبیری و هونەری

 
هەیە لەگەل رێکخراوە نێودەولەتیەکان وبەتایبەتی سندوقی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ   یهیوادارین ئەو هاوبەشییە

 .دانیشتوان بەردەوام بێت بۆ خزمەت کردنی هەرێمەکەمان بە هەموو پێکهاتە وئاینەکان
 
 

 
 
  

 دارا رشید محمود د.                                                                      عیدسەمە ى ەە مەەە
 وەزیری پالندانان                                                       و الوان وەزیری رۆشنبیری 

 
 



 پێشەکی
تمئئەر چگئەیێلئاید ئئئدەستەی ئامامی ئەییمی ئوریدستەمسئستم چیئدیچ روئیێێی ر ئگ چەئئیئایچ مەئایگیروگئێگ چئ ئاید ئێ

چیشتتتتمچت ەیەوتمسئیەچئت  چیێە ئئتمیێدلگ ئومای ئتمویاتمسئئگئ یئەلیئی ئیێێەوتمسئێە،ئتیچت یێستتتتە وئومای ریت وئاتمئرێی وئ
ئوشەروم  .ئئئییشیسمە ئێژم گمچ ئئیییێەیدەر ئێ
ایەئستتتملوئئیئی رراتتتەیمسئئئ8 ێ سئامچئ ئئدێ  ئی گیرمچ چ ئایچ مایئستتتییەوییومچ ئیێێی ر ئەییەەومی سئێئ یەئی یمیتید ئێ

یمیمزگمومچ ئتمورئێەە یەتیومسئێدەستی تیئگمەیرییومسئئئە چ ئتیێ ێ ئایچ مایومسئئخیرویئئییدەست ئ یستییئامستە ئەییم ئێ
ستیمستیتیومچیمسئئئرچ  ووئ یگیلئئمیێدلگ ئەیچرێویر ئئئمسئیمکئئخیسئ یستییئئویام ئد تمئێچیشتمچ ەیەومسئێئەر چوئیالچیومچی

ئەییەەومی سئێ ێ س.ئ
ویئیمژە ئئئئاڵسستمئ  30-10ەییم ئ یئتیایچ ئئئئكمی سئێئ ێ چىیەهەیی ک  ێئ یئئڕچیرێچیریو ئەی بژم دی ێئئیئشت ر ە ئامامی ئئمێە

دەچئ ئگمرمسئئیئئئەییم ئی کئدەە ووئئیشتت  یریمسئو دئ یئێە ا  چیێە ئی ستتیمیەومچ ئایەئیێێی رەئێد چیشتتەر چ ئ%  ئئ39.5
ئیێێچ ئگیرمچ ئی یمسئویئایایشئایئیسە ئسییەوییمسئئرێئ یەئومیەئگیێیەری.

ێئیێێی رەویئئئیشی ئی سیمیەومچ ئئئئ١٧ ێ سئ یئدر ید رە ئایێئئچیشمچ ەیەومسئئمئگمرمسئدەدێموئ یئئمیێدلگ ئەییەەومی سئێئ
تیتمر  ئدەرمسئچیشتتتتمچ ەی ئئییدمێئ یئگم ئدەگ م ئ یئئر یەومچ ئتیچ یێستتتتە وئیییێەیدەوئیلشتتتتوبی  وئێەیەشوئدریرگ    وئئ
ومیو دسئ یگیلئە چیو ئئی ێئمدرچیمسئێەی اتیچئمچ چیمسئئمئئمیێدلگ ئژرمچیمسئێامستە ئئیشت  یرک دچیمسئ یئژرمچ ئومای ریت ئئ

ئدمسئگمرمسئدەئیووئ یێئئر ی چی ئییررەچ  ئئیئەی ارویێت ئیلژ چیرمسئەیری.ئمسئێی ئ یئەییمی ئوریدسەێێئامئر
ئئ2009 یێئچیشتتمچ ەی چی ئویئدەیویێتوئ یەئیێێی رەوئایێئگیچ مچی ئامیەەێ ئومکئو دچیمسئەیئرێئئمئدەیەێە ئێێ سئستتم  ئئ

ئئ2009یتمئێە،ئایوەییچ ت ئستتتتم  ئئەئ م.ئەییێەەتموئئیوتمیە وتمچ ئتیووی%30.4ئئئرێئئیئئ2019ئرێئئی ەئستتتتم  ئئئئ%40.1یمژەرتمسئئ
ەییەەوتمی سئێ ێ سئی یتمسئێ ریئویئگ چئە روئئئ%49.3.ئ یئ ریو ئت ەێەوئئ%72ئرێئئیئئئئ٢٠١٩ئرێئێ یئستتتتم  ئئ% 11.9یمژەوی ئئ

 ێ سئئئ%31 ئوتمیە.ئریو تکئ یئچیشتتتتمچت ەیەئد خمشتتتتکییەوتمسئایێەریئویئچزرکی ئئڵ ئەییویائئ  چتمێرتمچتئئ تیەموتمیەوتمچ ئئ کتمی ئئ
  قئەیتمێ ەەریو ئەلی ئ ی ێێیدئ یگیلئچتمێدیوتمچ ئت  ئ یئیشتتتت  ی ئدەویسئ یئوتمی ئگمئیگشتتتت ئێومای ریتییوتمسئویئئیئئت

ئەیری.
یمی ئیێی رەویئویئئیێییی ئئستریمست ئتیێ ێ ئ ییامچبیی چ ئدەستەی ئامامی ئەییمی ئوریدستەمسئایویەئێئتیی ئستیییییشتە

قیر  چیومچ ئویئایەئستتتملئیێێئییێ ئئرچیێەئئیئئد اتتتمەریێەئتر چیمسئایەئی یمیتیئئخیچیئئییدەستتت ئستتتییەی  ئامستتتەیچەئێ
ئد تمئئشتیک دچیێە ئئئییی ست ئئیشت ئئ(احی ئئ   روئهمءیەقیبئئ)ستیییییشتیمی ئیێێی رئێئئ(گضت ئشتر سئ بم )تمربیت ئئییمز سئئ

چیرێچیریتمسئو دئتتمئایەئئییەیایئەتمتیئد .ئستتتتریتمستتتت ئئییمز سئئییمرەئیی ئگشتتتتە ئ ێ سئێە ئ  ئویئوتمیمک ئئئرسێئد تتمئتی
 یئی امسئچمد  ئی ز چیو ئئئئییمرەئیی ئگشتتتە ئویئەمێومیامسئئرێسئ یستتتییەتم ئدەستتتەا ک دچ ئامامدەومیریومسئتمئومتمر ئێ

یدستتتەمسئئمئامچ ێئرچیمسئ یئستتتیییییشتتتە ئومی ئگمامسئامی ستتتەی ئئییمرەئییەومچ ئامامیئئکیروئ یئیمیمزگمومچ ئەییمی ئور
امژ چاتىئسترر  ئئئئوUNFPAئئایر  چ ئتمئومتمر ئیێێی رەوی.ئەییێەەمئستریمست ئستو ێق ئچیتیێەریوئ ترێەومسئئمئد چیشتەرێ س

 یئە بیەگئئئكویكیتمسىئاتمدد ئێئتتیاشتتتتەڵێیتمئئ ایویەئئمئەتمێوتمی UNICEFێئڕمكخ  ێ ئئئئSIDAی ت  سئئیهیتیچئىئێئئاتمەتیەتیئمئئ
ێئئئ ی  ق تی  UNFPAی ئیمكخ  ێ ئئچرموتیڕرەتمئكم مابیتمئئئئكەمیهدئیئتتمربیت ئئئئكتیك دچىئڕ یمیتتیاتماتمدهئئو دچ ئایەئیێێی رەئێ

 یئ ی  قئویئئییدەێ ەئ یستتتتییئە تنئئرێسئئكتییمكخ  ێهێستتتتەتم  ئئئئUNFPAئئی ئیمكخ  ێ ە ئ  ئچرموتیئئحییتمیئ بت   یىوىد.
ئ یگی یمس.

ئ
ئسی ێ سئاحی ئاحىئ   روئ              

ئیم  ئامامی ئەیسەییلكىئدهسیئئ                     ئئئ            ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ



 و جێكردنى رووپێجێبه  ى لهڕكنیكى و كارگێته كانى هتیم

 

 رێم:ى بااڵى ههلێژنه
          رێم ى ئامارى هه ستهرۆكى ده سه سیروان محمد محى الدین  •
ى و الوانزاره وه  /  الوان رى گشتىبهرێوه به   جمال حسين رحيم  •            تى رۆشنبیر
ى و الوانزارهوه  / رى گشتى الوان بهرێوه به ێگرى ج  ر خليل محمدزمهئه  •            تى رۆشنبیر
            ولێر رى ئامارى پارێزگاى هه بهرێوه به   سامان عزالدين رشيد  •
            رى ئامارى پارێزگاى سلێمانى  بهرێوه به   محمود عثمان معروف •
            رى ئامارى پارێزگاى دهۆك بهرێوه به  ان عبدالرزاق سليمانڤجيا •
            رمیانى گهرى ئامارى ئیداره بهرێوه به  ير گانهحيدر شمس اهلل جي •
           رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه به  ب.  رقيب بهاءالدين محمد  •

 

 :ارنامهی پرس ىوه داچوونهێو پ رانێرگوه كردن،ئاماده  مىیت
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه ب. به   رقیب بهاءالدین محمد  •
 رێمى ئامارى هه ستهده   / رشتیارى رووپێورپه سه ى.    فرین حمد علىبه  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا داتا ىوه شى شیكردنه به  ب.ى.  رێژین مامند حمد  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / تى ئامارى پارێزگاى دهۆكرایهبهرێوه به   صباح ابراهیم محمدطاهر  •
 رێمى ئامارى هه سته ده  / تى ئامارى پارێزگاى دهۆكرایهبهرێوه به   عصمت مجید  اسامه •

 

 

 



 

      كنیكى:ى تهلێژنه
 رێمى هه ى ئامار ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه ب. به   رقيب بهاءالدين محمد  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندىشتیارى ناوه رپه سه  احمد لیجل  رە دالو •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندىشتیارى ناوه رپه سه  احمد وهاب شهاب  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندىشتیارى ناوه رپه سه  تارا عبالغنى خليل •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه ى.    یحمد عل  نیفره ب •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  و داتا بیس وه شى شیكردنه ى. به   ريژين مامند حمد  •
 رێمى ئامارى هه ستهده   / ندىووردبینى ناوه   رسول قیمحمد توف •
 رێمى ئامارى هه ستهده   / ندىووردبینى ناوه   د یمج دیعبدالواح روێه •
 رێمى ئامارى هه ستهده   / ندىووردبینى ناوه   غانم حسن  دایشه •

 

 :( نموونه) ى سامپڵ وه نوێكدنه تیمى
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندى رشتیارى ناوه رپه سه  د یگوهدار محمدعلى سع •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندى رشتیارى ناوه رپه سه   احمد    نلیمراد ز •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / ندى رشتیارى ناوه رپه سه  رسول   قیمحمد توف •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه ى. سه    یحمد عل  نیفره ب •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / ولێرهه  ىئامار ب.  / رشتیارى ناوخۆرپه سه  میمحمد كر بیاد انڤی •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   میابراه م یسل  نیتحس •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   ژار بهرام محمود هه  •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه    محمد قادر شهله •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   بیسامى عبداهلل نق •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   احمد حسن  ادیئه  •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   فیقاسم شر ۆریه •



 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   ل یمحمد وداد جبرائ •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   حسن عبداهلل  وانیرمه •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   زانه ابوبكر رم اریختبه  •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   ق یخان اكرم صدۆش  •
 رێمهه ى ئامارى ستهده  / سلێمانى ىئامار ب.  / رشتیارى ناوخۆرپه سه  ران غفور سليمۆس •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    راز جمال فتاح  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   میعلى رح بوارێر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   م یبنار معصوم عبدالكر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   سازگار حسن على  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   حسن محمود بوارێر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    محمد دونیره فه  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    هادى محمد  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   نصرت غالب  بازێر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    غفار احمد محمد •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    على محمد بازێر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    ابوبكر قادر بابكر  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    م ینجات كر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   دیعلى محمود رش •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / دهۆك ىئامار ب.  / رشتیارى ناوخۆرپه سه  رافع محمدحافظ عبداهلل  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه  صباح ابراهيم محمد طاهر •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   كاوه عبدالباقي اسماعيل •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    ريبر اكرم صديق  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    فرهاد جالل نجم  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   زياد اسماعيل يونس •
 رێم  ى ئامارى هه تهسده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    ىكريم قادر عل  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   ىعباس رمضان نب •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   اسماعيل ىكمال عل  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    هلبين انور طاهر  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   ى ميكائيل طه حج •



 

 ران:تیمى ڕاهێنانى توێژه 
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شیكردنه شى ب. به   رقيب بهاءالدين محمد  •

 یدانى:تیمى كارى مه

 ولێر:تیمى هه -
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / ولێرب. ئامارى هه   / رشتیارى ناوخۆرپه سه  میمحمد كر  بیاد انڤی •
   تى گشتى الوان رایه بهرێوه به / ولێرب. الوانى هه  / رشتیارى ناوخۆرپه سه   احمد شكر مردان  •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه    عمر خدر  ۆماد •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   م یرباز كرسه  نینگره •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   میابراه  میسل نیتحس •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه   ل ی محمد وداد جبرائ •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه    ئاواز صابر ظاهر •
 رێم ى ئامارى هه سته ده  / ولێرب. ئامارى پارێزگاى هه  / رتوێژه    احمد حسن  ادیئه  •
 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / ولێر ب. الوانى هه  / رتوێژه   عمر  نیصدرالد هیسم •
 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / ولێر ب. الوانى هه  / رتوێژه   حسن  میسارا عبدالحك •
 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / ولێر ب. الوانى هه  / رتوێژه    على حمد  ڵماشه •
 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / ولێر ب. الوانى هه  / رتوێژه    ب یحب زیعز النیژ •
 رێم ى ئامارى هه ستهده / ولێرب. ئامارى هه / ووردبینى پرسیارنامه    عمر احمد  ایدیم  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده / ولێرب. ئامارى هه / ووردبینى پرسیارنامه    محمد بیغر ۆریه  •

 

 تیمى سلێمانى  -
 رێم ى ئامارى هه ستهده / ب. ئامارى سلێمات   / رشتیارى ناوخۆرپه سه  م یغفور سل  رانۆس •
 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / ب. الوانى سلێمانى / رشتیارى ناوخۆرپه سه نجم   دیسع دیعبدالواح ایرده •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    زیجالل عز ێ تر •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    راز جمال فتاح  •



 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    احمد على  اریختبه  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه   فامحمد مسته  دارید •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى سلێمانى / رتوێژه    محمد قادر  ه یناد •
 تى گشتى الوانرایهبهرێوه به  / ب. الوانى سلێمانى / رتوێژه   د یرشالم حمه باوان سه  •
 تى گشتى الوانرایهبهرێوه به  / ب. الوانى سلێمانى / رتوێژه   م یشاباز اهلل كرم ابراه  •
 تى گشتى الوانرایهبهرێوه به  / ب. الوانى سلێمانى / رتوێژه    محمد قادر داود  •
 تى گشتى الوانرایهبهرێوه به  / ب. الوانى سلێمانى / رتوێژه    محمد صالح  انڤ ئا •
 تى گشتى الوانرایهبهرێوه به  / ب. الوانى سلێمانى / رتوێژه    هاوكار محمد على  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ىب. ئامارى سلێمان / ووردبینى پرسیارنامه    چنار عمر محمد  •
 رێم ى ئامارى ههستهده  / ب. ئامارى سلێمانى / ووردبینى پرسیارنامه   محمد محمود النیش •

 

 تیمى دهۆك: -
 تى  ئامارى پارێزگاى دهۆك رایهبهڕێوهبه  / رشتیارى ناوخۆرپه سه  رافع محمدحافظ عبداهلل  •

 تى گشتى الوان رایهبه رێوه به / دهۆكب. الوانى  / رشتیارى ناوخۆرپه سه   سعيد حجي طاهر •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   كاوه عبدالباقي أسماعيل  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   صباح أبراهيم محمدطاهر •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    ريبر أكرم صديق •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه   ريجوان رشاد أسماعيل  •
 رێم  ى ئامارى هه ستهده  / ب. ئامارى پارێزگاى دهۆك / رتوێژه    هلز يونس سليمان  •
 تى گشتى الوان رایه بهرێوه به  / ب. الوانى دهۆك / رتوێژه    نيدار سعيد خليل  •
 تى گشتى الوان رایه بهرێوه به  / ب. الوانى دهۆك / رتوێژه   فيان فاظل أسماعيل  •
 تى گشتى الوان رایه بهرێوه به  / ب. الوانى دهۆك / رتوێژه    ميديا حسن افدل  •
 تى گشتى الوان رایه بهرێوه به  / ب. الوانى دهۆك / رتوێژه    ازاد عمر محمد  •
 تى گشتى الوان رایه بهرێوه به  / ب. الوانى دهۆك / رتوێژه   أسماعيل حسين علي  •
 رێم ى ئامارى ههستهده / ئامارى دهۆك / ووردبینى پرسیارنامه   عبدالرحمن احسان عبداهلل  •
 رێم ى ئامارى ههستهده / ئامارى دهۆك / ووردبینى پرسیارنامه   س یجرج لیئازاد اسماع •

 

 



 

 تۆماركردنى داتا:رشتیار و رپهسهتیمى 
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه ب. به   رقيب بهاءالدين محمد  •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا داتا ىوه شى شیكردنه ب. به ى.  مامند حمد  نیژێر •
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا داتا ىوه شى شیكردنه ب. به ى.   فرین حمد علىبه  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  حسن  قیفۆت نیسرو •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا   جبلى گرێج •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا مولود لیاسماع نگه رههس •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا   رشو طه  یهناف •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا   م یابراه مانۆچ •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  خالد  نیمحمد ام ۆرێه •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  سوزان موسى قادر •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  احمد خضر  زهبهن •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  ل یغفور اسماع نیوهش •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  مانێچرا رزگار سل  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  غازى اسعد  داهیش •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تۆماركارى داتا  حمدمصطفى یعل  هنبیز •

 

 :ITلۆجیا و زانیارى  كنهتیمى ته
 رێمى ئامارى ههستهده   م یدلدار على ابراه  •
  رێمى ئامارى ههستهده   م یكر لی وسام جم •
 رێمى ئامارى ههستهده  سى یمهدى على مال ع •
 رێمى ئامارى ههستهده  محمد  ونسیمحمد  •

 

 

 



 كارگێرى و دارایى:   تیمى
 رێمى ئامارى هه ستهده / رى كارگێرى به رێوهبه    عمر طاهر عزیز  •
 رێمى ئامارى هه سته ده / تى رى خۆیه به رێوهبه   محمود سلمان  لمانید •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رى ووردبینى به رێوهبه    بشار حسن على  •
 رێمى ئامارى هه ستهده / رى ژمێریارى به رێوهبه   كوردستان نجاة سامى  •
 رێمى ئامارى ههستهده  / ووردبینى    مؤمن خضر سلێمان  •
 رێمى ئامارى هه ستهده / ژمێریارى     نار عبدالقادر كامال كه  •
 رێمى ئامارى ههستهده / تى خۆیه   شیرین قاسم صۆفى •
 رێمئامارى ههى ستهده / تى خۆیه    كامران صابر طه  •

 

 :  رگرتن و پێدانوه تیمى  •
 رێمى ئامارى ههستهده  هدار حسۆ میرخان  •
 رێمى ئامارى ههستهده  رسول احمد  نجه له •
 رێمى ئامارى ههستهده   هانى على   شهله  •

 

 :  كانى ڕووپێو بردنى سایت و چااڵكییهڕێوه به تیمى •
 رێمى ئامارى ههستهده   سعاد بكر فقێ  •
 رێمى ئامارى ههستهده  ن برهان احمد چیمه  •
 رێمى ئامارى ههستهده   الر كمال سعید ته •

 

 :  تگوزارىخزمه تیمى •
 رێمى ئامارى ههستهده  اسماعیل احمد اسماعیل  •
 رێمى ئامارى ههستهده    هێمن صمد طه  •
 رێمى ئامارى ههستهده   صمد بابكر سعید   •
 رێمى ئامارى ههستهده  رباز محمد حسێن سه •
 رێمى ئامارى ههستهده  اسماعیل محمد  خنچه  •
 رێمى ئامارى ههستهده   حسن أغا  فاطمه  •



 

 :رێمى كوردستان هه ت بهى ڕاپۆرتى تایبهوه تیمى شیكردنه
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه ب. به   رقيب بهاءالدين محمد  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر    •

 

 :رێمى كوردستان هه ت بهڕاپۆرتى تایبه كردن و دیزاینىئاماده تیمى 
 رێم ى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا  داتا ىوه شى شیكردنه ب. به   رقيب بهاءالدين محمد  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / رشتیارى رووپێورپه سه  شوان عباس خضر    •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / یسهبو داتا داتا ىوه شى شیكردنهبه    رێژین مامند حمد  •
 رێمهه ى ئامارى ستهده  / تى اڵیه و كۆمه  رده روه كانى پهشى ئاماره به   فرین حمد على به  •
 رێمى ئامارى هه ستهده  / تى اڵیه و كۆمه  رده روه كانى پهشى ئاماره به   أبوبكر على نجه له  •

 

 (UNFPA)ن  كان بۆ دانیشتواكگرتووه یهوه تهصندوقى نههاوكارى  تیمى
 پرۆگرامى الوان پسپۆر له   عطا   اسادیخاتوو  •
 پێدانشهدانیشتوان و گهپرۆگرامى  پسپۆر له    عصام طه د.  •
 رپرسى هاوكارى پرۆگرامى الوانبه   رێز محمد شوانبه  •
 پرۆگرام  پۆر له پس   خاتوو سها نمر  •

 

 ( UNICEF)  كان بۆ مندااڵنكگرتووه یهوه تهرێكخراوى نههاوكارى  تیمى •
 ن و الوان كارارزه شى هه رى به بهرێوه به   رنسن ز سوماد رێزبه  •
 و باشوور  دنناوه  كانىه ناوچ پرۆگرامى الوان له  رپرسىبه   لیاسرى یس ئهرێز قه به  •
 باكور  ىناوچه  پرۆگرامى الوان له  رپرسىبه   ختیار حسێن رێز به به  •
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:1ــ1خشتەى
تایبەتمەندىییەسەرهکیەکان انەکانبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنبەپێ   ز  
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44

:2ــ1خشتەى
تایبەتمەندییەسەرهکییەکان انبەپێ   ز  

انەکانبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنلەگەڵخێ  ز  
ڕێژهىنموونەىخێ  داتاکان)دابەشبوونز
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47
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49

:7ــ1خشتەى
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:8ــ1خشتەى
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انبۆ ز  

خێ  انوتێكڕاىژمارهىژوورهکانوژمارهىئەندامانز ز  
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:11ــ1خشتەى
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ساڵ
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ا
ساڵ

55

:13ــ1خشتەى
تایبەتەمەندییە ۆروجۆرىکاریگەرییەکانبەپێ   ىوتێ  ژ انەکانبەگوێرهىبهركهوتنیانبەتوندوتێ  ز  

رێژهىخێ  دابەشبوونز

سەرهکییەکان
56

:14ــ1خشتەى
تەمەن ۆریانلهسهربووهلەگرونى ىوتێ  ژ انکەکاریگەرىتوندوتێ  ز  

خێ  ڕێژهىئەندامانز وبەگوێرهى(30ــ10)دابەشبوونز
ا

ساڵ

57تایبەتمەندییەسەرهکییەکان

انتەمەن:دووهم ز  
خێ  ن(30-10)زانیاریئەندامانز

ا
58ساڵ

:1ــ2خشتەى
تایبەتمەندىییەسەرهکیەکان انەکانبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنبەپێ   ز  

نموونەىخێ  دابەشبوونز

(داتاکانوهزننەکراوه)
59

:2ــ2خشتەى
تایبەتمەندییەسەرهکییەکان انبەپێ   ز  

انەکانبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنلەگەڵخێ  ز  
ڕێژهىنموونەىخێ  داتاکان)دابەشبوونز

(وهزننەکراوه
60

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان:3ــ2خشتەى انەکانبەگوێرهىجۆرىیەکەىنیشتەجێبوونبەپێ   ز  
ڕێژهىخێ  61دابەشبوونز

:4ــ2خشتەى
تایبەتمەندییەسەرهکییەکان یەکەىنیشتەجێبوونبەپێ   وخاوهنداریەنى انەکانبەگوێرهىجۆرىنیشتەج   ز  

ڕێژهىخێ  دابەشبوونز
62

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان:5ــ2خشتەى انەکانبەگوێرهىجۆرىنشینگەوبەپێ   ز  
ڕێژهىخێ  63دابەشبوونز

:6ــ2خشتەى
تایبەتمەندییەسەرهکییەکان انبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنبەپێ   ز  

خێ  نموونەىئەندامانز (داتاکانوهزننەکراوه)دابەشبوونز
64

:7ــ2خشتەى
تایبەتمەندییەسەرهکییەکان انبەگوێرهىئەنجاىمچاوپێکەوتنبەپێ   ز  

خێ  ڕێژهىنموونەىئەندامانز داتاکانوهزن)دابەشبوونز

(نەکراوه
65

:8ــ2خشتەى
 انلەتەمەنز ز  

خێ  ڕێژهىنموونەىئەندامانز کەچاوپێکەوتنیانبەتەواوىئەنجامداوهبەگوێرهى(30ــ10)دابەشبوونز
ا

ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان تەمەنبەپێ   گروپەکانز
66

:9ــ2خشتە
انلەیهكهىنیشتهجێبوونوتێکڕاىژمارهىئەندامانبۆ ز  

خێ  انەکانبەگوێرهىژمارهىژوورهکانوئەندامانز ز  
ڕێژهىخێ  دابەشبوونز

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان(قهرهباڵغز)هەرژورێک بەپێ  
67

:10ــ2خشتەى
انبۆ ز  

خێ  انوتێكڕاىژمارهىژوورهکانوژمارهىئەندامانز ز  
خێ  ژمارهىئەندامانز انەکانبەگوێرهىگروپهكانز ز  

ڕێژهىخێ  دابەشبوونز

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان هەرژوورێکبەپێ  
68

:11ــ2خشتەى
تەمەن انوئەندامانز ز  

خێ  ئەندامانز گشێى بەگوێرهىتایبەتمەندییەسەرهکییەکان(30ــ10)دابەشبوونز
ا

ساڵ

69(داتاکانوهزننەکراوه)

کردن:سێیهم  
فێ  ن(30-10)تایبەتبەوكهسانهىکەبەردهوامنلەخوێندنتەمەنیان/بەشژ

ا
70ساڵ

:1ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ (30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىئەوقۆناغەىئیستاتێیدانوبەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان
71

:2ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ (30-10)دابەشبوونز بەئاسێى ز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىئارهزووکردنبۆگەیشتى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ  
72



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:3ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تایبەتمەندییە(30-10)دابەشبوونز خوێندنوبەپێ   کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىکەرنى

ا
ساڵ

سەرهکییەکان
73

:4ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ ناپۆىلو(30-10)دابەشبوونز کیەکانز

ا
کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىبەشداریکردنیانلەچاڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنبەپێ   کەرنى
74

تەمەن:5ــ3خشتەى مدهرانز
ا
ڕێژهىوهڵ (30-10)دابەشبوونز ز ڕازیبوونیانلەمبوارانەىکەدابت  کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىئاسێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   ىکناپۆىلوکەرنى
ا
چاڵ کارىبۆئەنجامدانز  

کراوهلەدامەزراوهىفێ 

75

:6ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ پەیوهندىخۆیانلەگەڵ(30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىوهصفکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   انوکەرنى ژ  
دهستەىوانەبێ 

76

:7ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ ئەمخزمەتگوزارییە(30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىوهصفیانبۆئاسێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنبەپێ   کارىوکەرنى  
پێشکەشکراوانەلەدامەزراوهىفێ 

78

:8ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
(30-19)ڕێژهىوهڵ اردنز ژ ئامادهییانتەواوکردووهبەگوێرهىهەڵێ 

ز
کەبەردهوامنلەخوێندنوقۆناغ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   پسپۆڕىئێستایانوکەرنى
81

:9ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ (30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىڕازیبوونیانلەڕێگاوشێوازهکانز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   نەوهوکەرنى وانەووت
82

:10ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ کتیبخانەلهدامەزراوهى(30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىبەکارهێنانز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   کارىوکەرنى  
فێ 

84

:11ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ (30-10)دابەشبوونز

ا
کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىپابەندبوونیانبەدهوامکردنلەمساڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنەىئێستاوهۆکارىدابڕانلەخوێندنوبەپێ  
86

:12ــ3خشتەى

تەمەن مدهرانز
ا
ڕێژهىوهڵ باوهڕبوونیان(30-10)دابەشبوونز کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىڕاوهرگرتنیانلەئاسێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییە خوێندنوبەپێ   بارودۆخیانلەداهاتووداوکەرنى کردنز بڕوانامەیارمەتیدهرهبۆباشێى بەوهىکەبەدهستهێنانز

سەرهکییەکان

88

:13ــ3خشتەى
تەمەن ڕێژهىوهالمدهرانز کییەئابوورییەکانیان(30-10)دابەشبوونز

ا
چاڵ کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىئەنجامدانز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان خوێندنوبەپێ   لەدواىکاتەکانز
90

:14ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىئەوشوێنانەىکەبەشدارییانتێداکردووه(30-10)دابەشبوونز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان یانتەکنیىکوبەپێ   پیشەنى
کردنوڕاهێنانز  

بۆبەرنامەىفێ 
91

:15ــ3خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
(30-10)ڕێژهىوهڵ کردنوڕاهێنانز  

ڕووکردنەالوانلەفێ  کەبەردهوامنلەخوێندنبەگوێرهىهۆکارهکانز
ا

ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان یانتەکنیىکوبەپێ   پیشەنى
92

:چوارهم ن(30-10)کارکردنوکاردنبۆتەمەنز
ا
93ساڵ

:1ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
94

:2ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
95

:3ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
97

:أ4ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
98

:ب4ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
100

:ج4ــ4خشتەى
مدهرانەىتەمەن

ا
چاوپێکەوتن(30-10)ڕێژهىئەموهڵ وبۆخۆیانکاردهکەنلەماوهىحەوترۆژىپێشئەنجامدانز ز ساڵت 

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان بەگوێرهىجۆرىئەوپیشەیەىئەنجامیدهدهنوبەپێ  
102

:د4ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
104

:و4ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
106

:أ5ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
108

:ب5ــ4خشتەى
مدهرانەىتەمەن

ا
چاوپێکەوتن(30-10)ڕێژهىئەموهڵ وخاوهنکارنوکاردهکەنلەماوهىحەوتڕۆژىپێشئەنجامدانز ز ساڵت 

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان بەگوێرهىئەوکەرتەىکارىتێدادهکەنوبەپێ  
109

:ج5ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
110

:د5ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
111

:و5ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
112



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:أ6ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
113

:ب6ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
114

:ج6ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
115

:د6ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
116

:و6ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
117

:أ7ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
118

:ب7ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
119

:ج7ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
120

:د7ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
121

:و7ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
122

:أ8ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
123

:ب8ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
124

:ج8ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
125

:د8ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
126

:و8ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
127

:أ9ــ4خشتهى
مدهرانهىتهمهن

ا
چاوپێكهوتن(30-10)رێژهىئهموهڵ بهكرێكاردهكهنلهماوهىحهوتڕۆژىپێشئهنجامدانز ز ساڵت 

تايبهتمهندييهسهرهكييهكان كاركردنلهههفتهدابهپێ   هكانز  
بهگوێرهىژمارهىكاتژمێ 

128

:ب9ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
129

:ج9ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
130

:د9ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
131

:و9ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
132

:أ10ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
133

:ب10ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
134

:ج10ــ4خشتەى
مدهرانهىتهمهن

ا
چاوپێكهوتن(30-10)رێژهىئهموهڵ وبۆخۆیانکاردهکەنلهماوهىحهوتڕۆژىپێشئهنجامدانز ز ساڵت 

تايبهتمهندييهسهرهكييهكان بۆيهكهمجاردهستيانبهكاركردنكردووهبهپێ   بهگوێرهىتهمهنيانكانى 
125

:د10ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
136

:و10ــ4خشتەى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
137



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:11ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
138

:12ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
139

:13ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
141

:14ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   ئەنجامدانز
142

:15ــ4خشتهى
تەمەن مدهرانز

ا
ڕێژهىوهڵ تاکەکەسلەماوهىحەوترۆژىپێش(30-10)دابەشبوونز بەگوێرهىبارىکارکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییەسەرهکییەکان چاوپێکەوتنوبەپێ   143ئەنجامدانز

:پێنجەم بۆتەمەنز تەندروسێى ن(30-10)بەشژ
ا
144ساڵ

:1ــ5خشتەى
تهمهن مدهرانز

ا
بۆوهڵ ڕێژهنى

وبه(30-10)دابهشبوونز تهندروستیانبهشێوهیهىكگشێى بارودۆجز ههڵسهنگاندنز بهپێ  
ا

ساڵ

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
145

:2ــ5خشتهى
دیاریكراوىدرێژخایهنیانههیهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان مدهرانهىكێشهىتهندروسێى

ا
ئهووهڵ ڕێژهنى

دابهشبونز
146

:3ــ5خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

كاردهكاتهسهر(30-10)دابهشبوونز ساڵبهگوێرهىڕاوبۆچونیانلهبارهىئهوهۆكارانهىكهبهنهرێێز

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان گهنجانبهپێ   تهندروسێى
147

:4ــ5خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ینئهوكارانهىكهبهردهوامدهیكهنبۆچاودێرىتهندروستیانوبه(30-10)ڕێژهىوهڵ گرنگێى ساڵبهپێ  

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
149

:5ــ5خشتەى
تهمهن مدهرانز

ا
یانرووداویانبهركهوتن(30-10)ڕێژهىوهڵ دووچارىنهخۆشژ سهردانیكردنیانلهكانى بهگوێرهىشوێێز

ا
ساڵ

ڕۆژىڕابردوووهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان30لهماوهى
151

:6ــ5خشتەى
 مدهرانز

ا
وبهگوێرهى(30-10)ڕێژهىوهڵ یارمهنى وهرگرتێز سهردانیكردنیانبهمهبهسێى شوێێز اردنز ژ بهگوێرهىههڵێ 

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان
153

:7ــ5خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

بهگوێرهىڕادهیڕازیبوونیانلهخزمهتگوزارىپێشكهشكراولهدامهزراوه(30-10)دابهشبوونز
ا

ساڵ

154تهندروستیهكانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان

:شەشەم نەخۆشییەگوازراوهکانلەرێگایسێكسبۆتەمەنز ن(30-18)بەشژ
ا
155ساڵ

:1ــ6خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

ئایدزوبهگوێرهىتایبهتمهندیيه(30-18)دابهشبوونز گوێبیستبوونیانلهسهرنهخۆشژ بهپێ  
ا

ساڵ

سهرهكیيهكان
156

:2ــ6خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ اوهسێكسیهكانوبهگوێرهى(30-18)ڕێژهنى زانیاریانلهسهرنهخۆشیهگواسێى ههبوونز بهپێ  

ا
ساڵ

تایبهتمهندیيهسهرهكیيهكان
157

:3ــ6خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
گواستنهوهىنهخۆشیهگوازراوهسێكسیهكان(30-18)ڕێژهیوهڵ ڕێگاكانز زانیێز بهپێ  

ا
وبهگوێرهى(ئایدز)ساڵ

تایبهتمهندیيهسهرهكیيهكان
158

:4ــ6خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ اوهسێكسیهكان(30-18)ڕێژهنى لهنهخۆشیهگواسێى ز خۆپاراستى تواناىئاماژهدانیانبهڕێگاكانز بهپێ  

ا
ساڵ

159وبهگوێرهىتایبهتمهندیيهسهرهكیيهكان(ئایدز)

حهوتهم :بەشژ ینهلهتهمهنز  
منداڵبوونبۆنێ  نوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)تهندروسێى

ا
ه15ساڵ ساڵكهمێى

160

:1ــ7خشتهى

 ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
زانیاریلهسهر(15)ساڵ بهدهستهێنانز هبهپێ   ساڵكهمێى

بالغبوونوهسهرچاوهىئهوزانیاریانهوبهگوێرهىتایبهتمهندییه
ز

كهڕوودهداتلهماوهىقۆناغ گۆڕانكاریهجهستهییهكانز

سهرهكییهكان

161

:2ــ7خشتهى

 ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
ئهوزانیاریانهىكه(15)ساڵ وهرگرتێز هبهپێ   ساڵكهمێى

بالغبوونوبهگوێرهىتایبهتمهندییه
ز

گۆڕانكاریهجهستهییهكانیانلهماوهىقۆناغ كهوهریانگرتووهلهسهرروودانز ز پێویستى

سهرهكییهكان

163

:3ــ7خشتهى

 ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
(15)ساڵ راوبۆچوونیانلهسهرتهمهنز هبهپێ   ساڵكهمێى

بالغبوونوبهگوێرهىتایبهتمهندییه
ز

گۆڕانكارییهجهستهییهكانیانلهماوهىقۆناغ زانیاریلهسهرروودانز گونجاوبۆوهرگرتێز

سهرهكییهكان

164

:4ــ7خشتهى

 ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
(15)ساڵ سهردانیكردنیانبۆشوێێز هبهپێ   ساڵكهمێى

سێكىسومنداڵبوونبهگوێرهىتایبهتمهندییه تایبهتبهتهندروسێى گرفێى بوونز زانیاریلهكانى پهیوهندیداربهوهرگرتێز

سهرهكییهكان

165

:5ــ7خشتهى
 ینهتهمهنز  

ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 
ا

ڕاوبۆچوونیانلهسهر(15)ساڵ وهرگرتێز هبهپێ   ساڵكهمێى

كوڕانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ىكردنز گونجاوبۆهاوسهرگێ 
تهمهنز

166



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:6ــ7خشتهى ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
ڕاوبۆچوونیانلهسهر(15)ساڵ وهرگرتێز هبهپێ   ساڵكهمێى

ىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان كچانوهتێكراىتهمهنیانبۆهاوسهرگێ 
ىكردنز گونجاوبۆهاوسهرگێ 

تهمهنز

167

:7ــ7خشتهى ینهتهمهنز  
ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 

ا
ڕاوبۆچوونیانلهسهر(15)ساڵ وهرگرتێز هبهپێ   ساڵكهمێى

نوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
ا
كوڕیانكچكهدهیانهوێتههیانبێتوتێكڕاىژمارهىمنداڵ نز

ا
ژمارهىگونجاوىمنداڵ

168

:8ــ7خشتهى
 ینهتهمهنز  

ئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ریژهىنێ 
ا

زانیاریدهربارهىئهو(15)ساڵ ههبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ڕىدهكهنوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ڕێگایانهىكهڕێگرىلهسكێى
169

:9ــ7خشتهى ینهتهمهنز  
نێ  ڕێژهنى

بارىهاوسهردارىوبهگوێرهىتایبهتمهندیهسهرهكیهكان(10-30)دابهشبوونز بهپێ  
ا

171ساڵ

:10ــ7خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ینهىهاوسهرداریانئهوانهىپێشێى  
نێ  ڕێژهنى

(30-10)دابهشبوونز تهمهنیانلهكانى بهپێ  
ا

ساڵ

ىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان یهكهمهاوسهرگێ 
172

:11ــ7خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ینهىهاوسهرداریانئهوانهىپێشێى  
نێ  ڕێژهنى

ژمارهوتێكڕاى(30-10)دابهشبوونز بهپێ  
ا

ساڵ

هاوسهرهكانیانوبهگوێرهىتایبهتمهندیهسهرهكیهكان
173

:12ــ7خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ینهىهاوسهرداریانئهوانهىپێشێى  
نێ  ڕێژهنى

(30-10)دابهشبوونز پشكنیێز كردنز بهپێ  
ا

ساڵ

كردنوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان نى پزیشىکپێشهاوسهرگێ 
174

:13ــ7خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ینهىهاوسهرداریانئهوانهىپێشێى  
نێ  ڕێژهنى

بهپێێراوبۆچوونیان(30-10)دابهشبوونز
ا

ساڵ

دهربارهىماوهىگونجاوىنێواندوومنداڵوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
175

:14ــ7خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ینهىهاوسهرداریانئهوانهىپێشێى  
نێ  گفتوگۆكردنیانلهگهڵ(30-10)ڕێژهنى بهپێ  

ا
ساڵ

دهربارهىههندێكبابهتوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ز هاوسهرهكانت 
176

:15ــ7خشتهى
ینهىهاوسهردارتهمهن  

ڕى(30-10)ڕێژهینێ  ڕێگرىكردنلهسكێى
ئهوانهىخۆیانیانهاوسهرهكانیانڕێگایهكلهڕێگاكانز

ا
ساڵ

بهكارهاتوووبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان جۆرىڕێگاكانز بهپێ   ز بهكاردههێتز
177

ینهىهاوسهردارتهمهن:16ــ7خشتهى  
نێ  ڕێژهنى

ڕێگرىكردن(30-10)دابهشبوونز ئهوانهىخۆیانیانهاوسهرهكانیانڕێگایهكلهڕێگاكانز
ا

ساڵ

ڕىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان هۆكارىڕێگرىلهسكێى
بڕیاردهربهبهكارهێنانز بهپێێالیهنز ز ڕىبهكاردههێتز لهسكێى

179

:17ــ7خشتهى
ینهىهاوسهردارتهمهن  

ڕێگرىكردنله(30-10)ڕێژهىنێ  ئهوانهىخۆیانیانهاوسهرهكانیانهیچڕێگایهكلهڕێگاكانز
ا

ساڵ

هۆكارىبهكارنههێنانیانووبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان بهپێ   ز ڕىبهكارناهێتز سكێى
180

ههشتهم :بەشژ منداڵبوونبۆمێینهلهتهمهنز نوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)تهندروسێى
ا
ه15ساڵ ساڵكهمێى

182

زانیارىلهسهر(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)ڕێژهىمێینهتهمهن:1ــ8خشتهى وهرگرتێز هبهپێ   ساڵكهمێى

باڵغبوونوهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
ز

كهڕوودهداتلهماوهىقۆناغ گۆڕانكاریهجهستهییهكانز

183

:2ــ8خشتهى

مێینهتهمهن ڕێژهنى
هوزانیارىانوهرگرتووه(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز ساڵكهمێى

ئهوزانیاریانهىوهریانگرتووه بهپێویستزانیێز باڵغبوونوبهپێ  
ز

كهڕوودهداتلهماوهىقۆناغ لهسهرگۆڕانكاریهجهستهییهكانز

بهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان

185

مێینهتهمهن:3ــ8خشتهى ڕێژهنى
ڕاوبۆچوونیان(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ئهمجۆرهزانیاریانهبۆمێینه گونجاوبۆپێدانز الوانوهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان/لهسهرتهمهنز

186

:4ــ8خشتهى

مێینهتهمهن ڕێژهنى
ئهوشوێنهى(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

كێشهىپهیوهندیداربه ههبوونز زكردندا,سووڕىمانگانه)پهیوهندىپێوهدهكهنلهكانى مێ 
شلهله,سووتانهوهلهكانى دهردانز

وبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(هتد.....,ئهنداىمزاوزئ

187

مێینهتهمهن:5ــ8خشتهى ڕێژهنى
ڕاوبۆچونیان(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان هاوسهرگێ 
كوڕانوهتێكڕاىتهمهنز نكردنز گونجاوبۆهاوسهرگێ 

دهربارهىتهمهنز

188

مێینهتهمهن:6ــ8خشتهى ڕێژهنى
ڕاوبۆچونیان(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان هاوسهرگێ 
كچانوهتێكڕاىتهمهنز نكردنز گونجاوبۆهاوسهرگێ 

دهربارهىتهمهنز

189

:7ــ8خشتهى
مێینهتهمهن ڕێژهنى

ڕاوبۆچونیاندهربارهى(15)ساڵئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ژمارهىگونجاوىمنداڵلهكوڕولهكچوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ههبوونز
190

:8ــ8خشتهى
مێینهتهمهن ڕێژهنى

ڕاوبۆچونیانلهسهر(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

دوومنداڵوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ماوهىگونجاوىنێوانبوونز
191

:9ــ8خشتهى
مێینهتهمهن ڕێژهنى

ڕاوبۆچونیانلهسهر(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

نوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ڕ مهترشلهماوهىسكێى هۆكارهكانز
192

:10ــ8خشتهى

مێینهتهمهن ڕێژهنى
ڕاوبۆچونیانلهسهر(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

نوبهگوێرهى ڕ لهماوهىسكێى
ز پشكنت  بهمهبهسێى سهرهتانى

چاودێرىتهندروسێى ژمارهىسهردانیكردنیانبۆبنكهكانز

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان

194

:11ــ8خشتهى
مێینهتهمهن ڕێژهنى

زانیاریانلهسهر(15)ساڵوئهوانهىهاوسهردارنوتهمهنیانله(30-15)دابهشبوونز هبهپێ   ساڵكهمێى

ڕىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ڕێگرىلهسكێى
ڕێگاكانز

195

مێینهتهمهن:12ــ8خشتهى ڕێژهنى
وبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)دابهشبوونز اندارنى

ز  
بارىخێ  197ساڵبهپێ  



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:13ــ8خشتهى ییانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 
مێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى ڕێژهنى

ساڵبهگوێرهىتهمهنیان(30-10)دابهشبوونز

ىكردنیانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان هاوسهرگێ 
یوتێكڕاىتهمهنیانلهكانى یهكهمهاوسهرگێ 

لهكانى

198

:14ــ8جدول ییانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 
مێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى ڕێژهنى

(30-10)دابهشبوونز ساڵبهگوێرهىئهنجامدانز

كردنوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان نى پزیشىکبۆخۆیانوهاوسهرهكانیانپێشهاوسهرگێ  پشكنیێز

199

:15ــ8خشتهى
 ییانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

مێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى ڕێژهنى
گفتوگۆكردنیان(30-10)دابهشبوونز ساڵبهپێ  

لهبارهىههندێكبابهتهوهلهگهڵهاوسهرهكانیانبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
200

:16ــ8خشتهى
ڕى(30-10)ڕێژهیمێینههاوسهردارتهمهن ڕێگریكردنلهسكێى

ساڵئهوانهىخۆیانوهاوسهرهكانیانهۆكارهكانز

جۆرىهۆكارىبهكارهاتوووبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان بهپێ   ز بهكاردههێتز
201

ڕى(30-10)ڕێژهیمێینههاوسهردارتهمهن:17ــ8خشتهى ڕێگریكردنلهسكێى
ساڵئهوانهىخۆیانوهاوسهرهكانیانهۆكارهكانز

ڕىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ڕێگریكردنلهسكێى
هۆكارهكانز بڕیاردهربهبهكارهێنانز الیهنز بهپێ   ز بهكاردههێتز

203

:18ــ8خشتهى
و(30-10)ڕێژهیمێینههاوسهردارتهمهن ز ڕىبهكارناهێتز ڕێگریكردنلهسكێى

ساڵئهوانهىخۆیانوهاوسهرهكانیانهۆكارهكانز

ڕىوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ڕێگریكردنلهسكێى
بهكارنههێنانز هۆكارهكانز بهپێ  

204

:19ــ8خشتهى یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 
(30-10)ڕێژهیمێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى تهمهنیانلهكانى ومنداڵیانبووهبهپێ  

ا
ساڵ

یهكهموبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
ا

منداڵ لهدایكبوونز یهكهموهتێكراىتهمهنىانلهكانى منداڵبوونز

206

:20ــ8خشتهى

 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 
مێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى ڕێژهنى

ومنداڵیانبووهوچاودێرىو(30-10)دابهشبوونز
ا

ساڵ

ڕىوه سهردانیكردنیانلهماوهىكۆتاسكێى
ژمارهىجارهكانز ىبهپێ   تهندروستیانوهرگرتووهلهماوهىكۆتاسكێى

بهدواداچوونز

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان تێكڕاىسهردانیكردنیانوبهپێ  

207

:21ــ8خشتهى

 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 
ومنداڵیانبووهوچاودێرىوبه(30-10)ڕێژهىمێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى

ا
ساڵ

ڕىوبهگوێرهى ئهوالیهنانهىكهسهردانیكردووهلهماوهىسكێى ىبهپێ   تهندروستیانوهرگرتووهلهماوهىكۆتاسكێى
دواداچوونز

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان

208

:22ــ8خشتهى
 یانكردووهلهتهمهنز هاوسهرگێ 

ئهوشوێنانهى(30-10)ڕێژهىمێینههاوسهرداروئهوانهىپێشێى ومنداڵیانبووهبهپێ  
ا

ساڵ

منداڵهكانیانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان 209سهردانییانكردووهبۆلهدایكبوونز

نۆیهم :بەشژ ن(30-10)بارىخۆراكبۆتهمهنز
ا
210ساڵ

:1ــ9خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

ڕاوبۆچونیاندهربارهىكێشیانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)دابهشبوونز بهپێ  
ا

ساڵ
211

:2ــ9خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

ههركارێك(30-10)دابهشبوونز ئێستایانوههڵسانبهئهنجامدانز كێىسژ ئارهزوویگۆڕیێز بهپێ  
ا

ساڵ

بهوكێشهىئارهزووىدهكهنوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان ز بۆگهیشتى
212

:3ــ9خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

بهوكێشهىئارهزووىدهكهنوبه(30-10)دابهشبوونز ز ههركارێكبۆگهیشتى كردنز بهپێ  
ا

ساڵ

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
213

:4ــ9خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

ڕۆژانهىژهمهخۆراىکبهیانیانوبهگوێرهىتایبهتمهندییه(30-10)دابهشبوونز خواردنز بهپێ  
ا

ساڵ

سهرهكییهكان
214

:5ــ9خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

الهههفتهیهكداو(30-10)دابهشبوونز  
ژهمهخۆراىکخێ  خواردنز ژمارهىجارهكانز بهپێ  

ا
ساڵ

215بهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان

دهیهم تهمهن:بەشژ وكاتهبهتاڵهكانبۆكهسانز یهنى
ا
وكۆمهڵ دهروونز ن(30-15)تهندروسێى

ا
216ساڵ

:1ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ڕاوبۆچونیاندهربارهىئهوبابهتانهىكهئهولهویهتیانپێدهدهنلهئێستاداوبه(30-15)ڕێژهىوهڵ بهپێ  

ا
ساڵ

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
217

:2ــ10خشتهى
تهمهن دهدهنلهداهاتووهیهىكنزیكوبه(30-15)ڕێژهىكهسانز بهدیهێنانز

ا
ینئهوئامانجانهىههوڵ گرنگێى بهپێ  

ا
ساڵ

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
219

:3ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
(30-15)ڕێژهىوهڵ بووهیانههروهكوخۆیماوهتهوهیانخراپێى ژیانیانباشێى ز ئهوانهىكهدهتواننبڵت 

ا
ساڵ

وبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان بووهبهشێوهیهىكگشێى
221

تهمهن:4ــ10خشتهى مدهرانز
ا
دهبێتیان(30-15)ڕێژهىوهڵ لهئێستابهدواوهبۆماوهىساڵیكژیانیانباشێى ز ئهوانهىكهدهتواننبڵت 

ا
ساڵ

وبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان دهبێتبهشێوهیهىكگشێى ههروهكوخۆیدهمێنێتهوهیانخراپێى

222

تهمهن:5ــ10خشتهى مدهرانز
ا
دیاریكردنیانبۆئهوبابهتانهىكهدهبنههۆىدڵهراوكێیان(30-15)ڕێژهىوهڵ وبهپێ  

ا
223ساڵ

:6ــ10خشتهى
   ' تهمهن خواردنهوهىكحوللهالیهنالوانهوهوبهپێ  (30-15)ڕێژهىكهسانز ڕاوبۆچوونیانبۆهۆكارهكانز بهپێ  

ا
ساڵ  

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان
224

:7ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
خواردنهوهىماددههێوركهرهوهكانوهۆشبهرهكان(30-15)ڕێژهىوهڵ ڕاوبۆچوونیانبۆهۆكارهكانز بهپێ  

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان لهالیهنالوانهوهوبهپێ  
226

:8ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
كهمهوهیهكێكلههاوتهمهنیانكهخوویهىكدیاریكراویانههیه(30-15)ڕێژهىوهڵ ناسینىانبهالیهنز بهپێ  

ا
ساڵ

228

:9ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
یهكێكلهمكردارانهیانكردووه(30-15)ڕێژهىوهڵ ئهوانهىئهزموونز

ا
جگهرهكێشان)ساڵ

گهله,  
بهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(هتد...حشیشه,نێ 

229

:10ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
اوىرۆژانهبهگوێرهىتایبهتمهندییه(30-15)ڕێژهىوهڵ ئهوانهىجگهرهدهكێشنوژمارهىجگهرهىكێشژ

ا
ساڵ

سهرهكییهكان
230



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:11ــ10جدول
تهمهن مدهرانز

ا
یهكێكله(30-15)ڕێژهىوهڵ كێشانز ئهوانهىئهزموونز

ا
گهله,جگهره)ساڵ  

ۆنز,نێ  گهلهىئهلكێى  
ههبووهبه(نێ 

ئهوتهمهنهىدهستیانپێكردووهوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان پێ  
231

:12ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ئهوكهسهى(30-15)ڕێژهىوهڵ وازهێنانیانداوهبهپێ  

ا
جگهرهكێشانیانههبووهوههوڵ ئهوانهىئهزموونز

ا
ساڵ

كهڕازیكردووهبۆوازهێنانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
232

:13ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ئهوانهىتواناوبههرهىتایبهتیانههیهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)ڕێژهىوهڵ

ا
ساڵ

233

:14ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
توانا(30-15)ڕێژهىوهڵ وچاودێرىدهكرێنبۆپهرهپێدانز ئهوانهىتواناوبههرهىتایبهتیانههیهوهپاڵپشێى

ا
ساڵ

ئهوكهسانهىكهپاڵپشتیاندهكهنوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان وبههرهكانیانبهپێ  
234

تهمهن:15ــ10خشتهى مدهرانز
ا
توانا(30-15)ڕێژهىوهڵ وچاودێرىدهكرێنبۆپهرهپێدانز ئهوانهىتواناوبههرهىتایبهتیانههیهكهپاڵپشێى

ا
ساڵ

وچاودێرىپێشكهشكراووبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان جۆرىپاڵپشێى وبههرهكانیانبهپێ  

235

تهمهن:16ــ10خشتهى مدهرانز
ا
بهتاڵیانههیهبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)ڕێژهىوهڵ ئهوانهىرۆژانهكانى

ا
236ساڵ

:17ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
كاتهبهتاڵهكانیانبهگوێرهى(30-15)ڕێژهىوهڵ بهسهربردنز بهتاڵیانههیهوچۆنێێى ئهوانهىڕۆژانهكانى

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان
237

:18ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ئهوانهىكهئارهزووهكانیانئهنجامدهدهنبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)ڕێژهىوهڵ

ا
ساڵ

238

:19ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

(15-30)دابهشبوونز پێویستیانبهردهستهبۆئهنجامدانز ئهوانهىكهخزمهتگوزارىوشوێێز
ا

ساڵ

ئارهزووهكانیانوبهگوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
239

:20ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
وهڵ ڕێژهنى

ئهوانهىكهئارهزووهكانیانبهشێوهیهىكڕازیكهرانهئهنجامدهدهنوبه(30-15)دابهشبوونز
ا

ساڵ

گوێرهىتایبهتمهندییهسهرهكییهكان
240

:21ــ10خشتهى
تهمهن مدهرانز

ا
ئارهزووهكانیانوه(30-15)ڕێژهىوهڵ هۆكارىئهنجامنهدانز ئهوانهىكهئارهزووهكانیانئهنجامنهداوهبهپێ  

ا
ساڵ

241بهگوێرهىتایبهتمهندیهسهرهكیهكان

یازدهم :بهشژ الوانبۆلهتهمهنز
ا

ىوڕۆڵ ژ وتوندوتێ 
یهنى

ا
ن(30-15)جۆرىكۆمهڵ

ا
242ساڵ

:1ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

(30-15)دابەشبوونز بەگوێرهىهاوڕابوونیانبۆچەندووتەیەىكدیاریکراووبەپێ  
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان
243

:2ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
کوڕانوکچانبەیەکەوهلەچەند(30-15)رێژهیوهڵ بهگوێرهىهاوڕابوونیانبۆبەشداریکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان چاالکییەکوبەپێ  
255

:3ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
کۆمەڵگاو(30-15)رێژهیوهڵ کێشەکانز یبۆچارهسەرکردنز ژ توندوتێ 

رازیبوونیانلەبەکارهێنانز بەپێ  
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان بەپێ  
256

:4ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ یلەکۆمەڵگاوبەپێ   ژ کێشەیتوندوتێ 

گەورهبوونز بهگوێرهىهاوڕابوونیانبۆهۆیەکانز
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان
257

:5ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
بەگوێرهىهاوڕابوونیانلەسەرئەوهۆکارانەیکەدهبنەهۆیکەمبوونەوهی(30-15)رێژهیوهڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان یلەکۆمەڵگاوبەپێ   ژ توندوتێ 
258

:6ــ11خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
یدژیئافرهتانگەورهتر(30-15)رێژهیوهڵ ژ بەگوێرهىهاوڕابوونیانبەوهۆکارانەیکەکێشەیتوندوتێ 

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان 259دهکاتوبەپێ  

دوازدهم :بهشژ ىوهونهرىبۆالوانلهتهمهنز ن(30-15)ڕاگهیاندنوڕۆشنبێ 
ا
260ساڵ

أ:1ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
رێژهیوهڵ راگەیاندنکەبەردهوام(30-15)دابەشبوونز ینناوهندهکانز بەگوێرهىدوولهگرینگێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان متابعەیاندهکەنوبەپێ  
261

ب:1ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
رێژهیوهڵ راگەیاندنکەبەردهواممتابعەیان(30-15)دابەشبوونز ینناوهندهکانز بهگوێرهىگرینگێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان دهکەیوبەپێ  
262

:2ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ الوانوبەپێ   دهداتبەئارهزووهکانز

ی
بهگوێرهىئەوناوهندانەیکەگرینىک

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
263

:3ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
رێژهیوهڵ راگەیاندنو(30-15)دابەشبوونز بهگوێرهىرادهیمتمانەپێکردنیانبەناوهندهکانز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
264

:4ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
رێژهیوهڵ (30-15)دابەشبوونز وبەپێ   وناوهخۆنى

بهگوێرهىرادهیبەدواداچوونبۆکاروبارینێودهوڵەنى
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
267

:5ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ کەسەیریتەلەفزیۆندهکەنبهگوێرهىسەیرکردنیانبۆچەندکەنالێىکتەلەفزیۆنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان دیاریکراووبەپێ  
268

:6ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
دهکەنوبەگوێرهىئەوبەرنامەتەلەفزیۆنانەیکەزیاتر(30-15)رێژهیوهڵ کەسەیریتەلەفزیۆنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان سەیریاندهکەنوبەپێ  
269

:7ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
ئەوانەیکەدهخوێننەوهوبهگوێرهىئەوئامرازانەیکەبۆخوێندنەوهبەکاری(30-15)رێژهیوهڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان دههێنێتوبەپێ  
270



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

:8ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبەتمەندییه(30-15)رێژهیوهڵ کەدهخوێننەوهبەگوێرهىئەوبابەتانەیکەدهیانخوێننەوهوبەپێ  

ا
ساڵ

سەرهکییهكان
271

:9ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ نەچوونیانوبەپێ   کەناچنەکتێبخانەگشتییەکانوبەگوێرهىهۆکارهکانز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
272

:10ــ12خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبەتمەندییهسەرهکییهكان(30-15)رێژهیوهڵ نەخوێندنەوهوبەپێ   کەناخوێننەوهبەگوێرهىهۆکارهکانز

ا
ساڵ

273

:11ــ12خشتەی مدهرانلەتەمەنز
ا
رێژهیوهڵ تایبەتمەندییهسەرهکییهكان(30-15)دابەشبوونز 274بهگوێرهىچونیانبۆسینەماوشانۆگەریوبەپێ  

دهم ز  
سێ  :بهشژ ن(30-10)وهرزشوالوانبۆتهمهنز

ا
275ساڵ

:1ــ13خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

وهرزشوالوانبهگوێرهى(30-10)دابەشبوونز کەدهچنەکۆڕبەندهکانوسەنتەرهکانز
ا

ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان هەڵسەنگاندنیانبۆخزمەتگوزاریئەوسەنتەرانەوبەپێ  
276

:2ــ13خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-10)رێژهیوهڵ نەچوونوبەپێ   هۆکارهکانز وهرزشوالوانبەپێ   کەناچنەکۆربەندوسەنتەرهکانز

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان
277

:3ــ13خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژهیوهڵ بەگوێرهىجۆریئەووهرزشەیئەنجاىمدهدهنوبەپێ  

ا
ساڵ

279

:4ــ13خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
ئەنجامدهدهنو(30-10)رێژهیوهڵ ىل  کەوهرزشئەنجامدهدهنبهگوێرهىئەوشوێنەیکەوهرزشژ

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان بەپێ  
282

:5ــ13خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

وهرزشکردنلە(30-10)دابەشبوونز هکانز  
کەوهرزشئەنجامدهدهنبەگوێرهىژمارهیکاتژمێ 

ا
ساڵ

تایبهتمهندییهسهرهكییهكان هەفتەیەکداوبەپێ  
284

:6ــ13خشتەی

مدهرانلەتەمەنز
ا
تایبهتمهندییه(30-10)رێژهیوهڵ جۆریچاالکییەکەوبەپێ   کەچاالىکجیاوازئەنجامدهدهنبەپێ  

ا
ساڵ

285سهرهكییهكان

چواردهم :بهشژ یهتییهكانبۆتهمهنز
ا
ن(30-10)تهكنهلۆجیاوزانیارىوتۆڕهكۆمهڵ

ا
286ساڵ

:1ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبەتمەندییهكانسەرهکییهكان(30-10)رێژهیوهڵ ۆنییەکانوبەپێ   هئەلیکێى  

خاوهندارێتیانبۆئامێ  بەپێ  
ا

ساڵ
287

:2ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

تایبەتمەندییهكان(30-10)دابەشبوونز کۆمپیوتەروبەپێ   زانیاریلەبەکارهێنانز ئاسێى بەپێ  
ا

ساڵ

سەرهکییهكان
288

:3ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبەتمەندییهكان(30-10)رێژهیوهڵ وبەپێ   بەکارهێنانز بهگوێرهىبوارهکانز ز کەئەنتەرنێتبەکاردههێتز

ا
ساڵ

سەرهکییهكان
289

:4ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

(30-10)دابەشبوونز بەکارهێنانز هکانز  
وبهگوێرهىژمارهیکاتژمێ  ز کەئەنتەرنێتبەکاردههێتز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانسەرهکییهكان ئەنتەرنێتلەرۆژێكداوبەپێ  
291

:5ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-10)رێژهیوهڵ کەبەشداریهەرکۆڕبەندێىکگفتوگۆکردندهکەنلەرێگەیئەنتەرنێتوبەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانسەرهکییهكان
292

:6ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

یاریکردنلە(30-10)دابەشبوونز هکانز  
ئەنجامدهدهنبەگوێرهىکاتژمێ  ۆنز کەیاریئەلیکێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانسەرهکییهكان رۆژێکداوبەپێ  
293

:7ــ14خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
جۆریئەویارییانەیکەئەنجاىمدهدهنو(30-10)رێژهیوهڵ ئەنجامدهدهنوبەپێ   ۆنز کەیاریئەلیکێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانسەرهکییهكان 294بەپێ  

پازدهم :بەشژ ن(30-10)کەمئەنداىملەتەمەنز
ا
295ساڵ

:1ــ15خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-10)رێژهیوهڵ ینئەوئاستەنگیانەیکەدووچاریکەسانز بهگوێرهىبۆچوونیانلەسەرگرینگێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان تایبەتدهبێتەوهوبەپێ   خاوهنپێداویسێى
296

:2ــ15خشتەی
 لەشیانهەیەلەتەمەنز

ی
تایبەتنیانئاستەنىک مدهرانکەخاوهنپێداویسێى

ا
(30-10)رێژهیوهڵ بەگوێرهىجۆروئاسێى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانیهسەرهکییهكان وبەپێ  
ی

ئاستەنىک
297

:3ــ15خشتەی

 لەشیانهەیەلەتەمەنز
ی

تایبەتنیانئاستەنىک مدهرانکەخاوهنپێداویسێى
ا
ورایانو(30-10)رێژهیوهڵ بەگوێرهىبێ 

ا
ساڵ

 کەمئەندامبەپێ   کەسانز ژیانز وداواکارییەسەرهکییەکانز مافەکانوپێداویسێى ههستكردنیانلهسهردابینكردنز

تایبەتمەندییهكانیهسەرهکییهكان

300

:4ــ15خشتەی لەشیانهەیەلەتەمەنز
ی

تایبەتنیانئاستەنىک مدهرانکەخاوهنپێداویسێى
ا
(30-10)رێژهیوهڵ دهستەبەرکردنز بەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانیهسەرهکییهكان(یانەکان،پێداویستییەکان،ئاسانکارییەکان)خزمەتگوزاریبۆئەوکەسانەوهک وبەپێ  

302

:5ــ15خشتەی
 لەشیانهەیەلەتەمەنز

ی
تایبەتنیانئاستەنىک مدهرانکەخاوهنپێداویسێى

ا
جۆریئاسانکارییە(30-10)رێژهیوهڵ بەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانیهسەرهکییهكان تایبەتوبەپێ   خاوهنپێداویسێى پێویستەکانبۆکەسانز
303

:6ــ15خشتەی
 لەشیانهەیەلەتەمەنز

ی
تایبەتنیانئاستەنىک مدهرانکەخاوهنپێداویسێى

ا
بەگوێرهىبەردهست(30-10)رێژهیوهڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهكانیهسەرهکییهكان ییامەتیدهربۆئەوکەسانەوبەنى   
ئامێ  305بوونز



پێكهاتهىخشتهكان

پهڕهبابهتهكان
ا
ژمارهىڵ

شازدهم :بەشژ ن(30-15)بەشداریکردنبۆتەمەنز
ا
307ساڵ

:1ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وجۆریئەوچاالکییەیکەبەشداری(30-15)رێژهیوهڵ بهگوێرهىبەشداریکردنیانلەچاالىککۆمەڵگانى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان دهکەنوبەپێ  
308

:2ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وجۆریئەوچاالکییەیکەبەشداری(30-15)رێژهیوهڵ بەگوێرهىبەشداریکردنیانلەکاریخۆبەخىسژ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان تێدادهکەنوبەپێ  
309

:3ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ دهکەنوتێکرایژمارهیرۆژهکانز وکاریخۆبەخىسژ کەبەشداریچاالىککۆمەڵگانى

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان بەشداریکردنوبەپێ  
310

:4ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-15)رێژهیوهڵ رایانلەرۆڵیانوبەپێ   الوانوبەپێ   ئەندامبوونیانلەکۆربەندوسەنتەرهکانز بەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان
311

:5ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

(30-18)دابەشبوونز هاوڕابوونیانلەگەڵچەندووتەیەىكدیاریکراووبەپێ   بەپێ  
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان
312

:6ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
ئەوئاستەنگیانەیکەوادهکاتالوانبەشدارنەبنلەچاالىکسیاشو(30-18)رێژهیوهڵ بەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان وبەپێ   یەنى
ا
کۆمەڵ

316

:7ــ16خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

الولەبڕیاردانلەکاروباری(30-18)دابەشبوونز کوڕانوکچانز رادهیبەشداریکردنز بەپێ  
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسهرهكییهكان انوبەپێ   ز  
317خێ 

حهڤدهم :بەشژ ن(30-18)الوانوئاسایشبۆتەمەنز
ا
318ساڵ

:1ــ17خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
یئاراىمو(30-18)رێژهیوهڵ بەگوێرهىڕاوبۆچونیانلەسەرئەوهۆکارانەیکەکاردهکەنەسەرسەقامگێ 

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان توبەپێ  
ا
ووڵ ئاسایىسژ

319

:2ــ17خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-18)رێژهیوهڵ ئاراىموئاسایشوبەپێ   کردنز الوانلەباشێى

ا
رۆڵ بەگوێرهىدیاریکردنز

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
320

:3ــ17خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
ینئەوسەرچاوانەیکەدهبنەهەرهشەبۆئاراىمو(30-18)رێژهیوهڵ دیاریکردنیانلەگرینگێى بەپێ  

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان ئاسایشیانوبەپێ  
321

:4ــ17خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-18)رێژهیوهڵ

ا
ساڵ یچەکداریلەدوایرووداوهکانز ز  

بهگوێرهىبەشداریکردنیانلەهێ 
ا

و2014ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان بەپێ  
322

:5ــ17خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
کێشەوناکۆىك(30-18)رێژهیوهڵ بوونز توالیەنانەیکەپەنایانبۆدهبەنلەکانى

ا
بەگوێرهىئەودهسەڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان وبەپێ  
323

:6ــ17خشتەی
 لەتەمەنز رێژهنى

رۆژانەوهک(30-18)دابەشبوونز کارهکانز ئەنجامدانز بەگوێرهىهەستكردنیانبەئاراىملەکانى
ا

چوونە)ساڵ

هاورێیانت، تایبەتمەندییهسەرهکییهكان(هتد...سەرکار،قوتابخانە،سەردانز 324وبەپێ  

ههژدهم :بەشژ تیبوونبۆتەمەنز
ا
وهاوڵ شارستانز

ز
ن(30-18)ماف

ا
325ساڵ

:1ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-18)رێژهیوهڵ نیشتیمانییانکردووهبەگوێرهىهۆکارهکانز گشێى اردنز ژ کەبەشداریهەڵێ 

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان بەشداریکردنوبەپێ  
326

:2ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
نیشتیمانییانکردووهولەسەربنەمایدهنگدانو(30-18)رێژهیوهڵ گشێى اردنز ژ کەبەشداریهەڵێ 

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان بەپێ  
327

:3ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

(30-18)دابەشبوونز داهاتوووبەپێ   اردنز ژ بهگوێرهىڕایانلەبەشداریکردنلەهەڵێ 
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
328

:4ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-18)رێژهیوهڵ داهاتووداوبەپێ   اردنز ژ بەشدارینەکردنلەهەڵێ 

بەگوێرهىهۆکارهکانز
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
329

:5ــ18خشتەی
مدهرانورێژهیسەدیئەوانەیتەمەنیان

ا
(30-18)رێژهیوهڵ تیبوونالیانوبەپێ  

ا
ساڵیەوبەگوێرهىچەمىکهاوڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
331

:6ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

بەگوێرهىدووچاربوونیانبە(30-18)دابەشبوونز
ا

،)ساڵ ز هەراسانکردن،هەڕهشەکردن،راگواستى

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان(دهستدرێژی،جیاکاری وبەپێ  
332

:7ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
وهڵ رێژهنى

بەگوێرهىئەوهیتاچەندهاوڕانلەگەڵچەندووتەیەىكدیاریکراوو(30-18)دابەشبوونز
ا

ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان بەپێ  
334

:8ــ18خشتەی مدهرانلەتەمەنز
ا
وهڵ رێژهنى

(30-18)دابەشبوونز ز  
سەختنیشتەجت  کەلەبارودۆجز

ا
کەمەنەتەوهییەئاینییەکان،)ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان(ئاوارهکان،خانوویهەرهمەىك خزمەتگوزارییەکانوبەپێ   بەگوێرهىدهستەبەرکردنز

337

:9ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
(30-18)رێژهیوهڵ بۆبکەنوبەپێ   تەیکەدهیانەوێکۆجى

ا
کەئارهزوویکۆچکردندهکەنوئەوووڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان
342

:10ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
کەئارهزوویکۆچکردندهکەنبەگوێرهىتێکڕایئەوماوهیەیکەدهیانەوێبمێننەوه(30-18)رێژهیوهڵ

ا
ساڵ

تایبەتمەندییهسەرهکییهكان اقوبەپێ   لەدهرهوهیعێ 
344

:11ــ18خشتەی
 مدهرانلەتەمەنز

ا
تایبەتمەندییه(30-18)رێژهیوهڵ کۆچکردنوبەپێ   هۆکارهکانز کەئارهزوویکۆچکردندهکەنوبەپێ  

ا
ساڵ

سەرهکییهكان
345
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 2019بۆ ساڵی  رێمى كوردستان هەرووپێوی نیشتمانی هەرزەکاران و الوان لە  .1

 و چەمکەکان یتۆدولۆجیم

 پێشەکی  1.1

دەبێتە وەبەرهێنانێکی باشتر   و گرینگی پێدانیان  پەرەپێدانکە  ،  هەرێمی کورستاننگەنجان و الوان داهاتووی  
 ن گروپی دانیشتوان پێکدەهێنناهاتووشدا گەورەتریچەند ساڵێکی کەمی دالوان لە ئێستادا و لە  دا.لە داهاتوو

داهاتووی   الوان  بارودۆخی  بۆیە  وواڵت،  هاونیشتمانیانی  نێوان  دەکەن  هەرێملە  نەبوونی    .دیاری  لەوانەیە 
ێک کە ئەو هەلە دووبارە  لەدەستدانی هەلی گەشەپێدان و گەشەسەندن بەجۆرالوان ببێتە هۆی    پەرەپێدان بە  

 ان گەشەپێدان لەگەڵیکەموکورتی لە    بەردەوامی  ، لەوانەیەداهاتووننی ئێستا باوکی  و الوا  گەنجان  و  نەبێتەوە  
توانای    بێتهە  نەرێنی  کاریگەری و  وواڵت  لە  گەشەپێدان  جێبەجێکردنی  بەرهەمی   دەستەبەرکردنیلەسەر 

 . 2030 لە ساڵی  بەردەوامگەشەپێدانی جێبەجێکردنی ئامانجەکانی   ان لەداخوازییەکانی

رەوشت و بیرکردنەوە و گەشەکردنیان کاریگەریان لەسەر دەبێت لەالیەن کەسانی دەوروپشتیان   لەروویالوان 
رێکخراوەکانی راگەیاندن،...هتد)  وەک   و  سەرچاوەکانی  مەدەنی،  کۆمەڵگای  زانکۆ،  کەمامەڵەی    (قوتابخانە، 

الوان لەرێی    تاریکردنی رەفلە باشتر  ن کە بەشدار دەبو کۆمەڵگای ناوەخۆیی و سیاسەتی گشتی،    ەنلەگەڵ دەک
بۆیە   پاداشتکردنیان،  و  ژینگەی  دروستکردنو  پاڵپشتیکردن  هاندانیان  پیشاندانی  هۆ  بۆ الوان  گونجاوی  کاری 

بەردەوام.   پەرەپێدانی  ئامانجەکانی  بە  گەیشتنە  هەڵسوکەوتلە  رێگای  رێگای  لەگەڵ بەرامبەردا  الوان  کردنی 
داهاتوویان  الوێتیان  داهاتوو  تەمەنی  کۆمەڵگاکو  دەکەن  ەیانی  قۆناغی    ،دیاری  بۆ  هەرزەکارییەوە  لە  و 

پێکهێنانی    نکەرەوە یییەکال  بڕیاردەری    پێگەیشتن کار  یانداهاتوولە  و  فێرکردن  رێگای  و  لە  کردن 
    لە ژینگەیەکدا کە ئاڵۆزی و ئاستەنگییەکان لە زیادبووندایە. یانگیریکردنهاوسەر
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 و الوان انهەرزەکار چەمکی  پێناسەی 2.1

لەو تەمەنە  پێش قۆناغی الوێتی  ەقۆناغێکی تەمەن  هەرزەکار بەرەو قۆناغی    دەست پێدەکات  کوڕان و کچان 
  (14- 10)، لەرووی نیشتمانییەوە تەمەنی (ساڵ بۆ کوڕان 13ساڵ بۆ کچان و  12) دەچن ی فسیۆلۆجی بوونبالق

بە تەمەنی هەرزەکاری ساڵی    (19-10)ەمەنی  بە قۆناغی هەرزەکاری دادەنرێت، نەتەوەیەکگرتووەکانیش ت  ساڵی
           . کردووە دیاری

زالو لە  ان  بایۆلۆژی  گۆرانکاری  بە  ئاماژەكردنە  الوان  بۆ  بایۆلۆژی  و چەمکی  دەگرێ  لەخۆ  جیاواز  ۆر چەمکی 
قۆناغەی   ئەو  سەرەتایماوەی  لەگەڵ  پێدەکات  ت  ەوە هەرزەکاری  دەست  کەسێکی  ێکە  بەشێوەی  منداڵ  یدا 

بایۆلۆژی بۆ    پێکهاتەی  کاتێک ئەم قۆناغە تەواودەبێت کەو  یان کچ،    تبە دیاردەکەوێ، ئینجا کوڕ بێ  پێگەیشتوو
و شێوەی و سروشتی کەسێکی پێگەیشتوو وەردەگرێ، بەمشێوەیە الوان ئەو کەسانە  کۆتایی پێدێت  مرۆڤ  
 ساڵین. (25- 14)دەگرێتەوە کە لە تەمەنی لەخۆ 

ساڵین. بەاڵم   (24-15)کە تەمەنیان لە نێوان    انەیسەی الوان دەکات، ئەوناپێبەمشێوەیە  نەتەوە یەکگرتووەکان  
الوان تر  جیاکردنەوەی  توێژە  تەنها  لەوانی  ئەم  چونکە  گرانە،  کارێکی  تەمەنەوە  و   زۆر  لەرێی  فراوانە 

بیروهەمەچەشنن   و  رۆشنبیری  و  تواناکان  و  ئاراستەکان  کە  ئاواتەکانیان،  و  پێویستییەکان  لە  ڕا  و جیاوازن 
بە رۆڵی کۆمەاڵیەتی الوان و    دەبەستێتەوە   دیاریکردنی تەمەن    دەگرێتەوە. بۆیە پێناسەی سۆسیۆلۆجی الوان

 . ە کۆمەڵگاو لەالیەن یبەتمەندییەکانی ئەو کەسەی کە پێیدا تێدەپەرێ کە یاخیبوون و داواکردنی دانپێنانیتا

وەک خاڵی جیاکەرەوە لە نێوان قۆناغی    کرادیاریتەمەنی هەژدە ساڵی  لە یاسای عیراقی و هەرێمی کوردستان  
:  تێکەڵ دەکرێ لەگەڵ هەردوو گرووپەکەمنداڵی و پێگەیشتن. بۆیە توێژی الوان بە یاسا پێناسە ناکرێ بەڵکو  

کی  دەتوانین بلێین هیچ تەمەنێ  و هەرێمی کوردستاندا   لە عیراق  یەوە ئاماری  روویلە    ،انوو پێگەیشتو  ناکامەکان
توێژی الوان لە تەمەنی    2004، لە رووپێوی زانیاری و هەڵوێستی الوان لە ساڵی  وێژی الواندیاریکراو نیە بۆ ت

لە   وە.رادیاریک  سااڵن (24- 15)بەاڵم لە رووپێوەکانی بێکاری و کارپێکردن توێژی ساڵی دیاریکردووە.  ( 10-24)
لەگەڵ  ساڵ.    (29-15)بە  پێناسەی توێژی الوان دەکات    2014راپۆرتی پەرەپێدانی مرۆیی نیشتمانی لە ساڵی  

تەکنەلۆژیای زانیاری نوێ دەتوانین کار بکەین لەگەڵ هەریەک لەم پێناسانەدا،  فراوانکردن بۆ لەخۆگرتنەوەی 
 تەمەنەکان بەپێی پێویستی رووپێوەکان دەبێ.

ە رووی بۆیە مانای هەرزەکاران و الوان نابێ کورت بکرێتەوە لە دیاریکردنی تەمەندا چونکە گەشەکردنی مرۆڤ ل
کۆمەاڵیەتی   و  و هزری  و سێکسی  تاکێک چونکە هەریەکەیان سرجەستەیی  بۆ هەموو  نیە  یەک  شتی ووەکو 
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کەکان بە هەیە لەسەر تا  انریگەریکاریگەرییەکانی ژینگە و بۆماوەیی کە کاهەروەها لەگەڵ  تایبەتی خۆی هەیە  
لەالیەکی   جیاواز،  جیان  ەوە ترشێوەی  لێک  الوان  و  هەرزەکاران  و  ەکراوەتەوە،  توێژی  پێشوو  قۆناغەکانی  لە 

 تایبەت بەخۆی هەیە. تایبەتمەندی، لەگەڵ ئەوەی هەر توێژێک داداهاتوو

 

 شکۆی پرۆژە: اپ 3.1

پشتیان پێ دەبەسترێت بۆ بەدیهێنانی ئامانج و هیواکانی لە ئێستا  الوان کۆلەگە و دوارۆژ و هیوای نەتەوەن و 
ێکی پێشەنگ دادەنرێت لەالیەنی پێکهاتەی تەمەنیەوە. ئەو توێژەی  و داهاتوودا، هەرێمی کوردستان بە هەرێم
لە بریتییە  رووپێوەکە  پرۆژەی  لە  کوردستان  نسااڵ  (30-10)  بەشدارە  کۆمەڵگەی هەرێمی  لە  زۆر  رێژەیەکی   ،

بەم پێیە پێویستە لەسەر بڕیاردەران    .2018بۆ ساڵی  بەپێی خەماڵندنی دانیشتوان    %39.5  دێنێت کە دەگاتەپێک
لەو   بوارەکاندا  گشت  لە  بن  کارا  و    بەرپرسان  هیوا  و  خواست  و  ویست  بەدیهێنانی  و  گرینگیدان  پێناو 

                                                                                                                                                                  پێداویستییەکانی ئەم توێژە.     

گۆڕان ئەو  لەبەرچاوگرتنی  خێراکارییبە  کوردستانە  هەرێمی  بەسەر  کە  ساڵی  ییانەی  پاش  هات  کە      2014دا 
داعش   تیرۆرستی  رێکخراوی  هێرشی  بەهۆی  روویدا  گەورە  و رووداوی  دیمۆگرافی  گۆڕانی  هۆی  بووە    کە 

  ەهەبووکە شوێنەواری ترسناکی    ک یەچەند دیاردەی هەبوو لەسەر کۆمەڵگا و باڵوبوونەوەی  کاریگەری گەورە 
لەسەر الوان، بۆیە پێویست بوو لێکۆڵینەوەک بکرێ بۆ زانینی ئەو الیەنە و چەندین الیەنی تر کە پەیوەندی بە  

  .هەیە هەڵوێستیان چۆنیەتی بیرکردنەوەی الوان و

وردستان پێویستی بە زانیاری و  می کهەرێبەمەبەستی کارکردن لەسەر ئەو توێژە گرینگ و فراوانە لە کۆمەڵگای  
نوێ بنیا  داتای  بۆ  ببەستێ  پێ  پشتی  کە  الوان    دیدگایدنانی  هەیە  ئەو    2030نیشتمانی  دوای  بەتایبەت 

  هات  بەشێوەی گشتی و توێژی الوان بە تایبەتی لەدوایی  ئەو کۆمەڵگایەداکە بەسەر    یەیگۆڕانکارییە گەورە 
کە رووپێوێک    2004نەدرایە تەنها ئەوەی ساڵی    بۆ ئەم توێژە ئەنجام ، بۆ زانیاری هیچ رووپێوێک  2003ساڵی  

و   و هەڵوێست  زانیاری  دەربارەی  توێژی    (KAP2)  2004  لە ساڵی  کردارەکانبوو  رووپێوەکەشدا    ( 24-10)لە 
کە ئەویش    2009لە ساڵی    (NYS)وان  ساڵی بەئامانج گرتبوو، هەروەها رووپێوی نیشتمانی بۆ هەرزەکاران و ال

پێویست بوو لێکۆڵینەوە بکرێ لە چەندین بوار و الیەنی تر کە پەیوەندی    .ساڵی بەئامانج گرت  (30- 10)ی  توێژ
 بە چۆنیەتی بیرکردنەوە و کاری رۆژانە و هەڵوێستیان هەبێ، گرینگترین الیەنەکانیش ئەمانەن:
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 پەیوەندییەکانالیەنی راگەیاندن و  •
کەنااڵە ێی وەک ئەنتەرنێات و  وپێزانینی نۆکاارەکاانی پەیوەنادی  باڵوبوونەوە و هەمەجۆری و بەکاارهێناانی ه  -

بوو بۆ الوانی هەرێمی کوردساتان هەروەها زۆربوونی شاتر وەک ئێساتا بەمشاێوەیە نەڕەخساائاسامانییەکان کە پێ
مااوەی ئەنجاامادانی رووپێوەکە    ژماارەی رۆژناامە و گۆراار کە خااوەن بیروبۆچوونی جیااواز و جۆراوجۆرن لە

 وە.سەریانهەڵدا
پ بەکاارهێناانی ئاامێرەکاانی تەکنەلۆژیاای نوێ وەک مۆباایات و ئەنتەرنێات و کۆمپیوتەر و...هتاد  لە ئەنجاامی خرا  -

 بەتایبەتی ئەگەر دوور لە رێنمایی پەروەردەیی یان کۆمەاڵیەتی یان دوور لە چاودێری خێزانی بەکاربهێنرێت.
 الیەنی سیاسی •
کوردسااااتاان کە خاوەن بۆچوون و بیرۆکەی هەرێمی  ەسااااەرهەڵدانی پارت و رەوتی ساااایااساااای جۆراوجۆر ل  -

جۆراوجۆرن بەشێوەیەکی بەرچاو کاریگەری گەورەیان هەیە لەسەر بیروبۆچوونەکانی الوان لە بەشداریکردنی  
ساااتان بۆ  سااایاسااای وەک هەڵبژاردن و راپرساااییەکان ساااەبارەت بەو دۆسااایانەی چارەنووسااای هەرێمی کورد

 .ماوەیەکی درێژ دیاری دەکەن
عیراقی هااواڵتیاانی  کە ژماارەیەکی زۆری    یەکاانچەکاداری  ەی تونادوتیژی و کاارە یاارددەرباارەی دوان  ای البیروڕ  -

  بە هەرێمی کوردساااتانیشاااەوە   ناو کۆمەڵگەی عیراقی  و بیری نوێ هاتۆتە  و  لە ئەنجامیدا زۆر دیاردە وە ۆتەگرت
 بەشێوەی گشتی و الوان بەتایبەتی.

 
پەرلەمان و  فیدڕالیەت و کەساای بۆ ساایسااتەمیدیکتاتۆریەت و تاکە ەدەسااەاڵتی ساایاساای لە عیراق ل  انیڕگۆ  -

نوێی لە هەرێمی کوردساااتان نی رەوشاااێکی بووجیاکردنەوەی ساااێ دەساااەاڵتەکە، ئەمەش بووە هۆی دروسااات
بەتاایبەت و عیراق بە گشااااتی کە لەم رێگەیەوە تواناای بە الوانەوە بەخشاااای بیروبۆچوونەکاانیاان دەرببڕن و 

داهاتوو لە رێگەی دامودەزگا دەستوورییە  دانانی پالنەکانیۆبوون و بەشداریکردنی کارا لە دووبارە متمانە بەخ
 راستەقینەییەکان بکەن.
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 کۆمەاڵیەتی  الیەنی •
 لە ئەنجاامی کااری تیرۆرسااااتی کە هەرێمی کوردسااااتاان و عیراق   ەکاانزۆربوونی ژماارەی بێوەژن و بێ بااوان  -

  زۆر بوونی ژمارەیان کاریگەری زۆری هەیە لەسەر کۆمەڵگا. وە بینی و بە شێوەیەکی گشتییەبەخۆ
 بوونی ناوەوەی هەرێمی کوردساتان ئەمەش بووەتە هۆی دروسات  بۆو ئاوارەکان    پەنابەرانزۆربوونی ژمارەی    -

 بارگرانیەکی گەورە لە هەرێمی کوردستان.
 زۆربوونی ژمارەی بێکاران بە تایبەت لەناو الوان.  -
 
 الیەنی تەندروستی •
لە هەرێمی کوردسااااتاان لە ئەنجاامی شااااەڕەکاان، نی ژماارەی الوانی خااوەن پێاداویسااااتی تاایبەت  بووزۆر  -

بەمشێوەیە پێویستیەکی زۆر هەیە بۆ ناساندنی حەز و هیواکانی ئەم توێژە گرینگەی هەرێم بەتایبەتی الوان لە 
ێکەڵکردنیاان بە کۆمەڵگە لە تەمەنی بەرهەمهێناان و داهێناانادا، هەروەهاا رێگەکاانی دووباارە گەڕانادنەوەیاان و ت

 بەربەستەکان کە رووبەڕوویان دەبێتەوە.  نیالبردمینەسازی و هەوڵدان بۆ  رێی دابینکردنی زە 
 .دەبنزانیاری زیاتر دەربارەی نەخۆشی ئایدز و هەندێ نەخۆشی و هەڵسوکەوتی تر کە تووشی الوان   -
ێکی زۆر لە چەک و نجامی  هەبوونی بڕلەسااەر تەندروسااتی گشااتی لە ئەکاریگەری ماددە تیشااک هاوێژەکان    -

ەیە لەساەر تەندروساتی وەکو شاێوانی کاریگەری روونی ه وبەکارهاتووە لە دوا شاەڕەکانی عیراق   کە  تەقەمەنی
 .ی دەگمەنو نەخۆشی جۆراوجۆر لەدایکبووان ییجەستە

 

 2019رووپێوی هەرزەکاران و الوان  4.1

کرا،    خێزان  (1875)لەگەڵ  ، چااوپێکەوتن ئەنجاامادرا  2019ی  لە ساااااڵرووپێوی هەرزەکااران و الوان  لە هەرێم  
خێزان بۆ هەر پارێزگایەک، یەک لەساەر چواری نموونەکان لە   (625)نموونەکە بە یەکساانی دابەشاکرا بەجۆرێک 

 سااااڵن  (30-10)گروپی ئامانجپێکراو لەم رووپێوە لە تەمەنی    .وە سااێ بەسااەر چواری لە شااار وەرگیرا وگوند  
بۆ هەر پارێزگایەک و هەردوو   بە وەزنی نموونەکانبەپشاات بەسااتن رووپێوەکە دروسااتکرا  یانبوو، و خشااتەک

رووپێو   ەکاانیوەرگیراو رێژەی هەرزەکااران و الوان لە خێزانە .ژینگەی شااااار و گوناد بەپێی رێژەی دانیشااااتوان
                                                                                                                        .%(48.9بەرامبەر   %51.1) زى مێ گەڕه   ك لەوه  زى نێر زیاتره گەبۆ ڕه رێژەیە  بە جۆرێک ئەو %(44.2)
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 ئامانجی رووپێو 5.1

  ئامانجەکانی رووپێوی هەرزەکاران و الوان لە عیراق (NYS)  بريتين لە:   2019بۆ ساڵی  

بە تاایبەت دوای ئەو    سااااااڵن  (30-10)رزەکااران و الوان لە تەمەنی  نی هەڵسااااوکەوتی هەتوێژینەوە و زانی -1
  دانانی بۆ    2014داهات لە سااڵی و هەرێمی کوردساتان  گۆڕانکارییە سایاسای و کۆمەاڵیەتییەی کە بەساەر عیراق 

 کانیان.خواستە جێبەجێکردنی و  2030تا ساڵی  می کوردستان ێو هەرۆ الوان لە عیراق نیشتمانی ب  دیدگای
بۆ ئاسااانکاری بڕیار بەدەسااتان و   ەسااااڵن  (30-10)  انیتەمەن  ئەو کەسااانەیدامەزراندنی بنکەی زانیاری بۆ   -2

بەرزکردنەوەی ئاساااتی   کە دەبێتە هۆی گونجاوو دانانی پالنی    ساااوود وەرگرتن لە دەرەنجامەکانی رووپێوەکە
  دەروونی، جەستەیی، کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری هەرزەکاران و الوان.

کە رەنگادانەوەی باارودۆخی الوان بێات لەسااااەر ئااسااااتی عیراق و   زۆر بااش  دابینکردنی داتاایەکی بنەڕەتی -3
مافی  کە پەیوەندی بە خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و ئابووری،   ییانەیئەو پێویستدەست نیشان کردنی هەرێم و  
و داناانی بەرناامە و پالنی   ، بەشااااداریکردنی الوان و ئااشااااتی و ئەمنی الوان هەیە بۆ ساااایااساااایەکاان  مەدەنی

 پەرپێدانی نیشتمانی.
بۆ دیااریکردنی جۆرایەتی و جیااوازی لە    شااااتنی نەخشااااەی دابەشاااابوونی گروپی هەرزەکااران و الوانڕدا -4

 خزمەتگوزارییەکان و چەسپاندنی گروپی تەمەن و پۆلین کردنیان لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی.
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 :وبەئامانجگیرا  گروپی 6.1

 ە.سااڵن  (30-10)هەموو ئەو هەرزەکار و الوانەی کە تەمەنیان لەنێوان  

 دەرئەنجامە چاوەڕوانکراوەکان: 7.1
 دیاریکراو و جۆری کۆمەاڵیەتی. یتەمەن کەوتنی داتای پۆلێن کراو لە گروپیدەست -1
یاتر هەژارن بۆ  پارێزگایانەی کە ز  وبەدەساتهێنانی کۆمەڵێک راساپاردە بۆ ئەنجامەکانی رووپێو بۆ زۆربەی ئە -2
  / ین و قۆناغی پێگەیشااتن ڕی سااەرکردایەتی گۆڵرۆانی پالنی کار بۆ خۆشااگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و ئابووری،  دان

 .و ئارامی  سەی بنیاتنانی ئاشتیبەشداریکردنی الوان لە پرۆ
  ڵیقوتوێژینەوەی ەکان کە داتایەکی وورد بەکاردەهێنن لە یدەساتکەوتنی پوختەی پێشانیاز کراو لە سایاسای -3

نیشااااتماانی تر وەکو رووپێوی هێشااااوویی فڕە نیشااااانادەر، رووپێوی باارودۆخی کۆمەاڵیەتی و تەنادروسااااتی  
باانگهێشااااتکردن لەگەڵ بڕیاار بەدەسااااتاان لە  (LFS)، ئەنجاامەکاانی رووپێوی هێزی کاار (IWISH)ئاافرەتاانی عیراق

،  یاساااییە پێویسااتەکان  رە رێکاناوەند و باشااوور و هەرێمی کوردسااتان بۆ مەبەسااتی پێویسااتی داتای الوان، 
 بۆ پرۆگرامی الوان و رەوشی سیاسی. ەکانیپێویستیدابینکردنی 

و   رۆشانبیریدانانی پالن بۆ باڵوکردنەوەی ئەنجامەکانی رووپێوی نیشاتمانی بە هاوبەشای لەگەڵ وەزارەتی  -4
 نیشتمانی الوان. یدگادانانی دی دارن بەو الیەنە پەیوەندیدارەکانی تر کە پەیوەندی  لە هەرێمی کوردستانالوان  
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 بەرنامەی کار و ئەنجامدانی رووپێو  .2

 امادەکردنی رووپێو: ئ 1.2

لە عیراق -1 ئااامااار  ناااوەناادی  لە دەزگااای  ئاااماااری هەرێم  کۆمەڵێااک کۆبوونەوە ئەنجاااماادرا   و دەسااااتەی 
ی کە ئەنجاامادانی رووپێوی نیشااااتماانی بۆ زانینی ئەو دیااردە جیااوازانەماادەکردن و  بەمەبەسااااتی ئاا

هەرێمی کۆمەڵگەی    %(39)ەنە زیااتر لە   گروپی الوان و گەنجاان پێیادا تێپەر دەبن و ئەو گروپی تەم
 پێکدەهێنن. کوردستان

دەسااااتەی و الوان دەرباارەی ئەنجاامادانی رووپێوەکە لەالیەن    رۆشاااانبیریرێککەوتن لەگەڵ وەزارەتی   -2
 الکییەکانی رووپێو.پێکردنی نوێنەری وەزارەت لە ئەنجامدانی چابەشداری  و   ئامار

  ژمارەیەک بەڕێوەبەر پێو لە بەیروت بە بەشاداریکردنی ئەنجامدانی کۆبونەوەی ئامادەکردنی پالنی روو -3
 .رۆشنبیری و الوانو وەزارەتی   دەستەی ئامارلە 

نموونەکە   -4 گرینگترین بڕگەکااانی رووپێو بە جۆرێااک کە قەبااارەی  بە بۆ هەر پااارێزگااایەک  دیاااریکردنی 
لە    رکراژماااهە  هێشااااوو  (125) ، کەواتە قەبااارەی گشااااتی  هەڵبژێردرانخێزان    (5)هەر بلۆکێااک لە  و 

و کۆی گشتی نموونەکان لەسەر ئاستی    دخێزان لە گون (160)خێزان لە شاار و   (465)نموونەکە دەبێتە 
 .خێزان بوو (625)پارێزگا 

 

 : كانتیمەئامادەکردنی  2.2

،  كنیكى ، تاەى پرساااایاارنااماەوه رگێران و پێاداچووناەكردن، وه ه تیمى ئااماادلیژنەی باااڵ،    )پێکهێنادرا    تیم  (14)
، داتاا  مااركردنىۆو ت اریا رشااااترپاەسااااە،  دانىیا كاارى ماە،  رانژه ێتو  ناانىێاهڕ  ،(نمووناە)  ڵسااااامپا   ىوه كادناەێنو
،  و ێپووڕ  كانىەییا كاڵو چا تیا سااااا  بردنىوه ڕێبەوەرگرتن و پێادان،    و دارایی،  ، كارگێرىIT  ارىیا و زان  ایا جۆلكناەتە

 بە  تبەیتا  رتىۆاپڕ نىیزایكردن و دئاماده ، كوردستان مىێرهە بە تبەیتا رتىۆاپڕ  ىوه كردنەیش  ،تگوزارىخزمە
 .یدانىتیمى كارى مە لە وەزارەتی رۆشنبیری و الوانلەگەڵ نوێنەرانی شى هاوبه ( بهكوردستان مىێرهە
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 دروستکردنی خشتەکانی کۆتایی رووپێو:  3.2

ئااسااااتی ،  پاارێزگااایی رووپێو ئااماادەکرا لەسااااەر ئااسااااتی هەرێمی کوردسااااتاان بەپێی ژینگە، نی کۆتا خشااااتەکاا
 رەگەز، گروپەکانی تەمەن و باری کۆمەاڵیەتی.خوێندەواری، 

 خشتەی کاتی کارکردن:  4.2

بوون بەسااەر هەموو قۆناغەکانی  بۆ گشاات قۆناغەکانی رووپێو و زاڵ روون  بەرنامەی کاریبۆ دەسااتەبەرکردنی 
قۆناغە جیاوازەکانی  گشت پێشنیارکراوی کاتەکانی کارکردن بۆخشتەیەکی    ارکردن هەستاین بە ئامادەکردنیک

كااارى فىلىرۆژ   (25)رووپێوەکە    کاااری مەیاادانی  رووپێوەکە، جێبەجێکردنی لە   ،خااایااانااد  ى  کاااری مەیاادانی 
  ،انی هەرێمی کوردستان رێزگاکلە پا  رۆژانى پشوو  لە  جگە  ئەنجامدرا  (2019/ 4/ 4)تاکو   (2019/ 3/ 2)رێکەوتی  

 ە: وخشتەی خوارەوە هەموو کاتەکان دیاریکرا لە

 

 2019خشتەی کاتی کارکردنی پێشنیارکراوی رووپێوی هەرزەکاران و الوان لە عیراق بۆ ساڵی 

 کاتی دیاریکراو چاالکییەکان ژمارە
  قۆناغی ئامادەکردن - یەکەم

 2018/ 6/ 6 – 5/ 28 باری پالنی یەکەم- 

نی پوختەی پرۆژەکە و پێویستیەکان و ئامادەکردنی  دەکردئاما- 
 بوودجەی خەملێنراو 

3 /6 – 5 /7 /2018 

 2018/ 8/ 5 – 8/ 1 ئامادەکردنی لیژنەکان و تیمەکانی کارکردن- 

 +پرسیارنامەی رووپێو)ناردنی بەڵگەنامەکان بۆ کەسانی شارەزا - 
 (خولەکانی راهێنان+پرۆگرام+نیشاندەرەکان

27 /9 – 5 /10 /2018 

کۆبوونەوەی هاوبەشی شارەزایان لەگەڵ دەزگای ناوەندی ئامار و  - 
دەستەی ئاماری هەرێم و وەزارەتی الوانی عیراق و وەزارەتەکانی  

 پەیوەندیدار 

14 /10 /2018 

 2018/ 10/ 23 –  10/ 21 نیشاندەرەکانگفتوگۆکردن لەسەر - 

  ئامادەکردنی پرسیارنامەی تایبەت بە رووپێو و دەرکردنی دووەم
 خشتەکانی کۆتایی 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

ئامادەکردنی رەشنووسی یەکەمی پرسیارنامە دوای کۆبوونەوەی  - 
 هۆتێت رشید 

24 /10  – 25 /10 /2018 

 CSO گفتوگۆکردن لەسەر رەشنووسی پرسیارنامە لەالیەن - 
  KRSO و  UNFPAو

28 /10  – 30 /10 /2018 

 2018/ 11/ 8 –  10/ 31  ئامادەکردنی پرسیارنامەی کۆتایی - 

  پێشوەخت  تاقیکردنەوەیاغی ۆنق- سێیەم 

 PRE-TEST 3 /12 /2018پێشوەخت  تاقیکردنەوەیئەنجامدانی - 

 PRE-TEST 4 /12 /2018پێشوەخت  تاقیکردنەوەیگفتوگۆکردن لەسەر - 

 FINAL VERSION 9 /12 /2018ئامادەکردنی کۆپی کۆتایی پرسیارنامە - 

  TOTخولی  چوارەم 

و بەرنامەی راهێنانی  پەرەپێدان بە خشتەی کاری راهێنان- 
 TOTراهێنەران 

21 /12  – 24 /12 /2018 

  نە ونوێکردنەوەی نمو پێنجەم 

 2019/ 1/ 23 – 1/ 7 نەکان لە هەرێمی کوردستانونوێکردنەوەی نمو- 

  قۆناغی راهێنان شەشەم

 2019/ 2/ 15 – 2/ 9 هەرێمی کوردستان خولی راهێنانی  

  قۆناغی کاری مەیدانی  حەوتەم

 2019/ 4/ 4 – 3/ 2 هەرێمی کوردستان مەیدانی لە  قۆناغی کاری- 

  قۆناغی کاری نووسینگەیی هەشتەم

 2019/ 4/ 4 – 4/ 2   وردبینی پرسیارنامەکان یخولی راهێنان- 

 2019/ 5/ 1 – 4/ 7 لە هەرێمی کوردستان  سینگەییوکاری نو- 

  قۆناغی داگرتنی داتا  نۆیەم 

 2019/ 5/ 16 – 5/ 14 تانخولی راهێنانی داگرتنی داتا لە هەرێمی کوردس- 

 2019/ 6/ 27 – 5/ 19 داگرتنی داتا لە هەرێمی کوردستان  - 

  قۆناغی ئامادەکردن و دەرچوونی راپۆرت  دەیەم 

 2019/ 7/ 21 – 7/ 1 خاوێنکردنەوەی داتای هەرێمی کوردستان - 

 2019/ 10/ 31 –  10/ 20 وردبینی داتا- 

 2020/ 12/ 27 –  11/ 14 نووسینەوەی راپۆرتی یەکەم و چاپکردنی - 

 2020/ 12/ 27 ئامادەکردنی راپۆرتی کۆتایی - 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 

 : ی نموونەکاننموونە و رێگاکانی هەڵبژاردن دیزاینکردنی .3

 نموونەکان:  دیزاینکردنی ێوانەکردن وپ  1.3

 وردی و لێهاتوویی.ودەستکەوتنی نیشاندەرەکان لە ئاستێکی بەرز لە -1

 ێوەکە.لە رووپ هەرێمهەموو پارێزگاکانی  لەخۆگرتنی-2

 شار و گوند. لەسەر ئاستیدەستکەوتنی نیشاندەرەکان بە شێوەیەک کە تەمسیلی هەموو پارێزگاکان بکات  -3

اردنی نموونەکان تا ئاساااتی گونجاو لەبەر نەبوونی  دابینکردنی چوارچێوەی دانیشاااتوان بەمەبەساااتی هەڵبژ-4
 چوارچێوەی نوێ.

دیزاینی-5 و بااارودۆخلەگەڵ    رێکخراوە   نموونەکااان  هەڵبژاردنی  کوردسااااتااان  لە هەرێمی  مەیاادانی  کاااری  ی 
 کار بەشێوەیەکی کارامە.چاودێریکردنی  
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 نمونەی رووپێوەکە: 2.3

گرتەوە پشاااات بەسااااترا بە هەڵبژاردنی فڕەچینی    هەرێمی کوردسااااتاانیهەموو پاارێزگااکاانی کە  دالەم رووپێوە 
 .2009ساڵی  هەڕەمەکی بە پشت بەستن بە چوارچێوەی پرۆسەی گەمارۆسازی

، بۆیە  بکاتزگاکان ێپار  اندەرانەی کە تەمسایلی  هەموو چینێک لە ئاساتیئامانجی رووپێوەکە گەیشاتنە بەو نیشا 
 بەم شێوەیەی خوارەوە هەژمارکرا:  نمونەکەقەبارەی  

 
 بەشێوەیەک:

Z 95 سنووری متمانەی گوزارشت لێکراو% C.L) ) 1.96 

P هەڵبژێردرا بۆ ئەوەی بەلەخۆگرتنی  0.5رێژەی  ) پێوەکە رێژەی نوێنەری یەکێ لە گۆڕاوەکانی روو
 زۆرترین جیاوازی  چاوەڕوانکراوی نێوان چاوپێکەوتنەکانی رووپێو بکرێ 

0.5 

Pq  0.25 جیاوازی رێژە 

NR 0.04 رێژەی وەاڵمنەدانەوە 

DE  ەرکردنی  بۆ چارەس 0.43زیادکردنی قەبارەی نموونە لێرەدا نزیکەی )فاکتەری کاریگەری دیزاینکردن
 (دەرکەوتوو لە بەکارهێنانی شێوازی چاودێری هێشوویی (تحیز) الیەنداری

1.43 

HHs لە رووپێوی خێرا بۆ باری گوزەرانی خێزان و چاودێری رێژەی هەژاری لە قەبارەی خێزان  تێکرایی
 (SWIFT)  2018هەرێمی کوردستان 

6.2 

R  1.41 سااڵن  (30-10)رێژەی ئەندامانی تەمەن 

D  0.03 دراو رێگەپێهەڵەی 

دابەشاااکردنی نمونە   بەپشااات بەساااترا  ،  (n=625)لێرەدا قەبارەی نمونەی گونجاو  بۆ هەر پارێزگایەک دەکاتە 
 هەرێمی کوردسااتانلەسااەر ئاسااتی ژینگە بۆ هەر پارێزگایەک بەشااێوەیەکی گونجاو لەگەڵ قەبارەی خێزان لە 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

پااارێزگااایەک   هەڵبژێردرا  بلۆک   (125) بلۆکێاا   ،بۆ هەر  قەبااارەی  خ  (5)ک لە  هەر  بەمشااااێوەیە  ێزان پێکهاااتووە 
  خێزان.  (160)خێزان لە شار و   (465)نموونەکە دەبێتە 

نە بەپێی وپرۆساەی دووبارە دانانەوەی نموبۆ هەر چینێک،  بۆ مەبەساتی تەمسایت کردنی قورساایی دانیشاتوان  
تی هەموو لەسااااەر ئاساااا  (موزونة)ت رێژەی دانیشااااتوان ئەنجامدەدرێت بەجۆرێک ئەنجامەکان هاوسااااەنگ بێ

 پارێزکاگان و لەسەر ئاستی هەموو عیراق و ژینگەی شار و گوند.

 

 ( (NYS 2019دابەشبوونی نموونەکان لە رووپێوی نیشتمانی هەرزەکاران و الوان بۆ ساڵی  (: 1)ى خشتە 

 ژمارەی خێزانەکان  ژمارەی بلۆکەکان پارێزگا

 کۆی گشتی  گوند شار کۆی گشتی  گوند شار
 625 160 465 125 32 93 دهۆک

 625 160 465 125 32 93 سلێمانی

 625 160 465 125 32 93 هەولێر

هەرێمی 
 کوردستان

279 96 375 1395 480 1875 

 

 بۆچی پشت دەبەستین بە شێوازی رووپێوی خێزانی؟  3.3

جیااواز،    باارودۆخێکیئەو توێژەی کە ئااماانجماانە توێژێکی فراوانە بەاڵم دابەشاااادەبن بەسااااەر چەناد پۆلێاک و  
ێک لەوانە کاردەکەن،  اغە جیاوازەکانی خوێندنن، وە بەشااا لە قۆن  ساااااڵن  (30-10)ۆربەی ئەندامەکانی تەمەن  ز

ئەو توێژە دیاریکراوە بۆیە دەتوانین داتا  (لحصااار)گەمارۆدانی  بۆیە چوارچێوەی گونجاو بەردەسااات نابێت بۆ  
ئەو توێژە هەیە لەناو خێزانەکان، وە ئەندامانی  ادا هەموو کۆبکەینەوە بەشاااێوەی بابەتی و بێالیەنی، لە ئێسااات

کەسان رێگە دەدرێ بە هەبوونی   (5.4)و لە هەرێمی کوردساتان   (6.2)قەبارەی خێزان لە عیراق نزیکەی  تێکرای
 نەکە بە قەبارەی گونجاو لە خێزان.ونموژمارەی داواکراو لە 

 گرینگی و پێویستی گەڕاندنەوەی داتاکان:  4.3

جارانی کێشاای    ک تەمساایلی کۆمەڵگا بکات، بۆیە پێویسااتە  داتاکانموونەکانی رووپێوێئەوەی خەمالندنی نبۆ  
، هەروەهاا جاارانی کێشاااای سااااەرەکی بۆ هەر ((الرفع)مىاامات التمادد)  فراوانی  هااوکۆڵکەی  نموونەکە بکرێ یاان
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 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

هەڵاباژ یااان  راکاێشاااااان  ئەگەری  پاێاچەوانەی  بە  یەکساااااانە  کە  باکارێ  ناماوونەکە  لەبەرئەوەی یەکەیەکای  اردن، 
 ەیەک لەبۆ هەموو یەک  وەزنیو داتااکاانی رووپێوەکە بە کۆمپیوتەر دەبێات ئااسااااانە  چاارەسااااەرکردنی هەمو

 کۆمبیوتەردا. دابنرێت لە ەنموونەک

 دابەشکردنی نموونەکان:  5.3

کە ئەم شاێوازە   (الطبقية الىشاوائية)هەڵبژاردنی ژمارەی خێزانەکان بەشاێوەی هەڵبژاردنی فڕەچینی هەرەمەکی  
باا  پێااداچوونەوە و بە یەکێااک لە  ئاااساااااانی  بەهۆی  رووپێوی خێزانی دەژمێردرێاات،  اشااااترین شااااێوازەکااانی 

ەمشااااێوەیە ژماارەی  خێزان ب  (5)بریتی بوو لە    هێشااااووێاکر  کەمکردنەوەی بڕی تێچووی کاات،  قەباارەی هە
. لە هەرێمی کوردساااتان هەنگاوەکان لە پرۆساااەی هەڵبژاردنی نموونەی رووپێوەکە  (1875)خێزانەکان دەبێتە 

 شتی بەمانەی خوارەوە بەستوە: پ

 بەپێی ژینگە دابەشکراون بەمشێوەیە:  هێشووەکان -1
و  (بەپێى رێبەرى ئیدارى ناحیەدواى   ناحیە)ن لە پارێزگاکان  یشااارنشاا هێشااووەکانی  ریزبەندی گشاات  -أ

 کە ژمارەیان دیارى کراوە. هێشووەکان ەمەکى لە  ڕهەڵبژارنى نموونەیەک بەشێوەیەکى هە
و  (بەپێى رێبەرى ئیدارى ناحیەدواى   ناحیە)گوندنشااین لە پارێزگاکان   ەکانیهێشااووریزبەندی گشاات  -ب

 کە ژمارەیان دیارى کراوە.  هێشووەکانەمەکى لە  ڕهەڵبژارنى نموونەیەک بەشێوەیەکى هە
هەڵبژێردراوەکان، هەموو ئەو خێزانانەى کەوتنە   هێشاووە  لە  (خێزان)بەمەبەساتى ڕاکێشاانى نموونەى   -2

 کرا.  ەدواداچوونیان بۆبەرهەنگاوى پێشوو ب
کە لە خشااتەى بوارى خێزانەکاندا )خێزان هەڵبژێردران   5هەڵبژێردراوەکان  هێشااووە نێوان خێزانى  لە -3

 : وه ى خواره یەشێوه بەم  ش زیادکردنی دوو خێزانی یەدەگ  پا  (هاتووە 
ەتەواوی خێزان ئەوە خێزانەکە ب (7)گەیشااااتبێتە  هەڵبژێردراو   هێشااااوویئەگەر ژمارەی خێزانەکان لە  -أ

 هەڵبژێردرایە.
خێزان ئەوە خێزانەکە بەتەواوی  (7)هەڵبژێردراو کەمتر بێت لە  هێشااوویئەگەر ژمارەی خێزانەکان لە  - ب

هەڵبژێردراو دێت خێزان   هێشااوویکە لە دوای   هێشااووەیهەڵبژێردراوە و ژمارەکە تەواو دەکرێت لەو 
 دوای 

 دەکات.نوێیەکە دەست پێ هێشوویخێزان، لەیەکەم خێزانەوە لە 

خێزان ئەوە پشات دەبەساترێت بە  (7)بژێردراو زیاتر بێت لە هەڵ هێشاوویئەگەر ژمارەی خێزانەکان لە   -ج        
   .Excelهەڵبژاردنی هەرەمەکی رێکخراو بەبەکارهێنانی پرۆگرامی   بنەمای  
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 نوێکردنەوەی نموونەکان: 6.3 

 ن کە لەم چەند خاڵەی خوارەوە کۆکراوەتەوە: پالنێکی کاری تێروتەسەل دانرا بۆ نوێکردنەوەی نموونەکا

 کە هەڵبژاردنی ئەو خێزانانەی کە شایاوی چاوپێکەوتنن نموونەکان لەساەر پارێزگاکان دابەشاکرانپاش  -1
 .هێشوو بوو  (125)

چاودێر بوون بۆ هەر پارێزگایەک  (3)دابەشااکردنی ئەو کەسااانەی کە چاودێری مەیدانین کە ژمارەیان   -2
 چاودێرێک.

سااااە -3 ژمااارەیااان  نی ناااوەخۆ  رپەرشااااتااارادانااانی  پااارێزگااایەک   سااااەرپەرشااااتیااار بوو  (3)کە  بۆ هەر 
 .سەرپەرشتیارێک

ی توێژەر  (33)ژماارەی توێژەرانی مەیادانی کە بەشاااادارییاان لە کااری نوێکردنەوەی نموونەکاان کرد   -4
 لە بەرێوەبەرایەتییەکانی ئامار لە پارێزگاکان.  بوون  مەیدانی

ئەوەی کاری مەیدانی بەشاێوەییەکی رێکوپێک  وە بۆ    رۆژی خایاند (15)وونەکان  کاری نوێکردنەوەی نم -5
و  مەیاادانای  تاوێاژەرانای  هاااتاووچاۆکاردنای  باۆ  ئااامااادەکاراباوو  تااایابەت  ئاۆتاۆمابایالای  باادرێ  ئەناجااام 

 سەرپەرشتیارانی ناوەخۆ بۆ هەموو رۆژەکانی کارکردن.
 
 

 هەژمارکردنی کێشەکان:  7.3
یە سەرهەڵدانی  ئەگەری  پێچەوانەی  لە  بریتییە  ئەنجامی  کێش  بە  یەکسانە  کە  نموونەدا  لە  کەیەک 

بەسەر  دابەش کۆمەڵگادا  لە  نموونە  یەکەکانی  ژمارەی  راکێشراو،  کردنی  نموونەی  یەکەکانی  ژمارەی 
 بۆ دادەنرێت کە یەکسانە بە: Phiهێمای  h چینیلە  iئەگەری راکێشانی خێزانی 

Phi= Mhi/mhi 
 بەجۆرێک: 

Phi   =  چینی ئەگەری سەرهەڵدانی خێزان لەhi 
Mhi  =  ژمارەی خێزان لە چینیhi 
mhi  = لە چینی  ی راکێشراوژمارەی خێزانhi 
 

پشاتبەساتن بەو ژمارەی خێزانەکان و ئەندامانی خەمڵێندراوە لەساەر چینەکان بەپێی پارێزگاکان لەرێی 
لە هەریاا زانیاااری باااری گوزەرانی خێزان و چاااودێری رێژەی هەژاری  لە رووپێوی خێرا بۆ  ێمی انەی کە 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

خێزان، لەم   (2700)بەدەسااات هاتووە کە ژمارەی خێزانەکانی گەیشاااتە   (SWIFT)  2018کوردساااتان 
ت  وه گااایااەرێ و  ورد  کە داتااای  فراوان کۆکرایەوە  تاااکی ورێزانیاااری  دیموگرافی  تەسااااەلی دەربااارەی 

،  2009ش بە پلەی ساەرەکی پشاتی بەساتووە بە چوارچێوەی پرۆساەی گەمارۆساازی لەخۆدەگرێت ئەوی
 اتر دووبارە نوێکرنەوەی چوارچێوەی قۆناغە سەرەتاییەکانی کاری مەیدانی.  دو

رەوە وەرگیراوە لە خەمالندنی رێژەی خێزانەکان و ئەندامە الوەکان ساااوود لە داتاکانی رووپێوی ساااە
پاارێزگااکە، خەمالنادن کرا بۆ ژماارەی خێزانەکاان و ئەنادامەکاانی   3بەپێی هەر چینێاک لە چینەکاانی  

. پاش 2019دانیشاتوان بۆ سااڵی    مەزندەیبەپێی چینەکان بە پشات بەساتن  بە   2019اڵی  خێزان بۆ سا 
 ئەنجامدرا بەپێی خشتەی خوارەوە:   وەزندامەکان هەژمارکردنی  خەمالندنی ژمارەی ئەن

 
ێکەتنیان لەگەڵ کراوە و ژمارەی الوەکان لە نموونەی رووپێوەکە و  وانەی کە چاوپژمارەی ئەو ال (: 2)ى خشتە 

 وەزن

 

 

 

 

       (A )      (B)                       (A/B) 
شیاوى ئەو الوانەی کە  پارێزگا

 2019 ساڵىوتنن لەچاوپێكە 
 الوان زنى وه 2019وان لە نموونەکە ال

 گوند شار گوند شار گوند شار
 321.68 348.72 482 1189 155052 414630 دهۆک

 390.18 816.31 334 901 130320 735499 سلێمانی

 302.66 610.54 435 1087 131659 663658 هەولێر

هەرێمی 
 کوردستان

1813787 417031 3177 1251 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 رێژەی وەاڵمدانەوە:  8.3

 تاك لە  4428 پێكهاتبوو لە خێزان بوو كە  1864  نجامدراوه ئە  گەڵوتنیان لەچاوپێكاە ى كەانانەو خێزى ئەژماره 
وتنیان  ى چاوپێكەو خێزانانەئە  %93.2  بوو. (99.4)ەاڵمدانەوە  ، بۆیە رێژەی وسااااڵن  (30-10)نی  مەگروپى تە

 رن.نابەەپ %0.8و     ( 2014و دوایى   2014پێش ساڵى )كانن ئاواره   خێزانە  %6خۆجێین و    نجامدراوه ڵ ئەگەلە

 ر ئاستى خێزانسەلە  وه اڵمدانەى وه و رێژه  ژمارەی (: 3)ى خشتە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % رێژەی سەدی وه تەداوه ژمارەی ئەو خێزانانەی کە وەاڵمیان  پارێزگا 

 99.2 620 دهۆک

 99.0 619 سلێمانی
 100.0 625 هەولێر 

 99.4 1864 هەرێمی کوردستان
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 پرسیارنامەی خێزان:  .4

هەردووکیاان هەموو وو پرساااایاارناامە بۆ ئەم رووپێوە ئااماادەکرا یەکێکیاان بۆ کوڕان و ئەویتریاان بۆ کچاان،  د
 کە چەند مێینەو  نێرینەبوون تایبەت بە منداڵوەکویەکە جگە لە بەشاای تەندروسااتی   بەشااەکانی پرسااارنامەی

 پرسیارێکی جیاوازی تێدایە تایبەت بە هەردوو رەگەز.

 

 بەشەکانی پرسیارنامە:  1.4

 بەش دابەش دەبێت ئەوانیش:   (18)بەشەکانی ئەو پرسیارنامەیە بەسەر 

 یەکەم: پرسیارنامەی خێزان.

 .ناڵسا  (30-10)  نەمەت زانێخ  ندامانىەئ  یاریزاندووەم:  

 ناڵسا  (30-10)  انینەمەت ندنێخو ەل  وامنە ردەب ەک ىسانەوكەەب تەبیتا /  رکردنێف  یشەبسێیەم: 

 .ناڵسا  (30-10)  ینەمەت ۆکارکردن و کاردن بم: بەشی  ه چوار

 .ناڵسا  (30-10)  تەمەنی  بۆپێنجەم: بەشی تەندروستی 

 .اڵنسا  (30-18)تەمەنی    سێكس بۆرێگای  شەشەم: بەشی نەخۆشییە گوازراوەکان لە

 لە  انینمەردارن و تەى هاوسااەوانەو ئە ناڵسااا  (30-15)نى مەتەلە نەیرێن  ۆب بوونڵى منداندروسااتتەحەوتەم: 
 .متره كە ڵسا  15

 لە  انینمەردارن و تەى هاوسااەوانەو ئە ناڵسااا  (30-15)نى  مەتەلە مێینە ۆب  بوونڵندروسااتى منداتەهەشااتەم: 
 .متره كە ڵسا  15

 .ناڵسا  (30-10)نى  مەەت  ۆب راكۆبارى خ  شىەبنۆیەم:  

 .ناڵسا  (30-15)ن مەسانى تەكە  ۆب كانەڵتابە و كاتە  تىەیاڵمەۆروونى و كندروستى ده تەدەیەم: بەشی  

 .ناڵسا  (30-15)نى  مەتە لە  ۆالوان ب ىڕۆڵو  ژىیو توندوت تىەیاڵمەۆك  رىۆجشى  بەیازدەم:  

 .ناڵسا  (30-15)نى  مەتە الوان لە ۆرى بو هونە رىیشنبڕۆو  اندنیاگەڕدوازدەم:  
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 .ناڵسا  (30-10)نى  مەتە ۆرزش و الوان بشى وه بەسێزدەم:  

 .ناڵسا  (30-10)نى  مەتە ۆب كانەییتەیاڵمەۆك ه ۆڕو ت ارىیو زان ایجۆلكنەشى تەبەچواردەم:  

 .نسااڵ  (30-10)تەمەنی    بۆپازدەم: بەشی کەمئەندامی  

 .نسااڵ  (30-15)تەمەنی   بۆدن  بەشی بەشداریکرشازدەم:  

 .نسااڵ  (30-18)تەمەنی    بۆحەردەم: بەشی الوان و ئاسایش  

 .نسااڵ  (30-18)تەمەنی    بۆو هاواڵتیبوون  شارستانیهەژدەم: بەشی مافی  

 

 : ووردبینی رێساکانیئامادەکردنی رێبەری زانیاری و  2.4

ی پڕکردنەوەی پرساایارەکانی تایبەت بە نکازانیاری و یاساااکانی ووردبینی ئامادەکرا بە مەبەسااتی رێگارێبەری  
 .كەه مانا و چەمکی چەند زاراوەیەکی تایبەت بە پرسیانامەی رووپێوو دانانی   کەپرسیارنامە

 

 هەڵسەنگاندنی پێشوەخت:  3.4

لەکااتی ئەنجاامادانی هەر رووپێوێاک    كاە  یاەگرینگاانەهەڵسااااەنگاانادنی پێشااااوەخات یەکێکە لەو هەنگااوە زۆر  
تر و راساتی و   كانىقۆناغەهەموو   ویگەری دەبێت لەساەر کوالێتی دیزاینی پرسایانامەکە  ئەنجامدەدرێت،کە کار

دیاااریاکاردنای    دروسااااتای وەاڵمەکااان. باۆ  گاۆڕانای   خاوازراو  یناماوونە  پەرچەکارداریهەروەهااا  و  رووپاێاو  لە 
 .ى كۆتاییپرسیارنامە رسەو بریاردان لە ێش ئەنجامدانی رووپێوەکەپرسیارنامەکە بۆ دواجار پ

ی  بەشااداری فەرمانبەرانی ئامار  بە و  بە سااەرپەرشااتی دەسااتەی ئامار  ەنگاندنی پێش وەخت ئەنجامدراڵساا هە
 .ستهاتنده بەو دواین گۆرانکاری لە پرسیارنامەکە کرا بەپێی ئەو تێبینیانەی کە لە هەڵسەنگاندنەکە  پارێزگاکان

 راهێنان:  .5

  یە مایەی گرینگی پێادان، پرۆسااااەی راهێناان رۆسااااەی راهێناانی کادیرانی هونەری بە گشاااات ئاسااااتەکانی بووپ
کارمەندانی نووسااینگە و داگری داتاکانی  ،  ووربینی  ،توێژەرانی مەیدانی  ،ناوخۆیی  ،سااەرپەرشااتیارانی ناوەند

 گرت.وه لەخۆ
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

لە رووپێوی هەرزەکاران و الوان لە هەرێمی کوردساااتان بۆ    كانلە خوارەوە کۆی هەموو چاالکییەکانی راهێنانە
 : روو تەوه راخ  2019ساڵی  

 خولەکانی راهێنان دوو خول بوون:  .1

رۆژ   5بۆ مااوەی    (2019/ 2/ 14)تااکو   (2019/ 2/ 10)  رێکەوتیخولی یەکەم: لە پاارێزگاای هەولێر ئەنجاامادرا لە  
کە تێیادا توێژەرانی مەیادانی و  سااااەرپەریشااااتیاارانی نااوەناد و نااوەخۆیی و ووردبینی تێیادا بەشااااداربوون لە 

 .(سلێمانی، دهۆک  هەولێر،)پارێزگاکانی 

بۆ مااوەی سااااێ   (2019/ 5/ 16)تااکو   (2019/ 5/ 14)لە رێکەوتی خولی دووەم: لە پاارێزگاای هەولێر ئەنجاامادرا  
 رۆژ کە تێیدا داگرانی داتا بەشدارییان تێدا کرد.

بوون بەپێی هەریەکەیان دابەشاااکراس بوون كە  كە (157)یان  ژماره رووپێوەکە کرد  لە  بوونبەشااادار  .2
 ەوە دیارە: وەک لە خشتەی خوارکاری خۆیان  

 ژمارە جۆری کار ژمارە جۆری کار
  ىوه داچوونە ێو پ رانێرگكردن،وه ئاماده  9 لیژنەی بااڵ

 ارنامەیپرس
6 

 41 ( نموونە) ڵسامپ ى وه كدنەێنو 7 كى یكنتە ىژنەێل

 36 دانى یكارى مە 2 رانژه ێتو نانىێاهڕ

 6 شتیارانی ناوەخۆ پەرسەر 16 داتا ماركردنىۆو ت ىاریرشترپە سە
 IT 4 ارىیو زان ایجۆلكنە تە 3 ندى رشتیارى ناوه رپە سە

 3 دان ێرگرتن و پوه  8 ىیو دارا رىێ كارگ

  كانىە ییكاڵو چا تیسا بردنىوه ڕێبە
 و ێووپڕ

 6 تگوزارىخزمە 3

  مىێرهە بە تبەیتا رتىۆاپڕ ىوه كردنەیش
 كوردستان

  تبەیتا ىرتۆاپڕ نىیزایكردن و دئاماده  2
 كوردستان مىێرهە بە

5 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 کاری مەیدانی: .6

 کاری مەیدانی داڕێژرا کە بریتی بوو: النێکی مەیدانی تێروتەسەل بۆ بەڕێوەبردنی  پ

 تىایاەبەڕێوەبەر  رێكى ئااماار لاەرماانباەفاەپێکهێناانی تیمی سااااەرپەرشااااتیاارانی نااوەخۆ کە پێکهااتبوو لە   .1
 هەر پارێزگایەک. بۆ الوان تى رۆشنبیرى ورایەبەرێوه بەرێكى رمانبەى پرێزگاكان و فەئامار

رۆشاااانبیرى و توێژەر یەکێکیاان لە وەزارەتی    (2)تیمی توێژەرانی مەیادانی پێکهێنرا کە بریتی بوو لە   .2
تیمە بوون دابەش کرا بوون بەپێی   (15)و ئەویتریشاااایاان لە بەڕێوەبەرایەتی ئااماار کە نزیکەی    الوان

ردوو  هاە  یادانى لاەى ماەتوێژه   (10)ك  ر پاارێزگاایاەبۆ هاە  واتاە  تیم  (5)رێزگاایەک  پاارێزگااکاان بۆ هەر پاا
 .جێكارنى جێبەالیە

ى وه كۆكردنە  کارا بۆو  کارێکی لێهاتوو  بەردەوام بوو، بە مەبەستی بەدەستهێنانی    (25)کاری مەیدانی بۆ ماوەی 
كااارى   هزانیااارى  بۆ  تااایبەت  ئۆتۆمباێالای  تەرخااانکاردنی  و  بۆ مەیاادانی  تااایبەت  ئۆتۆمباێالای  تیاماێااک لەگەڵ  ەر 

 رۆژى خایاند. ( 25) كە  یاری ناوەخۆ، ئەو ئۆتۆمبیالنە کاریان کرد بە درێژایی رۆژانی کاری مەیدانیسەرپەرشت

 

 کاری نووسینگە و تۆمارکردنی داتا: .7

 نااغێکیوای بەرێوەچوونی کااری مەیادانی، ئەو پرساااایاارنااماانەی کە پڕکرابوونەوە بە چەناد پرۆسااااەیەک و قۆد
 لە:  دا تێپەڕین، کە بریتی بوونینووسینگەی

 و ووردبینى پارێزگا.  ئەنجامدانی ووردبینی ناوەخۆ لەالیەن سەرپەرشتیارانی ناوەخۆیی .1
 .رۆژە   (20)ووردبینی پرسیارنامەکان لەالیەن تیمی ووربینی لە دەستەی ئاماری هەرێم بۆ ماوەی   .2
كان  هۆلى تۆماركردنى زانیارییە رێم لەى ئامارى هەساتەه دداگرتنی داتاکان لەالیەن فەرمانبەرانی كارى  .3

ر  سااااە كاان لاەوى زانیاارییاەڕاسااااتى و دروسااااتى گواسااااتناە  جاار بۆ دڵنیاابوون لاە  2ى  نجاامادرا بۆمااوه ئاە
 ى و ماوه  ەی  CSProپرۆگرامى   كان كەتۆماركردنى زانیارییە ت بەر پرۆگرامى تایبەبۆ سە وه پرسیارنامە

 .اندخای (25)
پێاداچوونەوە بە پرۆسااااەی داگرتنی داتاا لەالیەن چااودێرانی داگرتن و راسااااتکردنەوەی هەڵەکاان لە  .4

 .مم و دووه كەراوردى نێوان داگرتنى یەڕاپۆرتى بەرێگەی 
عیراق و  پارێزگاكانى ترىلەگەڵ  رێمى كودرساااتان كخساااتنى داتاكانى هەیەبەرێوەچوونی پرۆساااەی  .5

 .SPSS ى داتاوه شیكردنە ت بەئامارى تایبە رامیبۆ پرۆگ یانگواستنەوە 
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 .(30-10)ن مەى تەو گەورەکردنی نموونەکان بۆ هەر خێزانێک و تاکێک زنوه دەرهێنانی   .6
 .كەداتاى ڕووپێوه   ستهاتوو لەده كانى بەره ى نیشانده خشتەى  ئامادەکردن .7
 .ستهاتوونده بەووردبینی کردنی ئەو خشتە سەرەتاییانەی کە  .8
 .رێمى كوردستانهە ت بەتایبەراپۆرتی شیکردنەوە  نەوەینووسی .9

 .ى ڕاپۆرتى شیكارىوه پێداچوونە .10
ر ئاسااتى  سااەنجامى ڕووپێو لەكانى ئەخشااتەپێى بەو   و دەرکردنی ئەنجامەکانی رووپێو  كردنىئاماده  .11

 .رێمى كوردستانهە ت بەتایبەنیشتمانى 
 رێمى كوردستان.هە ت بەتایبە كەنجامى رووپێوه ئەكانى كردنى ڕاپۆرتى خشتەدیزاین كردن و ئاماده  .12

 

 پێناسە و دەستەواژەکان: . 8

 پرسیارنامەی خێزان.1

کە پەیوەنادییاان بەیەکەوە هەیە یاان پەیوەنادییاان بەیەکەوە   بریتییە لە ئەنادامێاک یاان کۆمەڵێاک ئەنادام   خێزان: 
لە ناانخواردن و هەنادێ لە نیە و لە یەکەیەکی نیشااااتەجێ یاان لە بەشااااێاک لە یەکەیەکی نیشاااات ەجێ دەژین 

 پێویستییەکانی دیکەی ژیان بەشدارن.

کە  جۆرێکبە  ی تربریتییە لە کۆمەڵە شااتێک یان کەلوپەلێک یان کۆمەڵە کەسااێک یان هەر پێکهاتەیەک : هێشااوو
 (5)  كهێشاووێلە رووپێوی تایبەت بە هەرزەکاران و الوان هەر  نێوانیان زۆر کەم بێت، و لێکنەچوونی جیاوازی

  هەر بلۆکێک. لەلەخۆ دەگرێت خێزانی هەڵبژێردراوی رووپێو 

دەتوانرێ ساااانووریاان   پێاک دەهێنن یاان بەشااااێاک لەوانە  گوناد/ گەڕەک   کەبریتییە لە کۆمەڵە بیناایەک    بلۆک: 
هەیە   انبۆ دابنرێ  وە ساانوورێکی دیاری یانو ژمارە و هێما  جیابکرێتەوە لەسااەر زەوی وە نەخشااەیان بکێشاارێ

لە خۆ دەگرێت بەپێی ان کەمتر  زیاتر یبینا   (100-70)هەر بلۆکێک نزیکەی    ەوە،نانی بناسارێوانرێ بە ئاسا کە دەت
بەاڵم بلۆک بەشاااێک نیە لەدابەشااابوونی   .جۆری بیناکە و ژمارەیان دەدرێتی بەپێی سااانووری گەرەک یان گوند

 و. نی هەر رووپێوێکی دیاریکرابۆ ئاسانکاری لە ئەنجامدا ئیداری پشت پێبەستراو بەڵکو بەشێکە لە گەرەک 

 بریتییە لەو شوێنانەی کە دەکەونە ناو سنووری شارەوانییەکان. شارنشین: 

 بریتییە لەو شوێنانەی کە ناکەونە ناو سنووری شارەوانییەکان.  گوندنشین: 
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ەوە  یکەسااەی کە بەرپرسااە لە بەرێوەبردنی خێزان لە رووی کۆمەاڵیەتی  و ئابووری وبریتییە لە سااەرۆک خێزان: 
دەبژێردرێ لەالیەن ئەناداماانی خێزانەوە لەوانەیە بااوک  یاان دایاک یاان  کە هەڵا ،  دوور لە رەچااوکردنی رەگەز

لەوانەیە تەنها ئیشاااکەری   سااات بێتده لەئابووری    داهاتىخوشاااک یان برا بێت، وە مەرج نیە ساااەرۆک خێزان  
 باوکەکە دەبێتە سەرۆک خێزان. ەدا لێر  بكاتم باوکەکەی ئیدارەی خێزانەکە بەاڵ خێزانەکە کوڕەکەی بێت

مەبەسات لە جۆری یەکەی نیشاتەجێبوون شاێوەی ئەندازەیی و بیناساازی یەکەی  جۆری یەکەی نیشاتەجێبوون: 
 کە دەکرێ بەو جۆرانەی خوارەوە بێ: نیشتەجێبوونەکەیە، 

ک یان بریتییە لە بینایەکی دروساااتکراوی ساااەربەخۆ کە دابینکراوە بۆ نیشاااتەجێبوونی خێزانێ  : خانوو .1
پااشااااکۆکاانی خزمەتگوزاری، چێشااااتخاانە، گەرمااو،  لەگەڵ  )پێکهااتووە لە ژوورێاک یاان زیااتر    و  زیااتر
 یان باخچەیەک جیاکراوەتەوە لە شەقام. دیوارێك، سیاجێكو لەرێی  (توالێت

کە لە ژوورێک یان زیاتر  كدایەبینا خۆ لەربەجێبوونى سااەى نیشااتەكەك یەیەره یبریتییە لە زنج شااوقە:  .2
و   (اشااااکۆکااانی خزمەتگوزاری، چێشااااتخااانە، گەرماااو، توالێاات ئەگەر هەبوونلەگەڵ پاا )پێکهاااتوون  

 .خەلی بیناکە یان باڵەخانەکەدمەکە دەیگەیەنێت بە    دەرگایەکی هەیە 
  بریتییە لە شوێنی مانەوە یان دروستکراوێکی سەربەخۆ کە لە کەرەستەی خاو دروستکرایە وەک  : کوخ .3

 دارخورما، قوڕ، تەنەکە. گەاڵیقامیش، 
قوماش کە دەتوانرێ   ،موو  ،ڵئاژه  تووکیشااااوێنی مانەوەیە کە دروسااااتکرایە لە   خێمە یان رەشااااماڵ:  .4

 هەڵبگیرێ و بەئاسانی بگوازرێتەوە.
شاوێنێکی پێشاتر ئامادەکراوە کە جێگیر کرایە بەشاێوەیەکی کاتی یان بەردەوام، کەرەساتەی  کەرەران:  .5

لە دروساتکردنی بریتییە لە دار یان ئاسان یان چینکۆ، بۆ شاوێنی نیشاتەجێبوون یان شاوێنی بەکارهاتوو 
 .بەکار دێت کارکردن

کردنی و جۆری کەرەسااااتەی  سااااتورووی در  خاانووی قوڕ جیااوازە لە خاانووەکاانی تر لە  خاانووی قوڕ:  .6
وێنە،  تی لەسااەری لەو شاا ەیووبەکارهاتوو لە دروسااتکردنی و شااێوە باوەکەی کە سااروشاات سااەپاند

کەرەساااتەی بەکارهاتوو لە دروساااتکردنەکەی زیاتر پشااات دەبەساااتن بە قوڕ چونکە بەهێزە و بەرگەی 
دیوارەکان   ىوه ره ى ده بەکارهێنانی ئاسانە لە رووو   ستەرده ێت و بەردی بەهێز و باران دەگرسا  ،گەرمی
لەگەڵ کا تێکەڵ  خانوویەکان لە خشااات دروساااتدەکرێن کە ئەویش لە قوڕ دروسااات کرایە و ، تدەدرێ

 کرایە بۆ بەهێزکردن و یەکگرتنی خشتەکە.
بریتییە لە الیەک لە شااااوێنی نیشااااتەجێبوون کە دەورە دراوە بە دیوار درێژ بۆتەوە بۆ باان، کە   ژوور:  .7

دەتوانرێ ساەرینی لێ دابنرێ بۆ کەسای پێگەیشاتوو، کۆی ژوورەکان لە شاوێنی یەکەی نیشاتەجێبوون  
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و بۆ  ووری نانخواردن، ژووری دانیشاتن، ژووری خوێندن یان هۆڵی گونجاژووری نووساتن، ژ  )بریتین لە  
جگە لە  (نیشااااتەجێبوون، ژووری ئیشااااکەر و چێشاااات لێنان لە حاڵەتێک کە بۆ نووسااااتنیش بەکاربێت

 مەمەرەکان  و بەلەکۆن و گەرما و توالێتەکان.
وونی خۆی بێ، واتە ئەوەیە کە خێزان خاوەنی یەکە نیشااتەجێب  خاوەنداریەتی یەکەی نیشااتەجێبوون:  .8

، ئەمەش دەکرێ موڵاک یاان بەکرێ یاان بەخشااااراو یاان بینااکە نەک ئەو زەوییەی لەسااااەری بنیااتنراوە 
 بەخۆرایی یان... هتد بێت.

مەبەساااات لەکاری توندوتیژی و تیرۆری بریتییە لە هەر دەسااااتدرێژیەک بۆ    کاری توندوتیژی و تیرۆری:  .9
 ت.ەالیەن تااک یاان لەالیەن گروپێکەوە ئەنجاام بادرێا سااااەر گیاان و مااڵ و موڵکی گشااااتی و تاایبەت   ل

ی جیاکاری و نەتەوەپەرساااتی و ساااەرکوتکردن و قڕکردن و کاری تیرۆر دەگرێتەوە دژ بە هەروەها کار
بەرپرساان و و دیپلۆماتکاران ونوێنەرانی رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، هەروەها کردەوەکانی ڕماندن و 

موڵک گرتن و تەقەکردن وهۆکارەکانی تری توندوتیژی دژ بە تاکەکان و رفاندن و تەقاندنەوە و بەبارمتە
و ماڵ لەالیەن کەسااان و دەزگا و حزب و واڵتان کە بەشااێوەیەکی پێچەوانەی یاسااا ئەنجام بدرێن و لە 

ئەنجامدانی کردەی خۆکوژانە و باڵوکردنەوی ترس   .ژێر هەر پەردەیەکی سایاسای یان ئاینی یان ئەمنی
دانی تااوانی ئاابووری  انادن و تەقینەوە و تێکادانی بنکە ژیاارییەکاانی دەوڵەت و ئەنجااما و تۆقاانادن و رفا 

ئاابووری دەوڵەت و پەکخسااااتنی و رووخاانادنی خاانوو و ئااگرخسااااتنەوەش   بە مەبەسااااتی رماانی 
 دەگرێتەوە.  

 

 سااڵن  (30-10)پرسیارنامەی ئەندامانی خێزان لە تەمەنی .2

کچ  و   یاانکااتی ئەنجاامادانی رووپێوەکە بەوە پێنااسااااە کراوە کە تااکێکە   کوڕ  هەرزەکاار یاان الو تاا    الوان: 
تەمەنی    .هەڵبژێردراوە   كەه بەشێوەیەکی بەردەوام لەگەڵ ئەو خێزانە دەژی کە بە مەبەستی ئەنجامدانی رووپێو

 ریکراوە.ساڵ دیا  30ساڵ تا 10هەرزەکار یان الوان تا کاتی رووپێوەکە لە نێوان 

یە لە مااوەی نێوان رێکەوتی لەدایاک بوون و رێکەوتی ئەنجاامادانی رووپێوەکە بە ساااااڵی تەواو  بریتی  تەمەن: 
 مانگ پشتگوێ دەخرێ. 12کەمتر بوو لە وتن كاتى چاوپێكەلە، ئەگەر ژمارەی مانگەکان  تگوزارشتی لێ دەکرێ

ەریتی کارپێکراو، لەوانەیە پەیوەساتە بە یاساا و داب و نتاکێک کە  بریتییە لە باری کەسای هەر  باری خێزانداری: 
 .سەڵت، خێزاندار، تەاڵقدراو، بێوەژن یان بێوەمێرد یان جیابۆوە بێت
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 ن سااڵ (30- 10)نی ەکەسانەی کە بەردەوامن لە خوێندن لە تەم وۆئەتایبەت ب/ بەشی فێرکردن.3

ێنادن یاان پەیوەنادیکردن و بەردەوامبوونی بە خوبریتییە لە بااری تااکێاک لەرووی    پەیوەنادیکردن بە خوێنادن: 
بەردەوام نەبوونی وەک ئەوەی بچێات بۆ خوێنادنێکی رێکخراو  لە دەزگاایەکی فێرکااری فەرمی یاان لە رێگەی 

لە مااوەی    .او بۆ فێرکردن لە هەر قۆنااغێاک لە قۆنااغەکاانی خوێنادنادارپڕۆگرامێکی گشااااتی یاان تاایبەتی داڕێژ
کادا پەیوەنادیکردن بە خوێنادن ئەوەیە کە تااک  کوردسااااتاان یاان لە دەرەوە، لە نااوەڕۆ ئەنجاامادانی رووپێوەکە لە

 فێربوون و بەدەستهێنانی بڕوانامەی زانستی.بەشێوەیەکی رێک بچێت بۆ دەزگاکانی فێرکاری بە مەبەستی 

ساااااڵ یاان زیااترە لە رووی هەبوونی زانیااری یاان    (6)تەمەنی    ەبریتییە لە بااری ئەو تااکەی کە ل : بااری فێرکردن
دەربااارەی خوێنااد لە رووی چوونی بۆ خوێناادن و  نەبوونی  یااان نەوە و نووسااااین، هەروەهااا  بەردەوام بوونی 

 بەردەوام نەبوونی.

 ی هێناوە، هەروەها ساااەبارەت بەوبریتییە لە بەرزترین بڕوانامەی زانساااتی کە تاک بەدەسااات  : نخوێندئاساااتی 
ەتی ئەو تاکانە لە ڵحاتاکەی کە بڕوانامەی زانسااتی بەدەساات نەهێناوە مەبەساات لە ئاسااتی فێرکردنیان ئەوەیە  

 .ترووی بوونی زانیاری یان نەبوونی سەبارەت بە خوێندن و نوسین بزانرێ

فێرکردن کە تااک لەخۆ دەگرێات لە رووی    کەرتی فێرکردن:  کەرتی  بریتییە لەو دەزگاایاانەی  فێرکردنەوە وەک 
 حکومی بێ پارە، کەرتی حکومی بە پارە، کەرتی تایبەت: 

کەرتە حاکاومایایاا گاریاناگاتاریان ئە  کەرتای حاکاومای:  .1 هەماوو انەیە  و  باۆ  پااارە   فاێارکاردن بەباێ  خازمەتاگاوزاری  کە 
بااخچەی ساااااوایاان، سااااەرەتاایی، نااوەنادی و )قۆنااغەکاانی خوێنادنی پرۆسااااەی فێرکردن پێشااااکەش دەکاات   

پارەیە بۆ هەموو   ، فێرکردن مافێکە بۆ هەمووان بەبێ جیاوازی وە بێ(زانكۆكانو  شەیی، پەیمانگائامادەیی، پی
هەروەهاا ئەو   لە دەسااااتوور.  (14)ەی  دبەپێی مااد  (بنەڕەتی)ان وە ئیلزامیە بۆ قۆنااغی سااااەرتاایی  قۆنااغەکا 

 گرینگیدان بەبۆ دەساااتەبەرکردنی هەلی فێرکردن بۆ خاوەن پێداویساااتییە تایبەتەکان و   وە سااایساااتەمە دانرا
وساین و تێکەڵکردنیان نو نی ئەوانەی نەخوێندەوارن بە خوێندنەوە وو فێرکرد چاودێریکردنیانو   انبەهرەمەند

 بە سیستەمی پەروەردەیی.
 

فێرکردن پێشکەش بە قۆناغی خوێندنی زانکۆ دەکات بە کەرتی حکومییە و خزمەتگوزاری   حکومی بە پارە:  .2
 پارە.

ئامانجی ئەو ساایسااتەمە پێشااکەوتنی کەرتی پەروەردە و فێرکردن و باشااترکردن و فراوان   کەرتی تایبەت:  .3
 : گاى، ئەویش لە رێتببێ جێبەجێ  تنەی کە وەزارەتی پەروەردە دەیەوێکردنیتی لەسەر ئەو ئامانجا
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 فێرکردن. کەرتی تایبەت لە بواری پەروەردە و رکابەری لە نێوان کەرتی حکومی ودروستکردنی هەلی   -
باااشااااترکردنی جۆر -           رێی شاااااارەزابوون و   لەی فێرکردن ئەویش  وەبەرهێنااانی تواناااکااانی کەرتی تااایبەت بۆ 

 کارامەیی و تەکنیکی نوێ.ری نوێکردنەوە و پێشکەوتن و گواستنەوەی خەدەستپێش
 هاندان بۆ بەشداریکردنی ژێرخانی نیشتمانی و بیانی لە بواری پەروەردەی تایبەت. -
 .(خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان)دابینکردن و فراوانکردنی هەلی فێرکردن لە بواری پەروەردەی تایبەت  -
کردنەوەی   گااىشااااتماان لە رێبە نییاان  ەی لە دەرەوەن و بااشااااترکردنی پەیوەنادیانپەیوەنادیکردن لەگەڵ ئەو -

 دەزگاکانی ناحکومی لە دەرەوە.
 دابینکردنی هەلی کار بۆ دەرچووانی کۆلیژی پەروەردە لە مامۆستایان و ئیداری و کاری تر. -

 
یان لە   ێرکردن،سااایساااتەمی فئەمەش جۆرێکە لە جۆرەکانی   فێرکردن و راهێنانی پیشاااەیی یان تەکنیکی:  -4
کەساەکە دەبێ چەند مەرجێک جێبەجێ بکات   و  و پراکتیکی تیۆریبە شاێوەی  کانی فێرکردنی دواناوەندی  ێگار

بۆ وەرگیرانی لە خوێنادنی زانکۆ، خوێنادنی پیشااااەیی واتاا ئااماادەکردنی ژماارەیەک تااکی فێرکراو و هێزی کااری 
ی لەو بەرنامانەی کە تن بە چاالکی پراکتیکی و پیشااەیەساا کارانەی کە پشاات دەبکارامە و ئامادەکردنیان بۆ ئەو 

کااراماایی تەکنیکی و زانیااری پراکتیکی و تیۆری لەگەڵ کاارامەیی کەساااای و پەروەردەیی کە پێویسااااتییەکاانی  
 پسپۆرییە جیاوازەکانی هونەری و تەکنیکی و ئیداری.لە   بازاری کار دابین دەکات

 

 نسااڵ (30- 10)کارکردن و کارپێکردن لە تەمەنی بەشی  .4
بریتییە لە ئەنجاامادانی هەر چااالکییەک بەرامبەر بە کرێ یاان مووچە، ئەوانەی کە بۆ کەسااااانی تر کاار  کاارکردن: 

ئەوانەی کە بۆ خۆیاان کاار دەکەن یاان خااوەن کاارن، لەوانەیە کاارەکە بەبێ کرێ    دەکەن، یاان بەرامبەر داهاات،
  یان بۆ خێزان کار بکات بەپێی جۆری کار. تبێ
 

ساروشات یان جۆری ئەو کارە ساەرەکییەیە کە تاک دەیکات و ئێساتا زۆربەی کاتەکانی خۆی بەم کارەوە  : پیشاە
 بەسەر دەبات.

 
ئەو کەرتەیە کە دەزگاا یاان شااااوێنی کاارکردنی الو بەشااااێکە لێی، جاا ئەگەر کەرتی گشااااتی،    کەرتی کاارکردن: 

 کی تر بێت.، تێکەاڵو، تایبەت،  رێکخراوی نێودەوڵەتی یان هەر کەرتێ(حکومی)
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کی حکومەتە ئینجا ئەگەر کەساەکە کاری ئیداری یان  ڵدەزگایەی لێی کار دەکات مو ئەو  واتا  کەرتی حکومی:  .1
کە مووچە و خەرجییەکان لە خەزێنە    فەرمانگەیەک هەر   ) تم بدات و لە ناوەند پارە وەردەگرێرێکخساتن ئەنجا

 .(توەردەگرێ
ت موڵکی حکومەتە و کاری چاالکی بەرهەم هێنانە لە شێوەی  دەزگایەی لێی کار دەکا ئەو  واتا  : گشتیکەرتی   .2

هەم رهەر فەرماانگەیەکی حکومی بەدەزگاا یاان    )كاات  یاداده بۆ خۆى پاە  خۆی پاارە خزمەتگوزاری    یاانکەلوپەل  
 (وەردەگرێ (التمویت الذاتی)فەرمانگەی خۆبژێنی مووچەی لە رێی هێنان 

کەرتی تایبەت و کەرتی حکومی    ردووهە  لە یەهەاوبەشااای  کی هێئەو دەزگایەیە کە ژێرخان  تێکەاڵو: کەرتی  .3
 (دەزگاکە دەوڵەتیش هاوبەشە لە ژێرخانی لەگەڵ کەرتی تایبەت) رێژەی هاوبەشی پێکردن بەبە بەرچاوگرتن 

هەموو موڵکەکە هی تاکەکەسااان یان هی   عیراقینئەو دەزگایەیە کە خاوەنەکەی کەساااانی   کەرتی تایبەت:  .4
  (تیێحکومەت نە خاوەن و نە هاوبەش )کۆمپانیاکە  تەی لە دەس ەکۆمەڵە کەسێک

 عیراقن.کە بە تەواوی خاوەنی کەسێک یان کۆمەڵە کەسێکی دەرەوەی   دەزگایەیەئەو    کەرتی بیانی:  .5
 نئەو دەزگاایاانەیە کە کەلوپەل یاان خزمەتگوزارییەکی دیااریکراو بەرهەم دەهێن  رێکخراوە نااحکومییەکاان:  .6

 یان بەخۆڕایی. مكەخی  بە نر  نلە بازاڕ دەیانفرۆش

 

ماوەی   وژمارەی ئەوکاتژمێرانەیە کە الو لە کاتی ئاساییدا  لە کاری  ئێستایدا لە ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن: 
 کاری تێدا دەکات.

 .یەوە ساڵی  15ی الو بە تەمەنی نبریتییە لە کارکردن بەشێوەیەکی رێک یان ناڕێک پێش گەیشت زوو: کارکردنی 

کەیە کە لە تەمەنی کاارکردنە و دەسااااتی بە کاارێکی دیااریکراو کردووە تەناانەت ئەگەر بۆ یەک ئەو تاا  : کرێکاار
  کرێچاوپێکەوتنەکەدا   بۆ خۆی کاری کردبێت یان بۆ کەساانی تر، بە   هەفتەی پێش  کاتژمێریش بێت لە ماوەی

هۆی نەخۆشاای، پشااوو، یان لە کارەکەیدا نەبێت بەشااێوەیەکی کاتی بە  یان لە بەرژەوەندی خێزان   کرێیان بێ  
 پشووی کاتی، یان هەر هۆکارێکی تر.

بە هیچ شاێوەیەک کاریان نەکردووە لە  بریتین لە هەموو ئەو الوانەی کە گەیشاتونەتە تەمەنی کارکردن و  : بێکار
مااوەی چااوپێکەوتنەکە لە هیچ جۆرە کاارێکادا، لەم مااوەیەدا ئااماادەبوونە بۆ کاارکردن و بەدوای کااردا گەڕاون  

ێک لەو رێگایانە:خوێندنەوەی رۆژنامە، تۆمارکردنی ناویان لە نوساااینگەکانی کارکردن، پرسااایارکردن لە بە یەک
 رێگای تر.  هاوڕێ و خزم و نزیکەکان و
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لەساەر ساێ بنەما پێوانە دەکرێ ئەگەر تاک بێکار بوو و ئامادە بوو کار بکات و   : چەمکی پێوانەیی بێکاری بەپێی
 .تبەدوای کاردا بگەرێ

لەو حااڵەتاانەی کە   )ئەگەر تااک بێکاار بوو و ئااماادەبوو کاار بکاات    :   (المتراخی)  هاابێ باەبەپێی چەمکی    بێکااری
 .(کار ناڕێک بێى بازارى كاتێكدا زۆربەلەو بێت هەسنووردار كى گرنگییەرێگاکانی گەڕان بەدوای کاردا 

ەو ب  ارە یاان هەر شااااتێکی تر دەداتەرز پا خااوەن ق داکااتێکا لاەدروساااات دەبێات   كاەرێوشااااوێنێکی داراییە  : قەرز
کەوتەی کە لەو رێک  دەدرێتەوە کەسااااەی قەرز دەکاات و جێگیرکرایە بە چەناد بەڵگەناامەیەک و لە داهااتوودا  

 .دیارییان کردووە ئینجا بە جارێک بێت یان بە چەند جارێک

 

 نسااڵ  (30- 10)بەشی تەندروستی بۆ تەمەنی .5

تەواوی جەساااا   تەناادروسااااتی:  باااری  لە  نەبوونی  تەیی، هزری،  بریتییە  تەنهااا  کۆمەاڵیەتی و دەروونی نەوەک 
 نەخۆشی و کەمئەندامی.

کە لێکۆڵینەوەمان لەساەر ئەنجامداوە ساەبارەت بە  ەرای ئەو کەساەی هەڵساەنگاندنی باری تەندروساتی گشاتی: 
شای یان  تەندروساتی گشاتی تەواو، لە رووی جەساتەیی، هزری، کۆمەاڵیەتی، دەروونی نەک تەنها نەبوونی نەخۆ

رۆژانەی بەشااااێوەیەکی دروساااات کە رێگەی   کاانیکەمئەنادامی، لەگەڵ رادەی ماامەڵە کردنی لەگەڵ چااالکییە
 ژیاندا بکات.ترى ڵ گشت الیەنەکانی پێدەدات مامەڵەی دروست لەگە

تەناادروسااااتی:  لەسااااەر  کاااریگەری خراپیااان هەیە  کە  یااان   ئەو هۆکااارانەی  ژینگە  لە هۆکااارەکااانی  بریتیین 
نموونەی هۆکارەکانی ژینگە پیسااابوونی ئاو و هەوایە، بەاڵم هۆکارەکانی هەڵساااوکەوت بابەتی  هەڵساااوکەوت، 

چوارچێوەی کاریگەر بۆ هۆکارەکانی تر وەک رووداوەکانی هاتوچۆ کە هۆکارەکانیان  سەرەکین  و لەوانەیە  ببنە  
ێگەیەک بەبێ سەرنجدان یان  بریتیین لە ئۆتۆمبێت و رێگاوبان و شوفێر. بەاڵم هەڵسوکەوتی وەک پەڕینەوە لە ر

ێکی سااەرەکییە  رەچاوکردنی هێماکانی هاتوچۆ یان پابەند نەبوون بە رێنماییەکانی پۆلیساای هاتوچۆ کە هۆکار
بۆ روودانی حااڵەتی لێادانی ئۆتۆمبێات بۆ پیاادە یاان روودانی رووداوی هااتوچۆ لەالیەن ئەو کەسااااەی ئۆتۆمبێات 

هەروەها ساەبارەت   بە خۆراکی تەندروسات نەریتێکی هەڵساوکەوتەنموونەیەکی تر پابەندنەبوون   .لێدەخورێت
ش مەبەساااات ئەو ە ەبوونی هەڵسااااوکەوت، لێرتاایبەتیش هەیە بۆ بەرقەرار ن  بە جگەرەکێشااااان. هەڵبژاردنی

هەڵسااااوکەوتانەیە کە دەبنە هۆی سااااەرهەڵدانی کێشااااەی دەروونی و کۆمەاڵیەتی کە دەبنە هۆی جێهێشااااتنی  
 کردەوەیەکی ناسروشتی.خوێندن و ئەنجامدانی چەند  
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 ن سااڵ (30-18).بەشی نەخۆشییە گوازراوەکان لەرێی سێکسەوە لە تەمەنی 6

ووشاااەی ئایدز ووشاااەیەکی ئینگلیزیە مانای لەدەساااتدانی بەرگری بەدەسااات    .نەخۆشاااییەکی ترساااناکە  ایدز: ئ
و ئەنجامدانی  ئەم نەخۆشاااییە لەرێی گواساااتنەوەی خوێن   .دەبێتە هۆی مردن كە  HIV ەمرۆر  ىهێنراوی لەشااا 

 .دەگوازرێتەوە   ەوە پیس بەتایبەتی لەرێی دەرزی پزیشکی  کەلوپەلیسێکس و بەکارهێنانی 

 

 

و ئەوکەسانەی کە هاوسەرگیریان کردووە لە تەمەنی   نسااڵ (30- 15)لە تەمەنی  نێرینەبەشی منداڵبوون بۆ .7
 نسااڵ (15)کەمتر لە 

تەواوی جەساااتەیی و هزری و کۆمەاڵیەتی نەک تەنها   بریتییە لە حاڵەتی ساااەالمەتی  تەندروساااتی منداڵبوون: 
الیەنانەی کە پەیوەسااتن بە کۆئەندامی زاوزێ بۆ    سااەالمەتی لە نەخۆشاای و کەمئەندامی، بەڵکو بۆ هەموو ئەو

دروسااتی منداڵبوون بریتییە لە هەر یەک لە کوڕان وکچان. بەپێی پێناسااەی رێکخراوی تەندروسااتی جیهانی تەن
رێگەی گونجااوی مناداڵبوون، ماافی هەموو تااکێکە  دانی گونجااو لە رووی هەڵبژاردنی کاات و  تواناای تااک لە بڕیاار

رێکخسااااتنی خێزان بەپێی  و پەسااااەناادەکااانی  بەدەسااااتهێنااانی ئەم رێگە گونجاااوە  کچ بێاات بۆ  یااان    کوڕ 
ۆ  هەموو ئاافرەتێکە خزمەتگوزاری تەنادروسااااتی گونجااوی بهەڵبژاردنەکاانی خۆی بگرێتە بەر، هەروەهاا ماافی  

 .دادابین بکرێت بەمەبەستی بەدەستهێنانی چاودێری تەندروستی تەواو لەماوەی دووگیانی ومنداڵبوون

 

و ئەوکەسانەی کە هاوسەرگیریان کردووە لە   نسااڵ (30-15)لە تەمەنی  ێینە و م نێرینەبەشی منداڵبوون بۆ .8
 ن سااڵ (15)تەمەنی کەمتر لە 

لە دووگیااانی بە   رێکخسااااتنی خێزان:  رێگەگرتن  یااان  نێوان دوو سااااکپڕی  درێژکردنەوەی ماااوەی  بریتییە لە 
 کانی رێکخستنی خێزان.ارێگك لەیەبەکارهێنانی رێگەیەک یان زياتر لە

یەکێکیان دەتوانێت بە   یان  یانهەردووک بریتییە لەو رێگایانەی کە ژن و مێرد  نی رێکخساااتنی خێزان: ئامرازەکا
 .بهێنێت بۆ روونەدان یان دواخستنی دووگیانیویستی خۆی بەکاری
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بریتییە لە تووشااابوونی کەسااای ساااکپڕ بە حاڵەتێکی دیاریکراو کە   هۆکارە مەترسااایدارەکانی ماوەی ساااکپڕی: 
سااااکپڕی یاان روودانی نەخۆشاااای کە کااریگەری هەیە لەسااااەر سااااکپڕییەکە کەوا دەکاات پەیوەنادی هەیە بە

لەسااەر  یان لەسااەر  دایک یان   کەلەسااەر کۆرپەلە  دەبێت  کاریگەری کە تسااکپڕییەکە تووشاای مەترساایداری ببێ
ە بە دووانە، سااکپڕی بۆ زیاتر لە پێنج جار، سااکپڕی ل بوونەسااکپڕ  رساایدارەکان وەکوهۆکارە مەت  .هەردووکیان

ساااڵی، بەرزبوونەوەی پەسااتانی خوێن یان نەخۆشاای    35زیاتر لە تەمەنی  تەمەنی کەمتر لە هەژدە ساااڵی یان  
 شەکرە یان نەخۆشی گورچیلە یان نەخۆشی تر، سکپڕی یەکەم جار...هتد.

 

 نسااڵ  (30-10)تەمەنی .بەشی باری خۆراک لە 9
کە گشات پێکهاتە ساەرەکییەکانی خۆراک مەبەسات لە خۆراکی هاوساەنگ، ئەو خۆراکەیە    : خۆراکی هاوساەنگ

  لەخۆ دەگرێت کە گرینگن بۆ تەندروستی جەستە وەک کاربۆهێدرات ، پرۆتین ، ریتامین ،چەوری ، خوێ و ئاو.
گەر  ورەس و بگبریتییە لەو ژەماانەی کە خواردنی خێرای ئااماادەکراو لەخۆ دەگرێات وەک لەفەی  ژەمە خێراکاان: 

ەالفت و باینجان و بەتاتەی ساااوورکراوە لەگەڵ خواردنەوە گازییەکان یان  و پارچە مریشاااکی ساااوورکراوە و ف
لە    پەرداخێااک شااااەربەت، و سااااەوزەواتە  ژەمەکەدا، گرینگترین جیاااکەرەوەی ژەمە خێراکااان نەبوونی میوە 

 ئامادە بکرێن. رۆشیارە گەرۆکەکاندەتوانرێ ئەو ژەمە خێرایانە لە ماڵەوە یان لە خواردنگە یان لە ف
 

 ن سااڵ (30-15)کۆمەاڵیەتی و کاتی بەتاڵ لە تەمەنی  تەندروستی دەروونی و.بەشی 10
 بۆ شتێک یان ئیشێک یان هەر بابەتێک. رێنىئەئاراستەی  لە  بریتییە گرینگی پێدان: 
 مرۆرەکان هەوڵ دەدەن پێی بگەن.بریتییە لەو ئامانجە بنەرەتییانەی کە   ئامانجەکان: 

دێتە بیری الو تووشاااای دڵەراوکێیاان    کااتێاک  بریتییە لەو حااڵەتاانەی کە  ئەو حااڵەتاانەی دەبنە هۆی دڵەراوکێ: 
 دەکات.

 بیرکردنەوەی تێکەڵ بە ترس و دڵنیا نەبوون و چاوەڕوان کردن.بریتییە لە حاڵەتێکی  دڵەراوکێ: 
 پەیوەساااتبوونی جەساااتەیی و)بریتیین لە کۆمەڵێک ماددە کە دەبنە هۆی خووپێگرتن   ماددە بێهۆشاااکەرەکان: 

و ژەهراوی بوونی کۆئەنادامی نااوەنادی دەماار، باازرگاانی پێکردن و دروسااااتکردن و چاانادنیاان رێگە   (یدەروون
ی پێادەدات بۆ بەکارهێنانی. ئەمەش ها بۆ ئەو مەبەسااااتاانە نەبێات کە یاسااااا دیاری دەکات و رێگەپێنەدراوە تەن

ناوەندی دەمار بۆ کەسااای   هەموو ئەو جۆرە حەب و دەرزیانە لەخۆ دەگرێ کە کاریگەرییان لەساااەر کۆئەندامی
ک هێورکەرەوە و بەکاارهێنەر دەبێات، کە کااریگەری نەرێنی دەبێات لەسااااەر چااالکی هزر و بااری دەروونی، وە 

 وزەبەخش و وریاکەرەوە.
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 بریتییە لەو پاڵنەرانەی بۆ ئەنجامدانی کارێک.  هۆیەکان: 
وەها ئەو کەسااانەش دەگرێتەوە یان زیاتر دەکێشااێت، هەرئەو کەسااەیە کە لە رۆژێکدا جگەرەیەک  جگەرکێش: 

 کە نێرگەلە و نێرگەلەی ئەلیکترۆنی دەکێشن.
 

 نسااڵ  (30-15)کۆمەاڵیەتی و توندوتیژی و رۆڵی الوان لە تەمەنی .بەشی جۆری 11
و بوونی جیااوازی و   بریتییە لە چەناد جۆرە ساااایفەتێکی جیااکراوە لە نێوان کوڕان و کچاان  جۆری کۆمەاڵیەتی: 

 وە.دابەشبوون رەتدەکاتە
بریتییە لە هەموو ئەو هەڵسااااوکەوتاانەی کە دەبنە هۆی ئاازاردانی کەسااااانی دەوروبەر، جاا ئەو   تونادوتیژی: 

ئازاردانە لە الیەنی دەروونی یان جەساتەیی بێت، واتا ئەو زەرەر و زیانەی کە لە ئەنجامی ساووکایەتی پێکردن  
ڵکو ئاامااژە بە قەباارە و ەرەکە نااکاات بەیاان بەکاارهێناانی نەشاااایااوی هێزەوە روودەدا، تەنهاا ئاامااژە بە زەر

 ئاماژەکانی ئەم زەرەرە دەکات.
 

ڵكانى تر ى خەکە ئەنجام دەدرێ لەساااەر نکۆڵی کردن بریتییە لە هەڵساااوکەوتی ئازاردان  توندوتیژی کۆمەڵگایی: 
لەرێی بەکاارهێناانی تونادوتیژی زارەکی و جەسااااتەیی یاان دەساااات درێژیکردنە سااااەر خەڵکی بۆ مەبەسااااتی 

 .هێنانی بەرژەوەندییەکانی کەسیبەجێ
بریتییە لە هەڵساااوکەوتی توندی مەبەساااتدار بە رووی ئافرەتدا کە زۆر شاااێوە   توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەت: 

 لەخۆ دەگرێ لە رووی  مەعنەوی و جەستەی و سێکسی یان ئابووری.
 
 

 ن سااڵ (30-15).بەشی راگەیاندن و رۆشنبیری و هونەر لە تەمەنی 12
راگەیاانادن: بەکاارهێناان خوێنادنەوە لەخۆ دەگرێ، وەک خوێنادنەوەی رۆژناامە یاان پەرتووک یاان    ی نااوەنادەکاانی 

گۆراار، سااااەیرکردنی تەلەفزیۆن، بەدواداچوونی پێگەکاانی گەیاانادنی کۆمەاڵیەتی و ئەنتەرنێات، گوێگرتن لە 
ن و چەنادین جۆری تری ی راگەیاانادرادیۆ، بەکاارهێناانی کۆمپیوتەر، گواسااااتنەوە لە رێی بەکاارهێناانی رێگەکاان

 .چاالکی هاوشێوە 
ئەو تۆڕە جیهاانییەیە کە هەزاران تۆڕ و کۆمپیوتەری جیااواز لە جۆر و قەباارە لە جیهاان بەیەک   ئەنتەرنێات: 

دەبەسااااتێتەوە، بریتییە لە رێگەی بەیەکگەیشااااتن و ئااڵوگۆڕکردنی زانیااری لە نێوان تااکەکاان و دەزگااکاان.  
بەکااربهێنرێات وەک پەیوەنادییە تەلەفۆنییەکاان و تگوزارییەکاانی ئەنتەرنێات  خزمە  بە چەنادین رێگاا  دەتوانرێات

 برۆدباند و هێڵی دیجیتاڵ و ئیمێڵ.
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 ن سااڵ (30-10).بەشی الوان و وەرزش لە تەمەنی 13
ێشااکەش  بریتییە لەو دەزگایانە کە خزمەتگوزاری وەرزش و الوان پ کۆڕبەند و سااەنتەرەکانی الوان و وەرزش: 

 یەکەکانی ئیداری لە پارێزگاکان. رسەلە ندابەشکراو  نكەساڵی دە   (29-14)ی تەمەن  الوان گروپی بە
 
 

 ن سااڵ (30-10)بەشی الوان و تەکنەلۆژیای زانیاری و گەیاندنی کۆمەاڵیەتی لە تەمەنی .14
 

ری،  بە هۆکارەکانی تەکنەلۆژیای زانیا  بریتییە لە وەساافکردنی ئامێر و رێگەکانی گەیشااتن  تەکنەلۆژیای زانیاری: 
چاارەسااااەرکردن و   رێگااکاانیهەروەهاا ئەنجاامادانی پرۆسااااەی گەڕانادنەوەی داتاا و هەڵگرتن و رێکخسااااتنیاان و 

کردنی رێگااکاانی پیشااااانادانی زانیاارییەکاان و گۆرینەوەیاان بە رێگاای ئەلیکترۆنی و وەساااافو  بەرهەمهێناانیاان  
    دەستی.
ئەنجاام   ەکارهێناانی ئامێرە ئەلیکترۆنییە جیااوازەکانب کە لە رێیبریتییە لەو یارییاانەی   ئەلیکترۆنییەکان: یارییە 
 بەکارهێنانی کۆمپیوتەر یان هەر ئامێرێکی تر بێت. بەئامێری تایبەت بەو یارییانە بێت یان   بەجا      دەدرێت

 
 ن سااڵ (30-10).بەشی کەمئەندامی لە تەمەنی 15

یەکێک یان ژمارەیەک لەو چاالکیانەی  لە  بەشییان   ەتیبریتییە لە کەموکورتی تەواو : (ئاساتەنگی)کەمئەندامی  
کە تااک ئەنجاامی دەدات لە هەریەک لە هەسااااتەکاان و توانااکاانی لەش یاان دەروونی و هزری یاان کێشااااەی  

  تواناکانی ، بێت یان پێشاابینی دەکرێت بەردەوام بێت بۆ ماوەی شااەش مانگ و زیاتر متەندروسااتی کە بەردەوا
اساااایی ژیانی رۆژانەی بەشاااێوەیەکی ئن بەجۆرێک کە ناتوانێت  کرددیاریدەکرێت لە فێربوون و کار  کەساااەکە

 (کەمتر لە شااەش مانگ )ئاسااتەنگی ماوە کورت  و کەسااێکی ئاسااایی، بێجگە لە حاڵەتەکانی  بەسااەربەرێت وەک
                                                                                  وەکو شکانی قاچەکان یان نەخۆشی.

مەبەسات لێی ئاساتی ئاساتەنگییە لە کاتی بەجێهێنانی کارێکی دیاریکراو کە  : (ئاساتەنگی)ئاساتی کەمئەندامی  
ن بە هیچ شاێوەیەک  ئاساتی ئەو ئاساتەنگییەی کە هەیتی ئاساتەنگی کەم ، ئاساتەنگی زۆر یاتوێژەر دەپرساێت لە 

 ناتوانێت.
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 ن سااڵ (30- 15).بەشی بەشداریکردن لە تەمەنی 16
 نەی کە ئارەزووی ئەنجامدانی دەکەن.ریتییە لە ئەنجامدانی ئەو ئەرک و کرداراب  چاالکی: 

  ا بریتییە لە کۆمەڵێاک چااالکی کە پەیوەنادییاان بە الوان هەیە لەرێی بوونیاان لە کۆمەڵگا   یی: اچااالکی کۆمەڵگا 
 .(رۆشنبیری، زانستی یان کاری خۆبەخشی بۆ خزمەتی کۆمەڵگا)

خۆبەخشاای لە بەرژەوەندی گشااتی بەبێ وەرگرتنی هیچ بڕە ێشااکەشااراو بەبریتییە لە کاتی پ  ی: کاری خۆبەخشاا 
   پارەیەک.

بریتییە لە بەشاداریکردن لەو چاالکییانەی ئامانجیان زاڵبوون و ساەرکەوتنە بەساەر   یی: ابەشاداریکردنی کۆمەڵگ
ەک لە هاوکاری هەندێک لە کێشەکانی رۆژانە کە رووبەرووی الوان دەبنەوە و هاوکار دەبێت لە بەدیهێنانی رادەی

لە ئەرکی خۆبەخشاانە    ، ئەمەش لە دوو بواری ساەرەکیدا کە بریتییناو یەکگرتوویی لە نێوان ئەندامانی کۆمەڵگ
وەک بنیادنانی مزگەوت، قوتابخانە یان نەخۆشاخانە   بە بەشاداریکردن لە رێی پارە یان پێشاکەشاکردنی پارچە 

ارەساەرکردنی کێشاە و ناکۆکییەکانی رۆژانە سەرهەڵدەدەن لە زەوییەک بۆ بنیادنانی. ئەویتریشایان بریتییە لە چ
 دا.انێوان ئەندامانی کۆمەڵگ

بریتییە لە بەشاداریکردن لەو چاالکییە ئیدارییانەی کە الوان ئەنجامیان دەدەن بە مەبەساتی  ی: بەشاداری سایاسا 
بوونی کاریگەری  هەبوونی کاریگەری راساااتەوخۆ یان ناراساااتەخۆ لە پرۆساااەی هەڵبژاردنی دەساااەاڵت یان هە

ئەو پرۆساەیەی کە الوان وەها بەشاداریکردنی سایاسای واتا رلەساەر ئەو بڕیار و سایاساەتانەی دەیگرنە بەر. هە
لەمیانەیدا رۆڵی خۆیان دەبینن لە ژیانی سایاسای و کۆمەڵگەدا و هەلێکیان بۆ دەرەخساێت بۆ بەشاداریکردن لە 

دیاااریک و  گشااااتییەکااانی کۆمەڵگە  ئااامااانجە  بۆ جێبەجێکردنی، ئەم تاااوتوێکردنی  باااشااااترین رێگەکااان  ردنی 
 ستەخۆ یان ناراستەخۆ دەیت.بەشداریکردنەش لە رێگەی ئەنجامدانی چاالکی سیاسی را

 
 ن سااڵ (30-18).بەشی الوان و ئاسایش لە تەمەنی 17

ە بریتییە لەو حاڵەتانەی کە تاکەکانی کۆمەڵگا هەساات بە جێگیربوون و ئەمان دەکەن ک  ئاسااایش: جێگیربوونی 
 نێودەوڵەتی بە تاوانی دادەنێن.رێکخراوەکانی نیشتمانی و دەبێتە پارێزگاریان لە ئەنجامدانی ئەو کارانەی کە 

 .و ئاسایش بریتییە لە ئەرکی الوان بەرامبەر کاری باشترکردنی ئەمن رۆڵ: 
وو الوێک ئەنجامی  کە هەم انەوە الو بریتییە لە ئەنجامدانی چاالکی ئاسااااییە لەالیەن ە: ئەنجامدانی کاری رۆژان

 دەدات لە هەر کۆمەڵگایەکی جێگیر، وەکو چوونە سەر کار، قوتابخانە، سەردانیکردنی هاوڕێیان.
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 ن سااڵ ( 30-18).بەشی مافی شارستانی و هاونیشتمانی بوون لە تەمەنی 18
ات بۆ  بەریدەکبریتییە لەو ماف و ئاکارە ساەربەساتییە کەسایانەی کە یاساای عیراقی دەساتە  مافی شاارساتانی: 

ساااروشاااتی بەوەی کە مافی  هاونیشاااتمانیان. وە مافی شاااارساااتانی جیاکراوەتەوە لە مافی مرۆڤ یان مافی  
  .رێمى كوردستانو هە دەستەبەری دەکات بۆ هەموو تاکێکی عیراق رێمى كوردستانو هە عیراقشارستانی  

 
ئەوەیە کە هەموو الوەکان  بوون تا کاتی ئەم رووپێوە هاونیشاااتمانیمەبەسااات لە چەمکی   : هاونیشاااتمانیبوون
گەل خاوەن سااەروەرییە، بەمشااێوەیە واتای بەهاونیشااتمانی بوون لەسااەر  مافیان هەیە ویەکسااانن و هەمان  

مرۆڤ و دووەمیاان وەک هااواڵتی و نەوەی  ی بیرۆکەی بوونی ماافە سااااەرەکییەکاانی تااک یەکەمیاان وەک  ابنەما 
 بنیادنراوە.ئەو گەلە 

 
 جۆرەکانی تووشبوون بە:  

 ماژەی هەراسانکردن بە: هەراسانکردنی زارەکیئا
 هەڕەشەکردن بە: هەڕەشەکردن بە ژیان

 کۆچکردن بۆ شوێنێکی تری نیشتەجێبوون بەهۆی باری ئەمنیکۆچکردن بە:  
 دەست درێژیکردن بە: دەست درێژیکردنی جەستەیی

 دادپەروەری لە مامەڵەکردننەبوونی  وە جیاکاری واتا: 
 

 تێبینییەکان
نی: ئەو نموونەیە کە بە هەڵبژاردنی یەکەکانی کۆمەڵگە دادەرێژرێ، دوای دابەشااااکردنیاان بۆ چەند  نموونەی چی

 گروپێک بەمەرجێک هەموو گروپەکان گونجاو بن و پێیان دەگوترێ چین.
 نموونەیەک لەنموونەکان.کێشی نموونە: بریتییە لە پێچەوانەی ئەگەری هەڵبژاردنی 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

ێوی نیشتمانی هەرزەکاران و الوان لە هەرێمی کوردستان بۆ  گرینگترین نیشاندەرەکانی رووپ
 2019ساڵی 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 
  (30-10)تایبەت بەو کەسانەی کە بەردەوامن لە خوێندن لە تەمەنی  / بەشی فێرکردن

 سااڵن 
 سااڵن   (24-15) سااڵن   (10-30)

 58.1 60.2 وەاڵمدەران کە بەردەوامن لە خوێندن ىرێژه

 93.0 95.4 % کە بە رێکی دەخوێندن لە ماوەی ساڵی خوێندنی ئێستادا  ىنە واى ئەرێژه

 23.0 17.4 % بارى ئابوورىکە دابڕاینە لە خوێندن بەهۆی ى وانە ى ئەرێژه

 31.8 24.0 % خوێندندان بە گرنگى نەکە دابڕاینە لە خوێندن بەهۆی ى وانە ى ئەرێژه

ین هۆکارن بۆ رووکردنە فێربوون و راهێنانی گرینگتریى كردنى لێهاتوویى و پیشەباش 
 % پیشەیی یان تەکنیکی 

46.8 51.1 

 سااڵن   (24-15) سااڵن   (30-10) ن سااڵ  (30- 10)تەمەنی  بۆ دنبەشی کارکردن و کار

 21.1 20.5 %کە کاریان کردووە لە ماوەی هەفتەی پێش ئەنجامدانی رووپێوەکە ى وانە ى ئەرێژه

ى ى پێوهوانەو ئە یی یەپیشە ەکانیان کاری دەستی وکە پیشى وانە ى ئەرێژه
 %کە  بەکرێ کار دەکەن لە ماوەی هەفتەی پێش ئەنجامدانی رووپێوەکە ندارن یوهپە

15.9 22.2 

کە بە کرێ کار دەکەن لە کەرتی تایبەت لە ماوەی هەفتەی پێش  ى وانە ى ئەرێژه
 %ئەنجامدانی رووپێوەکە 

63.0 82.4 

کە بە کرێ کار دەکەن لە کەرتی حکومی لە ماوەی هەفتەی پێش ى وانە ى ئەرێژه
 14.6 32.9 %ئەنجامدانی رووپێوەکە 

بە کرێ لە ماوەی هەفتەی پێش   وەاڵمدەرانتێکڕایی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردنی 
 ئەنجامدانی رووپێوەکە 

40.3 41.2 

ەی هەفتەی پێش ئەنجامدانی  وەاڵمدەران کە بە کرێ کار دەکەن لە ماوتێکڕایی تەمەنی 
 رووپێوەکە 

17.0 15.9 

یان  نییە بیروباوەڕی ئەو وەاڵمدەرانەی کە پێیان وایە سەندیکاکان رۆڵێکی کاریگەریان 
 %  لە پاراستنی کرێکاران الوازه

 
 

51.6 61.7 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 

 سااڵن   (24-15) سااڵن   (30-10) سااڵن   (30-10)بەشی تەندروستی لە تەمەنی 

 92.4 91.9 %تەندروستیان باشە  کەى وانەى ئەرێژه

 55.9 57.4 %جگەرەکێشان گرینگترین هۆکارە کە کاریگەری لەسەر تەندروستی الوان هەیە 

کە پێیان وایە خواردنی خۆراکی باش گرینگترین شتە بۆ چاودێریکردنی  ى  وانەى ئەرێژه
 %تەندروستیان 

52.3 50.3 

 زراوه دامە شااكراو لەتگوزارى پێشااكەاسااتى خزمەئ لە راناڵمدهوهم ڕازیبوونى كەى رێژه
 %كان ندروستییەتە

20.4 24.0 

 سااڵن   (24-18) سااڵن   (30-18) سااڵن   (30-18)لە تەمەنی  سێکسەوەبەشی نەخۆشییە گوازراوەکان لە رێگای 

 92.7 92.9 %ە ننەخۆشی ئایدز بوو گوێبیستىکە ى وانەى ئەرێژه

 7.3 7.1 %ە نبوونەنەخۆشی ئایدز  تىگوێبیسکە ى وانەى ئەرێژه

 84.0 84.9 %دەگوازرێتەوە  سێکسەوەکە پێیان وایە نەخۆشی ئایدز لەرێی ى وانەى ئەرێژه

ئااەرێاژه وایە  ى  وانااەى  پاێایااان  پارۆسااااەی  کە  دەرەوەی  لە  سااااێاکاس  لە  دوورکەوتانەوە 
 83.4 84.5 %ئایدز  / هاوسەرگیری گرینگترین رێگایە بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشییە گوازراوەکان

ساڵی و ئەوانە کە  (30-15)لە تەمەنی  نێرینە بەشی تەندروستی منداڵبوون بۆ 
 ساڵی (15)هاوسەرگرییانکردووە لە تەمەنی کەمتر لە 

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (15-30)

زانیارییان وەرگرتیە دەربارەی ئەو گۆرانکارییانەی بەساەر لەشایاندا دێت ى  وانەى ئەرێژه
 %بوون   غغی باللە قۆنا

73.0 73.2 

 24 24 (ساڵ) بڕواى كوڕان بە هاوسەرگیری کوڕانتێکرایی تەمەنی گونجاو بۆ 

 21 21 (ساڵ) بڕواى كوڕان بە تێکرایی تەمەنی گونجاو بۆ هاوسەرگیری کچان

 36.9 28.5 %سكپڕى نازانن  ڕێگاكانى ڕیگریكردن لە ك لەهیچ ڕیگایە كەى وانەى ئەرێژه

 5.1 12.2 %کە هاوسەرگیریان کردووە  ى وانەى ئەژهرێ

 20 23 (ساڵ) تێکرایی تەمەن لە کاتی هاوسەرگیری کردنی یەکەم
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 

 90.9 96.5 % پێش هاوسەرگیری وه تێکرایی ئەو وەاڵمدەرانەی کە پشکنینی پزیشکییان ئەنجامدا

 انیكانرههاوساە  انی ناۆیى خوانەئە  ناڵساا(30-10)ن مەردار تەهاوساە ىنەیرێن ىژهڕێ
 ننێهكارنابە ىڕسكپ كردن لە گرىڕێ گاكانىڕێ لە كەیگاڕێ  چیه

45.5 53.8 

ساڵی و ئەوانە کە   (30-15)لە تەمەنی  مێینە بەشی تەندروستی منداڵبوون بۆ 
 ساڵی (15)هاوسەرگرییانکردووە لە تەمەنی کەمتر لە 

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (15-30)

گۆرانکارییانەی بەساەر لەشایاندا دێت زانیارییان وەرگرتیە دەربارەی ئەو   ىوانەى ئەرێژه
 %بوون   غلە قۆناغی بال

75.2 79.9 

 25 26 (ساڵ)بڕواى كچان  بە تێکرایی تەمەنی گونجاو بۆ هاوسەرگیری کوڕان

 22 23 (ساڵ)بڕواى كچان  بە تێکرایی تەمەنی گونجاو بۆ هاوسەرگیری کچان

 23.3 17.5 %سكپڕى نازانن  ڕێگاكانى ڕیگریكردن لە ك لەهیچ ڕیگایە كەى وانەى ئەرێژه %

 17.2 21.1 %کە هاوسەرگیریان کردووە  ى وانەى ئەرێژه

 18 19 (ساڵ) تێکرایی تەمەن لە کاتی هاوسەرگیری کردنی یەکەم

 95.3 94.9 %هاوسەرگیری تێکرایی ئەو وەاڵمدەرانەی کە پشکنینی پزیشکییان ئەنجامدا پێش 

  ان یكانرههاوساااە انی انۆیى خوانەئە  ناڵساااا(30-10)ن مەردار تەهاوساااە مێینە ىژهڕێ
 % ننێهكارنابە ىڕسكپ كردن لە گرىڕێ گاكانىڕێ لە كەیگاڕێ  چیه

37.9 42.4 

  ان یكانرههاوساااە انی انۆیى خوانەئە  ناڵساااا(30-10)ن مەردار تەهاوساااە مێینە ىژهڕێ
كااتى  ى لاەوهر ئاەباەلاە  ننێهكاارنااباە  ىڕسااااكپ  كردن لاە  گرىڕێ  گااكاانىڕێ  لاە كەیا گااێڕ   چیه
 %وتن سكپڕبوون نجامدانى چاوپێكەئە

48.0 47.5 

  ان یكانرههاوساااە انی انۆیى خوانەئە  ناڵساااا(30-10)ن مەردار تەهاوساااە مێینە ىژهڕێ
زووى ى ئاارهوهر ئاەباەلاە  ننێهكاارنااباە ىڕسااااكپ كردن لاە گرىڕێ  گااكاانىڕێ لاە  كەیا گااڕێ   چیه
 %ن  كەبوونى منداڵى زیاتر دههە

40.0 42.0 

 سااڵن   (24-15) سااڵن   (30-10) سااڵن  (30-10)بەشی باری خۆراک لە تەمەنی 

 61.9 63.0 % کە پێیان وایە کێشیان گونجاوە ى وانە ى ئەرێژه

 3.4 3.1 وەی هەفتەیەکداژمارەی جارەکانی خواردنی ژەمی خێرا لە ماتێکڕایی 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 

 24.6 21.3 %یانى ناخۆن رگیز نانى بە ن یان هەگمەدهبە ى كەوانە ى ئەڕیژه

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (30-15) ساڵی  (30-15)بەشی تەندروستی دەروونی وکۆمەاڵیەتی و کاتی بەتاڵ لە تەمەنی 

 53.5 40.2 %  ترینەکانیانەلە ئەولەویەتە گرینگ خوێندنکە پێیان وایە ى وانە ى ئەرێژه

 28.0 29.3 %  کە پێیان وایە تەندروستیان لە ئەولەویەتە گرینگترینەکانیانەى وانە ى ئەرێژه

ئامانجەکانیانە کە کە پێیان وایە سەرکەوتن لە خوێندن لە ئەولەویاتی ى وانە ى ئەرێژه
 %دەیانەوێ بەجێیبهێنن لە داهاتوویەکی نزیک 

39.2 52.0 

 36.6 27.1 % گرینگترین شتە کە دوودڵیان دەکات خوێندن کە پێیان وایە کە ى وانە ئەى رێژه

ى  وهبۆ خواردنە  كانیان هۆكارهنە مەهاوتە لە وهنزیكبوونە  پێیان وایە كە ىوانە ى ئەرێژه
 %  وهكاران و الوانەرزهنێوان هە  كحول لە

38.5 39.6 

نێوان  ى كحول لەوهبۆ خواردنە  بێكارى هۆكارهکە  پێیان وایەى وانە ى ئەرێژه
 %  وهكاران و الوانەرزههە

46.0 43.5 

 6 5 (كاتژمێر) ژمارەی کاتژمێرە بەتاڵەکان لە رۆژێکدا تێکڕایی

کە کاتە بەتاڵەکانیان بە سەیرکردنی الپەڕەکانی ئەنتەرنێت بەسەر ى وانە ى ئەرێژه
 56.6 57.0 %دەبەن 

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (30-15) ساڵی   (30-15)ۆمەاڵیەتی و توندوتیژی و رۆڵی الوان لە تەمەنی بەشی جۆری ک

 14.2 15.1 % خوێندنى كچان لە ترهگخوێندنى كوڕان گرن هاوڕان ى كەوانە ى ئەرێژه

موو بڕیاردانى هە  لە كى پیاوهرهشى سەت هاوبەئافره هاوڕان ى كەوانە ى ئەرێژه
 % كانى خێزان بڕیاره

89.7 89.0 

کە پشتگیری توندوتیژی ناکەن لە چارەسەرکردنی کێشە ى وانە ى ئەرێژه
 89.1 89.0 %کۆمەاڵیەتییەکان 

لە کۆمەڵگا  توندوتیژى  تىاڵیەیاندنى كۆمەپێگە کە پێیان وایە کە ى وانە ى ئەرێژه
 % کەمدەکاتەوە 

30.4 29.7 

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (30-15) ساڵی   (30-15)ر لە تەمەنی بەشی راگەیاندن و رۆشنبیری و هونە
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 
الوان  كانى زووهئاره گرنگى بە  كانتیەاڵیەكۆمە تۆڕه کە پێیانوایە  ى وانە ى ئەرێژه
 % داتده

46.6 47.3 

 69.5 69.9 %کە تەماشای کەناڵە ناوەخۆییە ئاسمانییەکان دەکەن ى وانە ى ئەرێژه

 36.4 36.9 %دەکەن  كانناوخۆییە ەماشای کەناڵە کە تى وانە ى ئەرێژه

 70.2 67.7 % کە تەماشای دراما و فیلم دەکەن ى وانە ى ئەرێژه

 33.2 21.5 %دەکەن کە تەماشای بەرنامەی وەرزشی ى وانە ى ئەرێژه

 55.0 54.8 % کە دەخوێننەوە ى وانە ى ئەرێژه

 45.0 45.2 % کە ناخوێننەوە ى وانە ى ئەرێژه

 47.6 50.3 %کە لە رێی ئەنتەرنێتەوە دەخوێننەوە ى وانە ى ئەرێژه

 78.2 78.2 %کە ناچنە کتێبخانەی گشتی ى وانە ى ئەرێژه

 سااڵن   (24-15) سااڵن   (30-10) سااڵن  (30-10)تەمەنی بەشی وەرزش و الوان  لە 

 11.9 9.8 % کە دەچنە کۆڕبەند و بنکەکانی وەرزش و الوان ى وانە ى ئەرێژه

کە پێیان وایە خزمەتگوزاریەکانی کۆربەند و بنکەکانی الوان و وەرزش  ى وانە ى ئەرێژه
 %باشە 

61.9 59.4 

 88.1 90.2  % کۆڕبەند و بنکەکانی وەرزش و الوان کە ناچنە ى وانە ى ئەرێژه

 کە ناچنە کۆڕبەند و بنکەکانی وەرزش و الوان بەهۆی نەبوونی کۆڕبەندى وانە ى ئەرێژه
 35.9 36.8  % و بنکە لە نزیکیان 

 59.0 61.6 %کە وەرزش ئەنجام دەدەن بە هەموو جۆرەکانیەوە ى وانە ى ئەرێژه

 56.1 63.1 % کە تۆپی پێ ئەنجام دەدەن ى وانە ى ئەرێژه

 26.0 25.1 % کە وەرزش ئەنجام دەدەن لە گۆڕەپانی میللی ى وانە ى ئەرێژه
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 
 
 

 انی ئەنجامدانی وەرزش لە هەفتەیەک تێکرایی ژمارەی کاتژمێرەک
 

4.2 4.3 

 
  (30-10)کۆمەاڵیەتی لە تەمەنی بەشی الوان و تەکنەلۆجیای زانیاری و گەیاندنی 

 سااڵن 

 
 سااڵن   (10-30)

 
 سااڵن   (15-24)

 89.8 84.9 % کە خاوەنی ئامێری ئەلیکترۆنین ى وانە ى ئەرێژه

 88.8 78.8 %  یەكییان هەمۆبایلى زیره ى كەوانە ى ئەرێژه

 29.3 25.4 %کە کۆمپیوتەریان هەیە ى وانە ى ئەرێژه

 25.9 37.0 %لە بەکارهێنانی کۆمپیوتەر  ان نیە زانیاریهیچ کە ى وانە ى ئەرێژه

 80.7 72.0 %کە ئەنتەرنێت بەکاردەهێنن ى وانە ى ئەرێژه

 3.4 3.0 تێکرایی ژمارەی کاتژمێرەکانی بەکارهێنانی ئەنتەرنێت

رنێت  نتە رێگاى تۆڕى ئە لە کە بەشداری دەکەن لە کۆڕبەند و گفتوگۆى وانە ى ئەرێژه
 %ر بردن سەستى كات بەبەمەبە 

49.3 50.4 

 ااڵن س   (24-15) سااڵن   (30-10) سااڵن   (30-10)بەشی کەمئەندامی لە تەمەنی 

 2.7 2.5 %  یەان هەییستەكى جە نگییە ك یان ئاستەندامییە مئەكە ى كەوانە ى ئەڕیژه

کە پێیان وایە   یەییان هەستەكى جە نگییە ك یان ئاستەندامییە مئەكە ى كەوانە ى ئەڕیژه
گەیشتن بە خزمەتگوزارییە پزیشکییەکان گەورەترین بەربەستە کە رووبەڕووی  

  %دەبێتەوە  کەمئەندامان
31.1 34.9 

پێیان وایە کە   یەییان هەستەكى جە نگییە ئاستەك یان ندامییە مئەكە ى كەوانە ى ئەڕیژه
 %  دالەناو خێزان ركراوهبەستەواوى دهتەبە مافەکانیان 

74.8 71.4 

دەچنە یانە  كە یەییان هەستەكى جە نگییە ك یان ئاستەندامییە مئەكە ى كەوانە ى ئەڕیژه
 %و بنکەکانی الوانی تایبەت بەخۆیان 

2.9 2.7 

 سااڵن   (24-15) ساڵی  (30-15) ساڵی    (30-15)ەشداریکردن لە تەمەنی بەشی ب
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 

 22.0 22.3 % دەکەن یی اکە بەشداری لە چاالکی کۆمەڵگى وانە ى ئەرێژه

 18.2 19.4 %کە بەشداری لە کاری خۆبەخشی دەکەن ى وانە ى ئەرێژه

ەرژەوەندی الوان کار کە پێیان وایە کۆربەندەکان و بنکەکانی الوان لە بى وانە ى ئەرێژه
 % دەکەن 

34.6 35.8 

 29.7 30.7 %بەشداری لە چاالکی کۆمەڵگەیی و کاری خۆبەخشی دەکەن ى وانە ى ئەرێژه

م الوان ردهبە لە نگە شداریكردن ئاستە ڵ بۆ بەبوونى هەنە  پێیان وایە ى كەوانە ى ئەڕیژه
 نكەان نەكتییەآلیەسیاسى و كۆمە شدارى چاالكییە بە كە

42.4 42.0 

 سااڵن   (24-18) سااڵن   (30-18)   سااڵن (30-18)بەشی الوان و ئاسایش لە تەمەنی 

قامگیرى و بۆ ناسە كان هۆكارهتیرۆرستییە  بوونى گروپە کە پێیان وایە انە رێژەی ئەو
 %  ئارامى و ئاسایشى وواڵت 

59.9 60.3 

ارامى و ئاسایشى ئ رسەلە یەهەڕەشە لێكترازانى خێزانىکە پێیان وایە  انە رێژەی ئەو
 %تى تایبەبە ەکەس 

20.1 19.3 

رووداوەکانی ساڵی  دواى چەکداری  هێزى لە ییان كردووهبەشدار کە ىە انرێژەی ئەو
2014  % 

5.5 1.8 

بۆ دەزگای ئەمنی و پۆلیس دەبەن بۆ چارەسەری کێشە و نا پەکە  انە رێژەی ئەو
 46.6 48  % كانناكۆكییە

دەبەن بۆ چارەسەری کێشە و  كانشایرییەعە اڵتەسەدهبۆ نا پەکە  انە رێژەی ئەو
 % كانناكۆكییە

24.5 23.7 

ر كارى كاتى چونیان بۆ سە ن لەكەكى زۆر دهرامییە  ست بەى هەوانە ى ئەڕێژه
 یان رۆژانە 

81.2 81.3 

 سااڵن   (24-18) سااڵن   (30-18) سااڵن   (30-18)بەشی شارستانیەت و هاونیشتمانی بوون لە تەمەنی 

 63.3 66.6 %  ووهکە بەشداریان لە هەڵبژاردنی گشتی نیشتمانی کردى وانە ى ئەرێژه
کردییە بۆ مەبەستی کە بەشداریان لە هەڵبژاردنی گشتی نیشتمانی ى وانە ى ئەرێژه

 %گەیاندنی دەنگی 
63.6 62.5 

 69.3 69.7 % دنی گشتی نیشتمانی داهاتوو دەکەن کە بەشداری لە هەڵبژارى وانە ى ئەرێژه

لە چەمکی  تى و دڵسۆزى بۆ نیشتمانندامیە ئە کە پێیان وایە ى وانە ى ئەرێژه
 32.9 35.5 % هاواڵتیبوونە 
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 2019-رێمى كوردستان هه كاران و الوان لهرزهرووپێوى نیشتمانى هه

 

 
 تىیههاڵمۆو ک ەردەروهپ کانىەئامار شىهب / مێرهئامارى ه ىهستەد

 

 گروپی تەمەن نیشاندەر 
کە لە بارودۆخێکی سەخت نیشتەجێن و هیچ بەرنامە و چاالکییەکی ى وانە ى ئەرێژه

 % یارمەتیدان بۆیان بەردەست نیە 
3.8 3.7 

 30.2 30.4 % کە ئارەزووی کۆچکردن دەکەن ى وانە ى ئەرێژه

کە ئارەزووی کۆچکردن دەکەن و لە ئەنجامی خراپی بارودۆخی  ى وانە ى ئەرێژه
 52.7 54.4 % لە وواڵت  رانگوزه

 37.1 38.9 % کە ئارەزووی کۆچکردن دەکەن و لە ئەنجامی بارودۆخی ئابووری ى وانە ى ئەرێژه
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

زانیارى خێزان. 1

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
 43



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاوپێکەوتنەکە 
ئەنجامدرا

خێزانەکە 
چاوپێکەوتنەکەى 

ڕەت کردەوە

خێزانەکە 
لەمالەوە نەبوو

نەتوانرا بگەین بە 
خێزانەکە

کۆهى تر

1,38474001,395شار
4800000480گوند

6205000625دهۆک
6192400625سلێمانى

6250000625هەولێر
1,86474001,875 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ژینگە

دابەشبوونى نموونەى خێزانەکان بەگوێرەى ئەنجامى چاوپێکەوتن بەپێى تایبەتمەندىییە سەرەکیەکان 
(داتاکان وەزن نەکراوە)

(1 ــ 1)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ئەنجامى چاوپێکەوتن لەگەڵ خێزان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاوپێکەوتنەکە 
ئەنجامدرا

چاوپێکەوتنەكە ى 
ڕەت کردەوە

لەماڵەوە نەبوو
نەتوانرا بگەین بە 

خێزانەکە
کۆهى تر

99.20.50.30.00.0100شار
100.00.00.00.00.0100گوند

99.20.80.00.00.0100دهۆک
99.00.30.60.00.0100سلێمانى

100.00.00.00.00.0100هەولێر
99.40.40.20.00.0100 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

داتاکان )دابەشبوونى ڕێژەى نموونەى خێزانەکان بە گوێرەى ئەنجامى چاوپێکەوتن لەگەڵ خێزان بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان 
(وەزن نەکراوە 

(2 ــ 1) خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ئەنجامى چاوپێکەوتن لەگەڵ خێزان

ژینگە

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کوخشوقەخانوو
خێمە یان 
ڕەشماڵ

کۆهى ترخانووى قوڕکەرەڤان

94.94.50.00.00.00.50.1100شار
94.10.00.40.00.05.30.2100گوند

93.64.50.30.00.01.00.6100دهۆک
92.25.70.10.00.02.00.0100سلێمانى

98.80.50.00.00.00.60.0100هەولێر
94.73.70.10.00.01.30.1100 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

جۆرى یەکەى نیشتەجێبوون

دابەشبوونى ڕێژەى خێزانەکان بەگوێرەى جۆرى یەکەى نیشتەجێبوون بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

(3 ــ 1) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کرێموڵککۆهاوبەشسەربەخۆ
خانووى 
خۆڕایی

کۆهى تر

91.48.610074.118.77.10.1100شار
95.94.110089.92.07.90.2100گوند

91.58.510079.914.85.30.0100دهۆک
90.29.810078.812.88.20.2100سلێمانى

95.44.610072.620.27.00.1100هەولێر
92.27.810076.915.77.20.1100 هە رێمى کوردستان

ژینگە

پارێزگاکان

دابەشبوونى ڕێژەى خێزانەکان بەگوێرەى جۆرى نیشتەجێ و خاوەنداریەتى یەکەى نیشتەجێبوون بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

(4 ــ 1) خشتەى

تایبەتمەندییەکان
خاوەندارییەتى یەکەى نیشتەجێبوونجۆرى نیشتەجێ

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ئاسایى
ئاوارەى دەرەوەى 
  پارێزگا پێش ساڵى

2014

ئاوارەى دەرەوەى 
  پارێزگا دواى ساڵى

2014

ئاوارەى ناوەوەى 
پارێزگا پێش ساڵى 

2014

ئاوارەى ناوەوەى 
 پارێزگا دواى ساڵى

2014

کۆپەنابەر

92.52.73.80.10.30.7100شار
96.30.91.40.00.01.5100گوند

88.46.03.70.00.01.9100دهۆک
95.71.82.30.00.20.0100سلێمانى

92.60.94.60.20.41.4100هەولێر
93.22.33.40.10.20.8100 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

دابەشبوونى ڕێژەى خێزانەکان بەگوێرەى جۆرى نشینگە و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

(5 ــ 1)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

جۆرى نشینگە

ژینگە

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاوپێکەوتنەکە 
ئەنجامدرا

بەشێکى 
چاوپێکەوتنەکە 

ئەنجامدرا

ئەندامى خێزانەکە 
چاوپێکەوتنەکەى 

ڕەتکردەوە

ئەندامى خێزانەکە 
لەماڵەوە نەبوو

کۆهى تر

3,15174123603,435شار
1,2411912501,376گوند

2,13353428902,461نێر
2,2593167202,350مێ

1,66542317601,868دهۆک
1,2203218901,333سلێمانى

1,507169601,610هەولێر
4,39285036104,811 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

(داتاکان وەزن نەکراوە)دابەشبوونى نموونەى ئەندامانى خێزان بەگوێرەى ئەنجامى چاوپێکەوتن بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان 

(6 ــ 1)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ئەنجامى چاوپێکەوتن لە كە ڵ ئە ندامانى خێزان

ژینگە

ڕەگەز

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاوپێکەوتنەکە 
ئەنجامدرا

بەشێکى 
چاوپێکەوتنەکە 

ئەنجامدرا

ئەندامى خێزانەکە 
چاوپێکەوتنەکەى 

ڕەتکردەوە

ئەندامى خێزانەکە 
لەماڵەوە نەبوو

کۆهى تر

91.70.21.26.90.0100شار
90.20.10.79.10.0100گوند

86.70.21.411.70.0100نێر
96.10.10.73.10.0100مێ

89.10.21.29.40.0100دهۆک
91.50.21.66.70.0100سلێمانى

93.60.10.46.00.0100هەولێر
91.30.21.07.50.0100 هە رێمى کوردستان

ڕەگەز

پارێزگاکان

(داتاکان وەزن نەکراوە)دابەشبوونى ڕێژەى نموونەى ئەندامانى خێزان بەگوێرەى ئەنجامى چاوپێکەوتن  بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان 

(7 ــ 1) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ئەنجامى چاوپێکەوتن

ژینگە

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

گروپى الوان

ساڵ 24 ـ 15کۆساڵ 30 ـ 25ساڵ 24 ـ 19ساڵ 18 ـ 15ساڵ14 ـ 10

33.822.824.019.410046.7شار
33.524.923.917.610048.8گوند

35.123.423.218.310046.6نێر
32.523.024.719.810047.7مێ

34.822.824.917.410047.7دهۆک
35.922.523.718.010046.2سلێمانى

30.724.223.621.510047.8هەولێر
33.823.224.019.110047.1

  
ى
ان لە تەمەن ى  

 خێ 
ى
 ڕێژەى نموونەى ئەندامان

ى
   (30 ــ 10)دابەشبوون

 تەمەن بەپێ 
ى
 کە چاوپێکەوتنیان بەتەواوى ئەنجامداوە بەگوێرەى گروپەکان

ى
ساڵ

تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

(8 ــ 1)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

هە رێمى کوردستان

ڕەگەز

پارێزگاکان

گروپەکانى تەمەن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
 51



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆ و زیاتر12345678910
1.817.532.729.99.34.11.92.50.00.2100شار

3.620.636.425.012.11.20.70.30.00.0100گوند
25.229.142.316.86.50.00.00.00.00.0100ـ 1
45.123.132.227.75.72.81.41.40.00.6100 ـ 3
61.216.734.027.912.54.41.12.10.00.2100 ـ 5
80.917.832.332.09.13.02.42.50.00.0100 ـ 7
101.817.738.126.89.33.71.90.70.00.0100 ـ 9

4.010.327.933.012.04.52.45.40.50.0100وزیاتر11
2.218.133.429.09.83.61.72.10.00.2100

4.823.235.722.95.93.41.32.60.10.0100دهۆک
0.412.126.939.312.74.81.22.10.00.5100سلێمانى

2.220.838.822.09.62.32.41.80.00.0100هەولێر
2.218.133.429.09.83.61.72.10.00.2100 هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

تێکڕاى ژمارەى ئەندامان بۆ هەر ژورێک

بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (قە ره باڵغى)دابەشبوونى ڕێژەى خێزانەکان بەگوێرەى ژمارەى ژوورەکان و ئەندامانى خێزان لە یە كە ى نیشتە جێبوون و تێکڕاى ژمارەى ئەندامان بۆ هەر ژورێک 

ژمارەى ژوورەکان

ژمارەى ئەندامانى خێزان

(9 ــ 1) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆو زیاتر67 ـ 45 ـ 23ـ 1

2.218.937.441.61003.62.0شار
1.015.226.856.91003.32.5گوند

0.89.424.065.81003.32.8دهۆک
2.224.343.230.31003.91.6سلێمانى

2.418.035.244.41003.42.1هەولێر
1.918.235.444.51003.62.1 هە رێمى کوردستان

دابەشبوونى ڕێژەى خێزانەکان بە گوێرەى گروپە كانى ژمارەى ئەندامانى خێزان و تێكڕاى ژمارەى ژوورەکان و ژمارەى ئەندامانى خێزان بۆ هەر ژوورێک بەپێى 
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

(10 ــ 1)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

پارێزگاکان

تێکڕاى ژمارەى رێژه ى گروپە كانى ژمارەى ئەندامانى خێزان
ئەندامانى خێزان بۆ هەر 

ژوورێک

تێکڕاى ژمارەى 
ژوورەکان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆمێنێرکۆمێنێر

3,9973,9817,9781,7531,7083,461شار
1,5421,4492,9917236631,386گوند

1,4471,5172,9647807541,534ساڵ 14 ـ 10
9751,0011,9765735551,128ساڵ 18 ـ 15
1,3851,3092,6946316011,232ساڵ24 ـ 19
1,7321,6033,335491458949ساڵ 30 ـ 25

2,3602,3104,6701,2041,1562,360ساڵ 24 ـ 15گروپى الوان
2,1292,1184,2479519231,874دهۆک

1,6091,5663,1756986501,348سلێمانى
1,8011,7463,5478277981,625هەولێر

5,5395,43010,9692,4762,3714,847

ساڵى بەگوێرەى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 ــ 10)دابەشبوونى گشتى ئەندامانى خێزان و ئەندامانى  تەمەن  
(داتاکان وەزن نەکراوە)

تایبەتمەندییەکان
ژمارەى گشتى ئەندامانى خێزان

(11 ــ 1)خشتەى 

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ساڵى (30ــ 10) ژمارەى ئەندامانى خێزانى تەمەن

ژینگە

گروپەکانى 
تەمەن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆمێنێرکۆمێنێر
50.149.910050.749.3100شار

51.648.410052.247.8100گوند
48.851.210050.849.2100ساڵ 14 ـ 10
49.350.710050.849.2100ساڵ 18 ـ 15
51.448.610051.248.8100ساڵ24 ـ 19
51.948.110051.748.3100ساڵ 30 ـ 25

50.549.510051.049.0100ساڵ 24 ـ 15گروپى الوان
50.149.910050.749.3100دهۆک

50.749.310051.848.2100سلێمانى
50.849.210050.949.1100هەولێر

50.549.510051.148.9100

ساڵى بەگوێرەى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 ــ 10) دابەشبوونى ڕێژەى گشتى ئەندامانى خێزان و ئەندامانى خێزانى تەمەن

(12 ــ 1)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

رێژه ى گشتى ئەندامانى خێزان

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ساڵى (30ــ 10) رێژه ى ئەندامانى خێزانى تەمەن

گروپەکانى 
تەمەن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

شەهیدبوونکۆبە رنە كە وتووبە ركە وتوو
دەرکردنى 
زۆرە ملێ

دەستگیرکردنبریندار  بوون
بێسەروشوێن 

بوون
ئاوارەبوون

کەمئەندام 
بوون

لەدەستدانى 
موڵک

کاریگەرى 
دەروونى

هى تر

7.792.31009.710.514.13.71.360.48.741.018.03.7شار
4.695.410019.925.122.90.00.011.816.09.30.04.3گوند

9.790.31008.311.715.03.30.063.30.015.03.30.0دهۆک
6.493.610018.97.317.45.82.937.618.933.311.65.8سلێمانى

6.793.31002.718.812.30.00.070.05.461.932.34.3هەولێر
7.192.910010.912.115.13.31.254.89.537.415.93.7

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى رێژه كانى جۆرى كاریگە رى توندوتیژى زیاتره  لە   *
هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

 دابەشبوونى رێژەى خێزانەکان بەگوێرەى بە ركە وتنیان بە توندوتیژى و تیرۆر و جۆرى کاریگەرییەکان بەپێى تایبەتەمەندییە سەرەکییەکان

تایبەتەندییەکان

ژینگە

جۆرى کاریگەرى توندوتیژى و تیرۆر لەسەر خێزان
رێژەى ئەو خێزانانەى بە ركە وتە ى توندوتیژى 

تیرۆر بوونە

(13 ــ 1)خشتەى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆ*هى تر کەمئەندامانبێ سەروشوێناندەستبەسەرکراوانبریندارانشەهیدان

24.531.32.73.616.921.01003,151شار
57.142.90.00.00.00.01001,241گوند

27.338.54.42.56.920.31002,133نێر
0.010.90.00.030.458.71002,259مێ

36.445.418.20.00.00.01001,665دهۆک
33.425.70.05.120.415.31001,220سلێمانى

9.543.30.00.09.537.81001,507هەولێر
28.032.62.43.215.118.71004,392

ساڵین و ئاوارەن و وەالمیان داوەتەوە    (30 ــ 10)ئەو ئەندامانى خێزانانەش دەگرێتەوە کە لە گروپى تەمەن : هى تر *

ساڵى (30 ــ 10)دابەشبوونى ڕێژەى ئەندامانى خێزان کە کاریگەرى توندوتیژى و تیرۆریان لە سە ر بووه  لە گروپى تەمەن 

پارێزگاکان

ڕەگەز

ساڵى وبەگوێرەى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 ــ 10) دابەشبوونى ڕێژەى ئەندامانى خێزان کە کاریگەرى توندوتیژى و تیرۆریان لە سە ر بووه  لە گروپى تەمەن

(14 ــ 1)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان
کۆى وەاڵمدەرانى 

ساڵى (30-10)تەمەن 

ژینگە

هە رێمى کوردستان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى/    دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

زانیارى ئه ندامانى خێزان. 2
سااڵن (30-10)ته مه ن 

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆجیابووەوەبێوەپیاو/بێوەژنتهاڵقدراوهاوسهردارسهڵت

82.716.60.50.00.21003,151شار
82.317.40.10.10.01001,241گوند

87.711.90.20.00.21002,133نێر
77.821.30.70.00.21002,259مێ
99.90.10.00.00.01001,474 ساڵ14 ـ 10
97.22.70.10.00.01001,030 ساڵ18 ـ 15
79.220.00.60.00.31001,060ساڵ24 ـ 19
38.858.91.50.20.6100828 ساڵ30 ـ 25

88.011.50.30.00.11002,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
84.515.30.10.10.01001,665دهۆک

85.214.00.30.00.41001,220سلێمانى
78.420.60.90.00.11001,507ههولێر

82.616.70.40.00.21004,392

پارێزگاکان

گروپهکانى تهمهن

کۆى وەاڵمدەرانى 
ساڵى (30-10)تهمهن  

(1 ــ 2)خشتهى

ساڵى بهگوێرەى بارى خێزاندارى و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەیى وەاڵمدەرانى تهمهن 

ژینگه

تایبهتمهندییهکان

ڕەگهز

بارى خێزاندارى

هه رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کچ /کوڕ هاوسهرسهرۆک خێزان
هاوسهرى کوڕ 

هاوسهرى کچ/
خزمانى ترخوشک /برانهوە

هیچ خزمایهتى نییه 
لهگهڵ خێزان

کۆ

4.18.381.42.71.51.30.70.0100شار
5.17.781.32.41.01.80.60.0100گوند

8.80.087.40.11.61.40.70.0100نێر
0.115.975.65.01.31.40.70.0100مێ
0.10.095.80.13.00.30.80.0100 ساڵ14 ـ 10
0.30.894.81.31.40.60.80.0100 ساڵ18 ـ 15
2.510.379.05.20.22.40.50.0100ساڵ24 ـ 19
18.829.042.75.50.43.00.70.0100 ساڵ30 ـ 25

1.45.686.73.30.81.50.60.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
3.06.781.23.22.03.00.90.0100دهۆک

4.28.384.31.11.30.70.20.0100سلێمانى
5.39.178.43.91.21.11.10.0100ههولێر

4.38.281.42.61.41.40.70.0100

پهیوەندى ئهندامانى خێزان بهسهرۆک خێزانهوە 

گروپهکانى تهمهن

ساڵى بهگوێرەى پهیوەندییان به سهرۆک خێزانه وه  و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

تایبهتمهندییهکان

ژینگه

(2 ــ 2)خشتهى

پارێزگاکان

ڕەگهز

هه رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاوپێکهوتنهکه 
ئهنجامدرا

بهشێکى 
چاوپێکهوتنهکه 

ئهنجامدرا

 چاوپێکهوتنهکه ڕەت 
کرایهوە

ئهندامى خێزانهکه 
لهماڵهوە نهبوو

ئهندامى خێزانهکه 
شیاو نهبوو بۆ 
چاوپێکهوتن

کۆهى تر

91.00.21.26.80.80.0100شار
89.50.10.69.00.70.0100گوند

86.10.21.411.70.60.0100نێر
95.30.10.73.00.90.0100مێ
96.10.10.32.51.10.0100 ساڵ14 ـ 10
91.30.11.36.60.60.0100 ساڵ18 ـ 15
86.00.41.511.10.90.0100ساڵ24 ـ 19
87.20.10.911.60.10.0100 ساڵ30 ـ 25

88.60.31.49.00.80.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
88.80.21.29.40.30.0100دهۆک

90.50.21.66.61.10.0100سلێمانى
92.70.10.45.90.90.0100ههولێر

90.60.21.07.40.70.0100

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

ساڵى بهگوێرەى ئهنجامى چاوپێکهوتنیان بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن

(3 ــ 2)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

ئهنجامى چاوپێکهوتن

ژینگه

پارێزگاکان

هه رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تهاڵقدراو
 /بێوەژن

بێوەپیاو
کۆجیابوەوە

 15کهمتر له 
ساڵ

ساڵ 23 ـــ 21ساڵ 20 ـــ 18ساڵ 17 ـــ 15
ساڵ و  24

زیاتر
کۆنازانم

8,9033493,87613,1280.00.00.031.069.00.01003,151شار
60539009960.030.40.030.439.20.01001,241گوند

1,8323491,6333,8130.00.00.037.462.60.01002,133نێر
7,6773902,24310,3100.02.90.028.668.40.01002,259مێ
00000.00.00.00.00.00.001,474 ساڵ14 ـ 10
303003030.0100.00.00.00.00.01001,030 ساڵ18 ـ 15
2,95101,4274,3770.00.00.0100.00.00.01001,060ساڵ24 ـ 19
6,2557392,4499,4430.00.00.00.0100.00.0100828 ساڵ30 ـ 25

3,25301,4274,6800.06.50.093.50.00.01002,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
34934906970.00.00.00.0100.00.01001,665دهۆک

2,4493903,2656,1040.00.00.026.773.30.01001,220سلێمانى
6,71106117,3210.04.10.037.558.40.01001,507ههولێر

9,5087393,87614,1230.02.10.031.066.90.01004,392

بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان(بێوەپیاو ، جیابووەوە/تهاڵق، بێوەژن)ساڵى بهگوێرەى گروپهکانى تهمهن لهکاتى  (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(4 ــ 2)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
کۆى وەاڵمدەرانى 

 (30-10)تهمهن
ساڵى

ژینگه

بێوەپیاو، جیابووەوە/رێژه ى گروپهکانى تهمهن لهکاتى تهاڵق، بێوەژن

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

پارێزگاکان

ژمارەى ئهو وەاڵمدەرانهى كه 

هه رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخوێندەوارکۆبێسهروشوێنهمردووەلهژیاندایه
دەخوێنێتهوەو 

دەنوسێت
ئامادەیىناوەندى سهرەتایى

دبلۆم 
(پهیمانگا)

کۆهى ترخوێندنى بااڵبهکالۆریۆس

97.92.10.010045.919.117.46.42.94.83.10.30.2100شار
97.72.30.010075.314.28.51.00.10.70.20.00.0100گوند

98.31.70.010051.918.415.45.22.34.02.30.30.2100نێر
97.52.50.010050.918.016.05.62.44.02.80.20.1100مێ
99.60.40.010039.420.720.56.63.05.63.60.20.3100 ساڵ14 ـ 10
98.11.90.010052.420.214.34.71.93.72.00.50.2100 ساڵ18 ـ 15
97.42.60.010055.517.814.95.51.72.42.00.00.0100ساڵ24 ـ 19
95.24.80.010066.111.89.93.92.53.52.10.20.0100 ساڵ30 ـ 25

97.72.30.010054.019.014.65.11.83.02.00.30.1100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
97.82.20.010058.919.411.74.22.02.71.00.10.0100دهۆک

98.11.90.010048.017.015.66.92.96.03.30.30.0100سلێمانى
97.62.40.010049.618.618.84.62.12.82.80.30.5100ههولێر

97.92.10.010051.418.215.75.42.34.02.60.20.2100

ساڵى بهگوێرەى بارى ژیانیان و ئاستى خوێندەوارییان بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى دایکانى وەاڵمدەرانى تهمهن 

تایبهتمهندییهکان

ژینگه

ئاستى خوێندەوارى دایکبارى ژیانى دایک
(5 ــ 2)خشتهى 

هه رێمى کوردستان

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخوێندەوارکۆبێسهروشوێنهمردووەلهژیاندایه
دەخوێنێتهوەو 

دەنوسێت
ئامادەیىناوەندى سهرەتایى

دبلۆم 
(پهیمانگا)

نهخێربهڵێكۆهى ترخوێندنى بااڵبهکالۆریۆس

92.57.50.010019.723.024.310.96.76.57.51.30.01006.993.1شار
92.07.90.110041.634.017.83.21.70.80.80.00.01009.091.0گوند

92.57.50.010022.225.823.79.75.85.56.50.90.01007.093.0نێر
92.27.80.010025.324.422.59.35.85.56.01.20.01007.592.4مێ
97.72.30.010017.324.426.810.87.05.76.91.10.01005.294.8 ساڵ14 ـ 10
95.54.50.010020.526.023.610.76.05.26.41.60.01007.192.9 ساڵ18 ـ 15
90.69.30.110027.625.420.59.05.26.45.20.90.01008.791.3ساڵ24 ـ 19
81.318.70.010034.724.919.46.44.24.16.10.30.010010.089.9 ساڵ30 ـ 25

93.06.90.010024.125.722.09.85.65.85.81.30.01007.992.1 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
93.66.30.110029.526.922.56.36.03.74.70.40.01006.293.8دهۆک

91.98.10.010024.223.421.111.55.87.55.51.00.01007.292.8سلێمانى
92.08.00.010019.325.525.79.65.74.58.11.50.01008.191.8ههولێر

92.47.60.010023.825.123.19.55.85.56.21.00.01007.392.7 هه رێمى کوردستان

ئاستى خوێندەوارى باوک

ژینگه

پارێزگاکان

ساڵى بهگوێرەى بارى ژیانیان و ئاستى خوێندەوارییان و هاوسهرگیرى کردنى باوک به زیاتر لهیهک هاوسهر بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى باوکانى وەاڵمدەرانى تهمهن 

هاوسهرگیرى باوک به زیاتر له یهک 
هاوسهر

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

(6 ــ 2)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
بارى ژیانى باوک
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهڵێ له ڕابردووبهڵێ ئێستا بهردەوامه
 ههرگیز پهیوەندى  
بهخوێندن نهکردووە

کۆ

62.435.81.81003,151شار
50.644.84.51001,241گوند

61.337.71.01002,133نێر
59.137.43.61002,259مێ
94.15.10.81001,474 ساڵ14 ـ 10
75.123.81.11001,030 ساڵ18 ـ 15
41.656.02.41001,060ساڵ24 ـ 19
5.588.26.4100828 ساڵ30 ـ 25

58.140.21.81002,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
37.060.82.21004,296لهژیاندایه

61.032.86.310096مردووە
0.00.00.01000بێسهروشوێنه

35.862.12.11004,061لهژیاندایه
58.037.14.9100330مردووە

0.00.0100.01001بێسهروشوێنه
48.748.13.2100298بهڵێ

34.863.22.01003,762نهخێر
59.636.04.41001,665دهۆک

64.634.40.91001,220سلێمانى
55.741.92.31001,507ههولێر

60.237.52.31004,392

پارێزگاکان

بارى ژیانى باوک

هاوسهرگیرى باوک به زیاتر له یهک 
هاوسهربۆ ئهوانهى لهژیاندان

ژینگه

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

هه رێمى کوردستان

ساڵى بهگوێرەى پهیوەندیکردنیان بهخوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(7 ــ 2)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

پهیوەندیکردن بهخوێندن

کۆى وەاڵمدەرانى 
ساڵى (30-10)تهمهن

بارى ژیانى دایک
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخوێندەوار
دەخوێنێتهوەو 

دەنوسێت
کۆهى ترخوێندنى بااڵبهکالۆریۆس(پهیمانگا)دبلۆم ئامادەیىناوەندى سهرەتایى

35.83.913.025.119.711.512.114.60.20.01003151شار
44.86.818.439.118.15.15.47.00.00.01001241گوند

37.73.410.331.324.68.810.311.30.00.01002133نێر
37.45.618.025.314.411.210.914.50.30.01002259مێ
5.116.046.935.51.60.00.00.00.00.01001474 ساڵ14 ـ 10
23.87.117.254.418.33.00.00.00.00.01001030 ساڵ18 ـ 15
56.03.510.626.925.513.511.78.20.00.01001060ساڵ24 ـ 19
88.23.412.819.916.510.614.222.30.30.0100828 ساڵ30 ـ 25

40.24.512.534.923.410.58.35.80.00.01002090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
36.04.814.333.019.211.67.010.10.00.01001665دهۆک

34.44.29.724.520.812.113.814.90.00.01001220سلێمانى
41.94.618.228.618.17.310.013.00.40.01001507ههولێر

37.54.514.228.219.310.010.612.90.10.01004,392

رێژەى وەاڵمدەرانى 
ساڵى  (30-10)تهمهن

ئهوانهى پێشتر 
پهیوەندییان 

بهخوێندن کردووە

هه رێمى کوردستان

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

پارێزگاکان

ساڵى ئهوانهى پێشتر پهیوەندییان بهخوێندن کردووە بهگوێرەى بهرزترین بڕوانامه که بهدەستیان هێناوە بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(8 ــ 2)خشتهى

تایبهتمهندییهکان
کۆى وەاڵمدەرانى 

ساڵى (30-10)تهمهن

ژینگه

بهرزترین بڕوانامه که بهدەستیان هێناوە
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆ ساڵ30 ـ 25 ساڵ24 ـ 19 ساڵ18 ـ 15 ساڵ14 ـ 10

23.926.643.06.51003,151شار
39.231.327.71.91001,241گوند

21.432.241.25.21002,133نێر
33.123.038.15.91002,259مێ

30.530.234.74.61001,665دهۆک
18.227.546.47.91001,220سلێمانى

33.426.036.73.91001,507ههولێر
27.227.639.75.51004,392

کۆى وەاڵمدەرانى تهمهنگروپهکانى تهمهن له کاتى وازهێنان یان وەستان لهخوێندن
ساڵى ئهوانهى  (10-30)  

پێشتر پهیوەندییان بهخوێندن 
کردووە

پارێزگاکان

ساڵى ئهوانهى پێشتر پهیوەندەندییان بهخوێندن کردووە بهگوێرەى گروپهکانى تهمهن لهکاتى وازهێنان یان وەستانیان له  (30 ــ 10)دابهشبوونى ڕیژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 
خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(9 ــ 2)خشته

تایبهتمهندییهکان

ژینگه

ڕەگهز

هه رێمى کوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ناتوانێ بخوێنێتهوەو 
بنوسێت

تهنها دەتوانێ  
بخوێنێنتهوە

دەتوانێ بخوێنێتهوەو 
بنوسێت

کۆ

76.911.611.51001.8683,151شار
76.46.717.01004.5581,241گوند

86.210.83.01001.0222,133نێر
74.29.516.31003.61042,259مێ
77.75.916.31000.8171,474 ساڵ14 ـ 10
88.16.25.71001.1141,030 ساڵ18 ـ 15
79.84.815.41002.4331,060ساڵ24 ـ 19
72.613.713.71006.462828 ساڵ30 ـ 25

82.35.212.41001.8472,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
71.75.423.01004.4741,665دهۆک

69.630.40.01000.9131,220سلێمانى
86.76.76.71002.3391,507ههولێر

76.79.813.51002.31264,392

ساڵى بهگوێرەى تواناى خوێندنهوەو نوسین ئهوانهى ههرگیز پهیوەندییان بهخوێندن نهکردووە بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

تایبهتمهندییهکان
کۆى وەاڵمدەرانى 

ساڵى (30-10)تهمهن

ژینگه

رێژەى وەاڵمدەرانى تواناى خوێندنهوەونوسین
ساڵى  (30-10)تهمهن

ئهوانهى ههرگیز 
پهیوەندییان بهخوێندن 

نهکردووە

هه رێمى کوردستان

کۆى وەاڵمدەرانى 
ساڵى  (30-10)تهمهن

ئهوانهى ههرگیز 
پهیوەندییان بهخوێندن 

نهکردووە

(10 ــ 2)خشتهى 

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

پارێزگاکان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

جووڵهبیستنبینین
تێگهیشتن 

وزانین
پهیوەندیکردن

چاودێرىکردنى 
خۆى

هى تر

2.643.713.926.526.323.023.710.398263,151شار
2.352.36.230.019.617.02.44.838101,241گوند

2.843.614.127.023.521.420.98.365152,133نێر
2.346.711.227.127.122.819.610.671212,259مێ
2.239.612.126.633.432.025.411.043171,474 ساڵ14 ـ 10
3.160.37.625.616.213.06.70.03671,030 ساڵ18 ـ 15
2.332.213.036.538.431.236.914.333111,060ساڵ24 ـ 19
2.854.921.414.50.00.02.812.4241828 ساڵ30 ـ 25

2.745.810.431.327.722.422.47.469182,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.853.110.720.631.315.626.85.41961,665دهۆک

3.347.312.125.328.426.426.48.155151,220سلێمانى
3.040.613.930.719.817.810.911.962151,507ههولێر

2.545.112.727.125.222.120.39.4136364,392

ساڵى  بهگوێرەى ههبوونى کهمئهندامى یان ئاستهنگى جهستهییى بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30 - 10)ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن

(11 ــ 2)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
کۆى ئهو وەاڵمدەرانهەى 

ساڵین و  (30-10)تهمهن
شیاون بۆ چاوپێکهوتن

کۆى وەاڵمدەرانى (*)ئایا  هیچ کهمئهندامییهک یان ئاستهنگییهکى جهستهییت ههیه 
ساڵى  (30-10)تهمهن

کهههر کهمئهندامییهک 
یان ئاستهنگییهکى 
جهستهییان ههیه

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

کۆى ئهو وەاڵمدەرانهى 
ساڵىین و  (30-10)تهمهن

شیاونین بۆ چاوپێکهوتن

لهبهرئهوەى وەاڵمى پرسیارەکان ڕێگهدرابوو به زیاتر له یهک وەاڵم  (%100)کۆى رێژەى کهمئهندامان و ئاستهنگییهکان زیاترە له  : (*)

رێژەى وەاڵمدەرانى 
ساڵى که  (30-10)تهمهن

کهمئهندامیهک یان 
ئاستهنگییهکى 

جهستهییان ههیه

پارێزگاکان

ژینگه

هه رێمى کوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تایبه ت به و  /به شى فێركردن. 3
كه سانه ى به رده وامن له  خوێندن و

سااڵنه  (30-10)ته مه نیان 
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ئامادەیىناوەندىبنهڕەتى سهرەتایى
ئامادەیى 
پیشهیى

دکتۆراماستهردبلۆمى بااڵزانکۆپهیمانگا
خوێندنى 

ناسیستهمى
کۆ

1.657.51.126.61.03.68.60.00.10.00.01001,950شار
1.566.71.123.10.02.65.00.00.00.00.0100628گوند

1.163.00.823.51.33.56.90.00.00.00.01001,298نێر
2.054.91.328.60.53.49.20.00.10.00.01001,280مێ
2.995.91.20.00.00.00.00.00.00.00.01001,373 ساڵ14 ـ 10
0.026.61.366.51.71.72.10.00.00.00.0100747 ساڵ18 ـ 15
0.03.20.538.52.315.040.50.00.00.00.0100412ساڵ24 ـ 19
0.07.00.023.90.025.840.60.02.70.00.010046 ساڵ30 ـ 25

0.018.11.056.31.96.616.10.00.00.00.01001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
4.056.23.424.51.13.67.10.00.00.00.0100990دهۆک

0.161.90.125.21.22.39.10.00.00.00.0100764سلێمانى
1.457.30.428.30.34.77.40.00.10.00.0100824ههولێر

1.558.91.126.10.93.48.00.00.00.00.01002,578 هه رێمى كوردستان

گروپهکانى 
تهمهن

ڕەگهز

پارێزگاکان

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ئهو قۆناغهى ئیستا تێیدان و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(1 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
کۆى وەاڵمدەرانى

ساڵى که  (30-10)  تهمهن 
ئێستا بهردەوامن لهخوێندن

ژینگه

ئیستا پهیوەندیت کردووە به چ قۆناغێکى خوێندن
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ئامادەیىناوەندىبنهڕەتى سهرەتایى
ئامادەیى 
پیشهیى

خوێندنى بااڵزانکۆپهیمانگا
خوێندنى 

ناسیستهمى
کۆ

0.00.50.32.30.67.373.115.90.01001,950شار
0.00.81.64.20.24.878.310.10.0100628گوند

0.00.70.74.01.16.775.511.30.01001,298نێر
0.00.40.31.20.07.172.318.60.01001,280مێ
0.00.60.62.10.24.679.112.90.01001,373 ساڵ14 ـ 10
0.00.40.42.81.08.175.711.60.0100747 ساڵ18 ـ 15
0.00.60.42.90.911.857.226.10.0100412ساڵ24 ـ 19
0.00.01.512.60.012.445.927.60.010046 ساڵ30 ـ 25

0.00.50.42.81.09.469.016.90.01001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.01.60.00.00.098.40.00.010051سهرەتایى

0.00.90.82.40.46.876.412.30.01001,520بنهڕەتى
0.00.02.42.20.04.978.312.20.010038ناوەندى

0.00.00.04.40.34.280.610.50.0100662ئامادەیى
0.00.00.00.024.15.361.69.00.010021ئامادەیى پیشهیى

0.00.00.00.00.050.131.718.20.010091پهیمانگا
0.00.00.00.00.00.048.651.40.0100194زانکۆ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.00.00.00.0100.00.01001ماستهر
0.00.00.00.00.00.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
0.00.20.62.60.24.281.310.90.0100990دهۆک

0.00.90.52.51.19.067.518.40.0100764سلێمانى
0.00.40.42.80.16.476.213.70.0100824ههولێر

0.00.60.52.60.66.973.915.00.01002,578

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ئارەزووکردن بۆ گهیشتن بهئاستى خوێندن وبه پێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن

(2 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

ئارەزووی گهیشتن به چ ئاستێکى خوێندن دەکهیت
-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

ڕەگهز

هه رێمى كوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم

 72



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆ(ئههلى)کهرتى تایبهت حکومى به بهرامبهرحکومى بێ بهرامبهر

91.61.56.91001,950شار
98.30.31.4100628گوند

93.11.15.71001,298نێر
92.21.56.31001,280مێ
96.20.43.41001,373 ساڵ14 ـ 10
93.90.65.5100747 ساڵ18 ـ 15
82.84.512.6100412ساڵ24 ـ 19
56.911.032.110046 ساڵ30 ـ 25

89.92.08.11001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
100.00.00.010051سهرەتایى

96.20.53.31001,520بنهڕەتى
100.00.00.010038ناوەندى

95.10.24.7100662ئامادەیى
94.70.05.310021ئامادەیى پیشهیى

40.820.438.810091پهیمانگا
79.03.317.7100194زانکۆ

0.00.00.000دبلۆمى بااڵ
0.00.0100.01001ماستهر
0.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
96.01.42.6100990دهۆک

93.61.25.2100764سلێمانى
88.91.59.7100824ههولێر

92.61.36.01002,578 هه رێمى كوردستان

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

ڕەگهز

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى کهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن  

(3 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

کهرتى خوێندن
-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخێربهڵێ
چااڵکى ناپۆلى 

نییه
شانۆکۆ

یاریگاى 
وەرزشى

مهلهوانگه
شوێنى 

وێنهکیشان
هى تر

هیچ بوارێک 
بهردەست نییه بۆ 

ئهنجامدانى چااڵکى 
ناپۆلى

38.536.824.710026.280.01.930.45.111.41,950شار
26.926.546.610010.582.20.017.21.79.6628گوند

39.227.833.010019.885.50.823.03.87.31,298نێر
34.242.423.410029.674.42.735.55.815.51,280مێ
41.332.126.610022.980.51.131.23.211.01,373 ساڵ14 ـ 10
37.036.626.410027.682.11.628.34.710.0747 ساڵ18 ـ 15
23.841.934.310023.674.45.417.013.514.4412ساڵ24 ـ 19
14.340.445.310037.075.30.037.00.024.746 ساڵ30 ـ 25

32.238.529.310026.580.12.625.37.111.21,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
31.619.049.310020.163.90.048.30.016.051سهرەتایى

40.132.927.010023.781.51.231.03.310.91,520بنهڕەتى
45.619.335.110031.768.80.031.75.34.938ناوەندى

33.538.827.710026.181.31.224.96.611.8662ئامادەیى
34.425.440.210015.358.40.041.60.00.021ئامادەیى پیشهیى

22.737.639.710015.174.50.011.25.911.791پهیمانگا
28.144.727.210029.074.29.521.513.414.0194زانکۆ

0.00.00.000.00.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.0100.00.01000.00.00.00.00.00.01ماستهر
0.00.00.000.00.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.000.00.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
36.035.128.910022.279.51.325.93.811.92,412حکومى بێ بهرامبهر
32.129.638.310042.967.90.042.921.410.733حکومى به بهرامبهر

47.438.114.410047.890.65.961.113.42.5133(ئههلى)کهرتى تایبهت 
21.731.446.810014.162.90.019.53.223.6990دهۆک

43.042.714.310029.881.92.433.14.110.3764سلێمانى
40.228.731.110021.485.31.427.16.27.3824ههولێر

36.735.228.110024.480.31.728.94.711.22,578

ڕەگهز

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى بهشداریکردنیان له چااڵکیهکانى ناپۆلى و کهرتى خوێندن  به پێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان(30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(4 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

کۆى وەاڵمدەرانى 
ساڵى  (30-10)تهمهن

که ئێستا بهردەوامن 
لهخوێندن

ژینگه

له دامهزراوەى )ئایا بهشداریت کردووە له  چاالکى ناپۆلى 
(فێرکارى 

(*)بوارە دابین کراوکان له دامهزراوەى فێرکارى بۆ ئهنجامدانى چااڵکى ناپۆلى 

گروپهکانى تهمهن

کهرتى خوێندن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

هه رێمى كوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخێربهڵێ
چااڵکى ناپۆلى 

نییه
کۆنازانمخراپهناوەندەباشهکۆ

38.536.824.710069.025.64.70.71001,950شار
26.926.546.610063.529.86.20.6100628گوند

39.227.833.010069.123.17.00.81001,298نێر
34.242.423.410067.429.72.20.61001,280مێ
41.332.126.610071.522.35.21.01001,373 ساڵ14 ـ 10
37.036.626.410066.429.04.30.2100747 ساڵ18 ـ 15
23.841.934.310056.438.15.40.0100412ساڵ24 ـ 19
14.340.445.310063.236.80.00.010046 ساڵ30 ـ 25

32.238.529.310063.831.44.60.21001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
31.619.049.310063.136.90.00.010051سهرەتایى

40.132.927.010070.523.45.11.11001,520بنهڕەتى
45.619.335.110077.922.10.00.010038ناوەندى

33.538.827.710068.527.93.60.0100662ئامادەیى
34.425.440.210058.417.524.10.010021ئامادەیى پیشهیى

22.737.639.710057.242.80.00.010091پهیمانگا
28.144.727.210049.441.19.50.0100194زانکۆ

0.00.00.000.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
0.0100.00.01000.00.00.00.001ماستهر
0.00.00.000.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.000.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
36.035.128.910060.331.47.50.81002,412حکومى بێ بهرامبهر
32.129.638.310057.624.07.211.310033حکومى به بهرامبهر

47.438.114.410080.617.01.01.3100133(ئههلى)کهرتى تایبهت 
21.731.446.810061.534.24.30.0100990دهۆک

43.042.714.310071.621.96.10.4100764سلێمانى
40.228.731.110066.528.63.61.3100824ههولێر

36.735.228.110068.426.04.90.71002,578

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ئاستى ڕازیبوونیان لهم بوارانهى که دابین کراوە له دامهزراوەى فێرکارى بۆ ئهنجامدانى چااڵکى ناپۆلى و کهرتى خوێندن و به  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن
پێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(5 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

ئایا بهشداریت کردووە له  چاالکى ناپۆلى
(له دامهزراوەى فێرکارى ) 

کۆى وەاڵمدەرانى تا چهند ڕازیت لهم بوارانهى کهلهدامهزراوە فێرکارى دابین کراوە
ساڵى  (30-10)تهمهن

که ئێستا بهردەوامن 
لهخوێندن

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

کهرتى خوێندن

ڕەگهز

هه رێمى كوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

پهیوەندى 
دۆستانهو هایکارى 

کردن

لهگهڵ ههندێکیان 
پهیوەندى 
دۆستانهیه

خۆ زاڵ کردنى 
 /مامۆستایان
پهیوەندى 
نادۆستانه

کۆهى تر
پهیوەندى دۆستانهو 

هایکارى کردن
لهگهڵ ههندێکیان 

پهیوەندى دۆستانهیه

خۆ زاڵ کردنى 
 /مامۆستایان

پهیوەندى نادۆستانه
کۆهى تر

76.621.81.20.410070.525.44.10.0100شار
79.818.71.00.5100100.00.00.00.0100گوند

75.423.41.10.010062.728.19.20.0100نێر
78.819.21.20.810078.121.90.00.0100مێ
81.317.61.00.010079.220.80.00.0100 ساڵ14 ـ 10
76.622.70.70.010035.065.00.00.0100 ساڵ18 ـ 15
63.331.82.22.710078.714.37.00.0100ساڵ24 ـ 19
65.323.58.92.310067.832.20.00.0100 ساڵ30 ـ 25

72.225.71.20.910070.523.95.70.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
77.122.90.00.01000.00.00.00.00سهرەتایى

81.217.61.20.010056.834.88.50.0100بنهڕەتى
73.624.02.40.01000.00.00.00.00ناوەندى

73.924.40.21.5100100.00.00.00.0100ئامادەیى
65.035.00.00.01000.00.00.00.00ئامادەیى پیشهیى

74.225.80.00.010064.731.53.70.0100پهیمانگا
55.938.55.60.0100100.00.00.00.0100زانکۆ

0.00.00.00.000.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.000.00.00.00.00ماستهر
0.00.00.00.000.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.000.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
70.227.52.20.010071.314.414.40.0100دهۆک

78.419.31.30.910062.537.50.00.0100سلێمانى
81.118.70.20.110080.919.10.00.0100ههولێر

77.121.31.20.410071.524.53.90.0100
ــ بهردەوامبه ــ

(6 ــ 3)خشتهى 

حکومى بێ بهرامبهر

ڕەگهز

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى وەصفکردنى پهیوەندى خۆیان لهگهڵ دەستهى وانهبێژان وکهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن  

چۆن وەصفى پهیوەندى نێوان خۆت و دەستهى وانهبێژان دەکهیت بهگوێرەى کهرتى خوێندن

حکومى به بهرامبهر
تایبهتمهندییهکان

هه رێمى كوردستان

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

پهیوەندى دۆستانهو 
هایکارى کردن

لهگهڵ ههندێکیان 
پهیوەندى دۆستانهیه

خۆ زاڵ کردنى 
 /مامۆستایان

پهیوەندى نادۆستانه
کۆهى تر

84.715.30.00.01001950شار
75.413.511.10.0100628گوند

86.812.30.90.01001298نێر
82.217.80.00.01001280مێ
98.51.50.00.01001373 ساڵ14 ـ 10
84.915.10.00.0100747 ساڵ18 ـ 15
74.324.61.20.0100412ساڵ24 ـ 19
76.024.00.00.010046 ساڵ30 ـ 25

78.820.50.70.01001159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.010051سهرەتایى

98.71.30.00.01001520بنهڕەتى
0.00.00.00.0038ناوەندى

86.213.80.00.0100662ئامادەیى
0.0100.00.00.010021ئامادەیى پیشهیى

92.65.61.80.010091پهیمانگا
57.642.40.00.0100194زانکۆ

0.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.01001ماستهر
0.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
80.216.13.70.0100990دهۆک

73.226.80.00.0100764سلێمانى
92.87.20.00.0100824ههولێر

84.415.20.40.01002578

ژینگه

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى وەصفکردنى پهیوەندى خۆیان لهگهڵ دەستهى وانهبێژان وکهرتى خوێندن و بهپێى  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن
تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

کۆى وەاڵمدەرانى '
ساڵى که  (30-10) تهمهن

ئێستا بهردەوامن لهخوێندن

(ئههلى)کهرتى تایبهت

تایبهتمهندییهکان

ڕەگهز

چۆن وەصفى پهیوەندى نێوان خۆت و دەستهى وانهبێژان دەکهیت بهگوێرەى کهرتى خوێندن

(6 ــ 3)خشتهى  /بهردەوامى 

هه رێمى كوردستان

گروپهکانى تهمهن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 77



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمنییهخراپهناوەندەباشهکۆنازانمنییهخراپهناوەندەباشه
62.419.613.73.31.010055.327.214.32.80.5100شار

60.523.713.12.30.410034.134.524.26.80.4100گوند
62.522.113.41.70.310050.030.616.72.50.2100نێر
61.718.513.74.61.510053.926.015.04.30.7100مێ
65.020.611.62.40.310046.432.616.84.00.2100 ساڵ14 ـ 10
60.719.215.83.60.610052.126.617.04.30.0100 ساڵ18 ـ 15
54.521.616.14.83.010066.819.011.50.42.3100ساڵ24 ـ 19
68.113.611.33.53.510077.414.38.30.00.0100 ساڵ30 ـ 25

58.520.115.94.01.510057.523.815.02.80.8100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
72.114.611.71.60.010036.946.616.60.00.0100سهرەتایى

64.120.612.42.40.510046.831.817.24.00.1100بنهڕەتى
69.313.816.90.00.010046.435.418.30.00.0100ناوەندى

57.719.716.14.71.910051.725.417.44.11.4100ئامادەیى
50.542.57.00.00.010065.620.114.30.00.0100ئامادەیى پیشهیى

66.325.96.00.01.810081.012.86.20.00.0100پهیمانگا
57.917.118.16.20.810080.015.24.80.00.0100زانکۆ

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.00.0100100.00.00.00.00.0100ماستهر
0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
60.321.014.53.30.910048.830.217.03.60.5100حکومى بێ بهرامبهر
56.331.14.68.00.010075.813.12.09.20.0100حکومى به بهرامبهر

90.17.11.80.01.010095.43.01.60.00.0100(ئههلى)کهرتى تایبهت 
64.925.28.61.00.310037.345.915.21.30.2100دهۆک

52.522.816.46.41.910053.225.015.45.50.9100سلێمانى
72.013.313.80.80.110061.618.916.82.50.1100ههولێر

62.120.313.63.20.910052.028.315.83.40.5100
ــ بهردەوامبه ــ

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

ژینگه

ڕەگهز

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى وەصفیان بۆ ئاستى ئهم خزمهتگوزارییه پێشکهشکراوانه لهدامهزراوەى فێرکارى و کهرتى خوێندن بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

تایبهتمهندییهکان
چۆن وەصفى ئاستى ئهم خزمهتگوزاریانهى خوارەوەدەکهیت لهم دامهزراوە فێرکارییهى ئێستا پهیوەندیت پێوەکردووە  بهگوێرەى خزمهتگوزارى

کارەبائاو

(7 ــ 3)خشتهى 

هه رێمى كوردستان

کهرتى خوێندن

گروپهکانى 
تهمهن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمنییهخراپهناوەندەباشهکۆنازانمنییهخراپهناوەندەباشه
60.726.310.71.90.410036.821.533.57.01.3100شار

62.628.08.30.70.410044.423.325.75.11.5100گوند
61.027.410.60.80.110037.222.338.51.30.8100نێر
61.025.710.12.60.710038.821.226.112.01.9100مێ
59.028.710.71.60.010036.422.534.56.00.6100 ساڵ14 ـ 10
63.925.29.51.30.010038.321.132.46.71.5100 ساڵ18 ـ 15
61.823.310.32.42.310041.820.326.68.03.4100ساڵ24 ـ 19
65.713.813.57.10.010047.924.213.814.20.0100 ساڵ30 ـ 25

63.124.59.81.70.810039.520.830.37.12.2100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
54.932.212.90.00.010027.823.746.91.60.0100سهرەتایى

59.828.310.21.80.010037.022.733.66.00.6100بنهڕەتى
64.024.012.00.00.010043.320.835.90.00.0100ناوەندى

62.425.010.01.11.410036.120.432.47.43.6100ئامادەیى
41.532.126.40.00.010032.112.355.50.00.0100ئامادەیى پیشهیى

71.422.66.00.00.010053.521.220.05.30.0100پهیمانگا
63.719.412.05.00.010046.220.121.112.20.4100زانکۆ

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.00.0100100.00.00.00.00.0100ماستهر
0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
58.828.011.01.90.410035.222.434.16.91.4100حکومى بێ بهرامبهر
63.526.510.00.00.010036.725.714.722.90.0100حکومى به بهرامبهر

94.55.00.40.00.010081.110.77.40.00.8100(ئههلى)کهرتى تایبهت 
56.734.29.00.00.110036.626.235.70.90.7100دهۆک

53.028.913.63.80.710032.021.929.014.72.4100سلێمانى
74.417.77.30.50.110046.718.233.71.00.4100ههولێر

61.026.610.31.70.410038.021.732.26.71.3100
ــ بهردەوامبه ــ

پارێزگاکان

ژینگه

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

گروپهکانى تهمهن

(7 ــ 3)خشتهى /بهردەوامى 

تایبهتمهندییهکان
چۆن وەصفى ئاستى ئهم خزمهتگوزاریانهى خوارەوەدەکهیت لهم دامهزراوە فێرکارییهى ئێستا پهیوەندیت پێوەکردووە  بهگوێرەى خزمهتگوزارى

توالێت/ئاودەست

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى وەصفیان بۆ ئاستى ئهم خزمهتگوزارییه پێشکهشکراوانه لهدامهزراوەى فێرکارى و کهرتى خوێندن بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

خاوێنى گشتى لهدامهزراوەى فێرکارى

ڕەگهز

کهرتى خوێندن

هه رێمى كوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمنییهخراپهناوەندەباشه
68.621.07.02.60.81001,950شار

44.813.56.931.43.5100628گوند
66.918.95.58.20.51001,298نێر
62.820.68.56.21.91001,280مێ
64.218.86.19.90.91001,373 ساڵ14 ـ 10
68.920.66.04.00.5100747 ساڵ18 ـ 15
60.821.511.03.33.3100412ساڵ24 ـ 19
55.119.510.512.22.710046 ساڵ30 ـ 25

66.020.97.83.81.51001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
70.913.11.711.23.110051سهرەتایى

64.019.06.310.00.81001,520بنهڕەتى
66.321.77.34.70.010038ناوەندى

67.221.75.73.12.2100662ئامادەیى
56.57.033.43.00.010021ئامادەیى پیشهیى

69.116.512.61.80.010091پهیمانگا
61.123.012.32.11.5100194زانکۆ

0.00.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.00.01001ماستهر
0.00.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
64.120.07.17.51.21002,412حکومى بێ بهرامبهر
63.823.64.68.00.010033حکومى به بهرامبهر

77.314.85.41.51.0100133(ئههلى)کهرتى تایبهت 
62.320.82.613.01.1100990دهۆک

58.325.57.76.61.9100764سلێمانى
75.011.89.43.40.4100824ههولێر

64.819.87.07.21.21002,578

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى وەصفیان بۆ ئاستى ئهم خزمهتگوزارییه پێشکهشکراوانه لهدامهزراوەى فێرکارى  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 
و کهرتى خوێندن بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

کۆى وەاڵمدەرانى '
ساڵى که  (30-10)تهمهن

ئێستا بهردەوامن لهخوێندن

(7 ــ 3)خشتهى /بهردەوامى 

چۆن وەصفى ئاستى ئهم خزمهتگوزاریانهى خوارەوەدەکهیت لهم دامهزراوە فێرکارییهى ئێستا 
پهیوەندیت پێوەکردووە بهگوێرەى خزمهتگوزارى

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

کهرتى خوێندن

کافتریا/حانوت

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

تایبهتمهندییهکان

ڕەگهز

هه رێمى كوردستان

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهئارەزوو 
ههڵبژاردنى خۆت

بهپێى ڕێنمایى 
وفشارى کهسانى تر

سیستهمى وەرگرتن 
دیارى کردبوو

بهئارەزوو 
ههڵبژاردنى خۆت

بهپێى ڕێنمایى 
وفشارى کهسانى تر

سیستهمى وەرگرتن 
دیارى کردبوو

بهئارەزوو 
ههڵبژاردنى خۆت

بهپێى ڕێنمایى 
وفشارى کهسانى تر

سیستهمى وەرگرتن 
دیارى کردبوو

57.43.241.763.97.828.375.76.518.4238شار
52.52.447.551.50.048.562.60.037.448گوند

65.95.134.7100.00.00.077.47.516.2135نێر
49.61.448.549.810.240.071.84.523.7151مێ
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
69.98.538.5100.00.00.084.017.716.029 ساڵ18 ـ 15
57.12.041.863.16.330.675.43.218.9226ساڵ24 ـ 19
31.310.258.554.013.832.266.48.325.431 ساڵ30 ـ 25

58.42.641.465.65.928.576.75.518.5255 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
75.74.429.255.93.740.483.24.616.891پهیمانگا

52.72.845.482.817.20.065.87.623.4194زانکۆ
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0100.00.00.01ماستهر
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
57.60.041.090.89.20.066.40.033.6105دهۆک

58.63.543.150.00.050.080.813.012.784سلێمانى
53.54.942.652.710.536.873.73.519.397ههولێر

56.83.142.463.37.529.374.76.019.9286
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى ههڵبژاردەکان زیاترە  له   : (*)

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن  و قۆناغى ئامادەییان تهواوکردووە بهگوێرەى ههڵبژاردنى پسپۆڕى ئێستایان  و کهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 19)ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

(8 ــ 3)خشتهى

تایبهتمهندییهکان

(*)ههڵبژاردنى پسپۆڕى خوێندن بهگوێرەى کهرت

کۆى وەاڵمدەران که 
بهردەوامن لهخوێندن 
و قۆناغى ئامادەییان 

تهواوکردووە

ژینگه

(ئههلى)کهرتى تایبهتحکومى به بهرامبهر

هه رێمى كوردستان

ڕەگهز

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

گروپهکانى 
تهمهن

پارێزگاکان

حکومى بێ بهرامبهر

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمکهمێک ڕازینمامناوەندنزۆر ڕازینکۆنازانمکهمێک ڕازینمامناوەندنزۆر ڕازین

61.632.55.40.510050.040.99.10.0100شار
68.526.04.70.81000.0100.00.00.0100گوند

67.428.43.70.510032.762.74.60.0100نێر
58.234.46.80.610059.828.311.90.0100مێ
74.522.82.40.210088.111.90.00.0100 ساڵ14 ـ 10
53.340.26.10.41000.0100.00.00.0100 ساڵ18 ـ 15
39.344.913.81.910053.031.315.70.0100ساڵ24 ـ 19
43.543.011.22.310027.572.50.00.0100 ساڵ30 ـ 25

48.641.88.70.910043.044.312.70.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
83.78.57.80.01000.00.00.00.00سهرەتایى

73.024.32.40.410063.136.90.00.0100بنهڕەتى
73.424.22.40.01000.00.00.00.00ناوەندى

47.244.27.41.31000.0100.00.00.0100ئامادەیى
62.619.418.10.01000.00.00.00.00ئامادەیى پیشهیى

51.942.65.50.010057.732.010.30.0100پهیمانگا
28.251.320.50.010017.265.617.20.0100زانکۆ

0.00.00.00.000.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.000.00.00.00.00ماستهر
0.00.00.00.000.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.000.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
67.327.94.80.010021.571.37.20.0100دهۆک

59.033.86.40.810050.050.00.00.0100سلێمانى
64.031.14.20.710066.714.319.10.0100ههولێر

62.831.45.30.610048.242.98.80.0100
ــ بهردەوامبه ــ

حکومى بێ بهرامبهر

گروپهکانى 
تهمهن

تایبهتمهندییهکان

هه رێمى كوردستان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

حکومى به بهرامبهر

ڕەگهز

ژینگه

تا چ ڕاددەیهک قوتابیان ڕازین له ڕێگاو شێوازەکانى وانه ووتنهوە

ساڵى که بهردەوامن له خوێندن به گوێرەى ڕازیبوونیان له ڕێگاو شێوازەکانى وانهووتنهوە و کهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن

(9 ــ 3)خشتهى

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمکهمێک ڕازینمامناوەندنزۆر ڕازین

68.024.86.11.11001,950شار
49.140.410.40.0100628گوند

74.418.35.12.21001,298نێر
61.031.77.20.01001,280مێ
88.711.30.00.01001,373 ساڵ14 ـ 10
81.614.50.03.9100747 ساڵ18 ـ 15
45.842.511.70.0100412ساڵ24 ـ 19
39.537.023.40.010046 ساڵ30 ـ 25

61.330.46.71.71001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.0051سهرەتایى

89.810.20.00.01001,520بنهڕەتى
0.00.00.00.0038ناوەندى

71.523.50.05.0100662ئامادەیى
100.00.00.00.010021ئامادەیى پیشهیى

56.339.14.60.010091پهیمانگا
41.236.622.20.0100194زانکۆ

0.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.01001ماستهر
0.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
71.828.20.00.0100990دهۆک

59.223.814.12.8100764سلێمانى
71.925.92.20.0100824ههولێر

67.325.46.21.01002,578

پارێزگاکان

ژینگه

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

(ئههلى)کهرتى تایبهت

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

هه رێمى كوردستان

ساڵى که بهردەوامن له خوێندن به گوێرەى ڕازیبوونیان له ڕێگاو شێوازەکانى وانهووتنهوە و کهرتى خوێندن  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن
و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن'

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

تایبهتمهندییهکان

تا چ ڕاددەیهک قوتابیان ڕازین له ڕێگاو شێوازەکانى وانه ووتنهوە
(9 ــ 3)خشتهى /بهردەوامى

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 83



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ى بهدەگمهنههندێ جاربهبهردەوام
کتێبخانه 

بهکارناهێنم
ىکۆکتێبخانه نییه بهدەگمهنههندێ جاربهبهردەوام

کتێبخانه 
بهکارناهێنم

کۆکتێبخانه نییه

4.412.04.815.563.31003.624.77.634.629.5100شار
2.85.56.29.376.21000.048.551.50.00.0100گوند

3.38.74.614.269.11000.029.213.530.826.5100نێر
4.913.15.514.761.91006.022.96.035.329.9100مێ
3.19.43.29.374.91000.055.50.00.044.5100 ساڵ14 ـ 10
3.010.45.619.261.91000.029.90.070.10.0100 ساڵ18 ـ 15
9.215.810.825.039.31006.118.713.132.629.4100ساڵ24 ـ 19
14.333.02.74.745.41000.013.812.741.332.2100 ساڵ30 ـ 25

5.112.27.321.154.31005.020.910.639.723.9100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.03.01.61.693.91000.00.00.00.00.00سهرەتایى

2.99.63.49.474.71000.039.80.019.940.4100بنهڕەتى
2.44.95.72.284.71000.00.00.00.00.00ناوەندى

2.88.75.023.160.51000.00.00.0100.00.0100ئامادەیى
7.40.06.430.056.21000.00.00.00.00.00ئامادەیى پیشهیى

14.428.115.522.319.71006.521.06.535.930.0100پهیمانگا
18.231.618.528.13.51000.027.028.727.017.2100زانکۆ

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00ماستهر
0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
1.43.94.16.883.71000.028.721.021.528.7100دهۆک

6.016.26.619.751.51000.025.00.037.537.5100سلێمانى
3.99.63.714.068.71009.523.89.538.119.1100ههولێر

4.110.95.014.565.51003.425.69.233.428.5100
ــ بهردەوامبه ــ

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

ساڵى که بهردەوامن له خوێندن بهگوێرەى بهکارهێنانى کتیبخانه له  دامهزراوەى فێرکارى و کهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

ئایا کتێبخانه بهکاردەهێنیت که له دامهزراوەى فێرکارى ههیه
حکومى به بهرامبهر

(10 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان

حکومى بێ بهرامبهر

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

ڕەگهز

هه رێمى كوردستان

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ى بهدەگمهنههندێ جاربهبهردەوام
کتێبخانه 

بهکارناهێنم
کۆکتێبخانه نییه

10.742.78.424.413.81001,950شار
0.026.90.062.011.1100628گوند

13.042.16.725.712.51001,298نێر
7.942.29.325.814.81001,280مێ
7.558.14.18.721.61001,373 ساڵ14 ـ 10
14.126.912.533.512.9100747 ساڵ18 ـ 15
10.240.36.934.87.7100412ساڵ24 ـ 19
8.342.313.023.413.010046 ساڵ30 ـ 25

11.934.59.334.310.01001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.00.0051سهرەتایى

6.955.13.710.224.11001,520بنهڕەتى
0.00.00.00.00.0038ناوەندى

11.331.416.327.613.4100662ئامادەیى
0.00.00.0100.00.010021ئامادەیى پیشهیى

5.443.72.034.914.110091پهیمانگا
16.235.113.435.30.0100194زانکۆ

0.00.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.00.01001ماستهر
0.00.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
8.032.216.127.915.8100990دهۆک

11.356.42.823.85.7100764سلێمانى
10.134.510.126.618.7100824ههولێر

10.342.28.125.713.71002,578

ڕەگهز

پارێزگاکان

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

ساڵى که بهردەوامن له خوێندن بهگوێرەى بهکارهێنانى کتیبخانه له  دامهزراوەى فێرکارى و کهرتى خوێندن و بهپێى  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 
تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن'

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

تایبهتمهندییهکان

(10 ــ 3)خشتهى  /بهردەوامى

(ئههلى)کهرتى تایبهت

ئایا کتێبخانه بهکاردەهێنیت که له دامهزراوەى فێرکارى ههیه

هه رێمى كوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بارى ئابوورىبارى تهندروستىکۆدابراوبه ناڕێک وپێکىبهڕێک وپێکى
دوورى دامهزراوەى فێرکارى 

لهشوێنى نیشتهجێبوون
بارودۆخى 

خێزان
گرنگى نهدان 

بهخوێندن

95.33.80.910046.516.20.09.527.8شار
96.13.20.710025.025.050.025.00.0گوند

95.24.20.610020.420.49.70.049.5نێر
95.73.21.110055.915.85.117.710.7مێ
98.01.70.3100100.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
97.51.80.81000.040.513.145.327.4 ساڵ18 ـ 15
85.212.22.610038.514.06.70.034.0ساڵ24 ـ 19
80.815.73.5100100.00.00.00.00.0 ساڵ30 ـ 25

93.05.61.510025.523.08.915.331.8 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
95.34.70.01000.00.00.00.00.0سهرەتایى

97.22.20.610043.425.98.421.517.5بنهڕەتى
95.14.90.01000.00.00.00.00.0ناوەندى

93.05.81.310018.818.80.08.045.5ئامادەیى
85.97.07.0100100.00.00.00.00.0ئامادەیى پیشهیى

95.14.00.91000.00.0100.00.00.0پهیمانگا
92.16.51.3100100.00.00.00.00.0زانکۆ

0.00.00.000.00.00.00.00.0دبلۆمى بااڵ
100.00.00.01000.00.00.00.00.0ماستهر
0.00.00.000.00.00.00.00.0دکتۆرا

0.00.00.000.00.00.00.00.0خوێندنى نا سیستهمى
97.82.00.21000.00.00.050.050.0دهۆک

94.04.21.810046.020.88.04.025.2سلێمانى
95.44.30.310050.00.00.050.00.0ههولێر

95.43.70.910043.717.46.711.624.0
ــ بهردەوامبه ــ

پارێزگاکان

 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆکارەکان زیاترە له   : (*)
هه رێمى كوردستان

ن له خوێندن به گوێرەى پابهندبوونیان به دەوامکردن لهم ساڵى خوێندنهى ئێستا و هۆکارى دابڕان لهخوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن ساڵى کهبهردەوام

(11 ــ 3)خشتهى

تایبهتمهندییهکان

ژینگه

دابهشبوونى رێژەى وەاڵمدەران بهگوێرەى پابهندبوونیان به 
خوێندن لهم ساڵى خوێندنهى ئێستا

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

(*)هۆى دابڕان له خوێندن 

ڕەگهز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ههڕەشه
کۆچکردن یان 

ئاوارەیى
گیرانى ههڕەمهکى 

(زیندانى)

ئۆپهراسیۆنى 
جهنگ

مانگرتنى دەستهى 
(مامۆستایان)وانهبێژان 

هى تر

0.00.00.00.00.016.214شار
0.00.00.00.00.025.04گوند

0.00.00.00.00.00.06نێر
0.00.00.00.00.026.512مێ
0.00.00.00.00.00.03 ساڵ14 ـ 10
0.00.00.00.00.027.45 ساڵ18 ـ 15
0.00.00.00.00.020.79ساڵ24 ـ 19
0.00.00.00.00.00.01 ساڵ30 ـ 25

0.00.00.00.00.023.014 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.00.00.00سهرەتایى

0.00.00.00.00.017.57بنهڕەتى
0.00.00.00.00.00.00ناوەندى

0.00.00.00.00.09.07ئامادەیى
0.00.00.00.00.0100.01ئامادەیى پیشهیى

0.00.00.00.00.00.01پهیمانگا
0.00.00.00.00.00.02زانکۆ

0.00.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.00.00.00ماستهر
0.00.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
0.00.00.00.00.00.02دهۆک

0.00.00.00.00.020.814سلێمانى
0.00.00.00.00.00.02ههولێر

0.00.00.00.00.017.418
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆکارەکان زیاترە له   : (*)

پارێزگاکان

هه رێمى كوردستان

ن له خوێندن به گوێرەى پابهندبوونیان به دەوامکردن لهم ساڵى خوێندنهى ئێستا و هۆکارى دابڕان لهخوێندن و بهپێى  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن ساڵى کهبهردەوام
تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(11 ــ 3)خشتهى /بهردەوامى 

تایبهتمهندییهکان

کۆى وەاڵمدەرانى ''
ساڵى که  (30-10)تهمهن

دابڕاون له دەوام کردن لهم 
ساڵى خوێندنهى ئێستا

(*)هۆى دابڕان له خوێندن 

ڕەگهز

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمباوەڕم نییهبه باوەڕێکى مامناوەندبه باوەڕێکى زۆرەوەکۆنازانمباوەڕم نییهبه باوەڕێکى مامناوەندبه باوەڕێکى زۆرەوە

77.214.66.22.010049.829.520.70.0100شار
80.413.05.51.1100100.00.00.00.0100گوند

75.614.87.52.110061.629.29.20.0100نێر
79.913.84.71.610044.227.927.90.0100مێ
85.210.42.12.310088.111.90.00.0100 ساڵ14 ـ 10
76.415.56.51.610035.065.00.00.0100 ساڵ18 ـ 15
54.426.119.00.610040.623.935.50.0100ساڵ24 ـ 19
59.320.919.80.010067.832.20.00.0100 ساڵ30 ـ 25

69.019.010.71.310039.531.728.80.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
87.412.60.00.01000.00.00.00.00سهرەتایى

83.310.93.32.510083.08.58.50.0100بنهڕەتى
88.07.10.04.91000.00.00.00.00ناوەندى

73.617.68.10.71000.0100.00.00.0100ئامادەیى
76.40.023.60.01000.00.00.00.00ئامادەیى پیشهیى

54.231.212.71.910034.131.534.30.0100پهیمانگا
46.431.122.40.010073.027.00.00.0100زانکۆ

0.00.00.00.000.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.000.00.00.00.00ماستهر
0.00.00.00.000.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.000.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
86.010.02.91.210056.928.714.40.0100دهۆک

74.015.58.61.910037.537.525.00.0100سلێمانى
76.016.45.42.310061.919.119.10.0100ههولێر

77.814.36.11.810051.628.520.00.0100
ــ بهردەوامبه ــ

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

هه رێمى كوردستان

ژینگه

کهرتى حکومى به بهرامبهرکهرتى حکومى بێ بهرمبهر

گروپهکانى تهمهن

ڕەگهز

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ڕاوەرگرتنیان له ئاستى باوەڕبوونیان بهوەى که بهدەستهێنانى بڕوانامه یارمهتیدەرە بۆ باشترکردنى بارودۆخیان له داهاتوودا وکهرتى خوێندن و بهپێى  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن
تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(12 ــ 3)خشتهى

تایبهتمهندییهکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمباوەڕم نییهبه باوەڕێکى مامناوەندبه باوەڕێکى زۆرەوە

76.017.16.10.81001,950شار
75.424.60.00.0100628گوند

71.520.96.01.61001,298نێر
80.114.25.70.01001,280مێ
96.43.60.00.01001,373 ساڵ14 ـ 10
85.611.52.90.0100747 ساڵ18 ـ 15
58.031.710.20.0100412ساڵ24 ـ 19
53.023.015.88.310046 ساڵ30 ـ 25

69.923.07.10.01001,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.0051سهرەتایى

94.45.60.00.01001,520بنهڕەتى
0.00.00.00.0038ناوەندى

79.912.57.50.0100662ئامادەیى
100.00.00.00.010021ئامادەیى پیشهیى

54.335.810.00.010091پهیمانگا
66.921.28.73.2100194زانکۆ

0.00.00.00.000دبلۆمى بااڵ
100.00.00.00.01001ماستهر
0.00.00.00.000دکتۆرا

0.00.00.00.000خوێندنى نا سیستهمى
68.127.94.00.0100990دهۆک

73.218.38.50.0100764سلێمانى
79.614.64.41.5100824ههولێر

76.017.45.80.81002578.0

پارێزگاکان

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

هه رێمى كوردستان

ژینگه

گروپهکانى تهمهن

ڕەگهز

کۆى وەاڵمدەرانى '
ساڵى  (30-10)تهمهن

که ئێستا بهردەوامن 
لهخوێندن

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ڕاوەرگرتنیان له ئاستى باوەڕبوونیان بهوەى که بهدەستهێنانى بڕوانامه  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن
یارمهتیدەرە بۆ باشترکردنى بارودۆخیان له داهاتوودا وکهرتى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(12 ــ 3)خشتهى  /بهردەوامى 

(ئههلى)کهرتى تایبهت 

تایبهتمهندییهکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

هى ترهونهرىبازرگانىکشتوکاڵىپیشهسازى

23.68.735.414.620.592.91,950شار
5.566.310.05.418.385.7628گوند

15.525.036.63.822.388.01,298نێر
27.223.45.735.213.395.41,280مێ
7.635.717.817.723.194.71,373 ساڵ14 ـ 10
17.526.728.515.314.292.1747 ساڵ18 ـ 15
30.214.533.36.022.083.6412ساڵ24 ـ 19
18.410.359.10.017.273.646 ساڵ30 ـ 25

24.420.131.110.318.589.01,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
48.052.00.048.00.096.751سهرەتایى

12.232.424.612.420.393.61,520بنهڕەتى
66.70.00.066.733.392.738ناوەندى

20.223.133.413.716.091.6662ئامادەیى
0.00.030.318.151.566.821ئامادەیى پیشهیى

38.121.028.80.012.187.191پهیمانگا
27.711.633.16.720.983.8194زانکۆ

0.00.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.00.00.00.0100.01ماستهر
0.00.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
6.821.425.221.125.589.6990دهۆک

25.717.833.65.317.691.7764سلێمانى
19.236.320.210.114.293.1824ههولێر

17.923.927.311.719.291.82,578

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

ئایا هیچ یهکێک لهم چااڵکییه ئابووریانهى خوارەوە ئهنجامدەدەیت لهدواى 
کاتهکانى خوێندن

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

هه رێمى كوردستان
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى چاالكییه كان زیاترە له   : (*)

هیچ چااڵکیهکى ئابوورى 
ئهنجام نادەم

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى ئهنجامدانى چااڵکییه ئابوورییهکانیان لهدواى کاتهکانى خوێندن و بهپێى تایبهتمهندییه  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەالمدەرانى تهمهن
سهرەکییهکان

(13 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن'

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

ژینگه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

وەزارەتى کار و 
کاروبارى کۆمهاڵیهتى

وەزارەتى 
ڕۆشنبیرى الوان

هى ترکهرتى تایبهت

5.210.468.219.485.11,950شار
5.116.162.812.196.4628گوند

4.311.668.316.788.81,298نێر
5.89.967.620.884.91,280مێ
5.010.563.120.790.31,373 ساڵ14 ـ 10
6.514.369.116.684.5747 ساڵ18 ـ 15
2.87.071.222.481.0412ساڵ24 ـ 19
10.80.089.20.075.546 ساڵ30 ـ 25

5.011.370.019.083.21,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.020.939.639.692.551سهرەتایى

4.510.166.821.890.31,520بنهڕەتى
100.00.00.00.095.738ناوەندى

6.216.769.114.683.3662ئامادەیى
0.00.0100.00.075.921ئامادەیى پیشهیى

8.64.977.88.684.691پهیمانگا
3.12.370.226.875.1194زانکۆ

0.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.0100.00.00.01ماستهر
0.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
8.027.948.315.897.4990دهۆک

2.79.468.219.682.1764سلێمانى
8.19.565.317.184.7824ههولێر

0.71.49.02.586.82,578
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى به شداریكردن زیاترە له   : (*)

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

پارێزگاکان

ژینگه

ڕەگهز

گروپهکانى تهمهن

هه رێمى كوردستان

ن لهخوێندن بهگوێرەى ئهو شوێنانهى که بهشدارییان تێدا کردووە بۆ بهرنامهى فێرکردن و ڕاهێنانى پیشهیى یان  (30- 10)دابهشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن ساڵى کهبهردەوام
تهکنیکى و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان

(14 ــ 3)خشتهى 

تایبهتمهندییهکان
-10)کۆى وەاڵمدەرانى تهمهن'

ساڵى که ئێستا  (30
بهردەوامن لهخوێندن

بهشدارى هیچ بهرنامهى  
فێرکردن و ڕاهێنانى 
پیشهییان نهکردووە

ئهوشوێنانهى که بهشدارییان تێیدا کردووە بۆ بهرنامهى فێرکردن 
وڕاهێنانى پیشهییى یان تهکنیکى
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کورتکردنهوەى کات بۆ 
چونه ناو بازارى کار

باشکردنى 
لێهاتوویى پیشهیى

لهگهڵ ئارەزووەکانم 
گونجاوە

ئاستى فێرکردن له دامهزراوەکانى 
تر بهرزترە له تواناى من

باشتر کردنى بارى 
ئابوورى

نازانمهى تر

5.547.541.417.54.010.31.71,950شار
0.031.813.530.64.18.212.9628گوند

8.246.235.225.76.05.52.21,298نێر
3.147.343.912.42.613.72.11,280مێ
1.239.238.819.71.815.13.71,373 ساڵ14 ـ 10
4.948.145.620.81.49.70.0747 ساڵ18 ـ 15
12.955.134.812.710.33.93.0412ساڵ24 ـ 19
0.060.239.810.210.25.80.046 ساڵ30 ـ 25

8.251.141.117.45.17.31.31,159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.039.60.00.00.060.451سهرەتایى

1.946.138.518.21.513.52.01,520بنهڕەتى
0.00.0100.00.00.00.00.038ناوەندى

4.245.940.125.02.010.90.0662ئامادەیى
58.470.80.029.229.20.00.021ئامادەیى پیشهیى

0.051.071.20.00.00.00.091پهیمانگا
13.452.338.38.314.04.34.7194زانکۆ

0.00.00.00.00.00.00.00دبلۆمى بااڵ
0.00.0100.00.00.00.00.01ماستهر
0.00.00.00.00.00.00.00دکتۆرا

0.00.00.00.00.00.00.00خوێندنى نا سیستهمى
8.044.324.14.08.020.115.5990دهۆک

6.760.328.918.84.212.60.8764سلێمانى
2.827.558.718.83.25.52.3824ههولێر

5.346.840.24.018.010.22.12,578

پارێزگاکان

(15 ــ 3)خشتهى 

هه رێمى كوردستان

گروپهکانى تهمهن

قۆناغى ئێستاى 
خوێندن

 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆکارەکان زیاترە له  : (*)

ڕەگهز

ساڵى که بهردەوامن لهخوێندن بهگوێرەى هۆکارەکانى ڕووکردنه الوان له فێرکردن وڕاهێنانى پیشهیى یان تهکنیکى و بهپێى تایبهتمهندییه سهرەکییهکان (30- 10)ڕێژەى وەاڵمدەرانى تهمهن 

تایبهتمهندییهکان

(*)هۆکارەکانى ڕووکردنه الوان له فێرکردن و راهێنانى پیشهیى یان تهکنیکى 
کۆى وەاڵمدەرانى '

ساڵى که  (30-10)تهمهن
ئێستا بهردەوامن لهخوێندن

ژینگه
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بەشى کار و کارکردن. 4

سااڵن (30-10)بۆ تەمەنى 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

19.93,15116.740.6594شار
23.41,24114.031.8283گوند

35.32,13315.141.0740نێر
6.62,25921.427.4137مێ
3.11,47410.326.649 ساڵ14 ـ 10
12.21,03013.237.5125 ساڵ18 ـ 15
29.71,06015.840.0309ساڵ24 ـ 19
49.782817.939.4394 ساڵ30 ـ 25

21.12,09015.039.3434 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
43.91,68816.641.3703بەردەوامە لەخوێندن

6.12,57714.026.9158پێشتر پەیوەندى بەخوێندن بەخوێندن کردووە
16.312616.138.916هەرگیز پەیوەندى بەخوێندن نەکردووە

19.54,06116.038.6769لەژیاندایە
32.433016.739.5108مردووە

0.010.00.00بێسەروشوێنە
20.44,29616.138.5854لەژیاندایە

25.79617.745.823مردووە
0.000.00.00بێسەروشوێنە

22.929815.844.361
19.33,76216.138.1708

20.618013.249.135نەخوێندەوار
32.61023.07.02تەنها دەخوێنێتەوە

22.932714.240.671دەخوێنێتەوەو دەنوسێت
12.52,07213.739.0262سەرەتایى

21.11,00515.739.0208ناوەندى
22.844317.037.198ئامادەیى

53.015518.436.483(پەیمانگا)دبلۆم 
58.719820.738.1117بەکالۆریۆس

50.0230.040.01خوێندنى بااڵ 
0.000.00.00هى تر
14.51,66516.237.0242دهۆک

22.51,22015.737.1293سلێمانى
22.71,50716.541.3342هەولێر

20.54,39216.138.7877 هە رێمى کوردستان

پەیوەندیکردن 
بەخوێندن

گروپەکانى تەمەن

ژینگە

ڕەگەز

ئەوانەى باوکیان لەژیاندایە و هاوسەرگیرى  لەگەڵ ئافرەتێکى تر کردووە

پارێزگاکان

ئاستى خوێندن

ئەوانەى باوکیان لەژیاندایە و هاوسەرگیرى  لەگەل ئافرەتێکى تر نەکردووە

تێکڕاى کاتژمێرەکانى 
کارکردن لە هەفتەیەکدا

بارى ژیانى دایک

بارى ژیانى باوک

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

(1 ــ 4)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین و  (30-10)تەمەن 

شیاون بۆ چاوپێکەوتن

کۆى  ژمارەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێکڕاى تەمەنى 
وەاڵمدەران لە یەکەم 

کارکردندا
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بۆخۆى کاردەکاتخاوەنکاربەکرێ کاردەکات
کاربۆ خێزان 

دەکات بەبێ کرێ

ناچێتەکار 
بەشێوەیەکى 

مۆڵەت ، )کاتى 
(هتد...

بێکارە
پێشتر کارى )

(هەبووە

بێکارە 
پێشتر کارى )

(نەبووە

3,15114.11.12.81.60.13.07.9شار
1,2419.80.54.28.70.22.77.7گوند

2,13322.51.95.55.10.34.66.2نێر
2,2594.60.10.81.00.01.49.4مێ
1,4740.80.00.31.90.10.60.4 ساڵ14 ـ 10
1,0305.80.11.64.40.32.57.1 ساڵ18 ـ 15
1,06019.72.13.84.10.14.614.3ساڵ24 ـ 19
82836.72.39.01.70.15.813.9 ساڵ30 ـ 25

2,09012.81.22.74.20.23.510.8 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
1,66510.00.71.52.10.12.58.5دهۆک

1,22012.61.34.04.40.23.47.7سلێمانى
1,50716.50.83.32.00.12.97.5هەولێر

4,39213.31.03.13.00.13.07.9
ــ بەردەوامبە ــ

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

پارێزگاکان

بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت ڕۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

(2 ــ 4) خشتەى

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

ژینگە

تایبەتمەندییەکان

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى 

 (30-10)تەمەن 
ساڵین و شیاون 
بۆ چاوپێکەوتن

هە رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
 95
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تەنها قوتابییە
تەنها کارى 

ماڵەوە دەکات
داهاتى هەیە و 

کارناکات
پەککەوتەیە یان 

نەخۆشە

تەمەنى بچوکە
 ـ کەمتر 10) 

( ساڵە15لە  

کۆهى تر

57.210.50.60.20.60.0100شار
46.017.51.20.31.20.0100گوند

52.60.00.10.50.60.0100نێر
57.422.91.30.10.90.0100مێ
91.32.10.00.32.20.0100 ساڵ14 ـ 10
69.08.10.70.40.00.0100 ساڵ18 ـ 15
32.117.71.50.10.00.1100ساڵ24 ـ 19
3.225.91.20.20.00.0100 ساڵ30 ـ 25

50.213.01.10.20.00.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
56.014.32.40.21.50.1100دهۆک

57.87.60.20.20.60.0100سلێمانى
51.614.50.20.30.40.0100هەولێر

55.111.80.80.20.70.0100 هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى  (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

پارێزگاکان

بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت ڕۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

گروپەکانى تەمەن

ڕەگەز
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

بۆخۆى کاردەکاتخاوەنکارەبەکرێ کاردەکات
کاربۆ خێزان دەکات 

بەبێ کرێ

ناچێتەکار 
بەشێوەیەکى کاتى 

(هتد...مۆڵەت ، )

کۆ
پێشتر )بێکارە

(کارى هەبووە

19.93,15171.15.614.38.20.71003.0594شار
23.41,24142.02.118.037.20.71002.7283گوند

35.32,13363.85.415.714.30.81004.6740نێر
6.62,25970.52.012.314.70.51001.4137مێ
3.11,47425.11.49.659.64.31000.649 ساڵ14 ـ 10
12.21,03047.31.113.136.02.61002.5125 ساڵ18 ـ 15
29.71,0602.17.212.713.70.21004.6309ساڵ24 ـ 19
49.782873.74.518.23.40.21005.8394 ساڵ30 ـ 25

21.12,09060.85.512.820.00.91003.5434 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.51,66569.05.010.614.60.81002.5242دهۆک

22.51,22055.85.917.619.61.11003.4293سلێمانى
22.71,50772.93.614.58.70.31002.9342هەولێر

20.54,39264.94.815.114.40.71003.0877

گروپەکانى تەمەن

هە رێمى کوردستان

(3 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

پارێزگاکان

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى تەمەن 

ساڵین و  (10-30)
شیاون بۆ چاوپێکەوتن

بارى کارکردنى تاکەکەس

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى کاریان 

کردووە لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى  کاریان 

کردووە  لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز
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پسپؤڕىبەڕێوەبەرى
تەکنیکى و 
یاریدەدەرى 
پسپۆڕییەکان

فەرمانبەرى 
نوسینگە

کرێکارى فرۆشتن و 
خزمەتگوزارى

19.93,15171.10.310.85.511.711.8شار
23.41,24142.00.018.70.07.05.0گوند

35.32,13363.80.05.62.67.311.5نێر
6.62,25970.51.540.514.528.37.9مێ
3.11,47425.10.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
12.21,03047.30.00.00.01.213.9 ساڵ18 ـ 15
29.71,0602.10.09.63.28.215.6ساڵ24 ـ 19
49.782873.70.516.16.815.37.5 ساڵ30 ـ 25

21.12,09060.80.07.52.56.615.2 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.51,66569.00.017.23.710.114.0دهۆک

22.51,22055.80.89.57.65.314.4سلێمانى
22.71,50772.90.011.52.816.26.6هەولێر

20.54,39264.90.311.94.711.110.9 هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

ڕێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیدەدەن

پارێزگاکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین و  (30-10)تەمەن 

شیاون بۆ چاوپێکەوتن

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بەکرێ  کاردەکەن

( أ4 ــ 4)خشتەى

تایبەتمەندییەکان
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کرێکارى شارەزا لە 
بوارى کشتوکاڵ و 

دارستان و ڕاوکردنى 
ماسى

کارى دەستى و 
پیشەیى و ئەوانەى 

پێوەى پەیوەندیدارن

کارپێکەرى ئامێر 
لەکارگەکان و کرێکارى 

کۆکردنەوە

کرێکار لە پیشە 
سەرەتاییەکان

پیشەى هێزە 
چەکدارییەکان

کۆ

0.317.04.424.613.5100431شار
3.59.03.922.930.0100123گوند

0.719.35.228.918.9100462نێر
0.60.70.63.91.510092مێ
0.025.70.074.30.010010 ساڵ14 ـ 10
3.727.83.150.30.010056 ساڵ18 ـ 15
0.420.64.529.28.7100198ساڵ24 ـ 19
0.410.14.714.324.2100290 ساڵ30 ـ 25

1.122.24.233.96.8100254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.425.05.411.510.8100166دهۆک

0.719.40.026.415.8100147سلێمانى
0.09.17.528.318.0100241هەولێر

0.715.94.424.415.8100554 هە رێمى کوردستان

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى  ئەنجامیدەدەن

ساڵین و بەکرێ کار دەکەن لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى ئەنجامیدەدەن و بەپێى  (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بەکرێ کاریان  کردووە 
لەماوەى حەوت رۆژى 

پێش ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

پسپؤڕىبەڕێوەبەرى
تەکنیکى و 
یاریدەدەرى 
پسپۆڕییەکان

فەرمانبەرى 
نوسینگە

کرێکارى فرۆشتن و 
خزمەتگوزارى

19.93,1515.60.00.01.80.062.5شارنشین
23.41,2412.10.00.00.00.019.1گوندنشین

35.32,1335.40.00.00.00.062.6نێر
6.62,2592.00.00.023.80.00.0مێ
3.11,4741.40.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
12.21,0301.10.00.00.00.052.0 ساڵ18 ـ 15
29.71,0602.10.00.00.00.057.2ساڵ24 ـ 19
49.78284.50.00.03.70.062.3 ساڵ30 ـ 25

21.12,0905.50.00.00.00.056.9 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.51,6655.00.00.08.50.034.0دهۆک

22.51,2205.90.00.00.00.067.9سلێمانى
22.71,5073.60.00.00.00.057.2هەولێر

20.54,3924.80.00.01.60.058.4 هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب4 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین و  (30-10)تەمەن 

شیاون بۆ چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوەنکارن

رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیدەدەن

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کرێکارى شارەزا لە 
بوارى کشتوکاڵ و 

دارستان و ڕاوکردنى 
ماسى

کارى دەستى و 
پیشەیى و ئەوانەى 

پێوەى پەیوەندیدارن

کارپێکەرى ئامێر 
لەکارگەکان و کرێکارى 

کۆکردنەوە

کرێکار لە پیشە 
سەرەتاییەکان

پیشەى هێزە 
چەکدارییەکان

کۆ

3.116.14.110.71.810032شار
47.133.80.00.00.01006گوند

7.713.64.010.41.710035نێر
0.076.20.00.00.01003مێ
100.00.00.00.00.01001 ساڵ14 ـ 10
48.00.00.00.00.01002 ساڵ18 ـ 15
2.818.30.018.73.110019ساڵ24 ـ 19
6.419.18.60.00.010016 ساڵ30 ـ 25

5.317.20.017.62.910021 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
23.58.50.017.08.510012دهۆک

0.017.87.27.20.010015سلێمانى
9.523.80.09.50.010011هەولێر

7.217.83.79.71.610038 هە رێمى کوردستان

ساڵین و خاوەنکارن لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى ئەنجامیدەدەن و بەپێى  (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

کۆى ئەو وەالمدەرانەى رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى  ئەنجامیدەدەن
خاوەنکارن وکاریان 

کردووە  لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تایبەتمەندییەکان

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

پسپؤڕىبەڕێوەبەرى
تەکنیکى و 
یاریدەدەرى 
پسپۆڕییەکان

فەرمانبەرى 
نوسینگە

کرێکارى فرۆشتن و 
خزمەتگوزارى

19.93,15114.30.06.81.21.642.4شار
23.41,24118.00.00.00.00.022.0گوند

35.32,13315.70.04.50.01.442.0نێر
6.62,25912.30.08.96.60.06.6مێ
3.11,4749.60.00.00.00.0100.0 ساڵ14 ـ 10
12.21,03013.10.00.00.00.056.6 ساڵ18 ـ 15
29.71,0602.10.03.00.04.129.1ساڵ24 ـ 19
49.782818.20.07.51.60.033.6 ساڵ30 ـ 25

21.12,09012.80.02.20.02.937.1 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.51,66510.60.00.00.00.058.0دهۆک

22.51,22017.60.04.80.02.432.4سلێمانى
22.71,50714.50.07.12.40.036.5هەولێر

20.54,39215.10.05.10.91.237.2
ــ بەردەوامبە ــ

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین و  (30-10)تەمەن 

شیاون بۆ چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
 بۆخۆیان کاردەکەن

ساڵین و بۆخۆیان کار دەکەن لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى ئەنجامیدەدەن و بەپێى تایبەتمەندییە  (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 
سەرەکییەکان

( ج4 ــ 4) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیدەدەن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کرێکارى شارەزا لە 
بوارى کشتوکاڵ و 

دارستان و ڕاوکردنى 
ماسى

کارى دەستى و 
پیشەیى و ئەوانەى 

پێوەى پەیوەندیدارن

کارپێکەرى ئامێر 
لەکارگەکان و کرێکارى 

کۆکردنەوە

کرێکار لە پیشە 
سەرەتاییەکان

پیشەى هێزە 
چەکدارییەکان

کۆ

1.228.511.76.70.010079شار
45.910.913.97.30.010051گوند

12.717.514.27.90.0100114نێر
11.766.10.00.00.010016مێ
0.00.00.00.00.01003 ساڵ14 ـ 10
8.524.90.010.00.010015 ساڵ18 ـ 15
15.923.414.110.50.010041ساڵ24 ـ 19
12.425.614.74.60.010071 ساڵ30 ـ 25

13.723.810.010.30.010056 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
3.78.015.315.00.010026دهۆک

17.327.68.37.20.010052سلێمانى
9.424.716.53.50.010052هەولێر

12.524.012.36.80.0100130 هە رێمى کوردستان

کۆى ئەو وەالمدەرانەى رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى ئەنجامیدەدەن
بۆ خۆیان کاردەکەن و 

کاریان کردووە لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

ساڵین و بۆخۆیان کار دەکەن  لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بۆ ڕووپێو بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى  (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 
ئەنجامیدەدەن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

تایبەتمەندییەکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

پسپؤڕىبەڕێوەبەرى
تەکنیکى و 
یاریدەدەرى 
پسپۆڕییەکان

فەرمانبەرى 
نوسینگە

کرێکارى فرۆشتن و 
خزمەتگوزارى

19.93,1518.20.02.80.02.843.8شار
23.41,24137.20.00.00.00.06.1گوند

35.32,13314.30.00.00.01.526.2نێر
6.62,25914.70.07.40.00.07.4مێ
3.11,47459.60.00.00.00.034.1 ساڵ14 ـ 10
12.21,03036.00.00.00.00.013.7 ساڵ18 ـ 15
29.71,0602.10.03.80.03.826.3ساڵ24 ـ 19
49.78283.40.00.00.00.021.3 ساڵ30 ـ 25

21.12,09020.00.01.90.01.919.8 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.51,66514.60.00.00.00.051.5دهۆک

22.51,22019.60.02.20.02.213.0سلێمانى
22.71,5078.70.00.00.00.025.5هەولێر

20.54,39214.40.01.30.01.323.0
ــ بەردەوامبە ــ

هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د4 ــ 4)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین و  (30-10)تەمەن 

شیاون بۆ چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کار بۆ خێزان دەکەن 

بەبێ کرێ

رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى  ئەنجامیدەدەن

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کرێکارى شارەزا لە 
بوارى کشتوکاڵ و 

دارستان و ڕاوکردنى 
ماسى

کارى دەستى و 
پیشەیى وە ئەوانەى 
پێوەى  پەیوەندیدارن

کارپێکەرى ئامێر 
لەکارگەکان و کرێکارى 

کۆکردنەوە

کرێکار لە پیشە 
سەرەتاییەکان

پیشەى هێزە 
چەکدارییەکان

کۆ

27.86.12.114.60.010048شار
93.10.00.00.80.0100101گوند

59.43.31.18.50.0100124نێر
85.20.00.00.00.010025مێ
59.12.50.04.40.010033 ساڵ14 ـ 10
65.13.60.017.60.010050 ساڵ18 ـ 15
63.32.80.00.00.010050ساڵ24 ـ 19
70.30.08.40.00.010016 ساڵ30 ـ 25

64.23.20.09.00.0100100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
45.62.90.00.00.010036دهۆک

74.12.20.06.50.010076سلێمانى
52.83.93.913.80.010037هەولێر

63.82.70.97.00.0100149 هە رێمى کوردستان

ساڵین و کار بۆخێزان دەکەن بەبێ کرێ لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى  (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 
ئەنجامیدەدەن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان

تایبەتمەندییەکان

کۆى ئەو وەالمدەرانەى رێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیدەدەن
کار بۆ خێزان دەکەن 
بەبێ کرێ و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

پسپؤڕىبەڕێوەبەرى
تەکنیکى و 
یاریدەدەرى 
پسپۆڕییەکان

فەرمانبەرى 
نوسینگە

کرێکارى فرۆشتن و 
خزمەتگوزارى

3.03,1510.014.23.63.931.5شار
2.71,2410.012.40.06.29.9گوند

4.62,1330.03.02.31.529.3نێر
1.42,2590.047.75.113.023.5مێ
0.61,4740.00.00.00.044.8 ساڵ14 ـ 10
2.51,0300.00.00.00.040.6 ساڵ18 ـ 15
4.61,0602.110.04.80.026.1ساڵ24 ـ 19
5.88280.027.53.311.519.9 ساڵ30 ـ 25

3.52,0900.06.53.20.031.1 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.51,6650.00.02.44.924.1دهۆک

3.41,2200.025.45.74.236.7سلێمانى
2.91,5070.08.10.04.018.9هەولێر

3.04,3920.013.93.04.327.9
ــ بەردەوامبە ــ

هە رێمى کوردستان

ڕێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیانداوە

گروپەکانى 
تەمەن

ژینگە

ڕەگەز

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێکارن و پێشتر کاریان 

هەبووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
ساڵین  (30-10)تەمەن 

و شیاون بۆ چاوپێکەوتن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە  (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 
سەرەکییەکان

( و4 ــ 4) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کرێکارى شارەزا لە 
بوارى کشتوکاڵ و 

دارستان و ڕاوکردنى 
ماسى

کارى دەستى و 
پیشەیى و ئەوانەى 

پێوەى پەیوەندیدارن

کارپێکەرى ئامێر لە 
کارگەکان و کرێکارى 

کۆکردنەوە

کرێکار لە پیشە 
سەرەتاییەکان

پیشەى هێزە 
چەکدارییەکان

کۆ

0.018.41.127.20.010093شار
12.029.811.817.90.010033گوند

1.925.63.932.50.0100100نێر
2.43.80.04.40.010026مێ
0.013.80.041.40.01007 ساڵ14 ـ 10
2.411.72.442.80.010023 ساڵ18 ـ 15
1.628.75.523.30.010048ساڵ24 ـ 19
2.617.61.216.20.010048 ساڵ30 ـ 25

1.922.94.430.00.010071 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
4.545.02.217.00.010042دهۆک

1.411.21.414.10.010041سلێمانى
1.316.25.446.00.010043هەولێر

2.020.32.925.60.0100126 هە رێمى کوردستان

تایبەتمەندییەکان

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بێکارن 

و پێشتر کاریان 
هەبووە

گروپەکانى 
تەمەن

ژینگە

ڕەگەز

پارێزگاکان

ساڵین و بێکارن و پێشر کاریان هەبووە  بەگوێرەى جۆرى ئەو پیشەیەى ئەنجامیانداوە و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 

( و4 ــ 4) خشتەى /بەردەوامى

ڕێژەى وەاڵمدەران بەگوێرەى جۆرى ئەوپیشەیەى ئەنجامیانداوە

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کەرتى بیانىکەرتى تایبەتکەرتى تێکەڵکەرتى گشتىکەرتى حکومى
ڕێکخراوە 

ناحکومییەکان
کۆ

19.971.129.91.21.066.00.81.1100431شار
23.442.051.80.01.544.40.02.3100123گوند

35.363.829.11.31.367.10.70.5100462نێر
6.670.550.70.00.044.30.74.310092مێ
3.125.10.00.00.0100.00.00.010010 ساڵ14 ـ 10
12.247.31.22.42.194.40.00.010056 ساڵ18 ـ 15
29.766.12.10.30.679.00.01.6100198ساڵ24 ـ 19
49.773.750.01.31.244.91.41.3100290 ساڵ30 ـ 25

21.160.814.60.80.982.40.01.3100254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.569.035.74.30.653.43.72.4100166دهۆک

22.555.828.00.00.070.50.01.5100147سلێمانى
22.772.935.80.52.161.10.00.5100241هەولێر

20.564.932.91.01.063.00.71.2100554 هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( أ5 ــ 4) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بەکرێ  

کاردەکەن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى کەرتى کارکردن
بەکرێ کاریان کردووە 
لەماوەى حەوت ڕۆژى 

پێش ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کەرتى بیانىکەرتى تایبەتکەرتى تێکەڵکەرتى گشتىکەرتى حکومى
ڕێکخراوە 

ناحکومییەکان
کۆ

19.95.60.00.00.0100.00.00.010030شار
23.42.10.00.00.0100.00.00.01006گوند

35.35.40.00.00.0100.00.00.010033نێر
6.62.00.00.00.0100.00.00.01003مێ
3.11.40.00.00.0100.00.00.01001 ساڵ14 ـ 10
12.21.10.00.00.0100.00.00.01002 ساڵ18 ـ 15
29.77.22.10.00.0100.00.00.010018ساڵ24 ـ 19
49.74.50.00.00.0100.00.00.010015 ساڵ30 ـ 25

21.15.50.00.00.0100.00.00.010020 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.55.00.00.00.0100.00.00.010010دهۆک

22.55.90.00.00.0100.00.00.010015سلێمانى
22.73.60.00.00.0100.00.00.010011هەولێر

20.54.80.00.00.0100.00.00.010036

کەرتى کارکردن

هە رێمى کوردستان

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوەنکارن و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ساڵین و خاوەنکارن و کاردەکەن لەماوەى حەوت ڕۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن بەگوێرەى ئەو کەرتەى کارى تێدادەکەن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)ڕێژەى ئەم وەاڵمدەرانەى تەمەن 

( ب5 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى 

خاوەنکارن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کەرتى بیانىکەرتى تایبەتکەرتى تێکەڵکەرتى گشتىکەرتى حکومى
ڕێکخراوە 

ناحکومییەکان
کۆ

19.914.30.00.00.0100.00.00.010078شار
23.418.00.00.00.0100.00.00.010050گوند

35.315.70.00.00.0100.00.00.0100112نێر
6.612.30.00.00.0100.00.00.010016مێ
3.19.60.00.00.0100.00.00.01003 ساڵ14 ـ 10
12.213.10.00.00.0100.00.00.010015 ساڵ18 ـ 15
29.712.72.10.00.0100.00.00.010040ساڵ24 ـ 19
49.718.20.00.00.0100.00.00.010070 ساڵ30 ـ 25

21.112.80.00.00.0100.00.00.010055 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.510.60.00.00.0100.00.00.010025دهۆک

22.517.60.00.00.0100.00.00.010052سلێمانى
22.714.50.00.00.0100.00.00.010051هەولێر

20.515.10.00.00.0100.00.00.0100128

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆ خۆیان کاردەکەن و 

کاریان کردووە   
لەماوەى حەوت ڕۆژى 

پێش ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

هە رێمى کوردستان

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ج5 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کاریان کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بۆ 
خۆیان کاردەکەن

کەرتى کارکردن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کەرتى بیانىکەرتى تایبەتکەرتى تێکەڵکەرتى گشتىکەرتى حکومى
رێکخراوە 

ناحکومییەکان
کۆ

19.98.20.00.00.0100.00.00.010047شار
23.437.20.00.00.0100.00.00.0100101گوند

35.314.30.00.00.0100.00.00.0100124نێر
6.614.70.00.00.0100.00.00.010024مێ
3.159.60.00.00.0100.00.00.010033 ساڵ14 ـ 10
12.236.00.00.00.0100.00.00.010050 ساڵ18 ـ 15
29.713.72.10.00.0100.00.00.010049ساڵ24 ـ 19
49.73.40.00.00.0100.00.00.010016 ساڵ30 ـ 25

21.120.00.00.00.0100.00.00.010099 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.514.60.00.00.0100.00.00.010036دهۆک

22.519.60.00.00.0100.00.00.010075سلێمانى
22.78.70.00.00.0100.00.00.010037هەولێر

20.514.40.00.00.0100.00.00.0100148

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کار بۆ خێزان دەکەن 
بەبێ کرێ و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

هە رێمى کوردستان

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د5 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى کاریان 

کردووە لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى کار بۆ 
خێزان دەکەن بەبێ 

کرێ

کەرتى کارکردن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

کەرتى بیانىکەرتى تایبەتکەرتى تێکەڵکەرتى گشتىکەرتى حکومى
رێکخراوە 

ناحکومییەکان
کۆ

3.05.60.60.689.90.03.310093شار
2.716.16.42.774.80.00.010033گوند

4.63.42.10.693.10.00.7100100نێر
1.419.70.02.269.20.08.910026مێ
0.60.00.00.0100.00.00.01007 ساڵ14 ـ 10
2.53.10.00.096.90.00.010023 ساڵ18 ـ 15
4.67.92.10.087.60.01.410048ساڵ24 ـ 19
5.810.41.32.779.70.05.810048 ساڵ30 ـ 25

3.56.32.00.090.80.00.910071 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.52.24.72.488.20.02.410042دهۆک

3.412.61.40.083.20.02.810041سلێمانى
2.94.00.01.391.90.02.710043هەولێر

3.07.41.61.087.30.02.7100126 هە رێمى کوردستان

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بێکارن 

و پێشتر كاريان 
هە بووه 

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و5 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بێکارن 

و پێشتر كاريان 
هە بووه 

کەرتى کارکردن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

گرێبە ستى كار
بيمە  لە دژى 

بە ركە وتنە كانى 
كار

مووچە يە كى 
گونجاو

گونجاوى 
كاتە كانى كار

باشى ژينگە ى كار
بيمە ى 

 /كۆمە اڵيە تى
خانە نشينى

وه رگرتنى مووچە  لە  
ڕێگاى كارتى زيره ك

هى تر

71.136.73.857.449.238.226.50.717431شار
42.045.71.556.865.037.034.70.011123گوند

63.832.22.855.050.035.625.50.418462نێر
70.564.56.667.857.648.837.41.5792مێ
25.110.40.026.639.713.90.00.04410 ساڵ14 ـ 10
47.32.31.255.457.737.02.60.02356 ساڵ18 ـ 15
66.122.52.147.648.631.810.70.021198ساڵ24 ـ 19
73.756.25.165.452.543.244.91.110290 ساڵ30 ـ 25

60.818.01.849.350.633.08.90.021254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
69.027.60.649.845.920.617.50.617166دهۆک

55.836.35.357.347.345.926.80.821147سلێمانى
72.943.83.360.757.139.132.80.511241هەولێر

64.938.03.557.351.438.027.70.616554
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)

هە رێمى کوردستان

گروپەکانى 
تەمەن

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( أ6 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژەى ئەو 

وەاڵمدەرانەى بەکرێ  
كار ده كە ن

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بەکرێ 
کارده كە ن لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

(*)مافە  دابین كراوه كان بۆ ئە وانە ى كار يان كردوووه   لە  كارى ئێستا يان كۆتا كار کە ئەنجامیانداوە  

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

گرێبە ستى كار
بيمە  لە دژى 

بە ركە وتنە كانى 
كار

مووچە يە كى 
گونجاو

گونجاوى 
كاتە كانى كار

باشى ژينگە ى كار
بيمە ى 

 /كۆمە اڵيە تى
خانە نشينى

وه رگرتنى مووچە  لە  
ڕێگاى كارتى زيره ك

هى تر

5.60.00.052.555.037.71.80.01332شار
2.10.00.00.065.268.60.00.006گوند

5.40.00.045.354.538.01.70.01335نێر
2.00.00.079.476.276.20.00.003مێ
1.40.00.00.0100.00.00.00.001 ساڵ14 ـ 10
1.10.00.00.00.048.00.00.0522 ساڵ18 ـ 15
7.20.02.154.555.738.33.10.0719ساڵ24 ـ 19
4.50.00.044.358.644.10.00.01516 ساڵ30 ـ 25

5.50.00.051.552.638.92.90.01021 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5.00.00.025.558.216.38.50.0912دهۆک

5.90.00.071.746.442.70.00.01415سلێمانى
3.60.00.019.171.452.40.00.01011هەولێر

4.80.00.047.655.940.61.60.01238
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى 

خاوه نكارن و کاریان 
کردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب6 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژەى ئەو 

وەاڵمدەرانەى 
خاوه نكارن

(*)مافە  دابین كراوه كان بۆ ئە وا نە ى كار يان كردوووه   لە  كارى ئێستا يان كۆتا كار كە  ئەنجامیانداوە  

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

گرێبە ستى كار
بيمە  لە دژى 

بە ركە وتنە كانى 
كار

مووچە يە كى 
گونجاو

گونجاوى 
كاتە كانى كار

باشى ژينگە ى كار
بيمە ى 

 /كۆمە اڵيە تى
خانە نشينى

وه رگرتنى مووچە  لە  
ڕێگاى كارتى زيره ك

هى تر

14.30.00.024.860.243.00.00.01979شار
18.02.22.211.856.531.40.00.03051گوند

15.70.70.721.561.236.60.00.022114نێر
12.30.00.021.546.962.40.00.01916مێ
9.60.00.072.872.80.00.00.0273 ساڵ14 ـ 10
13.10.00.032.869.861.00.00.0015 ساڵ18 ـ 15
12.70.02.124.959.739.60.00.02041ساڵ24 ـ 19
18.21.01.014.256.038.20.00.02671 ساڵ30 ـ 25

12.80.00.027.262.645.80.00.01456 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.60.00.023.069.339.00.00.01126دهۆک

17.61.21.231.249.025.10.00.02652سلێمانى
14.50.00.08.269.460.00.00.01952هەولێر

15.10.60.621.559.340.10.00.021130
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆخۆيان كارده كە ن و 

کاریان کردووە لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

هە رێمى کوردستان

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ج6 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژەى ئەو 

وەاڵمدەرانەى 
بۆخۆيان كارده كە ن

(*)مافە  دابین كراوه كان بۆ ئە وا نە ى كار يان كردوووه   لە  كارى ئێستا يان كۆتا كار كە  ئەنجامیانداوە  

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

گرێبە ستى كار
بيمە  لە دژى 

بە ركە وتنە كانى 
كار

مووچە يە كى 
گونجاو

گونجاوى 
كاتە كانى كار

باشى ژينگە ى كار
بيمە ى 

 /كۆمە اڵيە تى
خانە نشينى

وه رگرتنى مووچە  لە  
ڕێگاى كارتى زيره ك

هى تر

8.20.00.011.150.050.80.00.03948شار
37.20.00.01.131.023.00.00.060101گوند

14.30.00.04.545.338.90.00.045124نێر
14.70.00.010.910.918.30.00.07825مێ
59.60.00.05.842.331.90.00.05033 ساڵ14 ـ 10
36.00.00.03.637.632.90.00.05950 ساڵ18 ـ 15
13.70.02.15.633.934.30.00.04850ساڵ24 ـ 19
3.40.00.011.356.853.80.00.03216 ساڵ30 ـ 25

20.00.00.04.635.833.60.00.054100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.60.00.00.072.339.20.00.01736دهۆک

19.60.00.00.013.918.20.00.07476سلێمانى
8.70.00.00.076.574.50.00.01837هەولێر

14.40.00.05.639.535.50.00.050149
هەبێت  (دەستکەتیان)ئەو خشتەیەى تایبەتە بە کارکردن بۆ خێزان بەبێ کرێ وەک کارێکى سەرەکى بێت و لەگەڵ هەرکارێک داهاتیان: تێبینى 

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د6 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى كار بۆ 
خێزان ده كە ن بە بێ 

كرێ

(*)مافە  دابین كراوه كان بۆ ئە وا نە ى كار يان كردوووه   لە  كارى ئێستا يان كۆتا كار كە  ئەنجامیانداوە  

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
كار بۆ خێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)

هە رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

گرێبە ستى كار
بيمە  لە دژى 

بە ركە وتنە كانى 
كار

مووچە يە كى 
گونجاو

گونجاوى 
كاتە كانى كار

باشى ژينگە ى كار
بيمە ى 

 /كۆمە اڵيە تى
خانە نشينى

وه رگرتنى مووچە  لە  
ڕێگاى كارتى زيره ك

هى تر

3.07.61.149.945.938.81.10.02193شار
2.719.02.959.641.225.02.70.01933گوند

4.66.41.945.338.533.71.20.024100نێر
1.419.30.071.165.945.11.90.01026مێ
0.60.00.027.613.87.90.00.0517 ساڵ14 ـ 10
2.50.00.043.345.958.80.00.0923 ساڵ18 ـ 15
4.615.72.163.047.239.10.00.01348ساڵ24 ـ 19
5.810.23.848.948.327.43.70.03048 ساڵ30 ـ 25

3.510.30.056.246.845.90.00.01171 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.59.32.254.328.228.90.00.02442دهۆک

3.49.70.049.346.642.30.00.02441سلێمانى
2.99.52.752.754.133.84.00.01543هەولێر

3.09.61.451.645.136.51.40.021126
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و6 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژەى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بێكارن 

و پێشتر كاريان 
هە بووه 

(*)مافە  دابین كراوه كان بۆ ئە وا نە ى كار يان كردوووه   لە  كارى ئێستا يان كۆتا كار کە ئەنجامیانداوە  

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن و پێشتر كاريان 

هە بووه 

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

هە رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

فێركردن

خواردن و خواردنە وه و 
جل و بە رگ و 

خە رجييە كانى ترى 
ماڵە وه 

كرێى خانوو و 
پسولە ى مانگانە 

 (خۆشگوزه رانى)ئاسووده يى
بۆگە شتە كان

هى تر

71.121.495.436.840.73.043.6431شار
42.018.397.134.033.22.538.1123گوند

63.822.096.038.138.63.141.2462نێر
70.516.194.128.644.62.150.492مێ
25.124.294.116.316.30.028.310 ساڵ14 ـ 10
47.316.694.332.046.82.858.056 ساڵ18 ـ 15
66.123.72.128.238.42.538.0198ساڵ24 ـ 19
73.719.896.043.540.13.443.7290 ساڵ30 ـ 25

60.822.195.329.140.32.642.4254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
69.029.094.554.125.93.139.8166دهۆک

55.814.896.623.134.14.240.2147سلێمانى
72.922.595.339.650.41.946.4241هەولێر

64.920.995.636.439.72.942.9554

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( أ7 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى بە كرێ 
كارده كە ن

کۆى ئەو وەالمدەرانەى 
بەکرێ کارده كە ن 

لەماوەى حەوت ڕۆژى 
پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

پارێزگاکان

ڕێژه ى ئە و (*)اليە نى خە رجكردنى داهات
وه اڵمده رانە ى بە شێك 

لە  داهاتە كە يان 
پاشە كە وت ده كە ن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى مافە كان زیاترە  لە   : (*)
هە رێمى کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

فێركردن

خواردن و خواردنە وه و 
جل و بە رگ و 

خە رجييە كانى ترى 
ماڵە وه 

كرێى خانوو و 
پسولە ى مانگانە 

 (خۆشگوزه رانى)ئاسووده يى 
بۆگە شتە كان

هى تر

5.61.891.814.541.97.220.232شار
2.115.765.231.433.815.719.16گوند

5.43.388.517.242.68.619.935نێر
2.00.0100.00.020.60.023.83مێ
1.40.00.00.00.0100.00.01 ساڵ14 ـ 10
1.1100.0100.048.00.00.00.02 ساڵ18 ـ 15
7.20.02.119.749.80.030.319ساڵ24 ـ 19
4.50.091.410.135.115.010.116 ساڵ30 ـ 25

5.55.690.021.347.10.028.621 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5.016.392.241.234.07.88.512دهۆک

5.90.082.20.032.17.224.915سلێمانى
3.60.0100.028.661.99.519.111هەولێر

4.83.189.316.141.28.020.138
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى اليە نى خە رجكردنى داهات زیاترە  لە   : (*)

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب7 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى 
خاوه نكارن

(*)اليە نى خە رجكردنى داهات

هە رێمى کوردستان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بە شێك 

لە  داهاتە كە يان 
پاشە كە وت ده كە ن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوه نكارن  و كاريان 

كردووه  لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

فێركردن

خواردن و خواردنە وه و 
جل و بە رگ و 

خە رجييە كانى ترى 
ماڵە وه 

كرێى خانوو و 
پسولە ى مانگانە 

 (خۆشگوزه رانى)ئاسووده يى 
بۆگە شتە كان

هى تر

14.316.296.035.640.11.243.079شار
18.016.096.030.833.84.526.351گوند

15.715.297.537.039.71.337.2114نێر
12.322.086.817.730.96.648.916مێ
9.672.8100.00.00.00.0100.03 ساڵ14 ـ 10
13.125.596.328.038.60.043.715 ساڵ18 ـ 15
12.710.02.138.839.71.948.741ساڵ24 ـ 19
18.214.096.835.440.12.628.871 ساڵ30 ـ 25

12.814.594.635.739.41.447.356 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.623.6100.057.038.30.023.326دهۆک

17.616.696.435.931.12.341.752سلێمانى
14.512.994.124.748.22.440.052هەولێر

15.116.196.034.438.52.038.7130
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى اليە نى خە رجكردنى داهات زیاترە  لە   : (*)

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ج7 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى بۆ 
خۆيان كارده كە ن

(*)اليە نى خە رجكردنى داهات

هە رێمى کوردستان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بە شێك 

لە  داهاتە كە يان 
پاشە كە وت ده كە ن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆ خۆيان كارده كە ن و 

كاريان كردووه  لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

فێركردن

خواردن و خواردنە وه و 
جل و بە رگ و 

خە رجييە كانى ترى 
ماڵە وه 

كرێى خانوو و 
پسولە ى مانگانە 

 (خۆشگوزه رانى)ئاسووده يى 
بۆگە شتە كان

هى تر

8.234.779.830.334.515.328.048شار
37.222.259.016.818.024.724.8101گوند

14.333.575.726.129.99.428.7124نێر
14.70.032.27.13.575.214.125مێ
59.635.261.010.09.734.027.933 ساڵ14 ـ 10
36.029.363.311.831.018.325.750 ساڵ18 ـ 15
13.727.92.138.531.215.328.550ساڵ24 ـ 19
3.48.994.635.621.316.718.316 ساڵ30 ـ 25

20.028.666.324.931.116.827.0100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.661.591.969.825.30.050.336دهۆک

19.621.355.18.522.231.416.876سلێمانى
8.717.682.321.633.49.830.637هەولێر

14.427.868.322.925.420.526.2149
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى اليە نى خە رجكردنى داهات زیاترە  لە   : (*)

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د7 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى كار بۆ 
خێزان ده كە ن بە بێ 

كرێ

(*)اليە نى خە رجكردنى داهات

هە رێمى کوردستان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بە شێك 

لە  داهاتە كە يان 
پاشە كە وت ده كە ن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
كار بۆ خێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و كاريان 

كردووه  لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

فێركردن

خواردن و خواردنە وه و 
جل و بە رگ و 

خە رجييە كانى ترى 
ماڵە وه 

كرێى خانوو و 
پسولە ى مانگانە 

 (خۆشگوزه رانى)ئاسووده يى 
بۆگە شتە كان

هى تر

3.016.395.626.228.53.333.293شار
2.722.881.016.828.57.020.433گوند

4.621.890.923.129.75.131.7100نێر
1.43.8100.029.224.70.028.926مێ
0.613.8100.035.50.00.015.07 ساڵ14 ـ 10
2.518.096.97.624.43.130.323 ساڵ18 ـ 15
4.620.72.129.438.13.441.448ساڵ24 ـ 19
5.814.592.026.726.25.523.748 ساڵ30 ـ 25

3.519.893.121.933.43.337.671 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.532.893.155.216.82.417.242دهۆک

3.48.593.18.523.85.532.341سلێمانى
2.918.993.225.741.92.737.943هەولێر

3.017.493.124.628.53.931.0126
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى اليە نى خە رجكردنى داهات زیاترە  لە   : (*)

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و7 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بێكارن 

و پێشتر كاريان 
هە بووه 

(*)اليە نى خە رجكردنى داهات

هە رێمى کوردستان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بە شێك 

لە  داهاتە كە يان 
پاشە كە وت ده كە ن

کۆى ئەو وەالمدەرانەى 
بێكارن و پێشتر كاريان 

هە بووه 

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

هاوسە ردايك /باوك الوه كە  خۆى

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
دايك /باوك 

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
هاوسە ر

كۆهى تر

71.156.715.30.711.715.40.3100431شار
42.054.715.92.311.515.60.0100123گوند

63.855.018.30.612.513.40.3100462نێر
70.562.72.32.37.824.80.010092مێ
25.137.049.10.013.90.00.010010 ساڵ14 ـ 10
47.347.536.80.015.70.00.010056 ساڵ18 ـ 15
66.158.12.10.314.14.80.3100198ساڵ24 ـ 19
73.757.75.41.69.126.00.2100290 ساڵ30 ـ 25

60.855.725.50.214.53.80.3100254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
69.045.333.81.78.49.51.2100166دهۆک

55.857.99.90.812.119.30.0100147سلێمانى
72.960.011.90.712.614.80.0100241هەولێر

64.956.415.40.911.615.40.2100554 هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( أ8 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى بە كرێ 
كارده كە ن

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بەکرێ 
کارده كە ن لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

بڕيارده ر بۆ خە رجكردنى داهات

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

هاوسە ردايك /باوك الوه كە  خۆى

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
دايك /باوك 

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
هاوسە ر

كۆهى تر

5.667.38.30.015.48.90.010032شار
2.168.631.40.00.00.00.01006گوند

5.465.111.30.015.08.70.010035نێر
2.0100.00.00.00.00.00.01003مێ
1.40.0100.00.00.00.00.01001 ساڵ14 ـ 10
1.148.052.00.00.00.00.01002 ساڵ18 ـ 15
7.251.62.10.026.97.20.010019ساڵ24 ـ 19
4.589.90.00.00.010.10.010016 ساڵ30 ـ 25

5.551.416.40.025.46.80.010021 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5.050.341.20.00.08.50.010012دهۆک

5.971.30.00.021.57.20.010015سلێمانى
3.671.49.50.09.59.50.010011هەولێر

4.867.410.50.014.08.10.010038 هە رێمى کوردستان

بڕيارده ر بۆ خە رجكردنى داهات

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب8 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى 
خاوه نكارن

کۆى ئەو 
وەاڵمدەرانەى 

خاوه نكارن و كاريان 
كردووە لەماوەى 

حەوت ڕۆژى پێش 
ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

هاوسە ردايك /باوك الوه كە  خۆى

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
دايك /باوك 

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
هاوسە ر

كۆهى تر

14.352.919.32.88.116.10.710079شار
18.043.925.20.015.815.10.010051گوند

15.749.822.01.410.615.60.6100114نێر
12.356.013.16.66.617.70.010016مێ
9.60.0100.00.00.00.00.01003 ساڵ14 ـ 10
13.127.551.30.021.20.00.010015 ساڵ18 ـ 15
12.748.62.13.09.212.71.710041ساڵ24 ـ 19
18.259.67.62.18.821.90.010071 ساڵ30 ـ 25

12.842.532.42.212.79.01.210056 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.619.638.30.022.715.34.010026دهۆک

17.656.014.22.48.319.10.010052سلێمانى
14.554.123.52.48.211.70.010052هەولێر

15.150.620.82.110.115.90.5100130 هە رێمى کوردستان

بڕيارده ر بۆ خە رجكردنى داهات

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ج8 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى 
بۆخۆيان كارده كە ن

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆ خۆيان كارده كە ن و 

كاريان كردووه  لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

هاوسە ردايك /باوك الوه كە  خۆى

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
دايك /باوك 

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
هاوسە ر

كۆهى تر

8.220.055.00.011.82.810.410048شار
37.225.038.71.113.52.219.5100101گوند

14.326.653.90.012.50.07.0100124نێر
14.73.57.13.514.114.557.210025مێ
59.615.542.50.010.80.031.210033 ساڵ14 ـ 10
36.025.450.30.09.50.014.810050 ساڵ18 ـ 15
13.726.62.11.815.80.09.210050ساڵ24 ـ 19
3.416.937.70.018.022.15.410016 ساڵ30 ـ 25

20.026.048.50.912.50.012.1100100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.65.691.70.02.70.00.010036دهۆک

19.623.035.11.011.64.225.110076سلێمانى
8.735.337.20.023.50.03.910037هەولێر

14.422.746.00.612.82.415.5100149 هە رێمى کوردستان

بڕيارده ر بۆ خە رجكردنى داهات

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د8 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى كار بۆ 
خێزان ده كە ن بە بێ 

كرێ

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
كار بۆ خێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و كاريان 

كردووه  لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

هاوسە ردايك /باوك الوه كە  خۆى

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
دايك /باوك 

بڕياره كە  
هاوبە شە  لە  

نێوان الوه كە  و 
هاوسە ر

كۆهى تر

3.063.623.41.17.71.52.610093شار
2.761.122.80.06.20.09.910033گوند

4.656.129.41.28.20.05.1100100نێر
1.485.44.40.05.15.10.010026مێ
0.627.635.50.036.90.00.01007 ساڵ14 ـ 10
2.546.843.60.06.40.03.110023 ساڵ18 ـ 15
4.665.32.10.010.20.03.410048ساڵ24 ـ 19
5.876.112.62.50.03.35.410048 ساڵ30 ـ 25

3.558.928.90.08.90.03.310071 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.528.566.80.02.40.02.210042دهۆک

3.467.611.30.012.72.85.510041سلێمانى
2.979.710.82.74.00.02.710043هەولێر

3.063.223.30.97.51.23.8100126 هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و8 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه اڵمده رانە ى بێكارن 
وپێشتر كاريان هە بووه 

بڕيارده ر بۆ خە رجكردنى داهات
کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن و پێشتر كاريان 

هە بووه 

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

 8ــ 1 

كاتژمێر 
16ــ 9

كاتژمێر 
 24ــ 17

كاتژمێر
 32ــ 25

كاتژمێر
 40ــ 33

كاتژمێر
كاتژمێر و  41

زياتر

71.14.28.011.813.012.350.841.35.0431شار
42.07.710.115.724.311.530.733.56.1123گوند

63.84.98.89.512.310.554.142.36.2462نێر
70.53.76.025.024.819.920.731.50.092مێ
25.10.014.614.620.80.049.942.85.110 ساڵ14 ـ 10
47.38.510.46.29.48.956.643.52.156 ساڵ18 ـ 15
66.14.82.19.412.311.351.940.64.8198ساڵ24 ـ 19
73.74.06.415.316.713.843.839.35.9290 ساڵ30 ـ 25

60.85.610.38.711.710.853.041.24.2254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
69.09.19.69.620.48.942.437.46.6166دهۆک

55.84.28.812.315.017.042.738.82.3147سلێمانى
72.93.17.313.511.69.754.942.96.8241هەولێر

64.94.68.312.314.512.248.040.35.1554

ڕێژه ى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بەکرێ 
کارده كە ن لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

تێكڕاى ژماره ى 
كاتژمێره كانى كاركردن 

لە هە فتە دا

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

ساڵين بە كرێ كارده كە ن لە ماوه ى حە وت ڕۆژى پێش ئە نجامدانى چاوپێكە وتن بە گوێره ى ژماره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە  هە  فتە دا بە پێى تايبە تمە ندييە  سە ره كييە كان (30 - 10)رێژه ى ئە م وه اڵمده رانە ى تە مە ن 

( أ9 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى وه اڵمده ران بە گوێره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە هە فتە دا
کۆى ئەو 

وەاڵمدەرانەى بەکرێ 
کارده كە ن لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى 
چاوپێکەوتن

ڕێژه ى ئەو 
وەاڵمدەرانەى بەکرێ 

کارده كە ن ژماره ى 
كاتژمێره كانى 

كاركردنيان نازانن 
لە هە فتە دا

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

 24ــ 17كاتژمێر 16ــ 9كاتژمێر 8ــ 1 

كاتژمێر
 32ــ 25

كاتژمێر
 40ــ 33

كاتژمێر
كاتژمێر و  41

زياتر

5.610.012.00.010.39.458.440.94.832شار
2.114.815.715.70.00.053.834.90.06گوند

5.44.013.21.610.09.162.143.14.735نێر
2.0100.00.00.00.00.00.04.30.03مێ
1.40.0100.00.00.00.00.09.00.01 ساڵ14 ـ 10
1.10.00.048.00.00.052.035.60.02 ساڵ18 ـ 15
7.29.82.10.010.77.262.042.13.119ساڵ24 ـ 19
4.512.212.80.08.611.055.439.66.416 ساڵ30 ـ 25

5.59.39.72.710.16.861.541.72.921 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5.08.516.37.80.025.541.835.18.512دهۆک

5.914.37.20.07.27.264.241.30.015سلێمانى
3.64.719.10.019.10.057.241.99.511هەولێر

4.810.412.41.59.38.557.940.34.438

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوه نكارن و كاريان 

كردووه  لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێكڕاى ژماره ى 
كاتژمێره كانى 

كاركردن لە هە فتە دا

هە رێمى کوردستان

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب9 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى ڕێژه ى وه اڵمده ران بە گوێره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە هە فتە دا
خاوه نكارن و  ژماره ى 

كاتژمێره كانى 
كاركردنيان نازانن 

لە هە فتە دا

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوه نكارن و كاريان 

كردووه   لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

 24ــ 17كاتژمێر 16ــ 9كاتژمێر 8ــ 1 

كاتژمێر
 32ــ 25

كاتژمێر
 40ــ 33

كاتژمێر
كاتژمێر و  41

زياتر

14.312.013.311.410.64.847.836.06.479شار
18.011.37.65.311.111.353.440.46.251گوند

15.77.310.87.412.46.955.240.66.7114نێر
12.340.718.825.90.03.810.914.84.216مێ
9.60.072.80.00.00.027.223.60.03 ساڵ14 ـ 10
13.120.04.827.425.511.211.226.00.015 ساڵ18 ـ 15
12.713.32.16.17.28.654.437.811.741ساڵ24 ـ 19
18.29.910.68.710.14.756.040.15.371 ساڵ30 ـ 25

12.815.28.812.312.59.441.934.18.356 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.611.011.77.711.323.035.337.10.026دهۆک

17.615.615.67.210.83.647.334.24.752سلێمانى
14.57.17.114.110.64.756.541.210.652هەولێر

15.111.811.99.910.86.549.237.16.3130

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆ خۆيان كارده كە ن و 

كاريان كردووه  لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

تێكڕاى ژماره ى 
كاتژمێره كانى 

كاركردن لە هە فتە دا

هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ج9 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى ڕێژه ى وه اڵمده ران بە گوێره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە هە فتە دا
 بۆخۆيان كارده كە ن و  
ژماره ى كاتژمێره كانى 

كاركردنيان نازانن 
لە هە فتە دا

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆخۆيان كارده كە ن و 

كاريان كردووه   لەماوەى 
حەوت ڕۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

 24ــ 17كاتژمێر 16ــ 9كاتژمێر 8ــ 1 

كاتژمێر
 32ــ 25

كاتژمێر
 40ــ 33

كاتژمێر
كاتژمێر و  41

زياتر

8.29.35.718.615.36.145.039.02.848شار
37.224.114.412.99.610.028.925.45.2101گوند

14.316.09.014.912.49.238.433.73.5124نێر
14.724.817.718.010.93.525.120.97.125مێ
59.630.815.614.68.68.621.719.68.633 ساڵ14 ـ 10
36.019.25.618.218.24.434.431.44.850 ساڵ18 ـ 15
13.710.12.115.19.48.545.737.51.850ساڵ24 ـ 19
3.48.413.89.88.418.740.836.70.016 ساڵ30 ـ 25

20.014.88.316.713.96.439.934.43.3100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.68.514.116.310.711.039.434.30.036دهۆک

19.618.77.215.912.88.437.031.86.376سلێمانى
8.721.515.613.811.85.931.429.22.037هەولێر

14.417.510.515.512.28.336.131.64.1149 هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د9 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى وه اڵمده ران بە گوێره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە هە فتە دا
ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 

كار بۆ خێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و  ژماره ى 

كاتژمێره كانى 
كاركردنيان نازانن 

لە هە فتە دا

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
كار بۆ خێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و كاريان 

كردووه   لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێكڕاى ژماره ى 
كاتژمێره كانى 

كاركردن لە هە فتە دا

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
كار بۆخێزان ده كە ن 
بە بێ كرێ و كاريان 

كردووه  لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

 24ــ 17كاتژمێر 16ــ 9كاتژمێر 8ــ 1 

كاتژمێر
 32ــ 25

كاتژمێر
 40ــ 33

كاتژمێر
كاتژمێر و  41

زياتر

3.05.18.713.19.55.458.241.53.393شار
2.712.60.06.29.15.466.646.65.633گوند

4.67.74.411.76.83.066.545.14.8100نێر
1.42.216.212.717.813.038.234.10.026مێ
0.60.013.80.00.00.086.256.918.57 ساڵ14 ـ 10
2.58.82.833.812.52.839.435.00.023 ساڵ18 ـ 15
4.612.72.18.87.50.065.143.44.048ساڵ24 ـ 19
5.80.09.85.811.513.159.843.02.648 ساڵ30 ـ 25

3.511.44.817.49.20.956.340.42.671 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.54.74.90.07.14.978.552.34.742دهۆک

3.411.25.715.512.75.749.236.92.841سلێمانى
2.91.310.814.96.85.460.843.04.043هەولێر

3.06.47.311.99.45.459.642.33.7126

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن وپێشتر كاريان 

هە بووه 

تێكڕاى ژماره ى 
كاتژمێره كانى 

كاركردن لە هە فتە دا

هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و9 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ڕێژه ى وه اڵمده ران بە گوێره ى كاتژمێره كانى كاركردن لە هە فتە دا
ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 

بێكارن وپێشتر كاريان 
هە بووه  و  ژماره ى 

كاتژمێره كانى 
كاركردنيان نازانن 

لە هە فتە دا

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن وپێشتر كاريان 

هە بووه 
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

ساڵ 30ــ 25ساڵ 24ــ 20ساڵ 19ــ 15ساڵ و كە متر 14

71.131.633.728.46.317.21.7431شار
42.036.742.615.45.316.20.0123گوند

63.839.241.217.12.515.81.8462نێر
70.51.36.869.422.522.80.092مێ
25.1100.00.00.00.011.30.010 ساڵ14 ـ 10
47.350.149.90.00.014.02.456 ساڵ18 ـ 15
66.127.62.122.40.016.51.9198ساڵ24 ـ 19
73.729.523.535.511.618.21.0290 ساڵ30 ـ 25

60.832.650.017.40.015.92.0254 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
69.029.738.628.03.717.02.5166دهۆک

55.833.031.527.87.717.11.5147سلێمانى
72.932.936.225.15.917.00.9241هەولێر

64.932.334.926.66.117.01.4554 هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( أ10 ــ 4)خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

تە مە ن  كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستیان بە  كاركردن کردووە
ڕێژەى ئەو وەالمدەرانەى 

بەکرێ کاردەکەن و 
نازانن تەمەنیان 

چەندبووە کاتێ بۆ 
یەکەم جار  دەستیان بە 

کارکردن کردووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بەکرێ کارده كە ن 

لەماوەى حەوت ڕۆژى 
پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بەکرێ کارده كە ن 

لەماوەى حەوت ڕۆژى 
پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێكڕاى تە مە نى 
وه اڵمده ران كاتێ بۆ 
يە كە م جار ده ستیان 

بە كاركردن کرووە
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

ساڵ 30ــ 25ساڵ 24ــ 20ساڵ 19ــ 15ساڵ و كە متر 14

5.631.737.019.412.016.90.032شار
2.153.831.414.80.013.90.06گوند

5.436.239.118.86.016.00.035نێر
2.00.00.020.679.425.40.03مێ
1.4100.00.00.00.09.00.01 ساڵ14 ـ 10
1.152.048.00.00.014.00.02 ساڵ18 ـ 15
7.226.22.126.20.016.40.019ساڵ24 ـ 19
4.539.223.512.225.017.40.016 ساڵ30 ـ 25

5.527.647.624.70.016.20.021 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5.041.815.734.08.516.80.012دهۆک

5.928.343.021.57.216.60.015سلێمانى
3.638.138.14.719.116.50.011هەولێر

4.833.736.418.910.916.60.038

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( ب10 ــ 4)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

تە مە ن  كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستیان بە  كاركردن کردووە
ڕێژەى ئەو وەالمدەرانەى 

خاوەنکارن و نازانن 
تەمەنیان چەندبووە 
کاتێ بۆ یەکەم جار  
دەستیان بە کارکردن 

کردووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوەنکارن و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێكڕاى تە مە نى 
وه اڵمده ران كاتێ بۆ 
يە كە م جار ده ستیان 

بە كاركردن کرووە

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
خاوەنکارن و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
ڕۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

ژینگە
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

ساڵ 30ــ 25ساڵ 24ــ 20ساڵ 19ــ 15ساڵ و كە متر 14

14.338.132.821.97.116.31.279شار
18.069.718.811.50.012.62.251گوند

15.751.828.417.62.114.61.0114نێر
12.37.834.730.527.020.84.216مێ
9.6100.00.00.00.010.80.03 ساڵ14 ـ 10
13.154.345.70.00.013.97.515 ساڵ18 ـ 15
12.756.72.17.90.013.41.941ساڵ24 ـ 19
18.235.824.530.29.517.00.071 ساڵ30 ـ 25

12.856.038.35.70.013.53.556 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.645.731.319.04.015.30.026دهۆک

17.649.232.615.82.414.51.252سلێمانى
14.542.124.124.19.716.52.452هەولێر

15.146.129.319.35.315.41.5130

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

هە رێمى کوردستان

پارێزگاکان

ساڵين و بۆخۆیان کاردەکەن لە ماوه ى حە وت ڕۆژى پێش ئە نجامدانى چاوپێكە وتن بە گوێره ى تە مە نيان كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستيان بە كاركردن كردووه بە پێى  (30 - 10)رێژه ى ئە م وه اڵمده رانە ى تە مە ن 
تايبە تمە ندييە  سە ره كييە كان

( ج10 ــ 4)خشتەى 

تایبەتمەندییەکان

تە مە ن  كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستیان بە  كاركردن کردووە
ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 

بۆخۆیان کاردەکەن و 
نازانن تەمەنیان 

چەندبووە کاتێ بۆ 
یەکەم جار  دەستیان بە 

کارکردن کردووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆخۆیان کاردەکەن و 

کاریان کردووە لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بۆخۆیان کاردەکەن و 

کاریان کردووە لەماوەى 
حەوت رۆژى پێش 

ئەنجامدانى چاوپێکەوتن

تێكڕاى تە مە نى 
وه اڵمده ران كاتێ بۆ 
يە كە م جار ده ستیان 

بە كاركردن کرووە

ژینگە
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

ساڵ 30ــ 25ساڵ 24ــ 20ساڵ 19ــ 15ساڵ و كە متر 14

8.276.513.77.02.813.40.048شار
37.274.523.12.40.011.910.9101گوند

14.376.220.83.00.012.52.2124نێر
14.770.94.714.59.813.024.825مێ
59.6100.00.00.00.09.72.833 ساڵ14 ـ 10
36.084.715.30.00.011.93.550 ساڵ18 ـ 15
13.755.52.19.50.014.110.950ساڵ24 ـ 19
3.453.719.814.611.916.65.416 ساڵ30 ـ 25

20.071.024.64.40.012.97.1100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
14.667.632.40.00.013.20.036دهۆک

19.678.714.24.72.412.210.376سلێمانى
8.774.517.67.90.013.20.037هەولێر

14.475.518.64.61.312.66.0149

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کار بۆ خێزان دەکەن 
بەبێ کرێ  و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن

تێكڕاى تە مە نى 
وه اڵمده ران كاتێ بۆ 
يە كە م جار ده ستیان 

بە كاركردن کرووە

هە رێمى کوردستان

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( د10 ــ 4)خشتەى

تایبەتمەندییەکان

تە مە ن  كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستیان بە  كاركردن کردووە
ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 

کار بۆ خێزان دەکەن 
بەبێ کرێ و نازانن 

تەمەنیان چەندبووە 
کاتێ بۆ یەکەم جار  
دەستیان بە کارکردن 

کردووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
کار بۆ خێزان دەکەن 
بەبێ کرێ و کاریان 

کردووە لەماوەى حەوت 
رۆژى پێش ئەنجامدانى 

چاوپێکەوتن
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2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

ساڵ 30ــ 25ساڵ 24ــ 20ساڵ 19ــ 15ساڵ و كە متر 14

3.039.426.026.77.917.03.393شار
2.723.058.918.00.016.60.033گوند

4.648.738.412.20.715.03.6100نێر
1.40.011.964.223.922.80.026مێ
0.6100.00.00.00.010.97.97 ساڵ14 ـ 10
2.550.949.10.00.013.80.023 ساڵ18 ـ 15
4.631.42.130.50.016.95.948ساڵ24 ـ 19
5.823.322.137.617.019.70.048 ساڵ30 ـ 25

3.538.442.119.60.015.83.971 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
2.531.753.59.85.016.22.442دهۆک

3.421.831.640.75.818.32.841سلێمانى
2.958.418.015.38.315.72.743هەولێر

3.036.531.725.26.517.02.7126

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ژینگە

هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

( و10 ــ 4) خشتەى

تایبەتمەندییەکان

تە مە ن  كاتێ بۆ يە كە م جار ده ستیان بە  كاركردن کردووە
ڕێژەى ئەو وەاڵمدەرانەى 

بێكارن وپێشتر كاريان 
هە بووه و نازانن 

تەمەنیان چەندبووە 
کاتێ بۆ یەکەم جار  
دەستیان بە کارکردن 

کردووە

کۆى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن وپێشتر كاريان 

هە بووه

ڕێژه ى ئەو وەاڵمدەرانەى 
بێكارن وپێشتر كاريان 

هە بووه 

تێكڕاى تە مە نى 
وه اڵمده ران كاتێ بۆ 
يە كە م جار ده ستیان 

بە كاركردن کرووە
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تۆماركردنى ناو لە  
نوسينگە ى 
تۆماركردن

سە ردانيكردنى 
دامە زراوه  

حكومييە كان

پێشكە شكردنى 
داواكارى 

ڕاستە وخۆ بۆ 
خاوه نكار

بالوكردنە وه ى 
ڕيكالمى لە  

رۆژنامە كان و 
سايتە كان

يارمە تى خزم و 
براده ران

وه المدانە وه ى 
ڕيكالمى 

رۆژنامە كان و 
سايتە كان

هى تر

11.72,09393.644.18.730.239.68.051.92.51.1248شار
11.382593.739.714.933.038.85.937.40.05.995گوند

9.21,38793.964.35.219.847.16.567.11.63.4138نێر
13.91,53193.430.615.644.529.89.126.82.70.0205مێ
7.11,03090.942.30.014.143.82.555.24.30.084 ساڵ18 ـ 15
14.31,06091.742.112.330.242.26.947.20.03.1150ساڵ24 ـ 19
13.98282.145.412.240.134.211.248.83.11.5109 ساڵ30 ـ 25

10.82,09091.442.28.324.942.75.549.81.42.1234 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
12.81,08493.739.07.527.851.110.061.00.00.0139دهۆک

12.078890.739.310.330.944.88.638.03.51.791سلێمانى
10.51,04696.851.110.832.228.05.451.62.23.2113هەولێر

11.72,91893.643.39.830.739.57.649.42.11.9343 هە رێمى کوردستان

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى ئاماده ن 

بۆ كاركردن ئە گە ر 
هە لى كاركردنيان بۆ 

بڕه خسێت

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى بە  دواى 
كاردا گە ڕاون لە  ماوه ى 

چوارهە فتە ى پێش 
ئە نجامدانى چاوپێكە وتن

كۆى ئە و 
وه اڵمده رانە ى تە مە ن 

ساڵين و  (30ـ15)
بێكارن و پێشتر 
كاريان نە بووه 

(*)ڕێكاره  بە كارهێنراوه كان بۆ دۆزينە وه ى كار 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت 100کۆى رێژەى ڕێكاره كان زیاترە  لە   : (*)

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

(11 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان
ڕێژه ى ئە و 

وه المده رانە ى بێكارن 
و پێشتر كاريان نە بووه 

كۆى ئە و 
وه اڵمده رانە ى 

ساڵين  (15-30)تە مە ن
و شياون بۆ 
چاوپێكە وتن
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چاوه ڕێكردن بۆ 
گە ڕانە وه م بۆ كارى 

پێشوو

كارم دۆزيوه تە وه  
چاوه ڕێى 

ده ستپێكردنى ده كە م
ڕام وايە  كار نييە 

ماندووبووم لە گە ڕان 
بە دواى كار

11.72,0936.40.00.06.80.0شار
11.38256.30.00.00.00.0گوند

9.21,3876.10.00.017.00.0نێر
13.91,5316.60.00.00.00.0مێ
7.11,0309.10.00.00.00.0 ساڵ18 ـ 15
14.31,0608.30.00.09.70.0ساڵ24 ـ 19
13.98282.10.00.00.00.0 ساڵ30 ـ 25

10.82,0908.60.00.06.40.0 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
12.81,0846.30.00.00.00.0دهۆک

12.07889.30.00.00.00.0سلێمانى
10.51,0463.20.00.033.30.0هەولێر

11.72,9186.40.00.05.80.0هە رێمى کوردستان
ــ بەردەوامبە ــ

(*)هۆيە كانى نە گە ڕان بە دواى كاردا   كۆى ئە و
 وه اڵمده رانە ى

ساڵين (15-30)تە مە ن  
 و شياون بۆ
چاوپێكە وتن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆكاره كان زیاترە  لە   : (*)

تایبەتمەندییەکان
رێژه ى ئە و 

وه المده رانە ى بێكارن 
و پێشتر كاريان نە بووه 

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

ڕەگەز

گروپەکانى 
تەمەن

(12 ــ 4) خشتە ى

رێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى 

ئاماده نين بۆ كاركردن 
ئە گە ر هە لى 

كاركردنيان بۆ 
بڕه خسێت

ژینگە

پارێزگاکان
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نازانم چۆن بە دواى 
كار بگە ڕێم

ناتوانم كارى گونجاو 
بدۆزمە وه 

نە بوونى توانستى 
زانستييانە  يان 

پيشە ييانە 
خوێندن

تە نها كارى 
ماڵە وه  ده كات

خانە نشين
نە خۆشى 

(پە ككە وتە يى)
داهاتى هە يە 

بە هۆى 
كە مئە ندامى

هى تر

6.86.80.034.226.10.03.90.00.022.2شارنشین
0.00.019.20.057.50.00.023.30.00.0گوندنشین

17.017.00.045.40.00.09.710.90.00.0نێر
0.00.04.620.346.90.00.00.00.028.2مێ
0.018.50.049.420.30.00.011.80.00.0 ساڵ18 ـ 15
9.70.00.022.741.70.00.00.00.025.9ساڵ24 ـ 19
0.00.031.60.00.00.034.20.00.034.2 ساڵ30 ـ 25

6.46.40.031.934.30.00.04.10.017.0 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.012.00.062.00.013.00.00.013.0دهۆک

0.00.00.040.126.70.00.06.40.026.7سلێمانى
33.333.30.033.30.00.00.00.00.00.0هەولێر

5.85.83.028.831.00.03.33.70.018.7هە رێمى کوردستان

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆكاره كان زیاترە  لە   : (*)

ساڵين و بێكارن و پێشتر كاريان نە بووه  بە گوێره ى ئاماده نە بونيان بۆكاركردن ئەگەر هەڵى کارکردنیان بۆ برەخسێت و هۆيە كانى نە گەڕانيان بە دواى كار لە  ماوه ى چوار هە فتە ى پێش رۆژى  (30 - 15)ڕێژه ى ئە و وه اڵمده رانە ى تە مە ن
چاوپێكە وتن بەپێى تايبە تمە ندييە  سە ره كييە كان

(12 ــ 4)خشتە ى  /بە رده وامى 

ڕەگەز

پارێزگاکان

گروپەکانى 
تەمەن

(*)هۆيە كانى نە گە ڕان بە دواى كاردا 

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /  دەستهى ئامارى ههرێم 
 140



2019 –رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له ههرێمى کوردستان 

كە مى هە لى 
كار

 الوان 
كە متە رخە من لە  

گە ران بە دواى كاردا

كە مى توانستى 
الوان

نە بوونى يە كسانى 
لە نێوان ژماره ى 
داواكارانى كار و 
كارى بە رده ست

گە شە ى ئابوورى 
سنوورداره  لە  

وواڵتدا

الوازى ڕۆڵى 
ده وڵە ت لە  

ڕه خساندنى هە لى 
كاردا

زۆرى ژماره ى 
كاركە رى بيانى

هى تر

48.022.810.84.39.041.48.65.211.53,151شار
55.018.24.81.17.939.86.84.412.51,241گوند

50.422.09.83.511.441.110.95.310.72,133نێر
48.322.09.53.96.341.25.84.812.62,259مێ
36.616.47.81.83.923.04.14.828.61,474 ساڵ14 ـ 10
53.726.710.73.07.841.09.24.55.91,030 ساڵ18 ـ 15
57.322.82.14.712.154.111.64.81.91,060ساڵ24 ـ 19
56.425.111.06.814.557.010.36.31.2828 ساڵ30 ـ 25

55.524.710.43.810.047.710.44.73.92,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
64.020.55.31.84.629.511.15.410.31,665دهۆک

36.118.77.42.810.149.23.84.316.61,220سلێمانى
53.026.615.26.110.440.711.05.67.51,507هەولێر

49.322.09.73.78.841.18.35.011.74,392
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100کۆى رێژەى هۆكاره كان زیاترە  لە   : (*)

رێژه ى ئە و الوانە ى 
كارده كە ن و كارناكە ن 
گرنگترين هۆكاره كانى 
بێكارى لە نێوان الوان  

نازانن

(13 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

 كۆى ئە و
 وه اڵمده رانە ى

ساڵين (15-30)تە مە ن  
 و شياون بۆ
چاوپێكە وتن

هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە سەرەکییەکان (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 

(*)گرنگترين هۆكاره كانى بێكارى لە نێوان الوان 

ژینگە

ڕەگەز

پارێزگاکان

گروپەکانى تەمەن
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كۆنازانمڕۆڵيان نييە ڕۆڵى الوازڕۆڵى كاريگە ر

9.222.930.337.51003.114.6شار
10.022.622.045.41005.65.4گوند

6.017.835.340.91003.218.3نێر
12.527.722.637.21003.97.1مێ
8.415.911.164.61001.20.0 ساڵ14 ـ 10
12.427.027.133.41003.61.7 ساڵ18 ـ 15
8.127.72.123.01005.214.1ساڵ24 ـ 19
9.024.046.120.91005.821.1 ساڵ30 ـ 25

10.227.434.328.11004.49.1 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
7.319.916.856.01002.919.0دهۆک

7.718.429.444.61004.17.0سلێمانى
12.629.936.720.71003.514.0هەولێر

9.422.928.839.01003.611.9 هە رێمى کوردستان

گروپەکانى 
تەمەن

پارێزگاکان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە  (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 
سەرەکییەکان

(14 ــ 4) خشتە ى

تایبەتمەندییەکان

ژینگە

ڕەگەز

 بيروڕاى وه اڵمده ران لە سە ر ڕادده ى ڕۆڵى سە نديكاو ڕێكخراوه  پيشە گە رييە كان لە  
پاراستنى مافى كريكاران

رێژه ى ئە و وه اڵمده رانە ى 
پڕۆژەى )پرۆژه ى تایبەت

يان پيشە سازى  (بچوك
ناوماڵيان ئە نجامداوه

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى قە رزيان 

وه رگرتووه  بۆ 
ئە نجامدانى 
پرۆژه كە يان
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3,1511,94962.41063.5شار
1,24162850.6524.4گوند

2,1331,29761.31406.7نێر
2,2591,28059.1180.9مێ
1,4741,37394.1312.0 ساڵ14 ـ 10
1,03074675.1424.5 ساڵ18 ـ 15
1,0604122.1676.5ساڵ24 ـ 19
828465.5182.1 ساڵ30 ـ 25

2,0901,15858.11095.5 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
1,66599059.6432.6دهۆک

1,22076364.6634.7سلێمانى
1,50782455.7523.3هەولێر

4,3922,57760.21583.7

كۆى ئە و وه المده رانە ى 
ئێستا بە رده وامن 

لە خوێندن

رێژه ى ئە و وه المده رانە ى 
ئێستا بە رده وامن 

لە خوێندن

ڕێژه ى ئە و وه اڵمده رانە ى 
كاردەکەن و دەخوێنن

كۆى ئە و وه اڵمده رانە ى 
کاردەکەن و دەخوێنن

ژینگە

ڕەگەز

گروپەکانى تەمەن

هە رێمى کوردستان

ساڵى بەگوێرەى بارى کارکردنى تاکەکەس لەماوەى حەوت رۆژى پێش ئەنجامدانى چاوپێکەوتن و بەپێى تایبەتمەندییە  (30 - 10)  دابەشبوونى ڕێژەى وەاڵمدەرانى تەمەن 
سەرەکییەکان

(15 ــ 4)خشتە ى 

تایبەتمەندییەکان
 كۆى ئە و وه اڵمده رانە ى

ساڵين و (15-30)تە مە ن  
شياون بۆ چاوپێكە وتن

پارێزگاکان
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بەشى تەندروستى. 5

سااڵن (30-10)بۆ تەمەنى 
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كۆنازانمخراپمامناوه ندباش 

91.66.81.40.2100شار  
93.05.21.70.1100گوند

91.95.91.80.3100نێر
91.87.01.10.0100مێ
94.04.91.00.1100ساڵ14 ـ 10
93.65.60.60.2100 ساڵ18 ـ 15
91.27.21.40.2100 ساڵ24 ـ 19
86.99.73.30.1100 ساڵ30 ـ 25

92.46.41.00.2100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
84.610.74.60.0100نە خوێنده وار

54.422.423.30.0100تە نها ده خوێنێتە وه 
89.68.22.20.0100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

93.15.31.30.2100سە ره تایى
92.26.80.90.1100ناوه ندى

92.26.31.60.0100دواناوه ندى
88.410.51.00.0100(پە یمانگە )دبلوم 

91.37.41.30.0100بكالوريوس
50.050.00.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00هى تر
92.35.91.70.0100دهۆك

91.36.61.90.2100سلێمانى
92.26.90.80.2100هە ولێر

91.96.51.50.1100

ساڵى بە پێى هە ڵسە نگاندنى بارودۆخى تە ندروستیان بە شێوه یە كى گشتى  (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى بۆ وه اڵمده رانى تە مە ن 
و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(1 ــ 5)خشتەى 

تایبە تمە ندییە كان
بە  گشتى چۆن بارى تە ندروستى خۆت هە ڵده سە نگینىت

ژینگە 

كوردستان

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان
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كۆنە خێربە ڵئكۆنە خێربە ڵئ%ژماره %ژماره %ژماره 

2136.8451.42588.29415725139.560.51003,151شار  
655.2211.7866.930558536.064.01001,241گوند

1195.9401.81597.8649415840.559.51002,133نێر
1597.0261.11858.26011817837.462.61002,259مێ
694.9161.0855.940438351.248.81001,474ساڵ14 ـ 10
585.660.6646.220426236.563.51001,030 ساڵ18 ـ 15
747.2161.4908.630578733.466.61001,060 ساڵ24 ـ 19
779.7283.310513.07010435.164.9100828 ساڵ30 ـ 25

1326.4221.01547.4509914934.665.41002,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
1510.784.62315.412112357.742.3100180نە خوێنده وار

222.4223.3445.613435.764.310010تە نها ده خوێنێتە وه 
278.262.23310.410223234.165.9100327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

1095.3311.31406.7607713746.453.61002,072سە ره تایى
696.890.9787.727497637.662.41001,005ناوه ندى

266.361.6327.89223131.468.6100443دواناوه ندى
1410.521.01611.62141691.0100155(پە یمانگە )دبلوم 

157.421.3178.73131623.276.8100198بكالوريوس
150.000.0150.00110.0100.01002خوێندنى بااڵ

00.000.000000.00.000هى تر
985.9291.71277.7368512129.870.21001,665دهۆك

786.6231.91018.5455610144.455.61001,220سلێمانى
1026.9140.81167.7437111438.761.31001,507هە ولێر

2786.5661.53448.012421233638.961.11004,392

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

(2 ــ 5)خشتە ى 

گروپە كانى 
تە مە ن

ڕه گە ز

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

بە  گشتى چۆن بارى 
تە ندروستى خۆت 
هە ڵده سە نگینىت

  دابە شبونى ڕێژه یى ئە و  وه اڵمده رانە ى  كێشە ى تە ندروستى دیاریكراوى درێژخایە نیان هە یە بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

ئایا كێشە ى تە ندروستى دیاریكراوى 
دریژخایە نت هە یە ؟

كوردستان

كۆى وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵى  گونجاو بۆ  (10-30)

چاو پێكە وتن

 (30-10)وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵ كە  بارودۆخى گشتى 

تە ندروستیان بە مامناوه ند و 
خراپ هە ڵسە نگاندووه 

دابە شبونى ڕێژه یى بۆ ئە و وه اڵمده رانە ى كە  
كێشە ى تە ندروستى دیاریكراوى درێژخایە نیان 

هە یە 

 (30-10)وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵ كە  بارودۆخى گشتى 

تە ندروستیان بە  خراپ 
هە ڵسە نگاندووه 
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(3 ــ 5)خشتە ى 

هاتو )رووداوه كان 
(ماڵە وه , كار, چۆ

خۆراكى ناهاوسە نگ 
و نا تە ندروست

    (نە كردنى)نە بوونى 
 مە شق و    راهێنانى   

وه رزشى
جگە ره  كێشان

خواردنە وه ى كحول و 
مادده  هۆشبە ره كان

پیس بوونى ژینگە
(هە وا, ئاو ) 

مادده  كیمیاوییە كان 
و زیادكراوه كانى تر 

بۆ خۆراكى بە  
پیشە سازی كراو

دابە ش نە كردنى كات 
بە شێوه یە كى 

تە ندروست

9.935.311.753.131.123.14.54.7شار  
7.430.28.051.024.120.42.13.3گوند

12.525.312.560.737.021.32.93.3نێر
6.542.99.645.123.023.85.25.4مێ
5.838.16.146.619.022.52.21.8ساڵ14 ـ 10
7.530.811.855.631.023.64.75.7 ساڵ18 ـ 15
11.830.915.156.237.522.45.45.6 ساڵ24 ـ 19
15.236.213.755.538.021.84.75.9 ساڵ30 ـ 25

9.730.813.555.934.323.05.15.7 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
6.427.31.840.419.49.41.31.6نە خوێنده وار

0.022.40.035.630.024.40.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
8.535.47.949.826.918.62.51.5ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

7.435.17.750.324.222.32.82.8سە ره تایى
9.331.313.156.935.123.15.35.7ناوه ندى

14.041.317.357.238.827.67.89.0دواناوه ندى
12.128.017.754.038.226.56.011.3(پە یمانگە )دبلوم 

21.236.81.359.744.626.25.55.3بكالوريوس
0.050.00.0100.050.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
11.628.314.655.517.513.63.36.0دهۆك

5.832.99.046.631.624.25.06.1سلێمانى
11.840.210.757.436.827.33.51.4هە ولێر

9.434.311.052.729.822.64.04.4

ژینگە 

ساڵ بە  گوێره ى ڕاوبۆچونیان لە  باره ى ئە و هۆكارانە ى كە  بە  نە رێنى كارده كاتە  سە ر تە ندروستى گە نجان بە  پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

بە  ڕاى تۆ گرنگترین ئە و هۆكارانە  چین كە  كاریگە رى نە رێنیان هە یە  لە سە ر تە ندروستى گە نجان

گروپە كانى 
تە مە ن

 ئاستى 
خوێنده وارى

ڕه گە ز

پارێزگاكان

تایبە تمە ندییە كان

(*) چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كان زیاترە  لە  

كوردستان
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شپرزه یى 
لە  ڕه فتار

ئە و ده رمانانە ى بئ 
ڕاوێژى پزیشك 
بە كارده هێنرێت

خێزانى )توندو تیژى 
(كۆمە ڵگا,

كارى
 سێكسى ناشە رعى

سە ختى وه رگرتنى 
خزمە تگوزارى 

تە ندروستى

مانە وه و سە رقاڵبوون بە  
تۆڕى پە یوه ندیە  

كۆمە اڵیە تیە كان تا 
دره نگانى شە و

نازانمهۆكار نیە هی تر

4.35.54.44.11.219.513.50.45.03,151شار  
2.52.23.02.70.919.317.90.58.91,241گوند

2.04.43.65.60.818.517.30.76.02,133نێر
5.85.34.72.21.520.411.40.15.42,259مێ
2.13.01.91.10.510.89.00.612.61,474ساڵ14 ـ 10
3.35.35.53.01.322.214.30.43.71,030 ساڵ18 ـ 15
6.45.95.55.71.525.217.10.01.51,060 ساڵ24 ـ 19

4.96.44.67.31.624.220.00.51.4828
4.95.65.54.41.423.815.80.22.62,090 ساڵ24 ـ 15

2.44.51.44.00.78.715.10.79.8180نە خوێنده وار
0.00.00.019.50.034.014.00.020.010تە نها ده خوێنێتە وه 

3.43.31.93.11.013.814.30.67.9327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت
2.63.73.02.00.713.611.50.69.12,072سە ره تایى

4.64.85.44.11.525.615.80.01.81,005ناوه ندى
8.17.47.77.92.131.216.30.00.6443دواناوه ندى

7.615.32.71.932.922.60.70.4155(پە یمانگە )دبلوم 
4.45.27.75.62.226.121.70.00.8198بكالوريوس

0.00.00.00.00.00.050.00.00.02خوێندنى بااڵ
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
1.83.94.54.10.926.312.00.08.71,665دهۆك

2.04.33.63.11.718.616.30.46.71,220سلێمانى
7.66.24.54.40.715.413.70.72.51,507هە ولێر

3.94.94.13.81.119.514.30.45.74,392

پارێزگاكان

(3 ــ 5)تە واوكە رى خشتە ى  

ساڵ بە  گوێره ى  ڕاوبۆچونیان لە  باره ى ئە و هۆكارانە ى كە  بە  نە رێنى كارده كاتە  سە ر تە ندروستى گە نجان بە  پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ژینگە 

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

 گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

تایبە تمە ندییە كان

كوردستان

گروپە كانى 
تە مە ن

پلە ى 
خوێنده وارى

ڕه گە ز

بە  ڕاى تۆ گرنگترین ئە و هۆكارانە  چین كە  كاریگە رى نە رێنیان هە یە  لە سە ر تە ندروستى گە نجان

(*) چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كان زیاترە  لە  
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(4 ــ 5)خشتە ى

خواردنى 
فیتامینە كان

خواردنى حە بى 
ئاسن

خواردنى خۆراكى 
باش

گرنگیدان بە  
پاكوخاوێنى

ئە نجامدانى مە شق و 
ڕاهێنانى وه رزشى

(نوستن)تێر خە وتن 
دوور كە وتنە وه  لە  

جگە ره  كێشان

7.52.052.930.631.919.511.2شار  
10.61.850.028.424.721.011.2گوند

3.40.842.420.945.713.418.9نێر
12.53.061.738.916.325.83.9مێ
7.41.954.032.026.821.08.7ساڵ14 ـ 10
8.21.749.829.135.022.813.9 ساڵ18 ـ 15
9.81.850.827.730.118.212.6 ساڵ24 ـ 19
7.02.454.531.432.616.110.4 ساڵ30 ـ 25

9.01.750.328.432.520.413.2 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
6.81.241.826.36.413.85.4نە خوێنده وار

19.522.442.030.714.019.50.0تە نها ده خوێنێتە وه 
8.91.154.434.817.821.27.9ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

7.41.851.931.527.420.19.5سە ره تایى
8.92.351.926.837.220.113.7ناوه ندى

7.61.253.930.236.720.415.0دواناوه ندى
10.32.749.930.541.519.115.4(پە یمانگە )دبلوم 

9.44.21.330.546.117.413.8بكالوريوس
0.050.050.00.00.050.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.0هى تر
13.62.647.431.423.728.49.8دهۆك

7.41.452.224.832.615.311.7سلێمانى
5.02.156.035.233.418.611.6هە ولێر

8.11.952.330.230.619.811.2

تایبە تمە ندییە كان

(*)گرنگترین ئە و كارانە  بڵئ كە  بە رده وام بۆ چاودێرى تە ندروستیت ده یانكە ى 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

ژینگە 

ساڵ بە  پێى گرنگترین ئە و كارانە ى كە  بە رده وام ده یكە ن بۆ چاودێرى تە ندروستیان  و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ڕه گە ز

كوردستان
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دووركە وتنە وه  لە  
خواردنە وه  
كحولیە كان

دووركە وتنە وه  لە  
وه رگرتنى ده رمان 
بە بئ ڕاوێژكارى 

پزیشك

چاودێرى كردنى 
كێش

نازانمهیچ شتێكهی تر

8.83.63.25.414.20.93151شار  
5.22.31.77.817.30.71241گوند

14.13.12.03.915.41.42133نێر
2.43.73.87.714.20.42259مێ
4.22.71.26.114.91.21474ساڵ14 ـ 10
9.03.13.16.514.00.61030 ساڵ18 ـ 15
11.13.64.05.714.70.91060 ساڵ24 ـ 19
4.84.44.915.70.6828 ساڵ30 ـ 25

10.13.43.66.114.30.72090گروپى الوان
3.31.40.76.120.72.6180نە خوێنده وار

0.00.00.021.719.50.010تە نها ده خوێنێتە وه 
3.32.42.54.817.10.6327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

5.52.81.75.915.91.12072سە ره تایى
10.14.13.15.813.90.51005ناوه ندى

15.63.55.06.012.50.3443دواناوه ندى
13.86.59.56.40.0155(پە یمانگە )دبلوم 

12.96.45.85.07.21.1198بكالوريوس
50.00.00.050.00.00.02

0.00.00.00.00.00.00هى تر
3.01.65.31.622.11.11665دهۆك

10.13.42.37.517.10.81220سلێمانى
9.54.71.87.27.10.81507هە ولێر

8.13.42.95.914.80.94392

كۆى  وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

 گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

(*)گرنگترین ئە و كارانە  بڵێ كە  بە رده وام بۆ چاودێرى تە ندروستیت ده یانكە ى 

(4 ــ 5)تە واوكە رى خشتە ى 

ڕه گە ز

ساڵ بە  پێى گرنگترین ئە و كارانە ى كە  بە رده وام ده یكە ن بۆ چاودێرى تە ندروستیان  و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

كوردستان

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن
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(5 ــ 5)خشتەى 

سە ردانى بنكە ى 
تە ندروستیم كرد

سە ردانى نۆرینگە ى 
میللى پزیشكیم كرد

سە ردانى نۆرینگە ى 
تایبە تیم كرد

سە ردانى 
نە خۆشخانە ى 

گشتیم كرد

سە ردانى 
نە خۆشخانە ى 
تایبە تیم كرد

پە نام برد بۆ 
یاریده ده رى 

پزیشكى

ڕاویژم بە  یە كیك لە  
ئە ندامانى خێزان و 

ناسیاوه كانم كرد

7.13.46.55.41.34.70.5شار  
6.81.57.64.40.71.70.2گوند

7.82.24.53.20.95.10.5نێر
6.43.88.87.11.43.20.4مێ
8.42.64.44.41.04.40.3ساڵ14 ـ 10
7.62.65.85.40.64.00.9 ساڵ18 ـ 15
6.03.87.75.21.34.00.2 ساڵ24 ـ 19
5.43.210.76.52.04.00.4 ساڵ30 ـ 25

6.83.26.85.31.04.00.5 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
7.82.511.010.60.94.82.4نە خوێنده وار

16.322.423.37.06.412.20.0تە نها ده خوێنێتە وه 
6.94.29.86.51.84.40.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

7.62.85.34.81.04.20.3سە ره تایى
7.33.26.45.20.84.50.8ناوه ندى

4.73.58.14.60.94.30.3دواناوه ندى
9.33.210.45.12.94.10.0(پە یمانگە )دبلوم 

2.81.31.34.22.40.60.0بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.0هى تر
5.81.86.85.21.81.50.6دهۆك

8.51.98.35.01.02.30.1سلێمانى
6.55.14.95.30.98.10.7هە ولێر

7.13.06.75.21.24.20.4

پارێزگاكان

 ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى 
تە مە ن

ڕه گە ز

ژینگە 

كوردستان

 ڕۆژى ڕابردوو  وه   بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  30ساڵى بە  گوێره ى شوێنى سە ردانیكردنیان لە  كاتى دووچارى نە خۆشى یان رووداو یان بە ركە وتن لە  ماوه ى  (30-10)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 
سە ره كییە كان

تایبە تمە ندییە كان

 ڕۆژى ڕابردوو چیت كرد كاتئ دووچارى نە خۆشى یان ڕووداو یان بە ركە وتن بویتە وه 30لە  ماوه ى 
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ده رمانم لە  
ده رمانخانە یە ك 

وه رگرت

ده رمانى گیایم 
بە كارهینا

هی تر

6.90.30.32.60.064.91,0393,151شار  
3.10.10.22.70.172.73351,241گوند

5.50.10.43.60.169.16042,133نێر
6.90.40.11.70.063.97702,259مێ
7.70.60.22.50.165.84671,474ساڵ14 ـ 10
5.80.20.13.10.167.33031,030 ساڵ18 ـ 15
5.20.00.32.90.067.53251,060 ساڵ24 ـ 19
0.30.62.00.065.0279828 ساڵ30 ـ 25

5.50.10.23.00.067.46282,090گروپى الوان
1.80.00.00.50.064.360180نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.058.1410تە نها ده خوێنێتە وه 
5.40.00.02.70.061.2119327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

6.60.50.33.00.166.46482,072سە ره تایى
5.40.20.33.40.066.03181,005ناوه ندى

8.70.00.10.60.069.6122443دواناوه ندى
6.10.00.31.90.062.254155(پە یمانگە )دبلوم 

6.30.00.82.70.073.549198بكالوريوس
0.00.00.00.00.0100.002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.000هى تر
1.60.10.20.70.077.23781,665دهۆك

11.60.60.23.40.061.44631,220سلێمانى
3.80.10.33.30.164.05331,507هە ولێر

6.20.30.32.60.066.41,3744,392

پارێزگاكان

 ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى 
تە مە ن

 (30-10) كۆى وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵ كە  دووچارى نە خۆشى یان 

ڕووداو یان بە ركە وتن بوونە تە وه  لە  
 ڕۆژى ڕابردوو بۆ 30ماوه ى 

ئە نجامدانى چاو پێكە وتن

ڕه گە ز

هیچ شتیكم 
نە كرد

لە  یادم نیە 

 ڕۆژى ڕابردوو چیت كرد كاتئ دووچارى 30لە  ماوه ى 
دووچارى هیچ نە خۆشى نە خۆشى یان ڕووداو یان بە ركە وتن بویتە وه 

یان رووداو یان بە ركە وتن 
نە بووم

تایبە تمە ندییە كان

كۆى  وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

 گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

كوردستان

 ڕۆژى ڕابردوو  وه   بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان30ساڵى بە  گوێره ى شوێنى سە ردانیكردنیان لە  كاتى دووچارى نە خۆشى یان رووداو یان بە ركە وتن لە  ماوه ى  (30-10)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(5 ــ 5)تە واوكە رى خشتە ى 
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خزمە تگوزارییە كانى 
باشن

شوینە كە  
نزیكە 

بڕوام پێیە تى بۆ 
چاره سە ركردنى 

نە خۆشیە كە م

كە سێكى پسپۆر 
ده ناسم

هی ترالوازى بارى ئابوورى

96835.636.434.67.88.63.43,151شار  
30040.335.133.16.77.03.31,241گوند

53138.442.132.36.89.05.72,133نێر
73734.831.835.98.27.91.62,259مێ
43337.139.332.54.75.73.51,474ساڵ14 ـ 10
27332.734.439.08.59.65.21,030 ساڵ18 ـ 15
29837.135.134.79.611.03.41,060 ساڵ24 ـ 19
26438.234.032.19.38.41.0828 ساڵ30 ـ 25

57134.934.836.89.010.34.32,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
5950.135.222.78.011.80.0180نە خوێنده وار

422.40.015.316.644.40.010تە نها ده خوێنێتە وه 
11132.933.527.73.220.22.3327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

59038.037.833.06.65.74.22,072سە ره تایى
28932.536.736.99.810.73.01,005ناوه ندى

11936.732.235.28.58.93.2443دواناوه ندى
5236.733.440.49.13.31.0155(پە یمانگە )دبلوم 

4429.11.353.210.30.04.4198بكالوريوس
00.00.00.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

00.00.00.00.00.00.00هى تر
36739.939.621.48.917.02.71,665دهۆك

42135.328.644.65.94.53.11,220سلێمانى
48035.843.328.88.98.73.91,507هە ولێر

1,26836.336.234.47.68.33.34,392

گروپە كانى تە مە ن

 ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

كوردستان

ڕه گە ز

ساڵى بە  گوێره ى هە ڵبژاردنى شوێنى سە ردانیكردنیان بە  مە بە ستى وه رگرتنى یارمە تى و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى 

(6 ــ 5)خشتەى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى بۆچى هە ڵبژارده ى پێشوت دیاریكرد بۆ یارمە تیدانت
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

 گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

ساڵ (30-10) كۆى وه اڵمده رانى تە مە ن 
كە  دووچارى نە خۆشى یان ڕووداو یان 

 ڕۆژى 30بە ركە وتن بوونە تە وه  لە  ماوه ى 
ڕابردوو بۆ ئە نجامدانى چاو پێكە وتن و 

وه رگرتنى چاره سە ر
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كە م ڕازیمڕازیبوونم مامناوه نده زۆر ڕازیم
بە  هیچ شێوه یە ك 

ڕازی نیم
كۆنازانم

29.845.121.30.03.81003,151شار  
34.245.716.60.03.51001,241گوند

32.144.020.60.03.31002,133نێر
29.346.320.30.04.21002,259مێ
41.840.910.20.07.01001,474ساڵ14 ـ 10
29.948.119.40.02.71001,030 ساڵ18 ـ 15
21.248.128.60.02.11001,060 ساڵ24 ـ 19
23.545.729.50.01.3100828 ساڵ30 ـ 25

25.548.124.00.02.41002,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
36.932.223.30.07.6100180نە خوێنده وار

12.222.446.00.06.010010تە نها ده خوێنێتە وه 
41.437.518.90.02.2100327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

37.543.713.80.05.11002,072سە ره تایى
24.248.425.00.02.41001,005ناوه ندى

17.949.530.80.01.7100443دواناوه ندى
17.149.333.20.00.4100155(پە یمانگە )دبلوم 

16.951.31.30.03.9100198بكالوريوس
0.0100.00.00.00.01002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
32.839.325.40.02.51001,665دهۆك

29.049.417.20.04.51001,220سلێمانى
30.945.020.30.03.81001,507هە ولێر

30.645.220.40.03.71004,392

ساڵى بە  گوێره ى ڕاده ی ڕازیبوونیان لە  خزمە تگوزارى پێشكە شكراو لە  دامە زراوه  تە ندروستیە كان و بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   دابە شبوونى ڕێژه یی وه اڵمده رانى تە مە ن 

(7 ــ 5)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى  وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

 گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ڕه گە ز

تا چ ڕاده یە ك ڕازیت لە  خزمە تگوزارى پێشكە شكراو لە  دامە زراوه  تە ندروستیە كان

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

 ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

كوردستان
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بەشى نەخۆشییەگوازراوەکان بە . 6
رێگەى سێکس

سااڵن (30-18)بۆ تەمەنى 
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كۆنە خێربە ڵئ

94.15.91001,550شار  
87.812.2100597گوند

96.43.61001,015نێر
89.810.21001,132مێ

91.98.10666 ساڵ20-18
93.36.7100502  ساڵ23-21
94.55.5100445 ساڵ26-24
92.57.5100534 ساڵ30-27

92.77.31001,319ساڵ18-24گروپى الوان
58.641.4100132نە خوێنده وار

33.466.61008تە نها ده خوێنێتە وه 
79.120.9100196ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

90.39.7100413سە ره تایى
97.12.9100606ناوه ندى

98.31.7100437دواناوه ندى
100.00.0100155(پە یمانگە )دبلوم 

99.40.6100198بكالوريوس
100.00.01002خوێندنى بااڵ

0.00.000هى تر
86.813.2100813دهۆك

95.94.1100564سلێمانى
94.25.8100770هە ولێر

92.97.11002147

پارێزگاكان

كوردستان

(1 ــ 6)خشتە ى 

تایبە تمە ندیيە كان

كۆى وه اڵمده رانى تە مە ن ئایا گوێبیستى نە خۆشى ئایدز بووى؟
ساڵى ئە وانە ى  (18-30)

شیاون بۆ چاوپێكە وتن

ساڵى بە  پێى گوێبیستبوونیان لە سە ر نە خۆشى ئایدز و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیيە   (30-18)دابە شبوونى ڕێژه یى  وه اڵمده رانى تە مە ن 
سە ره كیيە كان

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى خوێنده وارى
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(فە رهە نگى)زهرى 
سفلس /سیالن

(سۆزه نك)
ئایدز

فایرۆسى 
هە وكردنى جگە ر

گرئ لە  ئە ندامى 
زاوزێ

نازانم

2.63.888.512.14.410.21,550شار  
0.71.081.84.01.917.3597گوند

1.63.192.69.52.36.11,015نێر
2.83.482.511.65.416.31,132مێ

1.83.986.211.22.812.5666 ساڵ20-18
0.72.687.89.02.711.3502  ساڵ23-21
3.43.690.411.95.38.5445 ساڵ26-24
3.23.085.410.35.312.9534 ساڵ30-27

1.63.387.310.22.911.61,319ساڵ18-24گروپى الوان
0.00.646.92.20.053.1132نە خوێنده وار

0.00.07.50.00.092.58تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.066.80.01.032.5196ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.00.681.81.31.617.9413سە ره تایى
2.02.492.49.92.86.2606ناوه ندى

2.45.295.313.23.12.6437دواناوه ندى
3.97.698.721.97.10.0155(پە یمانگە )دبلوم 

8.27.396.127.214.71.9198بكالوريوس
0.00.0100.050.050.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
0.72.184.63.41.414.6813دهۆك

3.33.988.115.84.010.8564سلێمانى
2.23.588.210.55.710.1770هە ولێر

2.23.387.210.63.911.52147

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى نە خۆشیە  گواستراوه  سێكسیە كان زیاترە  لە  

(2 ــ 6)خشتە ى 

تایبە تمە ندیيە كان

كۆى وه اڵمده رانى تە مە ن ئە و نە خۆشیانە  چین   تۆ ده یزانى كە   لە  ڕێگە ى ئە نجامدانى كارى سێكسیە وه  ده گوازرێتە وه؟ 
ساڵى ئە وانە ى  (18-30)

شیاون بۆ چاوپێكە وتن

ساڵى بە  پێى هە بوونى زانیاریان لە سە ر نە خۆشیە  گواستراوه  سێكسیە كان و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیيە  سە ره كیيە كان (30-18)ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

كوردستان

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن
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لە  ڕێگە ى سێكسە وه 
لە  دایكە وه  بۆ 

منداڵە كە ى لە  كاتى 
سكپڕى و منداڵبوون

لە  رێگە ى خوێن و 
پێكهاتە كانى

بە كارهێنانى ده رزى 
پیس بوو

بە كارهێنانى موسى 
تاشینى پیس بوو

بە كارهێنانى ئامێره  
تیژ و هە ستیاره  
پیسكراوه كان

كە ل و پە لە  
بە كارهاتووه كانى 
تاتۆ و كە ڵە شاخ

نازانمهی تر

89.886.413.333.524.213.47.79.33.22.01,550شار  
82.778.37.216.712.07.73.24.52.53.3597گوند

93.990.211.030.418.315.48.27.62.41,015نێر
83.780.213.330.525.19.65.79.02.62.21,132مێ

87.582.514.728.524.810.86.96.02.53.4666 ساڵ20-18
88.785.413.231.021.810.76.78.33.51.9502  ساڵ23-21
91.588.39.432.722.414.25.710.11.81.9445 ساڵ26-24
87.184.610.730.318.114.17.89.94.31.6534 ساڵ30-27

88.484.013.930.123.511.16.86.82.92.91,319ساڵ18-24گروپى الوان
46.946.23.43.41.13.30.00.50.61.7132نە خوێنده وار

7.57.50.00.00.00.00.00.00.00.08تە نها ده خوێنێتە وه 
67.563.70.87.74.93.91.14.70.73.1196ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

82.178.14.617.97.96.62.13.80.83.2413سە ره تایى
93.888.011.725.523.710.36.56.03.14.0606ناوه ندى

97.494.920.244.634.017.010.012.64.70.8437دواناوه ندى
100.097.618.744.833.823.711.619.01.40.0155(پە یمانگە )دبلوم 

98.196.618.757.230.920.613.913.08.30.6198بكالوريوس
100.0100.050.0100.050.050.00.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
85.479.618.023.819.315.54.58.10.63.2813دهۆك

89.286.114.034.522.49.58.89.53.02.7564سلێمانى
89.987.46.531.023.313.06.57.54.81.3770هە ولێر

88.584.912.230.421.912.36.88.43.12.32,147

(3 ــ 6)خشتە ى 

تایبە تمە ندیيە كان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى گواستنە وه ى نە خۆشیە  گواستراوه  سێكسیە كان زیاترە  لە  
كوردستان

و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیيە  سە ره كیيە كان (ئایدز)ساڵى بە  پێى زانینى  ڕێگاكانى گواستنە وه ى نە خۆشیە  گوازراوه  سێكسیە كان  (30-18)ڕێژه ی وه اڵمده رانى تە مە ن 

ڕێژه یى  وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى كە  ده توانن  (30-18)

بە  الیە نى كە مە وه   ئاماژه   بده ن بە  
نە خۆشیە ك  لە  نە خۆشیە  گواستراوه  

سێكسیە كان كە  بگوازرێتە وه  بە  
ڕێگە ى  سیكسە وه 

ئایا ده توانى ئاماژه  بە م ڕیگایانە  بده ى كە  ئە م نە خۆشیە  گوازراوانە ى پێده گوازرێتە وه  لە  ڕێگە ى سێكسە وه 

ژینگە 

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-18)تە مە ن 

ئە وانە ى شیاون بۆ 
چاوپێكە وتن
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خۆگرتن لە  
سێكسكردن لە  

ده ره وه ى ژیانى 
هاوسە رى

بە كارهێنانى 
بە رده وامى كۆندۆمى 

پیاوانە 

بە كارهێنانى ده رزى 
سرنجى پالستیكى )

ئە وانە ى كە  تە نها 
(یە كجار بە كاردێت

بە كارنە هێنانى 
ى (مووس)گوێزان 

تاشینى كە سانى تر

دووركە وتنە وه  لە  
كە ل و پە لە  

بە كارهاتووه كانى 
تاتۆ و كە ڵە شاخ

بە كارنە هێنانى ئامێره  
تیژ و هە ستیاره  

پیسكراوه كان

گواستنە وه ى خوێن 
لە  سە رچاوه ى باوه ڕ 

پێكراو
نازانمهی تر

89.885.912.519.415.010.48.823.72.02.41,550شار  
82.778.35.58.77.74.23.911.81.73.4597گوند

93.990.313.415.617.07.98.921.40.02.61,015نێر
83.779.39.319.010.710.57.021.61.82.51,132مێ

87.581.59.820.612.99.26.820.81.53.8666 ساڵ20-18
88.785.58.816.812.38.08.621.91.82.6502  ساڵ23-21
91.586.813.216.115.89.97.923.21.22.3445 ساڵ26-24
87.185.213.615.314.010.18.520.63.11.3534 ساڵ30-27

88.483.49.818.912.88.77.721.51.43.41,319ساڵ18-24گروپى الوان
46.945.72.71.13.70.00.53.80.61.7132نە خوێنده وار

7.57.50.00.00.00.00.00.00.00.08تە نها ده خوێنێتە وه 
67.562.84.33.23.43.91.15.71.43.5196ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

82.177.16.45.55.54.73.715.20.54.2413سە ره تایى
93.887.58.416.812.96.86.617.31.44.0606ناوه ندى

97.494.616.428.419.015.011.031.22.11.5437دواناوه ندى
100.097.616.631.322.921.513.929.02.90.0155(پە یمانگە )دبلوم 

98.196.921.825.524.811.416.540.25.70.0198بكالوريوس
100.0100.0100.050.050.050.050.050.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
85.479.311.413.417.09.44.418.90.73.6813دهۆك

89.285.46.818.111.99.710.623.02.43.3564سلێمانى
89.987.115.519.513.08.97.621.72.31.1770هە ولێر

88.584.511.217.413.69.37.921.51.92.62147

ئایا ده توانى ئاماژه  بە م ڕێگایانە  بده ى بۆ خۆپاراستن لە و نە خۆشیانە ى كە  لە  ڕێگە ى سێكسە وه  ده گوازرێنە وه 

ژینگە 

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-18)تە مە ن 

ئە وانە ى شیاون بۆ 
چاوپێكە وتن

و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیيە  سە ره كیيە كان (ئایدز)ساڵى بە  پێى تواناى ئاماژه  دانیان  بە  ڕێگاكانى خۆپاراستن لە  نە خۆشیە  گواستراوه  سێكسیە كان  (30-18)ڕێژه یى وه اڵمده رانى  تە مە ن 

ڕێژه یى  وه اڵمده رانى  تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى كە   (30-18)

ده توانن بە  الیە نى كە مە وه   
ئاماژه   بده ن بە  نە خۆشیە ك  لە  

نە خۆشیە  گواستراوه  
سێكسیە كان كە  بگوازرێتە وه  بە  

ڕێگە ى  سیكسە وه 

ڕه گە ز

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100زیاترە  لە   (ئایدز)كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى خۆپاراستن لە  نە خۆشیە  گواستراوه  سێكسیە كان 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى خوێنده وارى

پارێزگاكان

كوردستان

(4 ــ 6)خشتە ى 

تایبە تمە ندیيە كان
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بەشى تە ندروستى منداڵبوون بۆ . 7
سااڵن و  (30-15)نێرینە  لە تە مە نى 

ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
 ساڵ كە متره 15
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كۆنە خێرتاڕادده یە كبە ڵێ
دامە زراوه  تە ندروستییە  

تایبە تییە كان
دامە زراوه  تە ندروستییە  

حكومیە كان
دایك و باوكزانكۆقوتابخانە 

57.816.126.21000.30.19.40.42.9شار  
52.217.430.41000.20.18.20.01.8گوند

0.00.00.000.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
52.216.231.61000.30.114.40.04.9 ساڵ18 ـ 15
59.918.122.01000.50.115.40.93.6ساڵ24 ـ 19
58.214.327.51000.30.211.30.83.5 ساڵ30 ـ 25

56.117.126.81000.40.114.90.44.2 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
46.219.234.51000.00.00.40.01.9نە خوێنده وار

0.00.0100.01000.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
40.325.334.31000.00.22.20.01.1ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

46.016.237.81000.00.03.10.01.7سە ره تایى
61.217.221.61000.30.118.90.03.9ناوه ندى

61.915.422.71001.50.317.01.43.0ئاماده یى
60.112.627.31000.00.013.90.75.7(پە یمانگە )دبلوم 

78.59.711.81000.30.317.13.85.1بكالوريوس
0.00.00.000.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.000.00.00.00.00.0هى تر
51.526.821.71002.71.042.71.45.1دهۆك

51.310.937.81000.50.018.70.08.9سلێمانى
65.215.019.81000.00.030.72.010.1هە ولێر

56.716.327.01000.80.229.11.18.4

(1 ــ 7)خشتە ى 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى سە رچاوه كانى بە ده ستهێنانى زانیارى زیاترە  لە  

ئاستى 
خوێنده وارى

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره  بە  پێى بە  ده ستهێنانى زانیاری لە سە ر گۆڕانكاریە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى قۆناغى بالغ بوون وه  سە ر چاوه ى ئە و زانیاریانە  و   (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

ساڵى  ئە وانە ى  (30-15)دابە شبوونى ریژه یى نێرینە  تە مە نى 
ساڵ كە متره  بە  پێى بە  ده ستهێنانى  (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  

زانیاری لە سە ر گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى 
قۆناغى بالغ بوون و   سە ر چاوه ى ئە و زانیارییانە  بە  گوێره ى 

تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان
تایبە تمە ندییە كان

سە رچاوه كانى بە ده ستهێنانى زانیارى
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خزمان و , براكان 
هاوڕێیان

ئە نتە رنێت و تۆره  
كۆمە اڵیە تییە كان

پە رتووك و 
گۆڤاره كان

هى ترڕاگە یاندن

14.33.62.00.20.5743989شار  
15.42.41.50.20.9285407گوند

0.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
19.63.81.60.10.7349505 ساڵ18 ـ 15
23.75.42.50.31.1392503ساڵ24 ـ 19
22.76.25.00.80.6287388 ساڵ30 ـ 25

21.74.62.10.20.97411,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
11.40.00.00.40.92952نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.002تە نها ده خوێنێتە وه 
11.70.90.70.20.65075ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

8.11.30.60.00.3253398سە ره تایى
23.75.62.40.40.6402505ناوه ندى

21.06.94.10.41.4161202ئاماده یى
17.07.26.60.41.35574(پە یمانگە )دبلوم 

23.58.57.31.10.47888بكالوريوس
0.00.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
54.98.42.31.42.6387495دهۆك

29.712.78.30.51.5236387سلێمانى
56.710.16.40.71.5405514هە ولێر

46.110.76.10.81.81,0281,396 هەرێمى کوردستان

پارێزگاكان

تایبە تمە ندییە كان

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى سە رچاوه كانى بە ده ستهێنانى زانیارى زیاترە  لە  

(1 ــ 7)تە واوكە رى خشتە ى 

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵ كە متره  بە  پێى بە  ده ستهێنانى زانیاری لە سە ر گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى قۆناغى بالغ بوون و سە ر چاوه ى ئە و  (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ڕێژه ى نێرینە  تە مە نى 
زانیارییانە  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  تە مە نى  
ساڵى وه  ئە وانە ى  (15-30)

ساڵ  (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
کەمترە

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  تە مە نى  
ساڵى وه  ئە وانە ى  (15-30)

ساڵ  (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
کەمترە  بە  پێى وه رگرتنى زانیارى 
لە سە ر گۆرانكارىە  جە ستە ییە كان

سە رچاوه كانى بە ده ستهێنانى زانیارى
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كۆنازانمنە خێرتاڕادده یە كبە ڵێ

53.535.89.61.1100743شار  
49.335.514.21.0100285گوند

0.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
54.733.49.92.0100349 ساڵ18 ـ 15
51.039.19.60.3100392ساڵ24 ـ 19
52.733.812.41.1100287 ساڵ30 ـ 25

52.736.49.71.1100741 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
50.946.52.60.010029نە خوێنده وار

0.00.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
47.139.29.34.310050ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

47.742.08.71.7100253سە ره تایى
55.833.210.10.9100402ناوه ندى

53.333.412.31.0100161ئاماده یى
49.838.411.80.010055(پە یمانگە )دبلوم 

56.627.216.20.010078بكالوريوس
0.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.000هى تر
27.647.422.72.3100387دهۆك

52.838.18.01.0100236سلێمانى
68.026.74.80.4100405هە ولێر

52.735.710.51.11001,028

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  تە مە نى  
ساڵى وه  ئە وانە ى  (15-30)

ساڵ  (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
کەمترە  بە  پێى وه رگرتنى زانیارى 
لە سە ر گۆڕانكارىە  جە ستە ییە كان

ژینگە 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره  بە  پێى وه رگرتنى ئە و زانیاریانە ى كە  پێویستن كە  وه ریان گرتووه  لە سە ر  (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
روودانى  گۆڕانكاریە  جە ستە ییە كانیان لە  ماوه ى قۆناغى بالغ بوون  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(2 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا بڕوات وایە  ئە و زانیارییانە ى وه رت گرتبوو بە  پێى پێویست بوو

گروپە كانى تە مە ن
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كۆنازانم ساڵ17زیاتر لە   ساڵ14-16 ساڵ11-13 ساڵ8-10 ساڵ8كە متر لە  

0.04.628.252.012.13.010014989شار  
0.05.023.754.814.42.010014407گوند

0.00.00.00.00.00.0000 ساڵ14 ـ 10
0.04.222.457.211.74.610014505 ساڵ18 ـ 15
0.04.826.953.812.81.810014503ساڵ24 ـ 19
0.05.334.345.113.41.910014388 ساڵ30 ـ 25

0.04.424.655.512.33.2100141,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.06.726.948.48.29.91001452نە خوێنده وار

0.070.10.029.90.00.0100112تە نها ده خوێنێتە وه 
0.025.327.246.119.85.11001575ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.04.426.853.212.53.110014398سە ره تایى
0.01.827.246.119.85.110015505ناوه ندى

0.05.626.553.212.12.510014202ئاماده یى
0.08.243.341.37.20.01001474(پە یمانگە )دبلوم 

0.04.738.749.45.91.31001488بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.0000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0000هى تر
0.04.824.453.013.54.310014495دهۆك

0.06.121.553.116.62.610015387سلێمانى
0.03.334.951.78.12.110014514هە ولێر

0.04.727.452.512.62.8100141,396 هەرێمى کوردستان

گروپە كانى تە مە ن

تێكڕاى تە مە ن بۆ 
وه رگرتنى زانیارى

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

ساڵ كە متره  بە  پێى راو بۆچوونیان لە سە ر تە مە نى گونجاو  بۆ وه رگرتنى زانیاری لە سە ر  روودانى  گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كانیان لە  ماوه ى  (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
قۆناغى بالغ بوون  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(3 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  كوڕان پێویستە  لە  چ تە مە نیكدا بێت/پێدانى ئە م جۆره  زانیارییانە بۆ الوان 
ساڵى وه   (30-15)تە مە نى 

ئە وانە ى هاوسە ردارن و 
ساڵ كە متره  (15)تە مە نیان لە  
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دامە زراوه  
تە ندروستییە  
تایبە تییە كان

دامە زراوه  
تە ندروستییە  
حكومییە كان

نۆرینگە ى 
تایبە ت     

(عیاده  خاصة )

پە رستارده رمانساز
یە كێك لە  دایك 

یان باوك

یە كێك لە  
ئە ندامانى 

خێزان
نازانمهی ترخزمانهاوڕێیان

34.325.429.62.20.716.06.912.42.91.53.4989شار  
25.731.826.31.02.415.86.912.53.12.83.9407گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
26.424.519.52.61.424.36.811.33.00.65.9505 ساڵ18 ـ 15
33.427.429.41.71.214.97.416.13.72.41.8503ساڵ24 ـ 19
39.628.340.31.50.56.66.49.31.92.32.7388 ساڵ30 ـ 25

29.926.024.42.21.319.67.113.73.31.53.91,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
17.629.730.10.04.914.716.412.31.71.57.952نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.02تە نها ده خوێنێتە وه 
20.225.340.00.00.017.83.714.11.02.11.275ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

32.330.924.82.10.916.26.49.92.50.84.7398سە ره تایى
33.621.625.71.81.317.57.312.03.62.03.7505ناوه ندى

33.819.927.21.60.317.37.219.54.32.23.5202ئاماده یى
34.727.735.42.31.69.08.713.50.80.00.874(پە یمانگە )دبلوم 

40.220.954.55.10.86.42.77.12.24.30.088بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
14.211.38.00.22.633.213.633.811.20.82.9495دهۆك

38.630.521.31.70.27.84.16.60.22.85.3387سلێمانى
38.432.549.53.31.013.05.54.70.51.32.3514هە ولێر

32.626.628.92.01.116.06.912.42.91.73.51,396

(4 ــ 7)خشتە ى  

تایبە تمە ندییە كان

پارێزگاكان

زیاتره  چونكە  ڕێگە  دراوه  لە و پرسیاره  زیاتر لە  وه المێك هە لبژێردرێت (100%)كۆى ڕێژه یى الیە نى سە ردانیكراو لە  

ساڵ كە متره  بە پێى سە ردانیكردنیان بۆ شوێنى پە یوه ندیدار  بە  وه رگرتنى زانیاری لە  كاتى بوونى گرفتى تایبە ت بە  تە ندروستى سێكسى  و  منداڵبوون بە  گوێره ى  (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

گروپە كانى تە مە ن

كۆى ژمارەى  
نێرینە كان لە  تە مە نى  

ساڵى وه   (15-30)
ئە وانە ى هاوسە ردارن 

 (15)و تە مە نیان لە  
ساڵ كە متره 

ژینگە 

هەرێمى کوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

سە ردانى كێ ده كە ى لە  كاتى هە بوونى گرفتى تایبە ت بە   تە ندروستى سێكسى یان منداڵبوون

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
 165



2019 –رووپێوى نیشتمانى هەرزەکاران و الوان لە هەرێمى کوردستان 

كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

0.00.713.916.069.00.410024989شار  
0.01.525.114.058.70.610023407گوند

0.00.00.00.00.00.0000 ساڵ14 ـ 10
0.00.520.419.858.50.810024505 ساڵ18 ـ 15
0.01.612.314.870.90.410024503ساڵ24 ـ 19
0.00.415.411.373.00.010025388 ساڵ30 ـ 25

0.01.116.317.364.70.6100241,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.03.328.516.948.23.01002352نە خوێنده وار

0.00.00.00.0100.00.0100252تە نها ده خوێنێتە وه 
0.04.526.314.255.00.01002375ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.01.424.117.756.40.410023398سە ره تایى
0.00.113.616.968.70.610024505ناوه ندى

0.00.39.413.476.90.010025202ئاماده یى
0.01.511.311.076.20.01002574(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.03.59.487.10.01002688بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.0000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0000هى تر
0.01.213.615.769.30.210024495دهۆك

0.00.618.415.365.30.310024387سلێمانى
0.00.915.415.867.20.710024514هە ولێر

0.00.916.115.667.00.4100241,396

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره   بە  پێى وه رگرتنى ڕاو بۆچوونیان لە سە ر تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیرى كردنى كوڕان و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە   (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
سە ره كییە كان

(5 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان
تێكراى تە مە نى 
هاوسە رگیرى بۆ 

كوڕان

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  
ساڵى  (30-15)تە مە نى  

وه  ئە وانە ى هاوسە ردارن 
ساڵ  (15)و تە مە نیان لە  

كە متره 

گروپە كانى تە مە ن

بە ڕاى تۆ تە مە نى گونجاو چ تە مە نێكە  بۆ هاوسە رگیرى كردنى كوڕان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

0.22.845.224.527.00.410022989شار  
0.58.756.917.615.80.610020407گوند

0.00.00.00.00.00.0000 ساڵ14 ـ 10
0.02.645.425.326.00.810022505 ساڵ18 ـ 15
0.44.447.323.424.10.410021503ساڵ24 ـ 19
0.35.250.320.324.00.010021388 ساڵ30 ـ 25

0.23.546.324.325.10.6100211,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
4.717.950.911.012.53.01002052نە خوێنده وار

0.00.00.070.129.90.0100242تە نها ده خوێنێتە وه 
0.910.250.518.420.10.01002175ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.25.356.119.318.70.410021398سە ره تایى
0.01.945.224.727.60.610022505ناوه ندى

0.03.741.426.028.90.010022202ئاماده یى
0.03.258.719.718.50.01002174(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.725.334.839.10.01002388بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.0000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0000هى تر
0.22.942.929.324.50.210022495دهۆك

0.25.450.519.823.80.310021387سلێمانى
0.33.247.422.625.90.710021514هە ولێر

0.23.947.423.224.80.4100211,396

ساڵ كە متره   بە  پێى وه رگرتنى ڕاو بۆچوونیان لە سە ر تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیرى كردنى كچان وه  تێكراى تە مە نیان بۆ  (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
هاوسە رگیرى و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(6 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بە ڕاى تۆ تە مە نى گونجاو چ تە مە نێكە  بۆ هاوسە رگیرى كردنى  كچان
تێكراى تە مە نى 
هاوسە رگیرى بۆ 

كچان

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  
ساڵى  (30-15)تە مە نى  

وه  ئە وانە ى هاوسە ردارن 
ساڵ  (15)و تە مە نیان لە  

کەمترە

پارێزگاكان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى کوردستان
بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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كچانكوڕانكۆنازانم و زیاتر45 ـــ 23 ـــ 1كۆنازانم و زیاتر45 ـــ 23 ـــ 1

0.389.47.51.21.910091.06.60.81.610022989شار  
0.881.213.83.11.910085.49.03.42.210022407گوند

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00000 ساڵ14 ـ 10
0.385.610.41.32.610089.17.11.02.810022505 ساڵ18 ـ 15
0.289.77.91.31.010091.26.90.91.010022503ساڵ24 ـ 19
0.888.07.72.22.110089.27.32.21.310022388 ساڵ30 ـ 25

0.287.79.21.31.810090.27.00.91.9100221,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.071.823.50.04.710073.322.00.04.71002252نە خوێنده وار

0.0100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100112تە نها ده خوێنێتە وه 
0.086.711.20.91.210092.05.90.91.21002275ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.484.010.43.02.610088.37.11.92.710022398سە ره تایى
0.190.17.31.01.510091.36.31.21.310022505ناوه ندى

1.688.18.51.32.210089.96.31.62.110022202ئاماده یى
0.089.49.11.50.010086.713.30.00.01002274(پە یمانگە )دبلوم 

0.095.32.20.81.810097.02.20.80.01002188بكالوريوس
0.00.00.00.00.000.00.00.00.00000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00000هى تر
0.080.214.51.83.510085.59.21.83.510022495دهۆك

0.990.35.62.21.910090.26.81.61.410022387سلێمانى
0.190.18.20.80.910092.36.00.70.910022514هە ولێر

0.487.88.81.61.910089.97.11.31.71001.71.61396.0

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

كچانكوڕان

ساڵ كە متره   بە  پێى وه رگرتنى ڕاو بۆچوونیان لە سە ر ژماره ى گونجاوى مندااڵنى كوڕ یان كچ كە  ده یانە وێت هە یانبێت و تێكڕاى ژماره ى مندااڵن و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە   (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 
سە ره كییە كان

(7 ــ 7)خشتە ى 
كۆى ژمارەى نێرینە كان 

 (30-15)لە  تە مە نى  
ساڵى وه  ئە وانە ى 

هاوسە ردارن و 
ساڵ  (15)تە مە نیان لە  

کەمترە

تێكڕاى ژماره ى منداڵ
بە  ڕاى تۆ ژماره ى گونجاوى مندااڵن چە نده  كە  ده تە وێت هە بن لە  كوڕ و لە  كچ

نایە وێت 
منداڵى هە بێت

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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بە ستنى بۆرى فالوبكۆندۆمى ئافره تانكۆندۆمى پیاوانده رزىلە ولە بحە ب
بە ستنى بۆرى 

گوێزه ره وه ى تۆ
ڕێگرى سكپرى لە  

قۆڵ

65.27.412.134.96.010.54.80.5شار  
56.16.710.318.81.910.46.40.0گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
41.21.87.713.92.83.02.80.1 ساڵ18 ـ 15
70.77.210.933.27.010.54.50.1ساڵ24 ـ 19
82.414.418.052.76.020.19.01.0 ساڵ30 ـ 25

55.94.59.323.54.96.73.60.1 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
53.68.37.813.40.011.53.00.0نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
60.625.38.825.41.822.05.10.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

50.65.09.720.61.55.72.20.0سە ره تایى
58.021.68.325.54.66.55.30.3ناوه ندى

82.17.715.846.112.016.16.70.3ئاماده یى
89.115.723.162.89.925.97.63.9(پە یمانگە )دبلوم 

89.819.924.967.110.117.612.10.0بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
55.38.910.320.43.99.02.30.6دهۆك

64.37.27.331.86.610.52.80.6سلێمانى
67.76.417.039.04.811.59.20.0هە ولێر

63.47.311.831.85.210.55.10.4
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى ڕێگرى لە  سكپریى زیاترە  لە  

هەرێمى کوردستان

ئە و ڕێگایانە ى كە  ڕێگرى لە  سكپڕى ده كە ن چین كە  ده یانزانى

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

ساڵ كە متره   بە  پێى  هە بوونى زانیاری ده رباره ى ئە و ڕێگایانە ى كە  ڕێگرى لە  سكپڕى ده كە ن  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

تایبە تمە ندییە كان

(8 ــ 7)خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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بە ربە ستى زئ
شافی /جیڵ /كە ف

زێ
شیر پێدانى مە مكی

ڕیگرى كاتى سوورى 
مانگانە 

نازانمهی ترفڕێدانى ده ره كى

1.20.10.01.826.20.227.1989شار  
1.10.00.01.124.90.034.0407گوند

0.00.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
0.20.00.00.58.60.052.0505 ساڵ18 ـ 15
1.40.00.01.726.30.021.7503ساڵ24 ـ 19
2.10.40.03.347.70.57.1388 ساڵ30 ـ 25

0.80.00.01.117.40.036.91,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.03.729.60.032.452نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.0100.02تە نها ده خوێنێتە وه 
1.20.00.00.029.40.027.075ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.20.40.01.616.80.040.6398سە ره تایى
0.50.00.00.421.90.133.8505ناوه ندى

3.10.00.01.531.30.012.1202ئاماده یى
4.20.00.07.445.01.55.974(پە یمانگە )دبلوم 

2.60.00.05.254.40.03.088بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00هى تر
0.20.00.01.425.50.237.8495دهۆك

2.00.30.03.118.30.027.8387سلێمانى
1.00.00.00.533.70.223.2514هە ولێر

1.20.10.01.726.00.128.51,396
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى ڕێگرى لە  سكپریى زیاترە  لە  

هەرێمى کوردستان

(8 ــ 7)تە اوكە رى خشتە ى 

كۆى ژمارەى نێرینە كان لە  
ساڵى  (30-15)تە مە نى  

وه  ئە وانە ى هاوسە ردارن 
ساڵ  (15)و تە مە نیان لە  

کەمترە

گروپە كانى تە مە ن

تایبە تمە ندییە كان

ساڵ كە متره   بە  پێى  هە بوونى زانیاری ده رباره ى ئە و ڕێگایانە ى كە  ڕێگرى لە  سكپڕى ده كە ن  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵى  ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)ریژه ى نێرینە  تە مە نى 

ئە و ڕێگایانە ى كە  ڕێگرى لە  سكپڕى ده كە ن چین كە  ده یانزانى

ژینگە 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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كۆجیابۆوه بێوه  پیاوتە اڵق وه رگرتووهاوسە ردارسە ڵت

88.411.20.20.00.21001,536شار  
85.614.40.00.00.0100612گوند

100.00.00.00.00.0100752 ساڵ14 ـ 10
99.10.90.00.00.0100505 ساڵ18 ـ 15
90.19.30.20.00.3100503ساڵ24 ـ 19
47.051.80.60.20.4100388 ساڵ30 ـ 25

94.65.10.10.00.21001,008 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
66.533.50.00.00.010062نە خوێنده وار

100.00.00.00.00.01002تە نها ده خوێنێتە وه 
75.023.81.20.00.0100109ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

93.86.00.00.10.11001,105سە ره تایى
90.49.40.20.00.0100506ناوه ندى

85.713.60.00.00.8100202ئاماده یى
57.742.30.00.00.010074(پە یمانگە )دبلوم 

63.135.51.30.00.010088بكالوريوس
0.00.00.00.00.01000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.01000هى تر
89.010.90.00.10.0100797دهۆك

89.89.90.00.00.3100608سلێمانى
84.015.60.40.00.0100743هە ولێر

87.512.20.10.00.11002,148

پارێزگاكان

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى کوردستان

ساڵى بە  پێى بارى هاوسە ردارى و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیە  سە ره كیە كان (10-30)دابە شبوونى ڕێژه یى  نێرینە  تە مە نى 

(9 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان
كۆى ژمارەى نێرینە  بارى هاوسە ردارى نێرینە 

تە مە ن
ساڵى (30-10) 

ژینگە 
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كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

0.33.721.631.542.60.310023180شار  
1.35.226.941.824.70.01002289گوند

0-0.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
0.082.517.50.00.00.0100165 ساڵ18 ـ 15
0.09.938.750.21.20.01002054ساڵ24 ـ 19
0.70.919.130.648.40.310023210 ساڵ30 ـ 25

0.015.836.946.11.10.01002059 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.06.544.234.015.30.01002122نە خوێنده وار

0-0.00.00.00.00.00.00تە نها ده خوێنێتە وه 
0.07.036.618.338.00.01002228ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

1.19.036.734.818.30.01002175سە ره تایى
0.00.026.637.734.41.41002349ناوه ندى

2.34.36.540.146.60.01002333ئاماده یى
0.00.03.529.467.10.01002431(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.00.036.763.30.01002531بكالوريوس
0-0.00.00.00.00.00.00خوێندنى بااڵ

0-0.00.00.00.00.00.00هى تر
1.24.523.734.035.51.21002288دهۆك

1.00.022.038.938.10.01002362سلێمانى
0.06.522.930.340.30.010023119هە ولێر

0.64.022.833.838.60.310023269

كۆى ژمارەى نێرینە ى 
هاوسە ردار یان ئە وانە ى 

پێشتر هاوسە رگیریان 
كردووه  لە  تە مە نى 

ساڵى(30-10)

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵى بە پێى تە مە نیان لە  كاتی یە كە م هاوسە رگیرى و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

(10 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

تە مە ن لە كاتى یە كە م هاوسە رگیرى
تێكراى تە مە ن لە  

كاتى هاوسە رگیری 
یە كە م
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كۆ1234

99.40.60.00.01001180شار  
99.01.00.00.0100189گوند

0.00.00.00.0000 ساڵ14 ـ 10
100.00.00.00.010015 ساڵ18 ـ 15
100.00.00.00.0100154ساڵ24 ـ 19
99.10.90.00.01001210 ساڵ30 ـ 25

100.00.00.00.0100159 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
93.96.10.00.0100122نە خوێنده وار

0.00.00.00.0000تە نها ده خوێنێتە وه 
100.00.00.00.0100128ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

99.10.90.00.0100175سە ره تایى
100.00.00.00.0100149ناوه ندى

100.00.00.00.0100133ئاماده یى
100.00.00.00.0100131(پە یمانگە )دبلوم 

100.00.00.00.0100131بكالوريوس
0.00.00.00.0000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.0000هى تر
100.00.00.00.0100188دهۆك

100.00.00.00.0100162سلێمانى
98.51.50.00.01001119هە ولێر

99.30.70.00.01001269

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵى بە پێى  ژماره  و تێكڕاى هاوسە ره كانیان و بە  گوێره ى تایبە تمە ندیە  سە ره كیە كان(30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

(11 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

تێكراى ژماره ى هاوسە ره كان
ژماره ى 
هاوسە ر

كۆى ژمارەى نێرینە ى 
هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر

 هاوسە رگیریان كردووه  لە  
ساڵى(10-30)تە مە نى 
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كۆنازانمنە خێربە ڵێ

96.12.90.9100180شار  
97.72.30.010089گوند

0.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
59.240.80.01005 ساڵ18 ـ 15
93.76.30.010054ساڵ24 ـ 19
97.91.20.9100210 ساڵ30 ـ 25

90.99.10.010059 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
90.89.20.010022نە خوێنده وار

0.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
100.00.00.010028ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

91.98.10.010075سە ره تایى
98.60.01.410049ناوه ندى

100.00.00.010033ئاماده یى
96.50.03.510031(پە یمانگە )دبلوم 

100.00.00.010031بكالوريوس
0.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.000هى تر
97.71.21.210088دهۆك

97.03.00.010062سلێمانى
95.53.51.0100119هە ولێر

96.52.80.7100269

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵى بە پێى كردنى پشكنینى پزیشكى پێش هاوسە رگیریى كردن و  بە  گوێره ى (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(12 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان
كۆى ژمارەى نێرینە ى هاوسە ردار  یان ئە وانە ى ئایا خۆت و هاوسە ره كە ت پشكنینى پزیشكیتان كرد پێش هاوسە رگیریى كردن

-10)پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

ساڵى(30

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى
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كۆنازانمسێ ساڵ و زیاتر ساڵ3كەمتر لە   ساڵ2كە متر لە  كە متر لە  ساڵێك

0.05.934.258.61.3100180شار  
0.08.839.549.32.410089گوند

0.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
0.00.040.859.20.01005 ساڵ18 ـ 15
0.011.328.458.71.610054ساڵ24 ـ 19
0.05.537.056.01.6100210 ساڵ30 ـ 25

0.010.429.458.81.410059 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.010.237.842.39.610022نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.035.658.95.510028ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.06.036.757.40.010075سە ره تایى
0.05.140.752.81.410049ناوه ندى

0.020.030.749.30.010033ئاماده یى
0.02.032.365.70.010031(پە یمانگە )دبلوم 

0.05.530.563.90.010031بكالوريوس
0.00.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
0.015.933.047.83.410088دهۆك

0.05.029.065.01.010062سلێمانى
0.03.040.855.21.0100119هە ولێر

0.06.535.456.51.5100269

ساڵى بە پێىى راو بۆچوونیان ده رباره ى ماوه ى گونجاوى نێوان دوو منداڵ و  بە  گوێره ى  (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(13 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ماوه ى گونجاوى نێوان دوو منداڵ
كۆى ژمارەى نێرینە ى 

هاوسە ردار یان ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  تە مە نى
ساڵى(30-10) 

هەرێمى کوردستان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان
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 /گفتوگۆى بیرورات
/پرۆژه كانت

 پالنە كانت بۆ داهاتوو

گفتوگۆى كێشە كانى 
خوێندن/كار

گفتوگۆى داهاتووى 
ئە وانە ى )منداڵە كانتان 

ئێستا یان ئە وانە ى لە  
(دایك ده بن

گفتوگۆى پە یوه ندى 
تایبە تى 

پە یوه ندى )نێوانتان
خۆشە ویستى نێوان 

(هاوسە ران

قسە  كردن ده رباره ى 
ژیانى ڕۆژانە  

بە شێوه یە كى گشتى

77.663.976.471.777.395.11.23.7180شار  
76.768.782.164.885.998.02.00.089گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
72.727.972.745.472.772.727.30.05 ساڵ18 ـ 15
74.864.970.166.874.894.30.05.754ساڵ24 ـ 19
78.165.879.671.580.496.51.22.3210 ساڵ30 ـ 25

74.761.870.365.074.792.52.25.259 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
56.046.958.756.673.6100.00.00.022نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.00.00تە نها ده خوێنێتە وه 
68.025.366.460.973.693.02.34.728ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

76.264.580.168.679.692.14.53.475سە ره تایى
73.321.677.758.769.097.60.02.449ناوه ندى

70.254.268.966.980.094.50.05.533ئاماده یى
98.080.992.592.585.2100.00.00.031(پە یمانگە )دبلوم 

90.869.685.285.094.696.40.03.631بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.00خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
86.268.074.856.966.898.80.01.288دهۆك

75.163.180.073.184.996.00.04.062سلێمانى
74.664.777.674.681.694.03.03.0119هە ولێر

77.464.977.770.179.295.71.42.9269

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

گروپە كانى 
تە مە ن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بابە تى گفتوگۆ  زیاترە  لە  
هەرێمى کوردستان

ساڵى بە پێى گفتوگۆ كردنیان لە گە ڵ هاوسە ره كانین ده رباره ى هە ندێك بابە ت و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10) ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار یان ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

(14 ــ 7)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى ژمارەى 
نێرینە ى 

هاوسە ردار یان 
ئە وانە ى پێشتر 
هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  
تە مە نى

ساڵى(30-10) 

ژینگە 

ئایا گفتوگۆ لە گە ڵ هاوسە ره كە ت ده كە یت لە سە ر ئە م بابە تانە ى خواره وه 
ڕێژه ى نێرینە ى 

هاوسە ردار تە مە نى 
ساڵى ئە وانە ى (30-10)

گفنوگۆ لە گە ڵ 
هاوسە ره كانیان ده كە ن 

لە  باره ى چە ند 
كارێكە وه 

ڕێژه ى نێرینە ى 
هاوسە ردار یان ئە وانە ى 

پێشتر هاوسە رگیریان 
كردووه  لە  تە مە نى

ساڵى بە پێى (30-10) 
گفتوگۆ نە كردنیان 

لە گە ڵ هاوسە ره كانین 
ده رباره ى چە ند بابە تێك

 ڕێژه ی نێرینە  لە  
تە مە نى 

ساڵى (30-10)
كە  پێشتر 

هاوسە رگیریان 
تە الق )كردووه  

بێوه  ,وه رگرتوو 
(جیابۆوه ,پیاو
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كۆندۆمى پیاوانده رزىلە ولە بحە ب
كۆندۆمى 
ئافره تان

بە ستنى بۆرى 
فالوب

بە ستنى بۆرى 
گوێزه ره وه ى تۆ

ڕێگرى سكپرى لە  
قۆڵ

55.314.47.33.022.52.12.80.00.0شار  
52.126.614.12.013.20.06.10.00.0گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
72.737.60.00.037.60.00.00.00.0 ساڵ18 ـ 15
43.720.97.52.912.60.06.30.00.0ساڵ24 ـ 19
56.715.89.32.821.42.03.10.00.0 ساڵ30 ـ 25

46.223.26.52.516.00.05.40.00.0 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
50.214.20.016.332.60.00.00.00.0نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
46.825.36.75.26.70.05.20.00.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

55.017.111.70.019.60.05.60.00.0سە ره تایى
58.022.421.65.722.10.00.00.00.0ناوه ندى

58.811.04.20.012.74.213.80.00.0ئاماده یى
65.110.213.80.018.47.20.00.00.0(پە یمانگە )دبلوم 

41.718.34.50.034.90.00.00.00.0بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
44.525.75.30.023.42.610.20.00.0دهۆك

64.84.89.56.522.63.23.20.00.0سلێمانى
52.823.39.71.017.50.01.00.00.0هە ولێر

54.517.18.82.820.51.73.50.00.0
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى ڕێگرىكردنى سكپڕیى زیاترە  لە  

هەرێمى کوردستان

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

تایبە تمە ندییە كان

ڕێژه ى نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان (30-10)

هاوسە ره كانیان ڕێگایە ك لە  
ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

بە كارده هێنن

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان هاوسە ره كانیان ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن  بە پێى  جۆرى ڕێگاكانى بە كارهاتوو  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)ڕێژه ی نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 

(15 ــ 7)خشتە ى

ئە و  ڕیگایانە  چین كە  تۆ یان هاوسە ره كە ت بە كاریان ده هێنن بۆ ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
 177



2019 –رووپێوى نیشتمانى هەرزەکاران و الوان لە هەرێمى کوردستان 

بە ربە ستى زێ
 /جیڵ /كە ف

شافی زێ
شیر پێدانى 

مە مكی
ڕیگرى كاتى 

سوورى مانگانە 
نازانمهی ترفڕێدانى ده ره كى

0.00.00.01.564.00.01.590174شار  
0.00.00.00.052.50.00.04789گوند

0.00.00.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
0.00.00.00.062.40.00.045 ساڵ18 ـ 15
0.00.00.00.071.20.00.02252ساڵ24 ـ 19
0.00.00.01.459.70.01.4111206 ساڵ30 ـ 25

0.00.00.00.070.00.00.02657 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.053.10.00.01022نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.00.00.047.00.014.11227ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.00.00.04.566.60.00.03873سە ره تایى
0.00.00.00.063.30.00.02748ناوه ندى

0.00.00.00.069.90.00.01832ئاماده یى
0.00.00.00.061.90.00.01931(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.00.00.051.40.00.01330بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هى تر
0.00.00.00.053.80.00.03987دهۆك

0.00.00.03.254.90.03.23660سلێمانى
0.00.00.00.069.90.00.062116هە ولێر

0.00.00.01.261.50.01.2137263
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ڕێگاكانى ڕێگرىكردنى سكپڕیى زیاترە  لە  

هەرێمى کوردستان

گروپە كانى تە مە ن

كۆى ژمارەى 
نێرینە ى 

هاوسە ردار لە  
-30)تە مە نى 

ساڵى (10

ئە و  ڕیگایانە  چین كە  تۆ یان هاوسە ره كە ت بە كاریان ده هێنن بۆ ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان هاوسە ره كانیان ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن  بە پێى  جۆرى ڕێگاكانى بە كارهاتوو  و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)ڕێژه ی نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 

كۆى ژمارەى نێرینە ى 
هاوسە رداری تە مە ن

ساڵى ئە وانە ى خۆیان (30-10) 
یان هاوسە ره كانیان ڕێگایە ك لە  
ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

بە كارده هێنن

(15 ــ 7)تە واوكە رى خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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پزیشكهە ردووكیانمێردژن
كارمە ندى 

تە ندروستى
كۆنازانمهی ترئە ندامانى خێزان

4.82.192.40.00.00.00.60.010090شار  
15.12.080.40.00.00.02.50.010047گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
19.80.080.20.00.00.00.00.01004 ساڵ18 ـ 15
13.20.086.80.00.00.00.00.010022ساڵ24 ـ 19
5.62.590.60.00.00.01.30.0100111 ساڵ30 ـ 25

14.10.085.90.00.00.00.00.010026 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
6.116.377.60.00.00.00.00.010010نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
5.20.094.80.00.00.00.00.010012ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

8.21.788.00.00.00.02.10.010038سە ره تایى
17.60.080.00.00.00.02.40.010027ناوه ندى

3.90.096.10.00.00.00.00.010018ئاماده یى
0.03.196.90.00.00.00.00.010019(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.0100.00.00.00.00.00.010013بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.000هى تر
7.52.687.20.00.00.02.60.010039دهۆك

9.63.285.60.00.00.01.60.010036سلێمانى
4.81.094.20.00.00.00.00.010062هە ولێر

7.12.189.80.00.00.01.10.0100137

پارێزگاكان

تایبە تمە ندییە كان

هەرێمى کوردستان

كۆى ژمارەى نێرینە ى هاوسە ردارى 
ساڵى ئە وانە ى  (10-30)تە مە ن 

خۆیان یان هاوسە ره كانیان 
ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن 

لە  سكپڕى بە كارده هێنن

ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان هاوسە ره كانیان ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن  بە پێىى الیە نى بڕیارده ر بە بە كارهێنانى هۆكارى ڕێگرى لە  سكپڕى  و  بە  گوێره ى (30-10) دابە شبوونى ڕێژه یى نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

ژینگە 

كێ بڕیار ده دا بە  بە كارهێنانى هۆكارى ڕێگرى لە  سكپڕى

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

(16 ــ 7)خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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هاوسە ره كە م ئێستا 
سكپره 

ئاره زووى هە بوونى 
منداڵى زیاتر ده كە ین

ڕه تكردنە وه ى لە  الیە ن 
هاوسە ره كە یە وه 

ڕیگرى ئایینى
ترس لە  كاریگە رییە  

الوه كییە كان
ئامرازه كان بە رده ست 

نین

44.736.551.50.03.00.00.0شار  
47.927.853.90.02.10.00.0گوند

0.00.00.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
27.30.00.00.00.00.00.0 ساڵ18 ـ 15
56.337.255.30.05.20.00.0ساڵ24 ـ 19
43.334.051.80.02.10.00.0 ساڵ30 ـ 25

53.835.652.90.05.00.00.0 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
49.831.659.70.07.00.00.0نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
53.225.371.80.00.00.00.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

45.024.657.50.06.10.00.0سە ره تایى
42.021.637.50.00.00.00.0ناوه ندى

41.210.554.80.06.00.00.0ئاماده یى
34.945.454.60.00.00.00.0(پە یمانگە )دبلوم 

58.351.638.60.00.00.00.0بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.0هى تر
55.517.070.60.04.20.00.0دهۆك

35.250.029.70.00.00.00.0سلێمانى
47.237.052.10.03.30.00.0هە ولێر

45.534.452.10.02.80.00.0

ژینگە 

ڕێژه ى نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان  (10-30)

هاوسە ره كانیان هیچ  ڕێگایە ك لە  
ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

بە كارنا هێنن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كانى بە كارنە هێنانى ڕێگرىكردنى سكپڕیى  زیاترە  لە  

ئاستى 
خوێنده وارى

تایبە تمە ندییە كان

هەرێمى کوردستان

(17 ــ 7)خشتە ى 

پارێزگاكان

گروپە كانى 
تە مە ن

ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان هاوسە ره كانیان هیچ  ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى بە كارنا هێنن بە  پێى هۆكارى بە كارنە هێنانیان و و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)  ڕێژه ى نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 

لە بە ر چ هۆكاره كانى ڕێگرى لە  سكپڕى بە كارناهێنن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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ئامرازه كان كاریگە ر 
نین

نازانمهی تربارودۆخى تایبە تتێچووى زۆره 

0.00.06.47.62.484174شار  
2.80.010.510.50.04289گوند

0.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
0.00.0100.00.00.015 ساڵ18 ـ 15
0.00.02.94.60.03052ساڵ24 ـ 19
0.90.07.49.62.495206 ساڵ30 ـ 25

0.00.07.24.40.03157 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.020.27.90.01222نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.000تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.00.00.00.01527ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

2.60.015.62.62.33573سە ره تایى
0.00.05.915.13.42148ناوه ندى

0.00.06.016.66.01432ئاماده یى
0.00.00.00.00.01231(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.00.016.30.01730بكالوريوس
0.00.00.00.00.000خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
0.00.04.16.26.44887دهۆك

2.90.08.614.60.02460سلێمانى
0.00.08.76.50.054116هە ولێر

0.70.07.48.31.8126263 هەرێمى کوردستان

كۆى ژمارەى نێرینە ى هاوسە ردارى تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان  (10-30)

هاوسە ره كانیان هیچ  ڕێگایە ك لە  
ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى 

بە كارنا هێنن

كۆى ژمارەى 
نێرینە ى 

هاوسە ردار لە  
تە مە نى

ساڵى (30-10) 

ژینگە 

تایبە تمە ندییە كان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كانى بە كارنە هێنانى ڕێگرىكردنى سكپڕیى  زیاترە  لە  

لە بە ر چ هۆكاره كانى ڕێگرى لە  سكپڕى بە كارناهێنن

پارێزگاكان

ساڵى ئە وانە ى خۆیان یان هاوسە ره كانیان هیچ  ڕێگایە ك لە  ڕێگاكانى ڕێگرى كردن لە  سكپڕى بە كارنا هێنن بە  پێى هۆكارى بە كارنە هێنانیان و و  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  (30-10)  ڕێژه ى نێرینە ى هاوسە ردار تە مە ن 
سە ره كییە كان

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

(17.7)تە واوكە رى خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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بەشى تە ندروستى منداڵبوون بۆ . 8
سااڵن و  (30-15)مێینە  لە تە مە نى 

ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
 ساڵ كە متره 15

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /  دەستەى ئامارى هەرێم
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كۆنە خێرتا ڕادده یكبە لێ
دامە زراوه  تە ندروستیە  

تایبە تە كان
دامە زراوه  تە ندروستیە  

حكومیە كان
دایك و باوككۆلێژقوتابخانە 

66.99.923.21000.40.141.02.857.4شار  
59.48.532.11000.40.327.62.346.5گوند

0.00.0100.01000.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
74.27.718.11000.20.239.40.564.3 ساڵ18 ـ 15
67.310.821.91000.20.040.73.450.2ساڵ24 ـ 19
53.710.435.91001.10.235.04.851.0 ساڵ30 ـ 25

70.69.320.11000.20.140.02.057.2 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
43.010.546.51000.00.03.30.060.1نە خوێنده وار

32.60.067.41000.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
46.511.242.31000.00.05.70.055.6ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

66.64.928.51000.00.026.90.065.7سە ره تایى
71.98.519.51000.20.245.50.555.1ناوه ندى

68.214.817.01000.40.053.53.947.0ئاماده یى
72.99.617.51002.10.846.33.350.1(پە یمانگە )دبلوم 

66.112.521.41001.70.042.918.158.8بكالوريوس
100.00.00.01000.00.0100.00.050.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.000.00.00.00.00.0هى تر
76.59.014.51000.20.454.92.048.9دهۆك

63.912.323.81000.90.033.72.660.8سلێمانى
59.47.333.31000.00.029.83.455.7هە ولێر

65.69.624.81000.40.138.82.755.6

تایبە تمە ندییە كان

(1 ــ 8)خشتە ى 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

ساڵ كە متره  بە  پێى وه رگرتنی زانیارى لە سە ر گۆڕانكاریە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى قۆناغى باڵغ بوون وه  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە   (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30 -15)ڕێژه ى مێینە  تە مە ن 
سە ره كییە كان

ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و  (30-15)ڕێژه ى مێینە  تە مە ن 
ساڵ كە متره  بە  پێى وه رگرتنی زانیارى لە سە ر  (15)تە مە نیان لە  

گۆڕانكارییە جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى قۆناغى باڵغ 
بوون

ژینگە 

سە رچاوه ى زانیارى بە ده ستهاتوو

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى سە رچاوه ى زانیارى بە ده ستهاتوو  زیاترە  لە  
هەرێمى کوردستان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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خوشكان و خزمان و 
هاوڕێیان

ئە نتە رێت و تۆڕه  
كۆمە اڵیە تیە كان

هی ترڕاگە یاندنپە رتووك و گۆفاره كان

35.22.62.21.40.18721,119شار  
53.11.73.21.12.1284424گوند

0.00.00.00.00.002 ساڵ14 ـ 10
30.41.51.10.00.1430532 ساڵ18 ـ 15
41.12.93.31.80.5439568ساڵ24 ـ 19
45.03.02.92.70.7287441 ساڵ30 ـ 25

35.82.22.20.90.38691,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
53.20.00.01.45.259117نە خوێنده وار

100.00.00.00.00.027تە نها ده خوێنێتە وه 
46.62.50.00.00.897162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

39.21.81.11.30.0233325سە ره تایى
31.01.41.40.60.3406498ناوه ندى

44.22.84.81.40.0202241ئاماده یى
37.49.94.35.90.06881(پە یمانگە )دبلوم 

35.72.76.02.40.087110بكالوريوس
50.00.00.00.00.022خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
30.32.80.81.40.8503592دهۆك

43.82.83.92.00.2304410سلێمانى
38.61.62.10.50.3349541هە ولێر

38.12.42.41.40.41,1561,543

(1 ــ 8)تە واوكە رى 

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

ساڵ كە متره  بە  پێى وه رگرتنی زانیارى لە سە ر گۆڕانكاریە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى قۆناغى باڵغ بوون وه  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە   (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30 -15)ڕێژه ى مێینە  تە مە ن 
سە ره كییە كان

ژینگە 

 (30-15)كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 
ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و 

ساڵ كە متره  و  (15)تە مە نیان لە  
زانیارىان وه رگرتووه  لە سە ر 
گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كان

كۆى ژمارەى مێینە  تە مە نسە رچاوه ى زانیارى بە ده ستهاتوو
ساڵ  و ئە وانە ى  (15-30) 

ساڵ  (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
كە متره 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى سە رچاوه ى زانیارى بە ده ستهاتوو  زیاترە  لە  

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى کوردستان

تایبە تمە ندییە كان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمنە خێرتاڕادده یە كبە ڵێ

65.022.911.20.8100872شار  
65.622.611.10.6100284گوند

0.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
68.620.29.41.8100430 ساڵ18 ـ 15
62.623.313.80.3100439ساڵ24 ـ 19
63.826.210.00.0100287 ساڵ30 ـ 25

65.621.811.61.0100869 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
64.116.715.93.310059نە خوێنده وار

28.371.70.00.01002تە نها ده خوێنێتە وه 
61.228.810.10.010097ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

71.316.311.11.4100233سە ره تایى
63.823.212.10.9100406ناوه ندى

61.226.711.80.3100202ئاماده یى
67.322.110.60.010068(پە یمانگە )دبلوم 

68.225.76.10.010087بكالوريوس
100.00.00.00.01002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.000هى تر
45.824.628.80.8100503دهۆك

63.129.36.51.1100304سلێمانى
85.513.70.50.3100349هە ولێر

65.122.911.20.81001,156

ساڵ  و  (30-15)كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 
 (15)ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  

ساڵ كە متره  و زانیارىان وه رگرتووه  لە سە ر 
گۆڕانكارییە جە ستە ییە كان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى کوردستان

پارێزگاكان

ساڵ كە متره  و  زانیارىان وه رگرتووه   لە سە ر گۆڕانكاریە  جە ستە ییە كانى كە  ڕووده دات لە  ماوه ى  (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
قۆناغى باڵغ بوون و بە پێى بە  پێویست زانینى ئە و زانیاریانە ى وه ریان گرتووه  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(2 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا بڕوات وایە  ئە م زانیاریانە ى لە سە ر گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كان وه رتگرتبوو وه ك پێویست 
بوو

گروپە كانى تە مە ن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم ساڵ و زیاتر17 ساڵ14-16 ساڵ11-13 ساڵ8-10 ساڵى8كە متر لە  

0.017.359.118.93.01.7100121,119شار  
0.019.759.015.93.51.910012424گوند

0.00.0100.00.00.00.0100132 ساڵ14 ـ 10
0.014.363.517.13.31.910012532 ساڵ18 ـ 15
0.019.057.418.23.32.010012568ساڵ24 ـ 19
0.020.155.920.12.71.210012441 ساڵ30 ـ 25

0.016.760.317.73.32.0100121,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.010.653.123.66.76.010013117نە خوێنده وار

0.049.541.39.20.00.0100117تە نها ده خوێنێتە وه 
0.017.160.618.52.91.010012162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.014.960.520.53.90.210013325سە ره تایى
0.017.757.520.22.91.710012498ناوه ندى

0.021.756.616.52.42.710012241ئاماده یى
0.020.862.014.33.00.01001281(پە یمانگە )دبلوم 

0.018.268.39.81.12.610012110بكالوريوس
0.00.0100.00.00.00.0100122خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.000هى تر
0.06.451.029.810.02.810014592دهۆك

0.027.158.512.00.42.010012410سلێمانى
0.016.365.516.70.90.710012541هە ولێر

0.017.759.118.43.11.7100121,543

الوان  وه  بە  گوێره ى /ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچوونیان لە سە ر تە مە نى گونجاو بۆ  پێدانى ئە م جۆره  زانیاریانە  بۆ مێینە  (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

تایبە تمە ندییە كان

-30)كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 

ساڵ  و ئە وانە ى   (15
 (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  

ساڵ كە متره 

گروپە كانى تە مە ن

تێكڕاى تە مە ن بۆ 
وه رگرتنى زانیارى

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

الوان سە باره ت بە  گۆڕانكارییە  جە ستە ییە كان كە  رووده دات /تە مە نى گونجاو بۆ پێدانى ئە م جۆره  زانیاریانە  بۆ مێینە  
لە ماوه ى بالغ بوون

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

(3 ــ 8)خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

دامە زراوه  
تە ندروستیە  
تایبە تییە كان

دامە زراوه  
تە ندروستیە  
حكومییە كان

نۆرینگە ى 
تایبە ت

پە رستارمامانده رمانساز
یە كێك لە  دایك و 

باوك
یە كێك لە  

ئە ندامانى خیزان
نازانمهی ترخزمانهاوڕێیان

9.119.148.92.70.30.330.28.02.01.33.311,119شار  
6.321.846.51.51.20.225.913.02.11.66.11424گوند

0.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.002 ساڵ14 ـ 10
7.717.337.82.20.10.443.47.21.61.53.72532 ساڵ18 ـ 15
9.120.949.72.20.50.129.410.42.01.23.40568ساڵ24 ـ 19
9.020.659.53.10.70.313.39.02.51.44.51441 ساڵ30 ـ 25

8.419.244.02.20.30.336.28.81.81.33.511,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
6.335.238.85.80.81.318.76.20.81.59.80117نە خوێنده وار

0.026.272.90.00.00.09.217.90.00.00.007تە نها ده خوێنێتە وه 
8.524.248.00.81.90.520.99.30.42.14.81162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

9.820.543.61.10.80.232.09.50.81.02.71325سە ره تایى
6.018.843.32.00.10.337.08.52.51.73.92498ناوه ندى

10.516.352.93.50.00.032.66.13.11.92.90241ئاماده یى
15.218.759.83.10.00.018.514.74.40.02.8081(پە یمانگە )دبلوم 

9.810.570.34.50.00.012.612.21.80.02.40110بكالوريوس
0.050.050.00.00.00.00.00.00.00.050.002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000هى تر
14.034.631.02.41.30.729.79.30.70.32.02592دهۆك

4.48.864.64.40.00.023.86.62.81.34.61410سلێمانى
9.020.044.50.50.20.235.011.02.22.24.30541هە ولێر

8.619.648.52.50.40.329.48.92.01.43.811,543
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى الیە نى سە ردانیكراو  زیاترە  لە  

هەرێمى کوردستان

ده ردانى شلە  لە  ئە ندامى ,سووتانە وه  لە كاتى میزكردندا,سووڕى مانگانە )ساڵ كە متره  بە پێى  ئە و شوێنە ى پە یوه ندى پێوه   ده كە ن لە  كاتى هە بوونى كێشە ى پە یوه ندیدار بە   (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (هتد.....,زاوزئ

تایبە تمە ندییە كان

پارێزگاكان

(هتد.....,ده ردانى شلە  لە  ئە ندامى زاوزێ,سووتانە وه  لە كاتى میزكردندا,سوورى مانگانە )سە ردانى كێ ده كە یت لە كاتى هە بوونى كێشە ى پە یوه ندیدار بە  

گروپە كانى تە مە ن

كۆى ژمارەى مێینە 
ساڵ  و  (30-15) تە مە ن 

ئە وانە ى هاوسە ردارن و 
ساڵ  (15)تە مە نیان لە  

كە متره 

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

(4 ــ 8)خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

0.00.07.38.384.20.2100261,119شار  
0.00.216.210.872.30.510025424گوند

0.00.0100.00.00.00.0100202 ساڵ14 ـ 10
0.00.013.114.172.80.010025532 ساڵ18 ـ 15
0.00.16.47.386.00.210026568ساڵ24 ـ 19
0.00.06.94.588.10.510026441 ساڵ30 ـ 25

0.00.19.610.679.60.1100251,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.718.914.365.50.710025117نە خوێنده وار

0.00.040.90.059.10.0100247تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.015.011.773.30.010025162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.00.014.610.974.50.010025325سە ره تایى
0.00.08.010.781.10.110025498ناوه ندى

0.00.02.73.693.10.610026241ئاماده یى
0.00.02.05.292.80.01002781(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.01.02.496.10.510028110بكالوريوس
0.00.00.00.0100.00.0100292خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0000هى تر
0.00.212.28.079.10.510025592دهۆك

0.00.06.98.284.70.310026410سلێمانى
0.00.08.69.981.50.010025541هە ولێر

0.00.08.98.882.10.2100261,543

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان ده رباره ى تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیرىى كردنى كوڕان  وه  تێكڕاى تە مە نى هاوسە رگیرى و   (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(5 ــ 8)خشتە ى

تایبە تمە ندییە كان
تێكڕاى تە مە ن بۆ 

هاوسە رگیریى 
كردنى كوڕان

-30)كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 

ساڵ  و ئە وانە ى (15
 (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  

ساڵ كە متره 

گروپە كانى تە مە ن

گرۆپە كانى تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیرى كردنى كوڕان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

0.00.531.821.246.60.0100231,119شار  
0.01.649.314.134.60.510022424گوند

0.00.0100.00.00.00.0100182 ساڵ14 ـ 10
0.00.540.222.137.20.010022532 ساڵ18 ـ 15
0.01.034.621.542.70.110023568ساڵ24 ـ 19
0.00.629.115.354.90.110023441 ساڵ30 ـ 25

0.00.837.321.840.10.1100221,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.02.960.18.927.40.710021117نە خوێنده وار

0.00.059.323.417.30.0100217تە نها ده خوێنێتە وه 
0.02.547.114.635.90.010022162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.01.541.718.438.40.010022325سە ره تایى
0.00.035.722.142.20.010023498ناوه ندى

0.00.024.921.953.20.010023241ئاماده یى
0.00.024.820.654.60.01002381(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.011.323.964.30.510024110بكالوريوس
0.00.00.00.0100.00.0100252خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0000هى تر
0.01.536.518.543.20.310022592دهۆك

0.00.332.320.247.20.010023410سلێمانى
0.00.536.620.542.40.010023541هە ولێر

0.00.735.019.944.40.1100231,543

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان ده رباره ى تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیرىى كردنى كچان وه  تێكڕاى تە مە نى هاوسە رگیرى و   (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(6 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

تێكڕاى تە مە ن بۆ گرۆپە كانى تە مە نى گونجاو بۆ هاوسە رگیریى كردنى كچان
هاوسە رگیرى 
كردنى كچان

-15)كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 

ساڵ  و ئە وانە ى  (30
 (15)هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  

ساڵ كە متره 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كچكوكۆنازانم  و زیاتر45 ـــ 23 ـــ 1كۆنازانم  و زیاتر45 ـــ 23 ـــ 1

95.43.40.11.010094.74.20.10.9100220.11,119شار  
92.26.00.21.510093.15.40.01.5100220.3424گوند

100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100220.02 ساڵ14 ـ 10
95.23.10.11.610093.84.30.31.5100120.1532 ساڵ18 ـ 15
95.43.50.01.110094.64.60.00.8100220.2568ساڵ24 ـ 19
93.85.20.40.710095.04.40.00.7100220.0441 ساڵ30 ـ 25

95.33.30.11.310094.24.40.21.2100120.21,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
90.95.80.03.210093.23.60.03.2100220.0117نە خوێنده وار

100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100210.07تە نها ده خوێنێتە وه 
94.74.50.00.810094.06.00.00.0100220.0162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

92.45.30.22.010093.14.30.62.0100220.2325سە ره تایى
96.73.10.00.110095.74.20.00.1100120.2498ناوه ندى

95.93.00.01.210094.24.60.01.1100120.3241ئاماده یى
94.62.80.02.610095.42.00.02.6100220.081(پە یمانگە )دبلوم 

93.94.21.30.610093.16.30.00.6100220.0110بكالوريوس
100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100120.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00000.00هى تر
91.56.80.21.510091.86.70.01.5100110.3592دهۆك

95.62.50.31.610094.43.70.31.6100220.1410سلێمانى
96.63.10.00.310096.43.50.00.1100220.0541هە ولێر

99.90.194.93.90100.094.44.40.11002.02.00.11543.0

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

تێكڕاى ژماره ى منداڵ

كچكور

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان ده رباره ى هە بوونى ژماره ى گونجاوى منداڵ لە  كوڕ و لە  كچ و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵ ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 

(7 ــ 8)خشتە ى 
كۆى ژمارەى مێینە  

تە مە ن 
ساڵ  و  (30-15)

ئە وانە ى هاوسە ردارن و 
ساڵ  (15)تە مە نیان لە  

كە متره 

بە راى تۆ ژماره ى گونجاوى مندااڵن چە نده  كە  ده تە وێت هە بن لە  كوڕ و لە  كچ
پێى باش نیە  

كە  منداڵى 
هە بێت

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كە متر لە  ساڵێك
كە متر لە

 ساڵ2  
كە متر لە

 ساڵ3  
كۆنازانمساڵ و زیاتر 3

0.07.931.258.82.11001,119شار  
0.010.324.061.54.1100424گوند

0.00.00.0100.00.01002 ساڵ14 ـ 10
0.09.834.352.23.7100532 ساڵ18 ـ 15
0.08.027.262.42.4100568ساڵ24 ـ 19
0.07.228.263.31.2100441 ساڵ30 ـ 25

0.08.930.657.53.01001,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.014.034.848.62.6100117نە خوێنده وار

0.035.40.064.60.01007تە نها ده خوێنێتە وه 
0.08.126.664.01.3100162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.09.330.058.62.0100325سە ره تایى
0.07.630.259.82.4100498ناوه ندى

0.08.425.563.13.0100241ئاماده یى
0.06.331.257.45.110081(پە یمانگە )دبلوم 

0.05.737.953.82.6100110بكالوريوس
0.00.050.050.00.01002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
0.014.636.546.52.3100592دهۆك

0.05.226.463.74.6100410سلێمانى
0.07.128.663.90.4100541هە ولێر

0.08.429.959.32.51001,543

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان لە سە ر ماوه ى گونجاوى نێوان بوونى دوو منداڵ و  بە گوێره ى  (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(8ــ 8)خشتە ى 

كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن ماوه ى گونجاوى نێوان دوو منداڵ چە نده 
ساڵ  و ئە وانە ى  (15-30)

هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
ساڵ كە متره  (15)

تایبە تمە ندییە كان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

سكپڕى زوو
 (پێشوه ختە   ) 

یە كە مین سكپڕى

خوێنبە ربوون لە  
ماوه ى سكپڕىى

تووش بوون 
بە  نە خۆشى  (زیان)

درێژخایە ن

بوونى كێشە ى 
تە ندروستى لە كاتى 

سكپڕى پێشتردا
كحولجگە ره  كێشان

سكپڕى دواى 
تە مە نى چل ساڵى

سكپڕى لە تە مە نى 
ساڵى كە متر18

4.014.614.17.223.216.18.15.6شار  
2.217.011.56.316.313.44.32.6گوند

0.0100.00.00.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
2.09.511.25.121.315.52.93.2 ساڵ18 ـ 15
3.917.313.16.926.816.48.15.7ساڵ24 ـ 19
5.418.317.29.516.614.711.86.5 ساڵ30 ـ 25

3.013.612.26.124.216.05.64.5 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
3.19.77.96.414.45.07.10.0نە خوێنده وار

0.017.923.40.018.49.20.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
0.813.911.56.417.511.76.82.6ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

1.613.76.55.415.312.45.33.8سە ره تایى
3.713.012.35.424.816.53.85.6ناوه ندى

4.718.017.99.530.521.17.44.4ئاماده یى
10.616.827.713.523.722.020.816.0(پە یمانگە )دبلوم 

5.424.823.29.416.616.019.36.0بكالوريوس
0.00.00.00.050.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
3.824.412.43.730.718.54.94.6دهۆك

5.58.019.56.514.712.39.97.6سلێمانى
1.715.58.510.023.016.96.72.7هە ولێر

3.715.013.67.121.915.67.45.1
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ى هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕى زیاترە  لە  

پارێزگاكان

گروپە كانى تە مە ن

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان لە سە ر هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕىى و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 

ئاستى 
خوێنده وارى

ژینگە 

هەرێمى کوردستان

هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕى چین

(9 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

زیاتر لە  پێنج جار 
سكپڕى

بە دخۆراكىسكپرى بە  دووانە 
كارى سە خت 

(قوڕس)
نازانمهی تر

1.60.222.659.421.99.31,119شار  
1.20.319.764.422.910.2424گوند

0.00.00.00.00.00.02 ساڵ14 ـ 10
0.90.217.257.717.518.5532 ساڵ18 ـ 15
2.40.123.557.724.56.2568ساڵ24 ـ 19
1.20.426.166.724.43.1441 ساڵ30 ـ 25

1.70.220.557.721.112.11,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
1.50.018.167.019.512.7117نە خوێنده وار

0.00.08.768.049.50.07تە نها ده خوێنێتە وه 
0.80.017.667.614.67.8162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.60.415.760.117.513.5325سە ره تایى
1.60.020.057.821.913.0498ناوه ندى

3.30.329.358.128.03.6241ئاماده یى
0.01.829.154.428.61.781(پە یمانگە )دبلوم 

2.20.034.966.524.73.8110بكالوريوس
0.00.00.050.050.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
1.40.016.356.411.79.5592دهۆك

1.70.426.153.923.014.5410سلێمانى
1.50.222.169.828.64.3541هە ولێر

1.50.222.160.322.19.51,543
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ی هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕى زیاترە  لە  

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

گروپە كانى تە مە ن

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان لە سە ر هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕىى و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن   
سە ره كییە كان

كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن هۆكاره كانى مە ترسى لە  ماوه ى سكپڕى چین
ساڵ  و  (15-30)

ئە وانە ى هاوسە ردارن و 
ساڵ  (15)تە مە نیان لە  

كە متره 

تایبە تمە ندییە كان

ئاستى 
خوێنده وارى

(9 ــ 8)تە واوكە رى خشتە ى  

ژینگە 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم جار و زیاتر9 جار5-8 جار4-1

31.821.146.60.61006.60.01,119شار  
32.510.656.00.91006.90.0424گوند

0.0100.00.00.01006.00.02 ساڵ14 ـ 10
10.642.347.10.01006.90.0532 ساڵ18 ـ 15
28.817.353.01.01006.80.0568ساڵ24 ـ 19
35.418.245.90.51006.60.0441 ساڵ30 ـ 25

26.520.452.20.81006.80.01,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
42.39.443.94.41006.20.0117نە خوێنده وار

36.20.063.80.01007.20.07تە نها ده خوێنێتە وه 
31.714.154.20.01007.00.0162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

30.319.049.90.71006.70.0325سە ره تایى
35.825.538.60.01006.20.0498ناوه ندى

21.027.052.00.01007.00.0241ئاماده یى
36.519.943.50.01006.40.081(پە یمانگە )دبلوم 

26.122.051.90.01007.20.0110بكالوريوس
0.00.0100.00.01009.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.000.00.00هى تر
32.111.455.90.61006.70.0592دهۆك

30.324.743.51.41006.60.0410سلێمانى
33.119.147.90.01006.90.0541هە ولێر

31.919.248.20.61006.70.01,543

سە ردانى بنكە ى 
تە ندروستى 

سە ره تایی ناكات

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵ كە متره  بە پێى ڕاوبۆچونیان لە سە ر ژماره ى  سە ردانیكردنیان بۆ بنكە كانى چاودێرى تە ندروستى  سە ره تایی  (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 
بە مە بە ستى پشكنین لە  ماوه ى سكپڕىى و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(10 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن
ساڵ  و ئە وانە ى  (30-15) 

هاوسە ردارن و تە مە نیان لە  
ساڵ كە متره  (15)

ژینگە 

تێكڕاى ژماره ى 
سە ردانیكردن

بە ڕاى تۆ پێویستە  ئافره تى سكپڕ چە ند جار بۆ پشكنین سە ردانى بنكە ى چاودێرى 
تە ندروستى سە ره تایی بكات

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆندۆمى ئافره تانكۆنۆمى پیاوانده رزىلە ولە بحە ب
بە ستنى بۆرى فالوب 

هە ڵگێڕاتە وه ى منداڵدانى )
(ئافره ت

بە ستنى بۆرى 
عقد )گوێزه ره وه ى تۆ 

(قنات المنوية

ڕیگرى سكپڕى لە  قۆڵ 
(الغرسات)

75.729.525.427.24.814.22.35.2شار  
78.826.323.024.05.823.63.73.6گوند

100.00.00.00.00.0100.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
57.214.510.97.71.59.20.61.1 ساڵ18 ـ 15
84.926.927.230.25.017.12.04.4ساڵ24 ـ 19
87.648.138.544.19.122.15.39.9 ساڵ30 ـ 25

71.521.019.419.43.313.31.42.8 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
76.927.518.820.40.822.86.40.8نە خوێنده وار

76.632.626.726.79.217.30.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
84.331.831.126.88.021.72.61.4ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

65.728.227.919.54.713.51.21.7سە ره تایى
69.818.118.117.51.813.31.63.0ناوه ندى

88.332.625.031.84.213.52.66.8ئاماده یى
90.345.032.353.17.220.42.612.4(پە یمانگە )دبلوم 

82.551.837.955.417.422.56.518.0بكالوريوس
100.0100.050.00.050.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
77.434.330.423.410.82.90.31.0دهۆك

75.330.521.031.13.515.83.58.8سلێمانى
76.523.525.124.32.325.53.13.7هە ولێر

76.328.925.026.65.015.92.54.9

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى کوردستان

تایبە تمە ندییە كان

ئە و ڕیگایانە  چین كە  ده یانزانى بۆ ڕێگرى لە  سكپڕى بە كاردێت

ژینگە 

ساڵ كە متره  بە پێى زانیاریان لە سە ر ڕێگاكانى ڕێگرى لە  سكپڕى  و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 

پارێزگاكان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى زانیارى لە سە ر ڕێگاكانى ڕێگریكردن لە  سكپڕى  زیاترە  لە  

(11 ــ 8)خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بە ربە ستى زێ 
(كە پ,ده موانە  )

شافی  /جیڵ/كە ف
زێ

شیرپێدانى مە مكى 
(L AM)

ڕێگرى كاتى سووڕى 
ڕۆژه  ئارامە كان  /مانگانە 

هە فتە ى دواى سووڕى )
(مانگانە 

نازانمهی ترفڕێدانى ده ره كى

0.40.60.62.339.11.417.91,119شار  
1.91.80.31.738.00.516.1424گوند

0.00.00.00.0100.00.00.02 ساڵ14 ـ 10
0.10.30.01.813.20.236.7532 ساڵ18 ـ 15
0.60.80.41.242.61.210.9568ساڵ24 ـ 19
1.51.41.43.864.12.53.7441 ساڵ30 ـ 25

0.40.50.21.528.40.723.31,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.81.50.03.645.04.217.6117نە خوێنده وار

0.00.00.00.073.30.00.07تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.90.01.954.50.09.9162ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

1.31.10.41.532.90.026.6325سە ره تایى
0.00.10.01.623.61.525.4498ناوه ندى

0.80.50.32.246.91.77.9241ئاماده یى
3.80.73.14.857.10.05.381(پە یمانگە )دبلوم 

0.51.92.33.361.72.63.3110بكالوريوس
0.050.050.00.050.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00هى تر
0.31.50.00.225.90.318.1592دهۆك

0.60.70.73.939.32.118.1410سلێمانى
1.10.40.91.747.91.016.6541هە ولێر

0.70.80.62.238.91.217.51,543

(11 ــ 8)تە واوكە رى خشتە ى 

كۆى ژمارەى مێینە  تە مە ن 
ساڵ  و  (15-30)

ئە وانە ى هاوسە ردارن و 
ساڵ  (15)تە مە نیان لە  

كە متره 

تایبە تمە ندییە كان

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

هەرێمى کوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

ساڵ كە متره  بە پێى زانیاریان لە سە ر ڕێگاكانى ڕێگرى لە  سكپڕى  و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (15)ساڵ  و ئە وانە ى هاوسە ردارن و تە مە نیان لە   (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى زانیارى لە سە ر ڕێگاكانى ڕێگریكردن لە  سكپڕى  زیاترە  لە  

ئە و ڕیگایانە  چین كە  ده یانزانى بۆ ڕێگرى لە  سكپڕى بە كاردێت

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆجیابووه وه بێوه ژن تە اڵقدراوهاوسە ردارسە ڵت

77.721.30.80.00.21001,641شار  
79.420.20.30.20.0100639گوند

99.70.30.00.00.0100739 ساڵ14 ـ 10
95.44.50.10.00.0100532 ساڵ18 ـ 15
70.029.00.80.00.2100568ساڵ24 ـ 19
31.865.12.20.20.7100441 ساڵ30 ـ 25

82.217.20.50.00.11001,100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
56.441.21.00.01.3100143نە خوێنده وار

51.548.50.00.00.01009تە نها ده خوێنێتە وه 
51.844.03.60.00.6100225ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

89.210.30.40.00.2100970سە ره تایى
83.116.70.00.20.0100499ناوه ندى

80.019.40.60.00.0100241ئاماده یى
47.750.51.80.00.010081(پە یمانگە )دبلوم 

53.946.10.00.00.0100110بكالوريوس
50.050.00.00.00.01002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.000هى تر
80.619.30.10.00.0100874دهۆك

80.318.70.50.20.3100627سلێمانى
73.125.61.20.00.1100779هە ولێر

78.021.10.70.00.21002,280 هەرێمى کوردستان

ساڵ بە  پێى بارى خێزانداریی و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  تە مە ن 

(12 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان
كۆى ژمارەى مێینە  بارى خێزانداریى بۆ مێینە 

تە مە ن 
ساڵ (30-10)

ژینگە 

پارێزگاكان

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم ساڵ و زیاتر24 ساڵ23 ـــ 21 ساڵ20 ـــ 18 ساڵ17 ـــ 15 ساڵ15كە متر لە  

1.827.732.426.211.90.010020366شار  
8.830.930.222.57.60.010019132گوند

100.00.00.00.00.00.0100142 ساڵ14 ـ 10
5.994.10.00.00.00.01001625 ساڵ18 ـ 15
4.037.641.916.50.00.010018175ساڵ24 ـ 19
1.818.129.132.718.30.010021296 ساڵ30 ـ 25

4.244.636.714.40.00.010018200 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
10.841.726.916.24.40.01001862نە خوێنده وار

0.036.250.413.40.00.0100184تە نها ده خوێنێتە وه 
4.942.336.212.34.40.010018103ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

2.948.527.315.06.30.010018110سە ره تایى
1.926.546.615.19.90.01001982ناوه ندى

0.08.850.037.33.90.01002048ئاماده یى
0.00.014.055.330.70.01002341(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.014.257.028.80.01002347بكالوريوس
0.00.00.00.0100.00.0100261خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.000هى تر
5.232.928.021.512.50.010019169دهۆك

1.419.835.528.015.20.010020122سلێمانى
3.132.531.425.87.30.010019207هە ولێر

3.028.332.025.611.20.010019498

ساڵ بە  گوێره ى تە مە نیان لە كاتى یە كە م هاوسە رگیری  و  تێكڕاى تە مە نیان لە كاتى هاوسە رگیرى كردنیان و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە   (30-10)   دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیرییان كردووه  لە  تە مە نى  
سە ره كییە كان

(13 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

تێكڕاى تە مە ن لە  گروپە كانى تە مە ن لە كاتى یە كە م هاوسە رگیرى
كاتى هاوسە ر 

گیریی كردن بۆ 
یە كە مین جار

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیرییان 

كردووه  لە  تە مە نى 
ساڵ (30-10) 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمنە خێربە ڵئ 

95.24.80.0100366شار  
93.46.60.0100132گوند

100.00.00.01002 ساڵ14 ـ 10
94.95.10.010025 ساڵ18 ـ 15
95.34.70.0100175ساڵ24 ـ 19
94.65.40.0100296 ساڵ30 ـ 25

95.34.70.0100200 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
87.112.90.010062نە خوێنده وار

100.00.00.01004تە نها ده خوێنێتە وه 
93.76.30.0100103ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

93.07.00.0100110سە ره تایى
97.82.20.010082ناوه ندى

95.24.80.010048ئاماده یى
97.52.50.010041(پە یمانگە )دبلوم 

100.00.00.010047بكالوريوس
100.00.00.01001خوێندنى بااڵ

0.00.00.000هى تر
90.19.90.0100169دهۆك

99.01.00.0100122سلێمانى
94.15.90.0100207هە ولێر

94.95.10.0100498

ساڵ بە   گوێره ى ئە نجامدانى پشكنینى پزیشكى بۆ خۆیان و هاوسە ره كانیان  (30-10)   دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیرییان كردووه  لە  تە مە نى  
پێش هاوسە رگیریی كردن و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

تایبە تمە ندییە كان
كۆى ژمارەى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى ئایا تۆ و هاوسە ره كە ت پشكنینى پزیشكیتان ئە نجامداوه  پێش هاوسە رگیرى كردن

-30)پێشتر هاوسە رگیرییان كردووه  لە  تە مە نى  

ساڵ (10

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

(14 ــ 8)جدول 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

گفتوگۆى 
/پرۆژه كانت/بیروڕات

پالنە كانت بۆ داهاتوو

گفتوگۆى كێشە كانى 
خوێندن/كار 

گفتوگۆى داهاتووى 
ئە وانە ى )منداڵە كانتان 

ئێستا یان لە دایك ده بن 
(باذن اهلل

گفتوگۆى پە یوه ندى 
تایبە تى نێوانتان 

پە یوه ندى هۆگرى )
گیانى نێوان 

(هاوسە ران

قسە كردن ده رباره ى 
ژیانى ڕۆژانە  

بە شێوه یە كى گشتى

73.062.071.166.678.293.34.51.0366شار  
73.461.975.463.683.794.92.30.5132گوند

0.00.00.00.063.6100.00.00.02 ساڵ14 ـ 10
61.959.455.358.685.692.42.50.125 ساڵ18 ـ 15
75.763.673.766.080.894.43.51.0175ساڵ24 ـ 19
73.061.772.667.177.993.24.63.1296 ساڵ30 ـ 25

74.063.171.465.181.494.23.30.6200 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
61.656.966.359.167.487.85.42.362نە خوێنده وار

72.336.286.685.7100.0100.00.00.04تە نها ده خوێنێتە وه 
68.156.767.556.168.587.98.84.2103ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

69.355.767.461.283.793.25.10.6110سە ره تایى
79.366.373.478.176.797.70.90.282ناوه ندى

67.564.174.563.185.994.63.10.648ئاماده یى
86.363.576.672.082.796.63.41.841(پە یمانگە )دبلوم 

83.378.781.875.492.098.90.00.047بكالوريوس
100.0100.0100.0100.0100.0100.00.00.01خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
81.166.578.869.575.198.80.60.1169دهۆك

85.882.084.985.984.394.80.01.0122سلێمانى
58.844.058.048.777.389.95.01.3207هە ولێر

73.162.071.966.179.293.64.10.9498

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

ئایا لە  باره ى ئە م بابە تانە وه  گفتوگۆ لە گە ڵ هاوسە ره كە ت ده كە یت
 ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار 

و ئە وانە ى پێشتر 
هاوسە رگیرییان كردووه  

لە  تە مە نى
ساڵ كە   (30-10)  

گفتوگۆ  ده كە ن  لە باره ى 
چە ند بابە تێكە وه  لە گە ڵ 

هاوسە ره كانیان

هەرێمى کوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

 ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار 
و ئە وانە ى پێشتر 

هاوسە رگیرییان كردووه  
لە  تە مە نى

ساڵ كە   (30-10)  
گفتوگۆ  ناكە ن  لە باره ى 
چە ند بابە تێكە وه  لە گە ڵ 

هاوسە ره كانیان

 ڕێژه ی ئە و 
ئافره تانە ى  كە   

پێشتر 
هاوسە رگیرییان 

كردووه  لە  تە مە نى  
ساڵ  (30-10)
بێوه ژن , تە اڵقدراو)

(جیابووه وه , 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بابە تى باسكراو لە گە ڵ هاوسە ر زیاترە  لە  

ساڵ بە  پێى گفتو گۆ كردنیان لە باره ى هە ندێك بابە تە وه  لە گە ڵ هاوسە ره كانیان بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)   دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیرییان كردووه  لە  تە مە نى  

(15 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و 

ئە وانە ى پێشتر 
هاوسە رگیرییان 

كردووه  لە  تە مە نى
ساڵ (30-10)  

پارێزگاكان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنۆمى پیاوانده رزىلە ولە بحە ب
كۆندۆمى 
ئافره تان

بە ستنى بۆرى فالوب 
هە ڵگێڕاتە وه ى منداڵدانى )

(ئافره ت

بە ستنى بۆرى 
عقد )گوێزه ره وه ى تۆ 

(قنات المنوية

ڕیگرى سكپڕى لە  قۆڵ 
(الغرسات)

61.616.48.91.218.82.61.80.00.0شار  
64.525.812.21.111.83.53.61.40.0گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
32.424.00.08.049.30.00.00.00.0 ساڵ18 ـ 15
61.223.18.00.018.93.41.80.80.0ساڵ24 ـ 19
65.315.210.71.515.52.52.40.00.0 ساڵ30 ـ 25

57.623.27.40.621.13.21.70.70.0 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
62.645.86.31.916.10.08.60.00.0نە خوێنده وار

50.40.0100.00.00.00.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
73.719.89.10.015.44.41.90.00.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

65.29.210.10.019.74.21.91.20.0سە ره تایى
58.621.612.23.215.51.42.40.00.0ناوه ندى

55.013.620.20.015.10.00.00.00.0ئاماده یى
64.014.60.00.029.04.30.00.00.0(پە یمانگە )دبلوم 

49.18.00.04.314.92.50.00.00.0بكالوريوس
100.00.00.00.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
59.321.012.20.031.512.21.00.00.0دهۆك

67.211.19.61.514.10.00.70.70.0سلێمانى
59.922.87.91.512.90.04.00.00.0هە ولێر

62.118.19.51.217.52.72.10.30.0 هەرێمى کوردستان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

ئە و هۆكارانە  چین كە  تۆ یان هاوسە ره كە ت بە كارى ده هێنن بۆ ڕێگری كردن لە  سكپڕى

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكارى بە كارهاتوو بۆ ڕێگریى لە  سكپڕیى زیاترە  لە  

پارێزگاكان

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن بە پێى جۆرى هۆكارى بە كارهاتوو و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)     ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 

(16 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

گروپە كانى تە مە ن

 ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 
ساڵ ئە وانە ى خۆیان و  (10-30)

هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى 
ڕێگری كردن لە  سكپڕى 

بە كارده هێنن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بە ربە ستى زئ 
(كە پ,ده موانە  )

 /جیڵ/كە ف
شافی زئ

شیرپێدانى 
(LAM)مە مكى 

ڕێگرى كاتى 
 /سووڕى مانگانە 

ڕۆژه  ئارامە كان 
هە فتە ى دواى )

نازانمهی ترفڕێدانى ده ره كى

0.00.00.02.558.32.10.0212352شار  
1.12.30.01.444.80.00.083129گوند

0.00.00.00.00.00.00.002 ساڵ14 ـ 10
0.00.00.00.059.90.00.0924 ساڵ18 ـ 15
0.60.60.02.851.80.70.0102170ساڵ24 ـ 19
0.00.30.02.157.82.30.0184285 ساڵ30 ـ 25

0.60.60.02.652.30.60.0111194 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.035.12.20.03860نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.00.024تە نها ده خوێنێتە وه 
0.01.00.00.055.61.90.06996ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.90.00.03.760.20.00.066105سە ره تایى
0.00.00.08.950.10.00.04581ناوه ندى

0.00.00.00.057.95.80.02647ئاماده یى
0.02.20.00.059.15.50.02540(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.00.00.077.10.00.02347بكالوريوس
0.00.00.00.0100.00.00.011خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هى تر
0.01.90.00.043.81.00.099168دهۆك

0.00.00.05.257.13.00.078116سلێمانى
0.50.00.01.061.41.00.0118197هە ولێر

0.20.40.02.355.91.70.0295481 هەرێمى کوردستان

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

كۆى ژمارەى مێینە  
تە مە ن

ساڵ (30-10) 

كۆى ژمارەى مێینە  هاوسە ردار 
ساڵ ئە وانە ى  (10-30)تە مە ن 

خۆیان و هاوسە ره كانیان 
هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  

سكپڕى بە كارده هێنن

ئە و هۆكارانە  چین كە  تۆ یان هاوسە ره كە ت بە كارى ده هێنن بۆ ڕێگری كردن لە  سكپڕى

تایبە تمە ندییە كان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكارى بە كارهاتوو بۆ ڕێگریى لە  سكپڕیى زیاترە  لە  

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن بە پێى جۆرى هۆكارى بە كارهاتوو و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)     ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 

(16 ــ 8)تە واوكە رى خشتە ى 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

پزیشكهە ردووكیانمێردژن
كارمە ندى 

تە ندروستى
كۆنازانمهی ترئە ندامانى خێزان

3.12.692.90.70.00.30.50.0100212شار  
9.35.084.50.00.00.01.20.010083گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
8.00.092.00.00.00.00.00.01009 ساڵ18 ـ 15
4.64.389.51.60.00.00.00.0100102ساڵ24 ـ 19
3.92.592.30.00.00.41.00.0100184 ساڵ30 ـ 25

4.84.089.71.50.00.00.00.0100111 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
8.07.184.90.00.00.00.00.010038نە خوێنده وار

0.00.0100.00.00.00.00.00.01002تە نها ده خوێنێتە وه 
4.04.287.80.00.01.12.90.010069ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

4.92.292.90.00.00.00.00.010066سە ره تایى
7.64.085.23.20.00.00.00.010045ناوه ندى

0.02.897.20.00.00.00.00.010026ئاماده یى
2.20.097.80.00.00.00.00.010025(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.0100.00.00.00.00.00.010023بكالوريوس
0.00.0100.00.00.00.00.00.01001خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.000هى تر
8.05.284.80.00.01.01.00.010099دهۆك

2.22.993.41.50.00.00.00.010078سلێمانى
3.92.093.10.00.00.01.00.0100118هە ولێر

4.23.091.30.50.00.20.60.0100295 هەرێمى کوردستان

كئ بڕیاری دا بە  بە كارهێنانى هۆكارى ڕێگرى لە  سكپڕیى
كۆى ژمارەى مێینە  هاوسە ردار 

ساڵ ئە وانە ى  (30-10)تە مە ن 
خۆیان و هاوسە ره كانیان 

هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى 
بە كارده هێنن

پارێزگاكان

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى بە كارده هێنن بە پێى الیە نى بڕیارده ر بە  بە كارهێنانى هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)     ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

(17 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

ئێستا سكپڕم
ئاره زووى هە بوونى 
منداڵى زیاتر ده كە ین

ره تكردنە وه ى لە  الیە ن 
هاوسە ره كە مە وه 

رێگرى ئاینیی
ترس لە  كاریگە ریە  

الوه كیە كان

38.449.438.13.20.01.5شار  
35.541.050.40.02.00.0گوند

100.0100.00.00.00.00.0 ساڵ14 ـ 10
67.648.528.423.10.00.0 ساڵ18 ـ 15
38.847.345.40.00.91.1ساڵ24 ـ 19
34.747.839.11.20.01.6 ساڵ30 ـ 25

42.447.542.04.60.80.9 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
37.436.963.10.03.20.0نە خوێنده وار

49.627.073.00.00.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
26.345.946.00.00.00.0ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

34.854.033.17.10.00.0سە ره تایى
41.432.240.43.40.04.6ناوه ندى

45.047.548.50.00.00.0ئاماده یى
36.059.031.30.00.00.0(پە یمانگە )دبلوم 

50.964.824.44.20.02.4بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.0هى تر
40.740.052.60.00.01.5دهۆك

32.858.427.80.00.03.1سلێمانى
40.146.040.95.80.70.0هە ولێر

37.948.040.12.70.31.3

-10)ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و  (30
هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری 

كردن لە  سكپڕى بە كارناهێنن

(18 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى بە كارناهێنن و بە پێى هۆكاره كانى بە كارنە هێنانى  ڕێگری كردن لە  سكپڕى و  بە گوێره ى  (30-10)  ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

لە بە ر چ هۆكاره كانى ڕێگرى لە  سكپڕى بە كارناهێنن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بە كارنە هێنانى هۆكاره كانى  ڕێگریى لە  سكپڕى زیاترە  لە  

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

ئامرازه كان 
بە رده ست نین

ئامرازه كان 
كاریگە ر نین

تێچووى زۆره 
بارو دۆخى 

تایبە ت
نازانمهی تر

0.00.00.53.96.40.5139352شار  
0.00.00.04.64.10.046129گوند

0.00.00.00.00.00.012 ساڵ14 ـ 10
0.00.00.00.00.00.01524 ساڵ18 ـ 15
0.00.00.04.25.01.168170ساڵ24 ـ 19
0.00.00.74.67.60.0101285 ساڵ30 ـ 25

0.00.00.03.44.00.983194 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.03.70.00.00.02260نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.00.024تە نها ده خوێنێتە وه 
0.00.00.02.65.50.02796ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

0.00.00.02.33.50.038105سە ره تایى
0.00.00.012.312.02.03681ناوه ندى

0.00.00.07.13.00.02147ئاماده یى
0.00.00.00.09.70.01540(پە یمانگە )دبلوم 

0.00.00.00.06.60.02447بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.001خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.000هى تر
0.00.01.51.57.41.568168دهۆك

0.00.00.04.66.20.038116سلێمانى
0.00.00.05.15.10.079197هە ولێر

0.00.00.44.06.00.4185481

ژینگە 

كۆى ژمارەى 
ئافره تان تە مە ن 

ساڵ (30-10)

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

(18-8)تە واوكە رى خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى  مێینە  هاوسە ردار تە مە نلە بە ر چ هۆكاره كانى ڕێگرى لە  سكپڕى بە كارناهێنن
ساڵ ئە وانە ى خۆیان و  (30-10) 

هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن 
لە  سكپڕى بە كارناهێنن

ساڵ ئە وانە ى خۆیان و هاوسە ره كانیان هۆكاره كانى ڕێگری كردن لە  سكپڕى بە كارناهێنن و بە پێى هۆكاره كانى بە كارنە هێنانى  ڕێگری كردن لە  سكپڕى و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە   (30-10)  ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار تە مە ن 
سە ره كییە كان

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بە كارنە هێنانى هۆكاره كانى  ڕێگریى لە  سكپڕى زیاترە  لە  

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمساڵ 27-30 ساڵ24-26 ساڵ21-23 ساڵ18-20 ساڵ15-17 ساڵ15كە متر لە  

79.40.211.836.925.921.63.50.010021292شار  
84.21.922.130.529.014.71.80.010020111گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.0000 ساڵ14 ـ 10
40.00.087.312.70.00.00.00.01001610 ساڵ18 ـ 15
76.01.121.149.224.44.10.00.010019135ساڵ24 ـ 19
86.00.27.430.028.429.04.90.010022258 ساڵ30 ـ 25

71.51.125.746.722.73.90.00.010019145 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
81.93.128.628.827.59.22.80.01002052نە خوێنده وار

86.60.00.041.858.20.00.00.0100203تە نها ده خوێنێتە وه 
88.20.024.244.022.79.10.00.01001991ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

83.90.921.147.819.76.54.00.01002091سە ره تایى
80.00.05.849.325.918.10.90.01002165ناوه ندى

75.20.00.041.631.025.81.60.01002237ئاماده یى
69.90.00.02.136.154.67.20.01002429(پە یمانگە )دبلوم 

71.30.00.00.034.057.98.00.01002434بكالوريوس
100.00.00.00.00.00.0100.00.0100271خوێندنى بااڵ

0-0.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
85.61.416.837.225.117.52.00.010020143دهۆك

79.60.68.932.226.728.13.60.01002198سلێمانى
77.90.015.837.827.015.83.60.010021162هە ولێر

80.20.513.735.726.520.43.20.010021403

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

(19 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

 
تێكراى تە مە ن لە  

كاتى لە  دایكبوونى 
منداڵى یە كە م

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر  هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  تە مە نى
ساڵى ومنداڵیان  (30-10) 

بووه 

ساڵى ومنداڵیان بووه  بە  پێى تە مە نیان لە كاتى منداڵبوونى یە كە م وه  تێكراى تە مە نىان لە  كاتى لە  دایكبوونى منداڵى یە كە م و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)  ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر  هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

 ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار و 
ئە وانە ى پێشتر  

هاوسە رگیریان كردووه  لە  
ساڵى  (10-30)تە مە نى 

ومنداڵیان بووه 

تە مە نت چە ند بو و كاتێ یە كە م منداڵت بوو

ژینگە 

ئاستى 
خوێنده وارى

گروپە كانى تە مە ن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم جار و زیاتر9 جار8 ـــ 5 جار4 ـــ 1هیچ جارێ

79.497.80.036.825.431.76.11006.2284292شار  
84.295.60.051.717.223.67.51005.2106111گوند

0.00.00.00.00.00.00.01000.000 ساڵ14 ـ 10
40.0100.00.044.835.919.30.01005.01010 ساڵ18 ـ 15
76.099.00.044.522.527.85.11005.8134135ساڵ24 ـ 19
86.096.60.036.724.231.97.21006.1246258 ساڵ30 ـ 25

71.599.00.044.623.527.24.81005.8144145 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
81.996.90.050.416.525.97.21004.95052نە خوێنده وار

86.6100.00.016.541.80.041.81003.933تە نها ده خوێنێتە وه 
88.296.70.041.124.326.68.01005.98791ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

83.999.30.042.921.032.63.61005.99091سە ره تایى
80.099.00.038.921.435.24.41006.16465ناوه ندى

75.294.20.032.121.338.38.31006.83637ئاماده یى
69.998.10.041.238.819.90.01005.52829(پە یمانگە )دبلوم 

71.395.00.026.631.530.311.61006.93134بكالوريوس
100.0100.00.00.00.0100.00.010016.011خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.01000.000هى تر
85.691.00.045.822.129.72.31005.4131143دهۆك

79.698.80.036.025.426.512.01006.29798سلێمانى
77.9100.00.038.823.733.54.01006.2162162هە ولێر

80.297.40.039.524.030.36.31006.0390403 هەرێمى کوردستان

ساڵى ومنداڵیان بووه  و چاودێرى و بە  دواداچوونى تە ندروستیان وه رگرتووه  لە  ماوه ى كۆتا سكپرى بە  پێى  ژماره ى جاره كانى سە ردانیكردنیان  لە  ماوه ى كۆتا سكپڕى وه  تێكڕاى  (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 
سە ردانیكردنیان و بە پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

تایبە تمە ندییە كان

  ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار 
و ئە وانە ى پێشتر 

هاوسە رگیریان كردووه  لە  
تە مە نى

ساڵى  (30-10) 
ومنداڵیان بووه 

 ژماره ى جاره كانى سە ردانیكردنیان  لە  ماوه ى كۆتا سكپڕى
تێكڕاى ژماره ى 

جاره كانى 
سە ردانیكردن

كۆى ژمارەى مێینە  هاوسە ردار و 
ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  تە مە نى
ساڵى ومنداڵیان بووه   (30-10) 

و چاودێرى و بە  دواداچوونى 
تە ندروستیان وه رگرتووه  لە  

ماوه ى كۆتا سكپرى

  ڕێژه ی مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  

ساڵى ومنداڵیان  (30-10)تە مە نى 
بووه  و چاودێرى و بە  دواداچوونى 
تە ندروستیان وه رگرتووه  لە  ماوه ى 

كۆتا سكپرى

(20 ــ 8)خشتە ى 

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیریان 

-30)كردووه  لە  تە مە نى 

ساڵى ومنداڵیان  (10
بووه 

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بنكە ى 
تە ندروستى

نۆرینگە ى میللى
نۆڕینگە ى 

تایبە ت
نە خۆشخانە ى 

حكومى
نە خۆشخانە ى 

تایبە ت
پە رستار یان 

مامان
هی تر

97.837.33.073.515.26.00.00.0284292شار  
95.632.81.968.524.75.10.00.0106111گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.000 ساڵ14 ـ 10
100.023.20.087.412.60.00.00.01010 ساڵ18 ـ 15
99.032.23.268.519.56.60.00.0134135ساڵ24 ـ 19
96.639.02.874.015.85.70.00.0246258 ساڵ30 ـ 25

99.031.62.969.819.06.10.00.0144145 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
96.929.23.859.630.61.60.00.05052نە خوێنده وار

100.00.00.083.50.016.50.00.033تە نها ده خوێنێتە وه 
96.734.30.057.324.711.10.00.08791ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

99.336.43.182.911.63.70.00.09091سە ره تایى
99.040.86.580.913.02.80.00.06465ناوه ندى

94.238.93.174.714.97.70.00.03637ئاماده یى
98.138.94.070.911.210.60.00.02829(پە یمانگە )دبلوم 

95.041.80.082.010.03.00.00.03134بكالوريوس
100.00.00.00.0100.00.00.00.011خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.000هى تر
91.025.12.155.320.39.80.00.0131143دهۆك

98.873.94.285.76.53.60.00.09798سلێمانى
100.012.92.271.923.45.40.00.0162162هە ولێر

97.436.52.872.616.95.90.00.0390403
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى الیە نى سە ردانیكراو زیاترە  لە  

ئاستى 
خوێنده وارى

كۆى ژمارەى مێینە  هاوسە ردار و 
ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  
ساڵى  (30-10)تە مە نى 

ومنداڵیان بووه  و چاودێرى و بە  
دواداچوونى تە ندروستیان 

وه رگرتووه  لە  ماوه ى كۆتا سكپرى

هەرێمى کوردستان

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  
ساڵى  (30-10)تە مە نى 

ومنداڵیان بووه 

ئە و الیە نانە  كئ بوون كە  سە ردانیت كرد بۆ وه رگرتنى چاودێرى تە ندروستى لە  ماوه ى سكپڕیت

ساڵى ومنداڵیان بووه  و چاودێرى و بە  دواداچوونى تە ندروستیان وه رگرتووه  لە  ماوه ى كۆتا سكپرى بە  پێى ئە و الیە نانە ى كە  سە ردانیكردووه   لە  ماوه ى  سكپڕى و  بە گوێره ى  (30-10)ڕێژه ى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

ڕێژه ى مێینە  هاوسە ردار و 
ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان 

ساڵى  (30-10)كردووه  لە  تە مە نى
ومنداڵیان بووه  و چاودێرى و بە  

دواداچوونى تە ندروستیان 
وه رگرتووه  لە  ماوه ى كۆتا سكپرى

(21 ــ 8)خشتە ى 

پارێزگاكان

گروپە كانى تە مە ن

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

نە خۆشخانە ى 
حكومی

نە خۆشخانە ى 
تایبە ت

بنكە ى چاودێرى 
تە ندروستى 
سە ره تایى

الى مامانى 
ڕێپێدراو

الى مامانى 
ڕێپێنە دراو 

(الجدة)

هی ترلە  ماڵە وه 

79.469.325.23.03.60.03.40.5292شار  
84.275.619.13.54.40.06.71.1111گوند

0.00.00.00.00.00.00.00.00 ساڵ14 ـ 10
40.064.16.30.029.60.00.00.010 ساڵ18 ـ 15
76.069.523.74.24.10.01.90.6135ساڵ24 ـ 19
86.071.124.92.62.60.05.20.6258 ساڵ30 ـ 25

71.569.122.53.95.90.01.80.6145 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
81.970.37.811.07.40.08.80.052نە خوێنده وار

86.6100.00.00.00.00.00.00.03تە نها ده خوێنێتە وه 
88.277.016.93.37.70.06.70.991ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

83.973.819.73.16.00.06.20.091سە ره تایى
80.077.417.51.00.00.01.82.465ناوه ندى

75.259.940.01.80.00.00.00.037ئاماده یى
69.969.132.61.90.00.00.00.029(پە یمانگە )دبلوم 

71.348.554.50.00.00.00.00.034بكالوريوس
100.00.0100.00.00.00.00.00.01خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
85.670.615.512.60.00.03.40.0143دهۆك

79.672.029.70.03.00.00.01.898سلێمانى
77.969.124.50.06.50.07.50.0162هە ولێر

80.270.424.13.13.70.04.00.6403
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى الیە نى سە ردانیكراو بۆ لە دایكبوون زیاترە  لە  

لە  كوێ منداڵە كانت بوو

ژینگە 

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى کوردستان

ساڵى ومنداڵیان بووه   بە  پێى ئە و شوێنانە ى سە ردانییان كردووه  بۆ لە دایكبوونى منداڵە كانیان و  بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)ڕێژه ى مێینە  هاوسە ردار و ئە وانە ى پێشتر هاوسە رگیریان كردووه  لە  تە مە نى 

(22 ــ 8)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ڕێژه ى مێینە  هاوسە ردار 
و ئە وانە ى پێشتر 

هاوسە رگیریان كردووه  لە
ساڵى  (30-10) تە مە نى  

ومنداڵیان بووه

كۆى ژمارەى مێینە  
هاوسە ردار و ئە وانە ى 
پێشتر هاوسە رگیریان 

كردووه  لە  
ساڵى  (30-10)تە مە نى 

ومنداڵیان بووه 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بەشى بارى خۆراك بۆ . 9
سااڵن (30-10)تە مە نى  

210 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

كۆلە  سە رووى كێشى گونجاوه كێشم گونجاوه كە متره  لە  كێشى گونجاو

15.062.023.0100شار  
13.667.319.2100گوند

12.468.718.9100نێر
16.957.525.5100مئ
13.368.618.1100ساڵ14 ـ 10
15.964.319.8100 ساڵ18 ـ 15
18.059.622.4100 ساڵ24 ـ 19
11.755.632.8100 ساڵ30 ـ 25

17.061.921.1100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
16.561.921.6100نە خوێنده وار

0.061.338.7100تە نها ده خوێنێتە وه 
15.658.525.9100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

13.167.819.1100سە ره تایى
18.259.822.0100ناوه ندى

17.257.924.9100ئاماده یى
8.258.433.4100(پە یمانگە )دبلوم 

11.453.435.3100بكالوريوس
50.050.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00هى تر
15.466.018.6100دهۆك

13.562.124.4100سلێمانى
15.561.722.7100هە ولێر

14.763.022.3100 هەرێمى كوردستان

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

(1 ــ 9)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ساڵى بە  پێی ڕاوبۆچونیان ده رباره ى كێشیان و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ڕات چیە  ده رباره ى كێشت

ژینگە 

211 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

كۆنە خێربە ڵئكۆگرنگ نیە كێشم ده پارێزمزیادكردنى كێشكە مكردنى كێش

28.216.143.612.110038.761.3100شار  
21.616.051.910.510027.972.1100گوند

24.414.549.511.610043.656.4100نێر
29.417.641.012.010030.169.9100مئ
22.913.147.516.610030.269.8100ساڵ14 ـ 10
23.817.948.79.610036.263.8100 ساڵ18 ـ 15
27.421.340.910.510042.357.7100 ساڵ24 ـ 19
11.712.742.07.710041.458.6100 ساڵ30 ـ 25

25.619.644.710.110039.360.7100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
23.816.049.011.210021.278.8100نە خوێنده وار

38.70.061.30.010032.667.4100تە نها ده خوێنێتە وه 
30.115.644.210.210026.473.6100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

23.313.547.815.410032.068.0100سە ره تایى
27.120.143.09.810040.259.8100ناوه ندى

28.521.242.18.210046.653.4100ئاماده یى
41.313.940.04.910054.545.5100(پە یمانگە )دبلوم 

44.413.438.14.110052.947.1100بكالوريوس
0.050.050.00.010050.050.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.000.00.00هى تر
20.914.851.912.510018.881.2100دهۆك

30.416.739.213.810049.350.7100سلێمانى
27.716.446.79.210035.864.2100هە ولێر

27.016.145.111.810036.763.3100 هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

ساڵى بە  پێی ئاره زووی گۆڕینى كێشی ئێستایان و هە ڵسان بە  ئە نجامدانى هە ر كارێك بۆ گە یشتن بە و كێشە ى ئاره زووى ده كە ن و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(2 ــ 9)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا ئاره زووى گۆڕینى كێشى ئێستات ده كە ى

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

هیچ كارێكت كردووه  بۆ گە یشتن بە م كێشە ى ئاره زووتە 

212 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

ده رمانى 
 /بە هێزكە ر 

ڤیتامینە كان

ده رمانى 
گیایى بۆ 

كە مكردن یان 
زیادكردنى 

كێش

ئە نجامدانى 
مە شق و 
ڕاهێنانى 
وه رزشى

كە مكردنە وه ى 
قە باره ى ژه مە  

خۆراك یان 
كە مكردنە وه ى 

ژه مە كان

ده رمانى 
ئاره زوو 
كردنى 

خواردن 
كردنە وه ى )

(شهیە 

چاودێریكردنى 
سیستە مى 

خۆراك لە گە ڵ 
پزیشك

ئە نجامدانى 
نە شتە رگە رى

چاودێریكردن 
لە الیە ن 

كە سێكى 
پسپۆڕ

هی تر

38.74.44.664.540.14.03.80.20.79.11,0943,151شار  
27.91.73.455.843.56.13.10.00.311.43371,241گوند

43.63.32.574.231.93.93.60.30.98.48152,133نێر
30.15.07.248.352.44.83.90.00.310.76162,259مئ
30.23.12.263.232.82.92.50.00.010.33771,474ساڵ14 ـ 10
36.23.13.662.540.74.13.40.30.512.63371,030 ساڵ18 ـ 15
42.36.06.165.139.26.44.60.89.94101,060 ساڵ24 ـ 19

11.741.43.66.361.852.13.74.50.01.24.0307828
39.34.74.963.939.95.34.00.30.711.17472,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان

21.21.90.040.059.44.05.00.00.017.833180نە خوێنده وار
32.60.050.050.00.00.00.00.00.00.0210تە نها ده خوێنێتە وه 

26.45.87.641.754.44.21.60.00.011.580327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت
32.03.63.760.135.53.93.20.20.09.85752,072سە ره تایى

40.23.33.267.938.44.53.20.00.611.33731,005ناوه ندى
46.67.94.867.742.34.84.90.61.77.9192443ئاماده یى

54.50.09.075.746.43.16.00.01.32.778155(پە یمانگە )دبلوم 
52.94.87.367.956.46.15.50.02.13.797198بكالوريوس

50.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.012خوێندنى بااڵ
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000هى تر
18.84.95.256.432.97.71.90.01.09.13101,665دهۆك

49.34.45.468.141.24.54.40.00.05.85901,220سلێمانى
35.83.22.858.642.42.73.30.41.414.95311,507هە ولێر

36.74.04.563.340.54.33.70.20.69.41,4314,392
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى كارى ئە نجامدراو بۆ گە یشتن بە  كێشى گونجاو زیاترە  لە  

هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

ساڵى بە  پێی كردنى هە ر كارێك  بۆ گە یشتن بە و كێشە ى ئاره زووى ده كە ن و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ئاره زووتە /چیت كردووه  بۆ گە یشتن بە م كێشە ى ویستوتە 

(3 ــ 9)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

ڕێژه یى وه اڵمده رانى 
تە مە ن

ساڵى كە  (30-10) 
هە ركارێكیان 

ئە نجامداوه  بۆ 
گە یشتن بە  كێشى 

نمونە یى

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

كۆى وه اڵمده رانى 
تە مە ن

ساڵى كە  (30-10) 
هە ركارێكیان 

ئە نجامداوه  بۆ 
گە یشتن بە  كێشى 

نمونە یى

ئاستى 
خوێنده وارى

213 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

كۆهە رگیزبە  ده گمە نهە ندێ جارزۆربە ى جار
57.919.813.58.7100شار  
64.918.011.06.1100گوند

60.318.812.97.9100نێر
58.220.013.28.6100مئ
63.920.29.96.0100ساڵ14 ـ 10
55.721.713.98.6100 ساڵ18 ـ 15
54.319.116.310.4100 ساڵ24 ـ 19
11.715.913.59.1100 ساڵ30 ـ 25

55.020.415.19.5100 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
61.418.711.28.7100نە خوێنده وار

87.00.06.07.0100تە نها ده خوێنێتە وه 
59.816.812.011.5100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

61.420.110.87.7100سە ره تایى
56.720.015.97.3100ناوه ندى

53.821.116.78.4100ئاماده یى
53.817.616.012.6100(پە یمانگە )دبلوم 

63.113.714.28.9100بكالوريوس
50.050.00.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00هى تر
59.916.015.38.8100دهۆك

59.820.011.98.3100سلێمانى
58.121.412.67.8100هە ولێر

59.219.513.18.2100

پارێزگاكان

ئایا ڕۆژانە  نانى بە یانى ده خۆیت

ژینگە 

هەرێمى كوردستان

ساڵى بە  پێی خواردنى ڕۆژانە ى ژه مە  خۆراكى بە یانیان  و بە گوێره ى  تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان(30-10)  دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

(4 ــ 9)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

214 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نازانم جار زیاتر10 جار9 ـــ 7 جار6 ـــ 4 جار3 ـــ 1

32.967.165.422.75.72.43.83.23,151شار  
54.345.772.014.92.70.59.92.61,241گوند

25.874.261.623.76.93.24.63.52,133نێر
47.452.672.619.03.00.74.62.72,259مئ
39.760.375.115.53.01.05.32.71,474ساڵ14 ـ 10
34.165.963.623.06.12.64.73.31,030 ساڵ18 ـ 15
32.567.558.629.35.42.83.93.51,060 ساڵ24 ـ 19
11.759.265.020.17.92.74.33.3828 ساڵ30 ـ 25

33.366.761.026.25.82.74.33.42,090 ساڵ24 ـ 15گروپى الوان
59.640.474.610.13.11.111.02.4180نە خوێنده وار

61.039.041.816.50.00.041.82.610تە نها ده خوێنێتە وه 
51.148.963.117.06.03.010.93.1327ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

38.861.271.417.34.32.14.92.92,072سە ره تایى
32.867.264.123.26.03.03.83.31,005ناوه ندى

23.576.548.840.97.10.82.53.6443ئاماده یى
32.767.367.721.04.04.13.33.2155(پە یمانگە )دبلوم 

34.665.475.314.47.30.03.02.7198بكالوريوس
0.0100.050.050.00.00.00.02.52خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00هى تر
42.357.766.821.23.91.17.12.91,665دهۆك

37.162.961.924.55.82.85.03.31,220سلێمانى
32.867.270.419.25.52.12.83.01,507هە ولێر

36.963.166.321.75.32.14.63.14,392

ساڵى بە  پێی ژماره ى جاره كانى خواردنى ژه مە  خۆراكى خێرا لە  هە فتە یە كدا و بە گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-10)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 

تێكڕاى ژماره ى ژه مە  هە فتە ى چە ند جار ژه مە  خواردنى خێرا ده خۆى
خۆراكى خێرا لە  

هە فتە یە كدا

(5 ــ 9)خشتە ى

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى كە  ژه مە  
خواردنى خیرا ده خۆن

ڕێژه ى ئە و 
وه اڵمده رانە ى كە  ژه مە  
خواردنى خیرا ناخۆن

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-10)تە مە ن 

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

پارێزگاكان

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى كوردستان

215 بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم



2019 -رووپێوى نیشتمانى هەرزەکاران و الوان   لە هەرێمى کوردستان 

بەشى تە ندروستى ده روونى و . 10
كۆمە اڵیە تى و كاتە  بە تاڵە كان بۆ 

سااڵن (30-15)كە سانى تە مە ن 

بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /  دەستەى ئامارى هەرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

تە ندروستىخوێندن
سە رو سیماى 

ده ره وه 
پە یوه ندى لە گە ڵ 
ڕه گە زى بە رامبە ر

 /چاودێرى كردنى خێزان 
چاودێرى كردنى مناڵ

كار
ئە نجامدانى ئاره زووه  

تایبە تیە كان
بە شداریكردن لە  
كارى بە  كۆمە ڵ

42.529.122.82.932.223.18.31.1شار  
30.330.319.22.137.520.35.21.6گوند

38.325.518.32.319.840.29.41.5نێر
41.932.825.53.145.36.66.11.0مئ
69.826.620.91.616.411.16.70.3 ساڵ18 ـ 15
37.829.323.52.532.224.28.21.3 ساڵ24 ـ 19
7.432.721.94.354.734.58.32.3 ساڵ30 ـ 25

53.528.022.22.124.417.87.40.8 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.031.56.50.061.917.530.60.0نە خوێنده وار

1.434.517.92.059.012.83.00.0تە نها ده خوێنێتە وه 
1.031.920.53.464.320.94.30.8ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

30.127.018.92.533.227.15.70.2سە ره تایى
63.624.819.71.920.817.88.20.5ناوه ندى

62.330.529.33.226.617.87.42.4ئاماده یی
1.539.228.84.448.334.410.12.8(پە یمانگە )دبلوم 

7.341.827.25.046.439.815.45.4بكالوريوس
50.050.050.00.050.050.00.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
40.437.413.65.532.719.64.60.0دهۆك

42.715.513.01.327.723.89.22.2سلێمانى
37.637.737.02.338.923.48.31.1هە ولێر

40.229.322.12.733.222.67.71.2

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ژینگە 

تایبە تمە ندییە كان

هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بایە تە كان زیاترە  لە  

ساڵى بە  پێى ڕاو بۆچونیان ده رباره ى ئە و بابە تانە ى كە  ئە ولە ویە تیان پێده ده ن لە  ئێستادا و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن  

ئە و بابە تە  گرنگانە  چین كە  ئە ولە ویە تیان پێده ده ى لە  ئێستادا

(1 ــ 10)خشتە ى 

217 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

ئە نتە رنێت و تۆره  
كۆمە اڵیە تیە كان

هی تركاروبارى سیاسیكاروبارى ئاینى
گرنگى بە  هیچ 

ناده م
نازانم

13.04.00.93.31.40.42093شار  
8.13.80.14.42.61.1825گوند

13.34.71.03.51.51.11387نێر
10.93.20.63.61.70.01531مئ
9.62.50.12.11.60.91030 ساڵ18 ـ 15
15.35.01.13.91.80.31060 ساڵ24 ـ 19
11.04.31.34.81.40.4828 ساڵ30 ـ 25

12.53.80.63.01.70.62090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.06.50.00.00.00.09نە خوێنده وار

4.51.41.24.57.12.2154تە نها ده خوێنێتە وه 
7.31.50.03.92.30.6235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

9.83.30.02.62.11.0719سە ره تایى
10.12.80.13.11.10.41002ناوه ندى

17.86.11.93.20.40.1443ئاماده یی
23.36.52.17.70.90.0155(پە یمانگە )دبلوم 

16.78.43.55.51.50.0198بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
10.34.30.61.82.01.11084دهۆك

11.63.60.93.21.80.7788سلێمانى
13.74.10.85.11.10.01046هە ولێر

12.13.90.83.51.60.62918

گروپە كانى تە مە ن

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (15-30)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ئە و بابە تە  گرنگانە  چین كە  ئە ولە ویە تیان پێده ده ى لە  ئێستادا

هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى بایە تە كان زیاترە  لە  

تایبە تمە ندییە كان

ساڵى بە  پێى ڕاو بۆچونیان ده رباره ى ئە و بابە تانە ى كە  ئە ولە ویە تیان پێده ده ن لە  ئێستادا و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)   ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن  

ڕه گە ز

ژینگە 

(1 ــ 10)تە واوكە رى خشتە ى 

218 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

سە ركە وتن لە  
خوێندن

پێكهێنانى 
خێزانێكى 
یە كگرتوو

باشتركردنى بارى 
كۆمە اڵیە تى

بە ده ستهێنانى 
كارێكى گونجاو

سە ركە وتن لە  كار
پێكهێنانى 

پرۆژه یە كى 
تایبە ت بە  خۆم

بە  ده ستهێنانى 
بروانامە ى بااڵ

باشتر كردنى بارى 
ئابوورى

41.323.111.735.812.38.510.620.2شار  
29.926.79.331.49.87.44.920.4گوند

34.922.07.737.618.38.57.119.5نێر
43.025.414.432.56.08.111.821.0مئ
66.317.08.329.88.07.712.311.6 ساڵ18 ـ 15
38.226.111.240.312.28.08.320.0 ساڵ24 ـ 19
7.429.114.934.516.09.37.731.2 ساڵ30 ـ 25

52.021.69.735.210.17.910.315.8 سأڵ24 ـ 15گروپى گە نجان
0.043.60.06.50.00.00.037.5نە خوێنده وار

0.532.313.425.27.35.50.033.7تە نها ده خوێنێتە وه 
2.231.916.623.88.56.20.639.5ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

29.225.99.526.913.27.84.720.7سە ره تایى
62.418.39.932.59.78.111.214.8ناوه ندى

61.119.89.644.011.68.215.813.6دواناوه ندى
3.531.520.160.117.112.26.829.9(پە یمانگە )دبلوم 

2.531.613.250.020.811.920.123.2بكالوريوس
0.050.050.050.00.050.00.0100.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
39.626.38.836.810.03.77.815.4دهۆك

42.914.110.430.614.88.35.913.5سلێمانى
35.131.913.838.110.111.414.330.4هە ولێر

39.223.811.235.011.88.39.520.3

ساڵى بە  پێى گرنگترین ئە و ئامانجانە ى هە وڵى بە دیهێنانى ده ده ن لە  داهاتووه یە كى نزیك و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)   ڕێژه ى كە سانى تە مە ن  

(2 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

گرنگترین ئامانجە كانت چین كە  ده تە وێت بە دیانبهینیت لە  داهاتووه یە كى نزیكدا

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى  ئامانجە كان زیاترە  لە  
هەرێمى كوردستان

پلە ى خوێنده وارى

پارێزگاكان

219 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بە شداریكردن لە  ژیانى 
گشتى

دروستكردنى 
خانوویە كى 

سە ربە خۆ

چوون بۆ واڵتێكى 
تر

نازانمهیچ ئامانجێكم نیە هی تر

1.918.87.89.33.10.32093شار  
1.114.36.210.17.31.0825گوند

1.621.36.611.64.10.51387نێر
1.914.88.37.43.60.51531مئ
0.57.36.38.43.70.61030 ساڵ18 ـ 15
1.717.38.58.83.70.21060 ساڵ24 ـ 19
3.331.67.711.44.20.6828 ساڵ30 ـ 25

1.112.47.48.63.70.42090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.037.10.07.56.917.59نە خوێنده وار

0.929.46.114.012.71.1154تە نها ده خوێنێتە وه 
1.735.87.718.56.31.6235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

1.121.79.510.06.00.6719سە ره تایى
1.511.27.28.22.80.11002ناوه ندى

0.910.84.57.01.10.1443ئاماده یی
3.628.05.78.01.40.9155(پە یمانگە )دبلوم 

5.820.011.08.32.30.0198بكالوريوس
0.050.050.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
1.212.06.04.24.11.21084دهۆك

2.28.44.03.66.20.4788سلێمانى
1.631.512.018.71.30.01046هە ولێر

1.717.97.59.43.80.52918

ساڵى بە  پێى گرنگترین ئە و ئامانجانە ى هە وڵى بە دیهێنانى ده ده ن لە  داهاتووه یە كى نزیك و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)   ڕێژه ى كە سانى تە مە ن  

(2 ــ 10)تە واوكە رى خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى گرنگترین ئامانجە كانت چین كە  ده تە وێت بە دیانبهینیت لە  داهاتووه یە كى نزیكدا
ساڵى  (30-15)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى  ئامانجە كان زیاترە  لە  
هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

220 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمخراپتر بووه وه ك خۆى ماوه تە وه باشتر بووه 

59.625.115.10.3100شار  
59.324.516.00.2100گوند

53.327.718.70.2100نێر
65.122.512.10.3100مئ
66.220.413.10.3100 ساڵ18 ـ 15
58.426.315.00.2100 ساڵ24 ـ 19
52.828.718.20.3100 ساڵ30 ـ 25

62.223.414.10.3100 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
24.068.57.50.0100نە خوێنده وار

41.428.828.21.6100تە نها ده خوێنێتە وه 
50.227.222.30.3100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

57.324.418.10.2100سە ره تایى
61.624.014.20.2100ناوه ندى

64.824.111.00.1100ئاماده یی
61.924.813.30.0100(پە یمانگە )دبلوم 

65.026.87.40.8100بكالوريوس
50.00.050.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00هى تر
57.523.618.40.6100دهۆك

59.723.116.90.3100سلێمانى
60.827.711.40.1100هە ولێر

59.524.915.30.3100

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ساڵى  ئە وانە ى كە  ده توانن بڵین ژیانیان باشتر بووه  یان هە روه كو خۆی ماوه تە وه  یان خراپتر بووه  بە  شێوه یە كى  گشتى و بە   (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن  
گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(3 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بە  بە راوورد بە م كاتە ى ساڵى رابردوو ده توانیت بڵێیت كە  ژیانت باشتر بووه  یان هە روه ك خۆى ماوه تە وه  یان خراپتر 
بووه 

پارێزگاكان

ئاستى 
خوێنده وارى

221 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمخراپتر ده بێتوه كو خۆى ده مێنێتە وه باشتر ده بێت

71.111.65.611.6100شار  
74.010.35.99.8100گوند

67.013.48.011.7100نێر
75.99.53.610.9100مئ
76.09.54.110.3100 ساڵ18 ـ 15
69.611.87.011.6100 ساڵ24 ـ 19
69.013.15.912.0100 ساڵ30 ـ 25

72.810.75.611.0100 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
61.213.80.025.0100نە خوێنده وار

62.215.27.615.0100تە نها ده خوێنێتە وه 
67.414.19.09.5100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

69.312.67.011.1100سە ره تایى
74.79.65.410.3100ناوه ندى

72.212.44.311.1100ئاماده یی
72.88.34.014.9100(پە یمانگە )دبلوم 

73.011.03.212.8100بكالوريوس
100.00.00.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00هى تر
65.412.96.615.1100دهۆك

69.512.16.412.0100سلێمانى
78.09.64.48.0100هە ولێر

71.711.45.711.3100

ڕه گە ز

هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى  ئە وانە ى كە  ده توانن بڵین لە  ئێستا بە دواوه   بۆ ماوه ى ساڵیك ژیانیان باشتر ده بێت  یان هە روه كو خۆی ده مێنێتە وه  یان خراپتر  (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن  
ده بێت   بە  شێوه یە كى  گشتى و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(4 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

 لە  ئێستا بە دواوه  و بۆ ماوه ى ساڵیك  پێشبینى ده كە یت كە  ژیانت باشتر ده بێت یان هە روه كو خۆی ده مێنێتە وه  یان خراپتر 
ده بێت   بە  شێوه یە كى  گشتى

ژینگە 

222 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كاروبارى دارایى
كاروبارى 

تە ندروستى
خوێندنجێگیركردنى كار

بارودۆخى هە رێمى 
هەرێمى كوردستان

یە كێك لە  
ئە ندامانى خیزان

نازانمدڵە ڕاوكێم نیە هی تر

13.613.714.329.312.814.46.120.72.82,093شار  
10.09.99.018.010.813.08.634.73.5825گوند

14.38.821.318.313.68.66.327.75.51,387نێر
11.716.86.035.111.419.26.819.30.61,531مئ
6.86.76.347.96.39.45.523.24.11,030 ساڵ18 ـ 15
11.412.913.925.613.914.26.723.82.81,060 ساڵ24 ـ 19
22.420.821.13.818.019.97.622.91.6828 ساڵ30 ـ 25

9.19.910.136.610.211.86.123.53.52,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
24.00.06.50.00.030.90.045.017.59نە خوێنده وار

15.116.09.00.013.718.27.232.05.3154تە نها ده خوێنێتە وه 
22.319.49.20.310.326.25.227.93.1235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

11.510.412.217.412.010.88.131.14.5719سە ره تایى
8.29.89.345.98.611.34.919.62.51,002ناوه ندى

14.014.013.641.315.411.77.117.61.7443ئاماده یی
21.520.326.20.022.425.17.822.11.5155(پە یمانگە )دبلوم 

19.020.431.53.718.919.18.619.31.0198بكالوريوس
100.050.050.00.050.050.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
8.510.66.022.521.12.43.134.07.11,084دهۆك

17.515.719.730.79.020.17.713.41.6788سلێمانى
11.411.911.826.710.016.27.726.01.41,046هە ولێر

13.013.013.327.112.414.16.523.32.92,918

ساڵى و  بە پێى  دیاریكردنیان بۆ ئە و بابە تانە ى كە  ده بنە  هۆى دڵە راوكێیان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن  

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو پێكە وتن

(5 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

ڕه گە ز

گرنگترین ئە و بابە تانە  چین كە  ده بنە  هۆى دلە ڕاوكێت

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ى  بابە تە كانى دڵە ڕاوكئ زیاترە  لە  

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

223 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

السایكردنە وه ى یە كێك 
لە  دایك یان باوك یان 

هە ردووكیان

نزیكبوونە وه  لە گە ڵ 
هاوتە مە نە كان

هە ڵسوكە وتكردن 
لە گە ل كێشە كان 

بە شێوه یە كى باشتر
لێكترازانى خێزان

بە سە ربردنى كاتى 
بە تاڵ

(مۆده )نە ریت هە ستكردن بە  خۆشى

كاریگە رى ده زگاكانى 
ڕاگە یاندن و 

پە یوه ندییە كان
13.039.510.115.715.416.79.33.2شار  
11.834.110.28.89.312.06.13.3گوند

13.040.98.111.714.520.011.22.2نێر
12.536.312.016.814.012.16.34.1مئ
11.340.310.113.912.615.07.92.6 ساڵ18 ـ 15
13.138.910.215.615.115.49.43.1 ساڵ24 ـ 19
14.135.710.213.515.317.68.74.2 ساڵ30 ـ 25

12.239.610.114.713.915.28.72.8 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.06.96.96.90.06.56.90.0نە خوێنده وار

11.026.45.210.38.57.61.42.8تە نها ده خوێنێتە وه 
7.035.79.014.58.413.58.02.5ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

10.632.56.711.310.915.17.62.0سە ره تایى
13.341.012.014.015.016.29.52.6ناوه ندى

15.645.412.316.416.318.210.74.8ئاماده یی
16.741.311.021.122.418.15.56.3(پە یمانگە )دبلوم 

14.338.911.018.020.117.211.55.0بكالوريوس
50.050.00.0100.050.050.00.050.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
20.743.310.77.814.515.514.22.9دهۆك

12.628.910.815.815.418.05.13.0سلێمانى
7.544.89.117.413.014.08.53.7هە ولێر

12.738.510.114.414.315.98.73.2

   ' ساڵى بە  پێى ڕاوبۆچوونیان بۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول لە الیە ن الوانە وه  و بە  پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى كە سانى تە مە ن 

(6 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بە راى تۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول چین لە الیە ن الوانە وه 

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول زیاترە  لە  

224 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بێكارىهە ژارى
الوازى ڕێگرى یاسایى و 

ڕه وشتى
هە بوونى ئە و ماددانە  بە  

نرخێكى هە رزان
نازانمهی تر

16.245.08.78.714.93.42,093شار  
17.150.48.05.816.56.5825گوند

13.345.38.58.614.13.81,387نێر
19.246.78.77.816.24.11,531مئ
12.637.68.15.513.36.91,030 ساڵ18 ـ 15
16.849.28.910.316.22.71,060 ساڵ24 ـ 19
20.452.28.78.716.22.0828 ساڵ30 ـ 25

14.843.58.58.014.74.82,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
17.524.00.00.019.642.59نە خوێنده وار

18.437.79.23.816.710.6154تە نها ده خوێنێتە وه 
23.753.74.97.512.34.8235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

16.344.96.73.614.07.2719سە ره تایى
13.441.97.98.616.13.01,002ناوه ندى

19.149.69.712.114.81.1443ئاماده یی
16.754.613.413.915.40.0155(پە یمانگە )دبلوم 

16.052.414.511.216.91.3198بكالوريوس
50.050.050.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
14.637.49.07.911.05.71,084دهۆك

13.950.18.07.514.74.6788سلێمانى
20.047.78.99.118.52.21,046هە ولێر

16.446.08.68.215.24.02,918

   ' ساڵى بە  پێى ڕاوبۆچوونیان بۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول لە الیە ن الوانە وه  و بە  پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى كە سانى تە مە ن 

(6 ــ 10)تە واوكە رى خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى بە راى تۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول چین لە الیە ن الوانە وه 
 (30-15)تە مە ن

ساڵى گونجاو بۆ 
چاو پێكە وتن

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كانى خواردنە وه ى كحول زیاترە  لە  
هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

225 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

السایكردنە وه ى یە كێك 
لە  دایك یان باوك یان 

هە ردووكیان

نزیكبوونە وه  لە گە ڵ 
هاو تە مە نە كان

هە ڵسوكە وتكردن 
لە گە ل كێشە كان 

بە شێوه یە كى باشتر
لێكترازانى خێزان

بە سە ربردنى كاتى 
بە تاڵ

(مۆده )نە ریت هە ستكردن بە  خۆشى

كاریگە رى ده زگاكانى 
ڕاگە یاندن و 

پە یوه ندیە كان
8.237.17.713.312.214.15.53.7شار  
8.831.36.17.38.212.53.32.8گوند

7.439.35.18.810.314.05.92.1نێر
9.133.19.515.312.413.64.34.9مئ
7.536.27.011.810.413.64.62.4 ساڵ18 ـ 15
9.437.67.712.512.814.34.93.4 ساڵ24 ـ 19
7.933.97.512.310.813.45.75.3 ساڵ30 ـ 25

8.536.97.412.211.713.94.82.9 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.06.96.96.90.06.90.00.0نە خوێنده وار

11.520.13.37.47.511.53.31.8تە نها ده خوێنێتە وه 
5.433.44.88.911.615.05.43.8ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

6.429.95.38.59.313.84.51.9سە ره تایى
9.339.07.611.910.712.45.12.5ناوه ندى

9.941.510.914.514.416.05.64.5ئاماده یی
5.844.19.517.716.316.76.48.8(پە یمانگە )دبلوم 

8.835.99.321.613.513.65.27.7بكالوريوس
50.0100.00.050.050.00.00.050.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هى تر
16.140.77.06.610.914.87.92.0دهۆك

7.128.68.213.511.415.63.42.9سلێمانى
4.240.46.914.611.811.24.75.3هە ولێر

8.336.17.412.211.413.85.13.6
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ی هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان زیاترە  لە  

ساڵى بە  پێى ڕاوبۆچوونیان بۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان لە الیە ن الوانە وه  و بە پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(7 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

بە راى تۆ  هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان چین لە الیە ن الوانە وه 

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

226 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

بێكارىهە ژارى
الوازى ڕێگرى یاسایى و 

ڕه وشتى
هە بوونى ئە و ماددانە  بە  

نرخێكى هە رزان
نازانمهی تر

12.235.69.14.911.710.12,093شار  
11.438.69.23.312.115.7825گوند

7.332.78.63.69.113.81,387نێر
16.339.39.55.514.28.71,531مئ
9.930.17.84.09.615.81,030 ساڵ18 ـ 15
12.037.38.65.012.69.11,060 ساڵ24 ـ 19
14.842.111.34.713.58.0828 ساڵ30 ـ 25

10.933.78.24.511.112.42,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.024.00.00.019.649.09نە خوێنده وار

13.229.19.23.89.521.9154تە نها ده خوێنێتە وه 
17.743.04.62.09.115.3235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

11.534.66.41.910.717.1719سە ره تایى
9.633.37.85.511.010.01,002ناوه ندى

15.338.811.96.612.45.3443ئاماده یی
12.242.211.67.617.44.5155(پە یمانگە )دبلوم 

11.241.919.85.216.93.7198بكالوريوس
100.050.050.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00هى تر
9.526.910.42.57.217.41,084دهۆك

10.441.08.35.113.310.1788سلێمانى
15.337.59.05.513.37.91,046هە ولێر

12.036.29.14.611.811.12,918
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ی هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان زیاترە  لە  

ساڵى بە  پێى ڕاوبۆچوونیان بۆ هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان لە الیە ن الوانە وه  و بە پێى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(7 ــ 10)تە واوكە رى خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى بە راى تۆ  هۆكاره كانى خواردنە وه ى مادده  هێوركە ره وه كان و هۆشبە ره كان چین لە الیە ن الوانە وه 
ساڵى  (30-15)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

227 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

نێرگە لە  كێشانجگە ره  كێشان
كێشانى نیرگە لە ى 

ئە لكترۆنى

هە ڵمژینى مادده ى 
توینە رى هۆشبە ر 

بە تنزین یان )وه كو 

خواردنى مادده  
هێور كە ره وه كان 

, كوداین, فالیوم)
خواردنە وه ى كحول

حشیشە  یان مادده  
هۆشبە ره كان

هی تر

95.176.724.51.01.526.92.70.121.52,093شار  
98.064.414.50.70.921.71.40.014.7825گوند

98.584.330.51.22.037.13.80.05.91,387نێر
92.161.312.20.80.511.40.70.233.31,531مئ
95.471.418.70.60.713.91.40.327.11,030 ساڵ18 ـ 15
96.275.424.61.11.829.93.00.016.21,060 ساڵ24 ـ 19
95.475.823.81.21.633.42.80.017.0828 ساڵ30 ـ 25

95.973.621.90.91.322.62.30.121.62,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
100.060.80.00.00.00.00.00.021.19نە خوێنده وار

91.446.66.20.70.615.22.20.048.2154تە نها ده خوێنێتە وه 
97.452.311.81.21.614.71.60.022.8235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

95.968.817.91.21.519.62.30.219.6719سە ره تایى
96.479.124.30.90.425.62.50.122.51,002ناوه ندى

94.681.532.00.81.932.83.40.015.6443ئاماده یی
96.080.021.32.15.032.30.90.017.2155(پە یمانگە )دبلوم 

96.085.727.90.40.442.82.50.019.8198بكالوريوس
0.00.00.00.0100.0100.00.00.050.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
97.965.519.32.10.818.91.40.111.81,084دهۆك

94.382.227.40.61.836.53.40.023.0788سلێمانى
95.473.020.00.51.320.62.30.123.21,046هە ولێر

95.774.222.51.01.425.92.40.120.32,918

(8 ــ 10)خشتە ى  

تایبە تمە ندییە كان

پارێزگاكان

ساڵى بە  پێى ناسینىان بە الیە نى كە مە وه  یە كێك لە  هاوتە مە نیان كە  خوویە كى دیاریكراویان هە یە  (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

ژینگە 

ڕه گە ز

كۆى وه اڵمده رانى 
 (30-15)تە مە ن

ساڵى گونجاو بۆ 
چاو پێكە وتن

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى ناسینى كە سێك بە الیە نى كە مە وه  زیاترە  لە  
هەرێمى كوردستان

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

خواره وه  بكات (العادات)ئایا بە  الیە نى كە مە وه  كە سێكى هاوتە مە نى خۆت ده ناسى یە كێك لە م خوانە ى 
هیچ كە سیك 

ناناسم

228 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

نێرگە لە  كێشانجگە ره  كێشان
كێشانى 

نیرگە لە ى 
ئە لكترۆنى

هە ڵمژینى مادده ى توینە رى 
بە نزین یان )هۆشبە ر وه كو 

(تە نە ر یان سیكۆتین

خواردنى مادده  هێور 
, كوداین, فالیوم)كە ره وه كان 
(ریفورتیل,ارتین

خواردنە وه ى 
كحول

حشیشە  یان 
مادده  

هۆشبە ره كان
هی تر

76.848.25.80.30.37.30.30.373.82,093شار  
79.941.42.50.00.03.50.00.474.8825گوند

79.246.35.10.20.26.90.20.248.91,387نێر
51.557.56.60.00.02.60.01.296.81,531مئ
75.449.34.40.90.93.40.90.081.91,030 ساڵ18 ـ 15
74.351.68.20.00.06.70.00.770.01,060 ساڵ24 ـ 19
82.739.62.20.00.08.90.00.069.5828 ساڵ30 ـ 25

74.750.86.80.30.35.50.30.475.82,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.00.00.00.00.076.6154نە خوێنده وار

87.720.80.00.00.02.50.00.0100.09تە نها ده خوێنێتە وه 
81.424.21.70.00.01.40.00.078.0235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

84.241.25.40.80.85.60.80.069.9719سە ره تایى
72.953.55.60.00.07.20.00.975.11,003ناوه ندى

71.954.69.10.00.06.00.00.074.5443ئاماده یی
65.964.15.60.00.04.80.00.070.7155(پە یمانگە )دبلوم 

87.938.50.00.00.018.70.00.076.3198بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.0100.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
88.232.22.70.00.03.90.00.076.51,084دهۆك

70.756.97.50.50.511.00.50.572.3788سلێمانى
78.045.54.30.00.03.70.00.274.11,046هە ولێر

77.447.05.20.20.26.60.20.374.02,918

بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (هتد...حشیشە ,نێرگە لە ,جگە ره  كێشان )ساڵى ئە وانە ى ئە زموونى یە كێك لە م كردارانە یان كردووه   (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(9 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

ژینگە 

ئایا ئە زمونت هە یە  لە گە ڵ هە ر یە كێك لە م كردارانە ى خواره وه 

هیچم تاقى 
نە كردۆتە وه 

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

ڕه گە ز

229 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆ  جگە ره 20زیاتر لە    جگە ره 20 ــ 11 جگە ره 10 ــ 5 جگە ره 5كە متر لە  

20.128.017.138.116.81004272,093شار  
20.125.514.843.815.9100166825گوند

40.425.217.040.717.21005711,387نێر
1.781.610.74.92.8100221,531مئ
13.739.319.332.98.51001441,030 ساڵ18 ـ 15
22.323.819.638.218.31002391,060 ساڵ24 ـ 19
25.223.811.744.420.1100210828 ساڵ30 ـ 25

18.129.619.536.214.71003832,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.00.0009نە خوێنده وار

20.522.10.044.433.510031154تە نها ده خوێنێتە وه 
17.910.625.235.328.910041235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

25.318.020.242.819.1100185719سە ره تایى
18.131.114.438.815.71001851,002ناوه ندى

18.331.920.536.710.910080443ئاماده یی
19.342.911.927.817.410031155(پە یمانگە )دبلوم 

20.847.512.639.90.010040198بكالوريوس
0.00.00.00.00.0002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.0000هى تر
20.718.420.742.918.01002241,084دهۆك

19.642.912.233.711.1100156788سلێمانى
20.219.118.241.721.01002131,046هە ولێر

20.127.616.739.116.61005932,918

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى كوردستان

پارێزگاكان

ساڵى ئە وانە ى جگە ره  ده كێشن و ژماره ى جگە ره ى كێشراوى رۆژانە  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى  تە مە ن 

(10 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى 
 (30-15)تە مە ن

ساڵى گونجاو بۆ 
چاو پێكە وتن

ژینگە 

 ڕێژه ى  وه اڵمده رانى
ساڵى (15-30)تە مە ن   

 ئە وانە ى جگە ره 
ده كێشن

 ژماره ى وه اڵمده رانى ژماره ى جگە ره  كێشان لە ڕۆژێكدا
 (15-30) تە مە ن
 ساڵى ئە وانە ى
جگە ره  ده كێشن

ڕه گە ز

230 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانم ساڵ25-30 ساڵ20-24 ساڵ15-19 ساڵ15كە متر لە  

29.046.617.03.93.5100161,553شار  
39.449.47.51.62.210015619گوند

32.347.014.83.02.910016684نێر
10.149.622.49.58.5100181,488مئ
50.746.50.00.02.810014843 ساڵ18 ـ 15
26.650.219.30.03.910016747 ساڵ24 ـ 19
21.643.921.410.12.910018582 ساڵ30 ـ 25

35.648.812.10.03.5100151,590 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
35.442.29.83.98.710016119نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.0009تە نها ده خوێنێتە وه 
40.433.814.75.26.010016186ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

38.549.76.32.13.410015505سە ره تایى
33.852.710.52.01.010016753ناوه ندى

21.046.227.02.03.810017335ئاماده یی
14.433.234.311.16.910019111(پە یمانگە )دبلوم 

13.040.633.110.03.310019152بكالوريوس
0.00.00.00.00.0002خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.0000هى تر
42.244.39.51.22.810015830دهۆك

27.545.519.24.93.010017567سلێمانى
27.550.614.73.23.910016775هە ولێر

30.947.115.33.43.3100162,172

هە بووه  بە  پێى ئە و تە مە نە ى ده ستیان پێكردووه  و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (نێرگە لە ى ئە لكترۆنى,نێرگە لە ,جگە ره  )ساڵى ئە وانە ى ئە زموونى كێشانى  یە كێك لە   (30-15)ڕێژه ى  وه اڵمده رانى تە مە ن 
(11 ــ 10)جدول 

تایبە تمە ندییە كان

كردووه  (نێرگە لە ى ئە لكترۆنى,نێرگە لە ,جگە ره  )لە  چ تە مە نێك ده ستت بە  كێشانى 
تێكراى تە مە نى ئە وانە ى 

ده ستیان بە م كارانە  كردووه 

كۆى  وه اڵمده رانى تە مە ن 
 ساڵى كە  هە ر 30-15

یە كێك لە و كارانە یان 
ئە زموون كردووه  

(هتد...,كێشان )

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

231 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

دایك و باوك
براو 

خوشكە كان
هاوسە ر

خزم و 
هاوڕێیان

بڕیارى خۆم
ناوه نده كانى 

ڕاگە یاندن

ده ستە ى وانە  
بێژان 

(مامۆستایان)

پزیشك یان 
كارمە نده  

تە ندروستیە كان
هی تر

20.163.126.57.37.711.837.90.00.51.036.62,093شار  
20.174.617.24.51.28.741.00.00.00.048.0825گوند

40.463.725.77.06.912.235.10.00.40.941.31,387نێر
1.787.511.83.90.00.075.50.00.00.013.61,531مئ
13.766.234.47.80.010.537.40.01.61.923.71,030 ساڵ18 ـ 15
22.365.823.75.04.113.045.30.00.00.840.01,060 ساڵ24 ـ 19
25.263.818.28.113.89.430.80.00.00.049.2828 ساڵ30 ـ 25

18.166.027.76.02.612.142.30.00.61.233.92,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09نە خوێنده وار

20.565.112.08.111.56.624.10.00.00.059.7154تە نها ده خوێنێتە وه 
17.969.627.37.210.020.226.60.00.00.052.4235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

25.361.620.16.84.18.729.60.00.00.652.2719سە ره تایى
18.168.325.06.52.411.940.80.01.10.931.11,002ناوه ندى

18.365.328.77.98.315.245.60.00.02.129.2443ئاماده یی
19.355.320.90.020.14.353.90.00.00.032.7155(پە یمانگە )دبلوم 

20.870.636.99.111.87.450.80.00.00.032.3198بكالوريوس
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
20.764.718.91.83.111.644.50.00.60.643.21,084دهۆك

19.668.127.710.57.314.049.20.00.01.611.5788سلێمانى
20.262.524.65.57.37.622.50.00.70.067.81,046هە ولێر

20.165.224.66.76.311.238.50.00.40.839.02,918
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى كە سى رازیكە ر زیاترە  لە  

هەرێمى كوردستان

ساڵى ئە وانە ى ئە زموونى جگە ره  كێشانیان  هە بووه  و هە وڵى وازهێنانیان داوه  بە  پێى ئە و كە سە ى كە  ڕازیكردووه  بۆ وازهێنان   و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(12 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى كێ ڕازی كردى تا واز لە  جگە ره  كێشان بێنیت
 (30-15)تە مە ن

ساڵى گونجاو بۆ 
چاو پێكە وتن

پارێزگاكان

ڕێژه ى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن 

ئە وانە ى هە وڵى 
وازهێنانیان داوه 

ڕێژه ى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن 

ئە وانە ى ئە زموونى 
جگە ره  كێشانیان  

كردووه

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

232 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنازانمنە خێربە ڵێ

31.268.30.6100شار  
24.075.30.8100گوند

23.775.80.5100نێر
35.463.90.7100مئ
26.772.21.0100 ساڵ18 ـ 15
30.469.00.6100 ساڵ24 ـ 19
32.867.10.2100 ساڵ30 ـ 25

28.670.60.8100 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
44.355.70.0100نە خوێنده وار

14.783.51.8100تە نها ده خوێنێتە وه 
24.076.00.0100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

25.873.80.4100سە ره تایى
31.367.80.9100ناوه ندى

30.169.90.0100ئاماده یی
39.358.91.9100(پە یمانگە )دبلوم 

41.058.70.3100بكالوريوس
50.050.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00.00هى تر
21.078.60.4100دهۆك

37.261.51.3100سلێمانى
28.371.50.2100هە ولێر

29.869.60.6100

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى ئە وانە ى توانا و بە هره ى تایبە تیان هە یە  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 
(13 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا توانا و بە هره ى تایبە تیت هە یە 

ژینگە 

پارێزگاكان

ڕه گە ز

233 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

دایك و باوك
براو 

خوشكە كان
خزمان

رێكخراوه كانى 
كۆمە ڵگە ى 

مە ده نى
هاوڕێیان

ده ستە ى وانە  
بێژان 

لە   (مامۆستایان)
قوتابخانە 

الیە نى ترى 
حكومى

سە نتە رو یانە كانى 
ترى الوان

هی تر

31.278.256.818.49.10.610.23.50.41.010.721.8608شار  
24.081.651.123.89.81.59.32.60.01.88.518.4198گوند

23.771.550.513.86.80.810.64.00.21.46.128.5301نێر
35.483.159.122.510.70.79.73.00.50.913.016.9505مئ
26.780.561.118.75.50.913.66.10.40.72.619.5245 ساڵ18 ـ 15
30.481.661.520.67.51.29.52.80.62.29.818.4303 ساڵ24 ـ 19
32.873.644.218.015.00.07.21.30.00.218.726.4258 ساڵ30 ـ 25

28.681.161.319.76.61.111.44.30.51.56.518.9548 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
44.384.353.321.932.70.08.40.00.03.112.515.721نە خوێنده وار

14.7100.084.454.239.50.00.00.00.00.015.60.05تە نها ده خوێنێتە وه 
24.076.249.39.79.31.25.00.02.41.219.323.855ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

25.877.449.717.813.60.311.02.80.02.07.422.6171سە ره تایى
31.377.758.617.03.81.011.14.60.40.65.622.3290ناوه ندى

30.177.462.121.77.61.010.54.70.50.98.722.6126ئاماده یی
39.382.055.824.216.40.07.50.00.02.411.518.059(پە یمانگە )دبلوم 

41.083.250.725.49.80.99.43.40.00.029.816.878بكالوريوس
50.0100.0100.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.01خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
21.089.862.124.87.61.313.87.10.41.88.410.2226دهۆك

37.276.359.419.49.50.210.63.60.00.88.323.7280سلێمانى
28.376.348.116.19.71.27.51.20.81.214.023.7300هە ولێر

29.878.755.919.29.20.710.03.40.41.110.421.3806
زیاتره  چونكە  ڕێگە  دراوه  لە و پرسیاره  زیاتر لە  وه المیك هە لبژێردرێت (100%)كۆى ڕێژه یى كە سى پاڵپشت بۆ پە ره پێدانى توانا و بە هره كانت لە  

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

ساڵى ئە وانە ى توانا و بە هره ى تایبە تیان هە یە  وه  پاڵپشتى و چاودێرى ده كرێن بۆ پە ره پێدانى توانا و بە هره كانیان بە  پێى ئە و كە سانە ى كە  پاڵپشتیان ده كە ن و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(14 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ڕێژه ى 
وه اڵمده رانى 

 (30-15)تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى كە  
توانا و بە هره ى 
تایبە تیان هە یە 

ڕێژه ى 
وه اڵمده رانى 

 (30-15)تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى كە  

پاڵپشتى و 
چاودێرى ده كرێن 
بۆ پە ره  پێدان بە  

توانا و بە هره كانیان

كۆى وه اڵمده رانى 
 (30-15)تە مە ن

ساڵى ئە وانە ى كە  
چاودێرى و 

پاڵپشتى ده كرێن 
بۆ پە ره پێدان بە  

بە هره و تواناكانیان

كئ پاڵپشتى یان چاودێریت ده كات بۆ پە ره پێدانى توانا و بە هره كانت

هیچ 
پاڵپشتیە ك 
وه رناگرم

234 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

ژینگە ى گونجاوى 
خێزان

 /خولە كانى خوێندن 
ڕاهێنان

خولە كانى 
بە هێزكردن

بە  ده ستهێنان لە  
مامۆستا تایبە تە كان

هی تریارمە تى ماددى

78.281.57.910.82.130.36.4شار  
81.679.90.79.80.737.08.5گوند

71.570.39.014.92.929.413.5نێر
83.187.05.68.41.432.43.2مئ
80.581.112.511.22.630.95.3 ساڵ18 ـ 15
81.678.94.911.11.132.96.6 ساڵ24 ـ 19
73.684.43.09.32.329.88.6 ساڵ30 ـ 25

81.179.98.411.21.832.06.0 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
100.0100.00.00.00.00.00.0نە خوێنده وار

84.376.310.023.70.014.90.0تە نها ده خوێنێتە وه 
76.293.20.06.40.027.23.4ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

77.475.57.712.01.731.98.0سە ره تایى
77.783.37.810.21.628.96.4ناوه ندى

77.479.76.411.61.935.37.7ئاماده یی
82.081.47.06.91.241.64.5(پە یمانگە )دبلوم 

83.280.35.111.05.431.510.0بكالوريوس
100.0100.00.00.00.0100.00.0خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.0هى تر
89.874.87.010.94.58.811.8دهۆك

76.386.98.611.51.835.33.4سلێمانى
76.377.54.19.30.539.58.3هە ولێر

78.781.26.810.61.931.46.8
زیاتره  چونكە  ڕێگە  دراوه  لە و پرسیاره  زیاتر لە  وه المیك هە لبژێردرێت (100%)كۆى ڕێژه یى جۆرى چاودێرى و پاڵپشتى پێشكە شكراو لە  

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

هەرێمى كوردستان

ساڵى ئە وانە ى توانا و بە هره ى تایبە تیان هە یە  كە  پاڵپشتى و چاودێرى ده كرێن بۆ پە ره پێدانى توانا و بە هره كانیان بە  پێى جۆرى پاڵپشتى و چاودێرى پێشكە شكراو و بە  گوێره ى  (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(15 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

 (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 
ساڵى ئە وانە ى كە  پاڵپشتى و چاودێرى 

ده كرێن بۆ پە ره  پێدان بە  توانا و 
بە هره كانیان

جۆرى چاودێرى و پاڵپشتى پێشكە شكراو

پارێزگاكان

ژینگە 

ڕه گە ز

235 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

  كاتژمێر و زیاتر9 كاتژمێر8 ـــ 7 كاتژمێر6ـــ 5 كاتژمێر4 ـــ 3 كاتژمێر2 ـــ 1
دیارى 

نازانم/نە كراوه 
14.128.324.510.514.14.34.25922,093شار  
10.927.726.512.315.04.03.6629825گوند

7.323.326.515.319.93.84.06591,387نێر
19.232.623.56.99.24.54.15621,531مئ
14.230.424.09.814.93.82.85301,030 ساڵ18 ـ 15
12.625.626.511.515.44.04.46461,060 ساڵ24 ـ 19
13.928.724.011.412.14.95.1545828 ساڵ30 ـ 25

13.428.025.310.715.23.93.66762,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
6.937.130.90.07.517.50.0509نە خوێنده وار

17.426.918.110.215.87.14.559154تە نها ده خوێنێتە وه 
15.828.723.75.717.25.13.759235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

9.827.927.310.217.14.82.9621719سە ره تایى
15.629.223.110.812.73.74.95491,002ناوه ندى

12.826.029.413.210.93.44.3519443ئاماده یی
7.331.419.713.219.04.35.069155(پە یمانگە )دبلوم 

16.526.025.812.812.73.32.955198بكالوريوس
100.00.00.00.00.00.00.0202خوێندنى بااڵ

00-0.00.00.00.00.00.00.0هى تر
15.026.124.39.315.14.16.06651,084دهۆك

11.025.025.312.016.84.94.9638788سلێمانى
15.032.824.910.811.23.51.95181,046هە ولێر

13.528.224.910.914.34.24.151212,918

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن

گونجاو بۆ چاو 
پێكە وتن

تێكڕاى كاتژمێره  
بە تاڵە كان لە  

ڕۆژێكدا

كۆى وه اڵمده رانى 
ساڵى  (30-15)تە مە ن

ئە وانە ى كە  كاتى 
بە تاڵیان نیە  لە  ڕۆژێكدا

كاتژمێرى بە تاڵم 
نیە 

چە ند كاتژمێر كاتى بە تاڵت هە یە  ڕۆژانە 

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى ئە وانە ى رۆژانە  كاتى بە تاڵیان هە یە بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(16 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

ڕه گە ز

گروپە كانى 
تە مە ن

236 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

مە شق و 
ڕاهێنانى 
وه رزشى

نوێكردنە وه ى 
چاالكى مێشك بە  

خوێندنە وه و 
بیركردنە وه 

بە شداریكردن 
لە  كاره  

خۆبە خشیە كان

سە یركردنى 
بە رنامە كانى 
تە لە فزیۆن

نوستنى 
 /نیوه رۆ

پشودان

ده رچوون لە گە ڵ 
چاالكیە   /هاوڕییان

كۆمە اڵیە تیە كان
چوون بۆ بازاڕ

گە ڕان لە  ناو 
ئینتە رنێت

كردنى یارى 
ئە لكترۆنى

نازانمهی تر

20.915.70.751.423.531.312.960.421.86.70.22,093شار  
16.210.90.955.124.240.75.142.518.69.00.0825گوند

33.411.30.935.222.548.915.359.135.25.70.21,387نێر
7.818.00.567.424.718.77.855.18.58.40.21,531مئ
20.215.30.451.923.930.87.749.725.16.40.11,030 ساڵ18 ـ 15
19.715.51.148.223.835.813.463.421.97.10.21,060 ساڵ24 ـ 19
20.213.30.757.223.232.613.558.015.68.10.3828 ساڵ30 ـ 25

20.015.40.850.023.833.310.556.623.56.70.12,090 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
17.50.00.068.550.513.46.97.514.00.00.09نە خوێنده وار

4.70.01.168.431.927.33.821.78.912.90.0154تە نها ده خوێنێتە وه 
12.14.41.574.924.022.19.641.419.47.80.3235ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

19.08.50.453.422.139.111.147.424.28.00.1719سە ره تایى
21.115.90.549.224.432.810.055.924.05.30.21,002ناوه ندى

21.623.01.342.324.231.613.576.121.46.30.5443ئاماده یی
29.617.02.047.820.335.019.874.514.811.50.0155(پە یمانگە )دبلوم 

24.329.40.053.120.332.514.576.013.67.20.0198بكالوريوس
50.050.00.050.00.00.00.0100.00.00.00.02خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
10.512.11.038.926.535.310.154.715.86.50.81,084دهۆك

18.018.10.748.123.129.814.456.721.96.90.0788سلێمانى
28.213.40.664.522.335.09.358.824.17.70.01,046هە ولێر

20.014.80.752.123.733.111.457.021.27.10.22,918

ڕه گە ز

هەرێمى كوردستان

گروپە كانى 
تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

زیاتره  چونكە  ڕێگە  دراوه  لە و پرسیاره  زیاتر لە  وه المیك هە لبژێردرێت (100%)كۆى ڕێژه یى  كاتژمێرى بە تاڵى ڕۆژانە  لە  

ساڵى ئە وانە ى ڕۆژانە  كاتى بە تاڵیان هە یە و چۆنێتى بە سە ربردنى كاتە  بە تاڵە كانیان بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(17 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى 
 (30-15)تە مە ن

ساڵى گونجاو بۆ 
چاو پێكە وتن

چۆن كاتە  بە تاڵە كانت بە سە ر ده بە یت

ژینگە 

237 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

چاالكیە  
هونە ریە كان

ئاماده كردن و 
نوسینى الپە ره  
ئە لكترۆنیە كان

فێربوونى ژه نینى 
ئامێره كانى 

مۆسیقا

چاالكیە  
ڕۆشنبیریە كان

فێربوونى زمان
ئە نجامدانى 

چاالكیە  
وه رزشیە كان

ئاره زووى 
بە خێوكردنى 

ئاژه ڵ

كشتوكاڵى 
(ناوماڵ)ساده  

سە ردانیكردنى 
شوێنە واره  دێرینى و  

كە لتورى و ئاینى و 
خۆشە كان

نازانمهی تر

20.32.15.45.136.131.29.88.48.76.52.254.8889شار  
10.91.41.82.021.222.432.127.63.610.41.255.8364گوند

8.12.35.95.027.144.720.212.56.86.01.447.7699نێر
31.51.53.34.041.010.96.111.19.08.82.861.7554مئ
21.70.87.32.432.529.415.49.14.64.71.951.9474 ساڵ18 ـ 15
17.53.24.17.136.829.010.69.79.19.31.754.6455 ساڵ24 ـ 19
15.41.82.04.129.730.816.319.010.58.02.759.3324 ساڵ30 ـ 25

19.62.05.74.734.629.213.09.46.87.01.853.3929 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
36.46.64.90.06.60.034.826.39.02.82.881.229نە خوێنده وار

0.00.00.00.00.057.421.30.057.421.30.069.53تە نها ده خوێنێتە وه 
12.80.00.04.710.215.737.022.04.28.84.975.560ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

21.90.76.41.521.324.122.015.62.710.02.559.0286سە ره تایى
19.21.45.04.532.636.610.18.16.45.21.853.9446ناوه ندى

16.33.85.37.646.625.98.08.411.46.82.245.8228ئاماده یی
7.21.20.74.641.534.914.919.613.98.00.039.890(پە یمانگە )دبلوم 

21.23.44.76.544.129.87.612.312.28.41.943.7110بكالوريوس
100.00.00.00.0100.00.00.00.00.0100.00.050.01خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هى تر
19.72.42.34.047.924.65.45.23.43.72.165.1378دهۆك

18.92.35.16.330.532.214.29.412.18.62.744.7427سلێمانى
17.41.25.72.628.828.918.319.14.47.51.158.6448هە ولێر

18.51.94.84.633.329.613.911.97.87.22.055.01,253

ساڵى ئە وانە ى كە  ئاره زووه كانیان ئە نجامده ده ن  بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)ڕێژه ى وه اڵمده رانى تە مە ن 

(18 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

كۆى وه اڵمده رانى 
 (30-15)تە مە ن 

ساڵى ئە وانە ى كە  
ئە زموونى 

ئاره زووه كانیان 
ده كە ن

ڕه گە ز

گروپە كانى تە مە ن

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

ژینگە 

 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه ى ئاره زووه كان زیاترە  لە  

ئە و ئاره زوانە  چین كە  ئە نجامیان ده ده یت
هیچ 

ئاره زوویە ك 
ئە نجام 
ناده م

ئاستى 
خوێنده وارى

238 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنە خێربە ڵێ

66.133.9100شار  
73.426.6100گوند

71.428.6100نێر
62.637.4100مئ
71.029.0100 ساڵ18 ـ 15
66.733.3100 ساڵ24 ـ 19
63.536.5100 ساڵ30 ـ 25

68.931.1100 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
100.00.0100نە خوێنده وار

73.027.0100تە نها ده خوێنێتە وه 
67.732.3100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

65.934.1100سە ره تایى
69.430.6100ناوه ندى

66.433.6100ئاماده یی
62.537.5100(پە یمانگە )دبلوم 

67.732.3100بكالوريوس
100.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00هى تر
63.436.6100دهۆك

65.134.9100سلێمانى
72.927.1100هە ولێر

67.532.5100

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

ساڵى ئە وانە ى كە  خزمە تگوزارى و شوێنى پێویستیان بە رده ستە  بۆ ئە نجامدانى ئاره زووه كانیان و بە  گوێره ى  (15-30)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 
تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان

(19 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا خزمە تگوزارى یان شوێنى پێویست بە رده ستە  بۆ ئە نجامدانى ئاره زووه كانت

ژینگە 

ڕه گە ز
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

كۆنە خێربە ڵئ

72.827.2100شار  
78.022.0100گوند

74.625.4100نێر
72.727.3100مئ
76.823.2100 ساڵ18 ـ 15
71.828.2100 ساڵ24 ـ 19
72.127.9100 ساڵ30 ـ 25

74.425.6100 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
100.00.0100نە خوێنده وار

71.928.1100تە نها ده خوێنێتە وه 
67.732.3100ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

71.029.0100سە ره تایى
76.323.7100ناوه ندى

72.227.8100ئاماده یی
79.220.8100(پە یمانگە )دبلوم 

70.629.4100بكالوريوس
100.00.0100خوێندنى بااڵ

0.00.00هى تر
69.230.8100دهۆك

77.422.6100سلێمانى
71.628.4100هە ولێر

73.826.2100

گروپە كانى تە مە ن

هەرێمى كوردستان

ئاستى 
خوێنده وارى

ساڵى ئە وانە ى كە  ئاره زووه كانیان بە  شێوه یە كى ڕازیكە رانە  ئە نجام ده ده ن و بە  گوێره ى تایبە تمە ندییە  سە ره كییە كان (30-15)دابە شبوونى ڕێژه یى وه اڵمده رانى تە مە ن 
(20 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ئایا ده توانیت ئە م ئاره زوانە ت بە  شئیوه یە كى ڕازیكە رانە  ئە نجام بده یت

ژینگە 

پارێزگاكان

ڕه گە ز
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2019-رووپێوى نیشتمانى هە رزه كاران و الوان لە  هە رێمى كوردستان 

نە بوونى كاتی 
بە تاڵ

نە بوونى شوێن و 
خزمە تگوزارى بۆ 

ئە نجامدانى ئاره زووه كان

تە مبە ڵى بێ 
توانایى

زۆرى تێچووى دارایی بۆ 
ئە نجامدانى ئاره زووه  

تایبە تیە كان
نازانمهی تر

27.220.934.327.312.911.75.01,204شار  
22.014.439.831.78.810.84.6461گوند

25.419.039.923.916.510.07.4688نێر
27.320.132.131.19.012.53.2977مئ
23.218.633.829.67.913.57.3556 ساڵ18 ـ 15
28.220.334.229.714.310.14.3605 ساڵ24 ـ 19
27.920.038.224.814.011.13.0504 ساڵ30 ـ 25

25.619.534.029.711.311.75.81,161 سأڵ24 ـ 15گروپى الوان
28.19.935.254.00.010.80.0125نە خوێنده وار

0.011.531.536.016.611.97.26تە نها ده خوێنێتە وه 
32.314.132.433.616.111.84.8175ده خوێنێتە وه و ده نوسێت

29.014.437.928.511.910.57.0433سە ره تایى
23.723.634.326.810.513.34.7557ناوه ندى

27.825.430.728.110.911.52.8215ئاماده یی
20.824.543.315.915.97.71.065(پە یمانگە )دبلوم 

29.421.843.624.811.37.03.288بكالوريوس
0.00.0100.00.00.00.00.01خوێندنى بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00هى تر
30.830.229.630.23.39.08.3706دهۆك

22.614.942.325.216.110.74.5361سلێمانى
28.415.334.328.915.714.02.8598هە ولێر

26.219.635.328.212.111.54.91,665
 چونكە  رێگە  دراوه  زیاتره  لە  وه اڵمێك هە ڵبژێرێت100كۆى ڕێژه یى هۆكاره كان زیاترە  لە  

ساڵى ئە وانە ى كە  ئاره زووه كانیان ئە نجام نە داوه  بە  پێى هۆكارى ئە نجامنە دانى ئاره زووه كانیان وه  بە  گوێره ى تایبە تمە ندیە  سە ره كیە كان (30-15)ڕێژه ى  وه اڵمده رانى تە مە ن 

(21 ــ 10)خشتە ى 

تایبە تمە ندییە كان

ژینگە 

ڕه گە ز

 كۆى وه اڵمده رانى
 (15-30) تە مە ن
 ساڵى ئە وانە ى كە 
 ئاره زووه كانیان
ئە نجام ناده ن

هۆكاره كانى ئە نجامنە دانى ئاره زووه كانت چین
 ڕێژه ى وه اڵمده رانى

 (15-30) تە مە ن
 ساڵى ئە وانە ى كە 
 ئاره زووه كانیان
ئە نجام ناده ن

گروپە كانى تە مە ن

ئاستى 
خوێنده وارى

پارێزگاكان

هەرێمى كوردستان

241 بەشى ئامارەکانى پەروەردە و کۆمەاڵیەتى /دەستەى ئامارى هەرێم



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

جۆرى كۆمه اڵیه تى و توندوتیژى و .11
سااڵن (30-15)ڕۆڵى الوان بۆ له  ته مه نى 

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
14.43.082.00.610088.92.88.00.3100شار

18.22.479.10.210093.31.24.50.9100گوند
20.22.276.90.710088.42.78.20.7100کوڕ
10.53.585.70.410090.92.46.50.2100کچ
14.52.882.30.410090.52.66.20.6100 ساڵی18 ـ 15
13.92.783.10.410090.72.06.70.6100 ساڵی24 ـ 19
17.23.178.71.010087.43.19.40.0100 ساڵی30 ـ 25

14.22.782.70.410090.62.36.50.6100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.0100.00.0100100.00.00.00.0100نهخوێندەوارە

25.56.667.90.010089.04.35.90.9100تهنها دەخوێنێتهوە
24.94.270.90.010091.53.84.70.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

20.61.776.11.610092.61.65.20.6100سهرەتایی
11.81.985.80.510088.72.98.10.2100ناوەندی

11.44.584.10.010089.31.98.50.3100ئامادەیی
15.12.382.60.010092.31.34.81.6100پهیمانگا

7.32.989.90.010083.43.512.60.4100بهکالۆریوس
0.050.050.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
16.92.580.20.510090.12.86.50.6100دهۆک

13.32.283.41.110087.22.69.60.6100سلێمانی
15.73.880.50.010092.02.35.60.1100ههولێر

15.12.981.50.510089.72.57.30.4100
بهردەوامه

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
دەبێ کچهکان بهر لهکردنی ههر کارێک رەزامهندی بهخێوکهریان وەربگرن خوێندنی کوڕان گرینگترە له خوێندنی کچان

ژینگه

رەگهز

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
89.61.88.50.110012.03.184.80.2100شار 
90.31.28.00.510019.23.776.20.9100گوند
86.21.811.60.310015.95.578.10.5100کوڕ
92.91.55.50.110010.91.187.80.2100کچ
89.32.47.80.510013.92.383.00.9100 ساڵی18 ـ 15
88.60.710.60.110012.73.883.50.0100 ساڵی24 ـ 19
91.62.06.40.010013.43.483.10.2100 ساڵی30 ـ 25

89.01.59.20.310013.23.183.30.4100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.046.553.51000.00.0100.00.0100نهخوێندەوارە

94.11.64.30.010034.53.562.00.0100تهنها دەخوێنێتهوە
94.50.05.50.010027.02.070.10.9100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

88.51.99.40.210015.63.579.81.1100سهرەتایی
90.11.68.10.210011.13.285.60.1100ناوەندی

87.12.410.30.21008.32.988.80.0100ئامادەیی
93.10.76.30.01007.95.586.60.0100پهیمانگا

87.92.010.10.01006.11.892.10.0100بهکالۆریوس
100.00.00.00.01000.00.0100.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
91.21.86.30.610019.64.275.80.4100دهۆک

86.41.911.70.11009.32.588.00.2100سلێمانی
92.11.36.60.010013.03.283.40.4100ههولێر

89.71.78.40.210013.33.283.20.3100
-بهردەوامه- 

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15)دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
پیاومافی ئهوەی ههیه له خێزانهکهی بدات ئهگهر بهگوێی نهکردئافرەت هاوبهشی سهرەکی پیاوە له بڕیاردانی ههموو بڕیارەکانی خێزان

ژینگه

پارێزگاکان

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

ههرێمی کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی  /تهواوکهری 

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
17.12.779.60.510050.34.343.91.5100شار 
22.01.575.60.910055.64.737.12.6100گوند
21.82.375.20.810059.45.532.22.8100کوڕ
14.52.782.30.410043.93.352.10.7100کچ
19.43.675.41.610052.44.639.93.1100 ساڵی18 ـ 15
16.02.181.80.010052.03.343.11.5100 ساڵی24 ـ 19
18.81.879.30.110049.05.445.20.4100 ساڵی30 ـ 25

17.62.878.80.810052.24.041.62.3100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.0100.00.0100100.00.00.00.0100نهخوێندەوارە

37.20.062.80.010063.35.627.93.3100تهنها دەخوێنێتهوە
28.92.069.10.010058.13.037.71.1100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

22.43.972.71.010058.44.734.52.3100سهرەتایی
14.42.981.71.010049.34.344.12.3100ناوەندی

15.41.982.60.010048.94.746.50.0100ئامادەیی
13.10.686.30.010039.42.557.40.6100پهیمانگا

9.91.488.80.010041.35.252.21.4100بهکالۆریوس
0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
19.32.377.50.910047.45.545.51.6100دهۆک

14.51.283.90.410056.33.737.82.2100سلێمانی
20.64.074.90.610048.84.245.61.3100ههولێر

18.02.578.90.610051.34.442.71.7100
ــ بهردەوامه ــ

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15)دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
تهنها پیاو بڕیاردەرە له خهرجییهکانی ماڵ و چۆنیهتی خهرجکردنى

ئهو ئافرەتانهی که بااڵپۆش نین هۆکارن بۆ تووشبوونیان به کێچهڵی سێکسی و 
بێزارکردنیان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

ههرێمی کوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی  /تهواوکهری 

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
12.24.282.11.410038.83.057.60.6100شار 
22.53.372.51.810039.31.957.31.4100گوند
18.75.873.52.010052.93.942.70.5100کوڕ
9.92.586.61.010026.21.871.01.0100کچ
12.73.281.92.110035.64.258.32.0100 ساڵی18 ـ 15
14.73.580.41.410040.11.957.70.3100 ساڵی24 ـ 19
14.95.978.40.810041.22.356.50.0100 ساڵی30 ـ 25

13.73.481.11.810037.93.058.01.1100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
46.50.00.053.510046.50.00.053.5100نهخوێندەوار

22.35.170.32.410055.03.240.31.5100تهنها دەخوێنێتهوە
23.33.273.50.010053.80.544.61.1100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

18.94.873.13.210042.04.552.01.5100سهرەتایی
10.83.085.30.910034.92.461.90.7100ناوەندی

13.02.982.61.510038.33.258.50.0100ئامادەیی
8.28.283.60.010027.80.771.50.0100پهیمانگا

8.76.583.81.010034.42.263.40.0100بهکالۆریوس
0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
31.25.760.13.010044.82.252.30.8100دهۆک

6.42.689.71.210033.63.462.11.0100سلێمانی
10.14.484.80.810040.12.656.70.6100ههولێر

14.14.180.31.510038.92.857.60.8100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15)دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
پهسهندکردنی تاوانهکانی کوشتن له ژێر ناوهێنانی تاوانی شهرەف

لهکاتی کهمبوونهوەی ههڵی کار پێویسته ئهولهویهت بدرێته کوڕان وەک له کچان 
له بهدەستهێنانی کاردا

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی  /تهواوکهری 

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
10.61.987.20.210019.74.474.51.4100شار 
18.41.778.31.610022.92.873.21.1100گوند
14.42.082.80.810022.45.371.01.3100کوڕ
9.81.888.20.110018.43.177.21.3100کچ
16.22.680.11.110022.14.371.42.1100 ساڵی18 ـ 15
9.91.788.20.110019.24.675.30.9100 ساڵی24 ـ 19
9.91.388.70.110019.53.476.20.9100 ساڵی30 ـ 25

12.92.284.40.610020.64.473.51.5100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
46.50.00.053.51000.00.046.553.5100نهخوێندەوارە

27.50.072.50.010033.33.460.43.0100تهنها دەخوێنێتهوە
18.80.580.80.010029.63.566.30.6100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

19.02.977.20.910022.54.471.11.9100سهرەتایی
10.11.887.60.510018.74.476.00.8100ناوەندی

6.71.991.40.010017.43.378.60.7100ئامادەیی
3.21.395.40.010012.56.978.32.2100پهیمانگا

3.32.793.50.510016.33.079.01.6100بهکالۆریوس
0.00.0100.00.010050.00.050.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
19.73.675.61.110022.74.670.81.9100دهۆک

10.50.688.40.510018.44.076.31.2100سلێمانی
8.32.189.60.010020.54.074.51.0100ههولێر

12.01.985.60.410020.34.174.21.3100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
دەبێ کچهکان هاوسهرگیری لهگهڵ خزمهکانیان بکهن ئهگهر بهخێوکهرەکیهی 

ویستی لهسهر بێ
پێویسته چاالکییه سیاسییهکان تهنها بۆ پیاوان بمێنێتهوە

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
84.93.311.60.310031.33.863.21.6100شار 
83.34.312.20.210034.32.560.82.4100گوند
79.14.216.40.310021.13.572.92.4100کوڕ
89.52.97.40.210041.63.553.71.2100کچ
83.93.012.80.310036.75.055.92.5100 ساڵی18 ـ 15
84.43.811.50.310032.23.263.01.6100 ساڵی24 ـ 19
85.63.610.60.110026.02.370.61.1100 ساڵی30 ـ 25

84.13.412.10.310034.34.059.62.1100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
100.00.00.00.01000.00.046.553.5100نهخوێندەوار

87.92.59.60.010044.94.151.00.0100تهنها دەخوێنێتهوە
79.55.515.00.010037.83.158.60.5100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

80.63.915.30.210033.63.160.23.2100سهرەتایی
84.83.711.30.210034.24.360.11.4100ناوەندی

88.61.99.30.210030.44.364.60.7100ئامادەیی
85.81.311.31.610016.63.575.54.5100پهیمانگا

88.84.46.90.010018.10.080.11.9100بهکالۆریوس
50.050.00.00.010050.00.050.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
72.95.121.40.610050.84.740.54.0100دهۆک

89.53.56.80.210025.54.568.91.1100سلێمانی
87.62.410.00.010025.31.871.90.9100ههولێر

84.63.511.70.310031.93.562.81.8100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15)دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
دەبێت کوڕان یارمهتیدەربن له کاری ماڵهوە ههروەک کچان

پێویسته لهسهر کچهکان دوای مافی خۆیان نهکهن له میرات ئهگهر کوڕەکان 
پێویستیان پێ بوو

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
24.22.273.10.61007.32.590.10.1100شار 
34.51.962.21.410015.61.383.10.0100گوند
30.83.265.00.91009.62.587.90.0100کوڕ
21.71.176.60.61008.12.089.70.2100کچ
29.91.767.11.31009.93.286.80.2100 ساڵی18 ـ 15
23.93.372.30.51008.12.389.60.0100 ساڵی24 ـ 19
24.31.174.30.41008.51.190.20.1100 ساڵی30 ـ 25

26.82.669.80.91008.92.788.30.1100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
46.50.00.053.51000.00.0100.00.0100نهخوێندەوار

33.62.661.32.510015.94.479.70.0100تهنها دەخوێنێتهوە
41.51.556.90.010018.72.878.60.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

30.92.864.71.610010.71.488.00.0100سهرەتایی
25.11.672.90.41007.13.389.50.2100ناوەندی

19.82.377.40.41004.80.894.20.2100ئامادەیی
16.30.783.00.01008.10.091.90.0100پهیمانگا

18.23.478.00.51007.32.989.80.0100بهکالۆریوس
0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
44.13.151.71.110015.71.782.50.2100دهۆک

15.91.282.00.91007.03.289.70.0100سلێمانی
23.92.473.40.41005.91.692.30.2100ههولێر

26.02.171.10.71008.82.288.80.1100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
ئهرکی خێزانهکانه که رێکاری توندتر بسهپێنن لهسهر کچان وەک له کوڕان 

سزادانی جهستهیی مندااڵن لهالیهن دایک و باوکیانهوە بنچینهی سهرەکی 
پهروەردەکردنیانه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1 ــ 11)خشتهی  /تهواوکهری 

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
87.42.09.41.210086.42.310.70.6100شار 
86.81.310.61.310083.80.714.60.9100گوند
85.12.311.31.310080.03.016.30.7100کوڕ
89.31.58.11.110091.31.17.00.6100کچ
85.51.410.42.710085.11.611.81.5100 ساڵی18 ـ 15
89.61.88.40.110086.42.111.40.1100 ساڵی24 ـ 19
86.42.510.20.910086.32.411.00.3100 ساڵی30 ـ 25

87.71.69.31.310085.81.911.60.8100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
46.50.00.053.51000.00.046.553.5100نهخوێندەوار

81.25.212.11.510080.50.019.50.0100تهنها دەخوێنێتهوە
82.20.516.70.510085.13.011.90.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

85.31.411.51.810081.21.516.11.2100سهرەتایی
87.82.18.61.510086.22.410.50.9100ناوەندی

89.81.58.40.210089.21.69.20.0100ئامادەیی
93.43.42.50.710088.62.78.00.7100پهیمانگا

89.51.48.60.510093.32.34.40.0100بهکالۆریوس
100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
68.33.725.32.610079.21.118.41.2100دهۆک

91.92.04.91.210087.13.09.40.5100سلێمانی
95.70.63.60.210089.31.78.70.4100ههولێر

87.31.99.61.210085.92.011.40.6100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
بکات یان جیابێتهوە ئهگهر لهگهڵ  (الطالق)مافی ئافرەته داوای جیابوونهوە 

هاوسهرەکهی نهگونجا
دەشێ ئافرەت له یهک شوێن کار بکات لهگهڵ پیاو

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
35.22.861.20.810097.20.42.00.3100شار 
29.04.365.80.910096.61.02.00.5100گوند
22.63.773.40.410095.70.92.90.6100کوڕ
44.42.551.81.210098.40.31.30.1100کچ
36.33.559.01.310097.30.02.30.3100 ساڵی18 ـ 15
33.23.862.40.610097.40.51.70.3100 ساڵی24 ـ 19
32.51.765.20.610096.41.22.10.3100 ساڵی30 ـ 25

34.73.760.80.910097.40.32.00.3100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.0100.00.0100100.00.00.00.0100نهخوێندەوار

28.90.970.20.010090.00.94.05.2100تهنها دەخوێنێتهوە
27.40.071.51.110097.00.62.40.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

24.22.472.11.310096.60.03.10.3100سهرەتایی
35.93.759.50.910097.70.51.80.0100ناوەندی

40.63.854.90.710097.60.71.70.0100ئامادەیی
42.26.051.80.010098.81.20.00.0100پهیمانگا

42.52.355.10.010097.71.21.20.0100بهکالۆریوس
50.050.00.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
21.73.374.00.910095.80.23.30.8100دهۆک

40.73.154.91.410096.81.02.10.1100سلێمانی
35.83.061.00.210098.30.41.10.2100ههولێر

34.03.162.00.810097.10.52.00.3100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
مافی ئافرەته له بهدەستهێنانی ههر ئاستێکی خوێندن که ئارەزوویهتیلهگهڵ گهشت کردنی کچانم بهبێ مهحرەم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
86.12.311.20.510097.90.61.20.2100شار 
83.71.214.70.510095.60.83.30.2100گوند
77.83.518.10.610097.50.81.40.2100کوڕ
92.70.96.10.310097.50.51.80.2100کچ
86.31.711.30.710097.40.42.00.2100 ساڵی18 ـ 15
86.22.111.20.510097.11.11.50.3100 ساڵی24 ـ 19
84.12.613.20.110098.10.41.30.1100 ساڵی30 ـ 25

86.31.911.20.610097.30.81.70.3100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.046.553.51000.00.046.553.5100نهخوێندەوار

77.23.719.00.010092.80.84.91.5100تهنها دەخوێنێتهوە
82.22.715.00.010097.60.51.90.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

81.33.115.20.410097.50.32.10.0100سهرەتایی
85.61.612.50.310097.30.71.80.1100ناوەندی

89.21.88.80.210098.21.40.20.2100ئامادەیی
91.41.95.11.610099.30.70.00.0100پهیمانگا

94.70.93.31.210099.00.00.60.5100بهکالۆریوس
100.00.00.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
79.72.017.70.610093.01.45.00.6100دهۆک

86.01.611.70.610099.10.40.50.0100سلێمانی
89.42.67.80.210099.00.50.40.2100ههولێر

85.62.111.80.510097.50.71.60.2100
ــ بهردەوامه ــ

پارێزگاکان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

ههرێمی کوردستان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
کوڕان و کچانی الو مافی ههڵبژاردنی هاوبهشی ژیانیان ههیهمافی ئافرەته له دەرەوەی ماڵ کار بکات
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕامکۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
16.93.778.90.510093.42.14.00.5100شار 
18.84.375.31.610094.90.93.70.4100گوند
28.86.563.71.010094.71.53.30.5100کوڕ
6.81.391.40.410092.82.24.60.4100کچ
13.23.581.51.810092.71.74.70.9100 ساڵی18 ـ 15
18.74.376.90.110094.01.74.00.3100 ساڵی24 ـ 19
20.23.576.20.110094.52.33.10.1100 ساڵی30 ـ 25

16.13.979.10.910093.41.74.30.6100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.0100.00.010053.50.046.50.0100نهخوێندەوار

16.35.678.10.010096.50.91.61.0100تهنها دەخوێنێتهوە
13.93.682.50.010093.72.63.70.0100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

20.03.474.52.110094.31.13.80.8100سهرەتایی
17.33.378.80.610092.92.44.30.5100ناوەندی

14.43.482.10.010094.70.74.70.0100ئامادەیی
22.03.774.30.010094.61.62.21.6100پهیمانگا

15.77.076.90.410092.33.54.30.0100بهکالۆریوس
0.00.0100.00.010050.050.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
16.34.179.10.410093.81.14.60.5100دهۆک

16.61.481.30.710092.52.04.60.9100سلێمانی
18.56.074.60.810094.72.32.90.1100ههولێر

17.23.878.30.710093.71.94.00.5100
ــ بهردەوامه ــ

ژینگه

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
پێویسته الوان رۆڵی سهرەکیان ههبێت له چارەسهرکردنی کێشه خێزانییهکانمن لهگهڵ فرەژنیم

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ئاستى خوێندەوارى

گروپهکانی تهمهن

رەگهز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 253



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆی گشتینازانمهاوڕانیمبێالیهنمهاوڕام
81.84.49.64.2100شار 
86.12.49.02.5100گوند
79.54.111.45.0100کوڕ
85.34.07.82.9100کچ
79.13.810.16.9100 ساڵی18 ـ 15
84.24.88.82.3100 ساڵی24 ـ 19
84.63.49.72.3100 ساڵی30 ـ 25

81.84.39.44.5100 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
100.00.00.00.0100نهخوێندەوار

77.16.511.74.8100تهنها دەخوێنێتهوە
87.82.07.52.7100دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

80.03.89.76.4100سهرەتایی
81.03.311.34.3100ناوەندی

84.94.89.80.5100ئامادەیی
86.56.63.83.1100پهیمانگا

87.64.35.32.9100بهکالۆریوس
50.050.00.00.0100خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.00هیتر
82.74.59.73.1100دهۆک

83.25.06.95.0100سلێمانی
81.92.812.03.3100ههولێر

82.64.19.53.9100

پارێزگاکان

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بۆ چهند ووتهیهکی دیاریکراو و بهپێی  (30-15) دابهشبوونی رێژەیی وەاڵمدەران له تهمهنی 
تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان

 (1ــ11)خشتهی /تهواوکهری

تایبهتمهندییه كان
بۆشایی ههیه له نێوان الوان و کهسه بهتهمهنهکان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

ههرێمی کوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم

 254



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چوونه کتێبخانهزانکۆ/گهشتهکانی قوتابخانه
له  (قسهکردن)چاتکردن 

تۆڕەکۆمهاڵیهتییهکان
رازی نیم له بهشداریکردنی 
کوڕان و کچان بهیهکهوە

48.246.727.77.12093شار 
45.744.822.67.0825گوند
45.846.126.18.11387کوڕ
49.446.627.36.11531کچ
48.545.826.74.91030 ساڵی18 ـ 15
48.847.929.06.91060 ساڵی24 ـ 19
45.345.024.010.0828 ساڵی30 ـ 25

48.746.927.95.92090 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
6.56.50.07.5154نهخوێندەوار

34.733.716.215.69تهنها دەخوێنێتهوە
43.542.920.711.9235دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

44.242.122.17.9719سهرەتایی
49.648.928.55.51003ناوەندی

52.450.633.35.0443ئامادەیی
44.845.128.29.2155پهیمانگا

56.752.732.94.1198بهکالۆریوس
50.0100.00.00.02خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.00هیتر
47.142.923.38.21084دهۆک

49.447.529.75.7788سلێمانی
46.347.526.17.71046ههولێر

47.746.326.87.12,918 ههرێمی کوردستان

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆی رێژەی بهشداریکردن زیاترە  له   : (*)

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ساڵی به گوێره ى هاوڕابوونیان بۆ  بهشداریکردنی کوڕان و کچان بهیهکهوە له چهند چاالکییهک و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان  (30-15)  رێژەی وەاڵمدەران له تهمهنی 

تایبهتمهندییه كان
-15)کۆی وەاڵمدەران له تهمهنی 

که شیاوی چاوپێکهوتنن (30

(2ــ11)خشتهی 
رازیبوون له بهشداریکردنی گروپی کوڕان و کچان که شیاوی چاوپێکهوتنن'(*)

ژینگه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆی گشتینازانمنهخێرههندێک جاربهڵێ

2.58.189.00.51002093شار 
5.34.889.10.9100825گوند
2.87.389.30.51001387کوڕ
3.17.688.70.51001531کچ
2.67.189.01.21001030 ساڵی18 ـ 15
2.97.989.20.01001060 ساڵی24 ـ 19
3.47.388.80.5100828 ساڵی30 ـ 25

2.87.589.10.61002090 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.0100.00.0100154نهخوێندەوار

5.86.887.40.01009تهنها دەخوێنێتهوە
4.74.889.90.5100235دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

3.58.886.81.0100719سهرەتایی
2.18.489.00.51001003ناوەندی

2.55.791.80.0100443ئامادەیی
4.46.089.60.0100155پهیمانگا

2.36.789.81.2100198بهکالۆریوس
0.050.050.00.01002خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.000هیتر
7.69.981.31.21001084دهۆک

1.75.392.30.6100788سلێمانی
1.08.091.00.01001046ههولێر

3.07.589.00.51002,918

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ساڵی بهپێی رازیبوونیان له بهکارهێنانی توندوتیژی بۆ چارەسهرکردنی کێشهکانی کۆمهڵگا و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30-15) رێژەی وەاڵمدەران له تهمهنی 

(3 ــ 11)خشتهی 

تایبهتمهندییه كان
ئایا لهگهڵ بهکارهێنانی توندوتیژی بۆ چارەسهرکردنی کێشهکانی کۆمهڵگا

-30)کۆی وەاڵمدەران له تهمهنی 

که شیاوی چاوپێکهوتنن (15

ههرێمی کوردستان

ژینگه

رەگهز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

شهڕ و 
قهیرانهکان

یاسای 
هاوشێوە

عهشایری،  )
(ناوچهیی

توڕەیی له 
رادەبهدەر

کێشه ئابوورییهکان 
ههژاری، بێکاری، )

پهراوێزخستن، 
(هتد...دەرکردن

کاریگهری 
تهکنهلۆجیای 
راگهیاندن و 

پهیوەندییهکان

کهمی رۆشنبیری له 
مافه شارستانی و 

یاساییهکان
نازانمهیتر

18.014.220.217.27.818.53.232093شار 
16.210.819.315.05.113.84.97825گوند
19.213.221.715.45.217.23.151387کوڕ
16.313.818.518.19.118.04.041531کچ
14.710.519.513.05.514.63.271030 ساڵی18 ـ 15
19.415.021.117.77.018.63.031060 ساڵی24 ـ 19
19.115.319.320.39.720.24.82828 ساڵی30 ـ 25

17.112.820.315.46.316.63.152090 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
6.50.00.00.00.00.00.07154نهخوێندەوار

17.45.412.612.13.68.32.679تهنها دەخوێنێتهوە
20.68.620.019.05.310.63.35235دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

16.910.515.115.05.110.43.18719سهرەتایی
15.812.823.815.15.717.93.631003ناوەندی

17.919.019.719.010.323.32.62443ئامادەیی
18.519.321.817.814.328.35.81155پهیمانگا

25.020.322.026.613.532.25.91198بهکالۆریوس
100.050.0100.050.050.050.00.002خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هیتر
15.416.417.223.56.314.72.771084دهۆک

10.813.920.313.56.821.23.45788سلێمانی
26.211.121.715.68.416.04.311046ههولێر

17.713.520.016.87.317.63.542,918
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆی رێژەی کێشهکان زیاترە  له   : (*)

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان

ساڵی به گوێره ى هاوڕابوونیان بۆ هۆیهکانی گهورەبوونی کێشهی توندوتیژی لهکۆمهڵگا و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان  (30-15)رێژەی وەاڵمدەران له تهمهنی 

(4 ــ 11)خشتهی 

تایبهتمهندییه كان
کۆی وەاڵمدەران له 

که  (30-15)تهمهنی 
شیاوی چاوپێکهوتنن

ژینگه

(*)چ شتێک دەبێته هۆی گهورەبوونی کێشهی توندوتیژی لهکۆمهڵگا 
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

پێگهیاندنی کۆمهاڵیهتی
بههێزی سهپاندنی 

یاسا
دابونهریتی 
کۆمهاڵیهتی

نازانمهیترئایینناوەندەکانی راگهیاندنقوتابخانه/زانکۆ

30.920.87.69.26.29.64.342093شار 
28.115.76.94.82.47.26.88825گوند
32.218.47.65.73.110.84.761387کوڕ
28.821.27.410.87.67.64.831531کچ
27.118.56.46.13.97.04.071030 ساڵی18 ـ 15
32.219.07.710.05.29.75.641060 ساڵی24 ـ 19
32.122.68.49.17.710.94.53828 ساڵی30 ـ 25

29.718.77.18.14.68.44.852090 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.06.50.00.00.00.07154نهخوێندەوار

22.410.05.25.71.13.76.3109تهنها دەخوێنێتهوە
32.318.77.06.54.97.23.76235دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

23.417.66.54.52.56.63.39719سهرەتایی
31.421.07.47.04.89.34.641003ناوەندی

33.720.56.813.66.810.75.51443ئامادەیی
35.324.612.312.313.516.37.60155پهیمانگا

40.424.710.116.612.312.66.20198بهکالۆریوس
100.050.050.050.050.050.00.002خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هیتر
28.721.68.012.15.96.04.1101084دهۆک

31.716.87.57.07.08.85.63788سلێمانی
30.321.77.17.23.711.54.321046ههولێر

30.419.97.58.45.59.14.752,918

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆی رێژەی هۆکارەکان زیاترە له   :(*)

ساڵی  بهگوێره ى هاوڕابوونیان لهسهر ئهو هۆکارانهی که دەبنه هۆی کهمبوونهوەی توندوتیژی له کۆمهڵگا و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30 - 15)رێژەی وەاڵمدەران له تهمهنی 

(5 ــ 11)خشتهی 

تایبهتمهندییه كان

کۆی وەاڵمدەران له (*)چ شتێک توندوتیژی کهم دەکاتهوە له کۆمهڵگا 
 (30-15)تهمهنی 

ساڵى که شیاوی 
چاوپێکهوتنن

ژینگه
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

پێگهیاندنی کۆمهاڵیهتی
بههێزی جێبهجێکردنی 

یاسا
باری ئابووری خێزان

شهڕ و قهیرانهکان و 
ئاوارەبوون

ناوەندەکانی راگهیاندن
دابونهریتی 

کۆمهاڵیهتی و 
عهشایری

نازانمهیتر

17.011.414.97.37.924.64.852093شار 
15.88.011.97.04.619.17.89825گوند
20.112.015.16.79.015.45.181387کوڕ
13.99.613.77.65.730.95.551531کچ
14.79.111.46.55.020.14.9101030 ساڵی18 ـ 15
18.111.014.56.67.424.95.951060 ساڵی24 ـ 19
17.712.417.98.89.826.15.13828 ساڵی30 ـ 25

16.510.112.96.66.322.55.472090 ساڵی24 ـ 15گروپى الوان
0.00.06.50.00.00.00.07154نهخوێندەوار

11.74.213.35.03.616.36.799تهنها دەخوێنێتهوە
13.58.217.79.42.924.15.66235دەخوێنێتهوە و دەنوسێت

12.69.711.87.04.517.74.811719سهرەتایی
19.311.313.15.88.222.35.361003ناوەندی

18.511.815.38.48.730.54.93443ئامادەیی
19.214.017.58.68.729.33.92155پهیمانگا

19.714.221.410.613.733.48.71198بهکالۆریوس
50.00.050.00.0100.050.00.002خوێندنی بااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هیتر
17.916.613.69.33.717.14.5121084دهۆک

24.96.48.85.310.325.55.65788سلێمانی
7.911.120.57.76.725.95.631046ههولێر

16.810.714.47.27.323.55.362,918

رەگهز

گروپهکانی تهمهن

ئاستى خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمی کوردستان
 چونكه  رێگه  دراوه  زیاتره  له  وه اڵمێك هه ڵبژێرێت100کۆی رێژەی هۆکارەکان زیاترە  له   :(*)

ساڵی بهگوێره ى هاوڕابوونیان بهو هۆکارانهی که کێشهی توندوتیژی دژی ئافرەتان گهورەتر دەکات و بهپێی تایبهتمهندییه   سه ره كییه كان (30 - 15)رێژەی وەاڵمدەران له تهمهنی 

(6 ــ 11)خشتهی 

تایبهتمهندییه كان

(*)چ شتێک کێشهی توند و تیژی دژی ئافرەتان گهورەتر دەکات  

کۆی وەاڵمدەران له 
که  (30-15)تهمهنی 

شیاوی چاوپێکهوتنن

ژینگه
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشىڕاگهیاندنوڕۆشنبیرىو.12
(30-15)هونهرىبۆالوانلهتهمهنى

سااڵن
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تهلهفزیۆنرۆژنامهرادیۆ
تۆڕە

کۆمهاڵیهتیهکان

گهران)ئهنتهرنێت
لهناوماڵپهرە
(ئهلیکترۆنیهکان

کۆهیتر

98.11.60.646.235.316.30.01001.92,0552,093شار
99.31.50.859.728.39.80.01000.7819825گوند
98.41.80.836.044.916.50.01001.61,3681,387کوڕ
98.11.40.460.424.113.70.01001.91,5061,531کچ
98.51.70.454.830.312.80.01001.51,0161,030ساڵی18ـ15
98.31.20.842.239.416.50.01001.71,0431,060ساڵی24ـ19
98.11.90.749.731.716.00.01001.9815828ساڵی30ـ25

98.41.50.648.434.914.60.01001.62,0592,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
94.40.50.081.712.65.20.01005.6147154نهخوێندەوارە

100.00.00.092.50.07.50.01000.099تهنهادەخوێنێتهوە
99.41.60.070.021.76.80.01000.6233235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

98.53.20.953.630.511.70.01001.5711719سهرەتایی
98.01.30.648.435.614.10.01002.09851,003ناوەندی
99.21.00.830.443.124.60.01000.8440443ئامادەیی
97.30.41.246.435.616.40.01002.7151155پهیمانگا

98.50.60.035.942.421.10.01001.5196198بهکالۆریوس
100.00.00.00.00.0100.00.01000.022خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000.000هیتر
98.62.00.546.230.121.20.01001.41,0691,084دهۆک

97.61.40.846.540.211.10.01002.4771788سلێمانی
98.71.50.652.830.414.80.01001.31,0341,046ههولێر

98.31.60.648.834.015.00.01001.72,8742,918

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
کهشیاوی
چاوپێکهوتنن

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

یهکهمناوەندیراگهیاندن

ههرێمیکوردستان

ساڵىبهگوێرهىدوولهگرینگترینناوەندەکانیراگهیاندنکهبهردەواممتابعهیاندەکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

أ(1ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەرانله
که(30-15)تهمهنی

بهشێوەیهکیبهردەوام
متابعهییهکێکله

ناوەندەکانیراگهیاندن
یهکهمناوەندی)دەکهن

(راگهیاندن

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
کهبهشێوەیهکی
بهردەواممتابعهی

ناوەندەکانی
راگهیاندندەکهن

متابعهناکهم

دوولهگرینگترینناوەندەکانیراگهیاندنکامانهنکهبهبهردەوامیمتابعهیاندەکهی
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تهلهفزیۆنرۆژنامهرادیۆ
تۆڕە

کۆمهاڵیهتییهکان

گهران)ئهنتهرنێت
لهناوماڵپهرە
(ئهلیکترۆنیهکان

کۆهیتر

79.52.31.641.025.429.60.210020.51,6582,093شار
67.46.41.838.827.925.10.010032.6554825گوند
87.03.22.048.225.920.60.110013.01,1881,387کوڕ
68.32.71.231.925.738.30.210031.71,0241,531کچ
71.04.31.238.325.231.00.010029.07181,030ساڵی18ـ15
81.32.21.541.624.929.60.210018.78471,060ساڵی24ـ19
79.62.52.341.927.725.50.210020.4647828ساڵی30ـ25

76.23.21.340.125.130.30.110023.81,5652,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
36.711.00.029.935.823.30.010063.351154نهخوێندەوارە

31.90.00.023.554.921.60.010068.139تهنهادەخوێنێتهوە
63.56.20.537.729.126.50.010036.5145235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

74.83.02.240.625.928.40.010025.2526719سهرەتایی
75.73.91.238.325.731.00.010024.37591,003ناوەندی
89.90.71.644.622.930.10.010010.1400443ئامادەیی
87.70.82.341.426.028.41.110012.3136155پهیمانگا

95.51.92.644.527.522.90.61004.5190198بهکالۆریوس
100.00.00.0100.00.00.00.01000.022خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000.000هیتر
75.84.42.441.717.733.70.010024.28201,084دهۆک

77.82.81.035.928.231.80.210022.2604788سلێمانی
77.62.21.744.628.822.70.110022.47881,046ههولێر

77.23.01.640.625.828.80.110022.82,2122,918

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ساڵىبهگوێرهىگرینگترینناوەندەکانیراگهیاندنکهبهردەواممتابعهیاندەکهیوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەرانله
که(30-15)تهمهنی

بهشێوەیهکیبهردەوام
متابعهییهکێکله

ناوەندەکانیراگهیاندن
دووەمناوەندی)دەکهن

(راگهیاندن

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
کهبهشێوەیهکی
بهردەواممتابعهی

ناوەندەکانی
راگهیاندندەکهن

دووەمناوەندی)

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
کهشیاوی
چاوپێکهوتنن

متابعهی
ناوەندی

راگهیاندنی
دووەمناکهم

دووەمناوەندیراگهیاندن
دوولهگرینگترینناوەندەکانیراگهیاندنکامانهنکهبهبهردەوامیمتابعهیاندەکهی

ب(1ــ12)خشتهی
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تهلهفزیۆنرۆژنامهرادیۆ
تۆرە

کۆمهاڵیهتیهکان
گهڕانله)ئهنتهرنیت

ماڵپهڕەئهلیکترۆنیهکان
نازانمهیچنیههیتر

6.66.730.746.938.91.117.14.22,093شار
5.45.229.445.235.30.216.04.0825گوند
7.56.932.346.826.10.818.65.11,387کوڕ
5.36.028.846.349.21.015.33.41,531کچ
4.66.433.245.036.61.314.64.31,030ساڵی18ـ15
6.55.127.249.539.40.618.13.81,060ساڵی24ـ19
8.28.131.344.738.80.818.14.5828ساڵی30ـ25

5.65.730.247.338.00.916.44.02,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
7.12.231.534.534.40.011.012.9154نهخوێندەوارە

13.113.119.619.640.90.035.117.59تهنهادەخوێنێتهوە
10.48.237.740.336.80.316.84.2235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

6.45.430.744.436.40.416.15.9719سهرەتایی
5.66.231.848.036.01.215.73.31,003ناوەندی
3.95.626.751.245.11.418.21.5443ئامادەیی
7.710.225.348.738.10.920.04.7155پهیمانگا

9.510.128.249.242.91.322.22.6198بهکالۆریوس
0.00.050.050.050.00.050.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
3.23.523.341.152.70.410.26.01,084دهۆک

5.05.732.049.332.01.315.95.2788سلێمانی
9.99.133.947.534.60.822.31.91,046ههولێر

6.46.430.546.638.20.916.94.22,918

ساڵیبهگوێرهىئهوناوەندانهیکهگرینگیدەداتبهئارەزووەکانیالوانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(2ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

کهشیاوی(15-30)
چاوپێکهوتنن

(*)کاملهناوەندەکانیراگهیاندنگرینگیدەداتبهئارەزووەکانیالوان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیناوەندەکانزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانممتمانهمنیهتارادەیهکمتمانهمههیهمتمانهیزۆرمههیهکۆنازانممتمانهمنیهتارادەیهکمتمانهمههیهمتمانهیزۆرمههیه

8.435.740.415.510011.130.739.019.2100شار
11.138.538.811.610010.831.638.419.1100گوند
9.140.938.811.210013.131.337.817.8100کوڕ
8.731.941.318.11009.330.439.920.4100کچ
8.233.540.617.810012.825.540.021.7100ساڵی18ـ15
8.137.341.313.310010.133.139.017.8100ساڵی24ـ19
10.838.138.113.010010.234.537.617.7100ساڵی30ـ25

8.235.440.915.510011.429.439.519.7100ساڵی24ـ15گروپیالوان
15.523.939.720.91009.919.639.830.7100نهخوێندەوارە

0.019.637.842.51000.00.057.542.5100تهنهادەخوێنێتهوە
13.642.429.114.91008.630.536.724.3100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

10.534.837.417.210010.926.041.421.8100سهرەتایی
7.635.643.213.610011.930.039.218.9100ناوەندی
7.035.144.513.410012.936.038.512.6100ئامادەیی
5.942.036.315.91007.839.633.619.1100پهیمانگا

8.443.138.510.010010.241.035.213.6100بهکالۆریوس
0.050.050.00.01000.00.0100.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
10.943.331.614.210011.636.335.516.6100دهۆک

8.630.237.623.610010.924.334.030.8100سلێمانی
7.937.448.46.310010.933.846.19.2100ههولێر

8.936.240.114.810011.130.938.919.2100

رۆژنامهرادیۆ

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

ههرێمیکوردستان

ساڵىبهگوێرهىرادەیمتمانهپێکردنیانبهناوەندەکانیراگهیاندنوتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(3ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

تاچهندمتمانهتبهناوەندەکانیراگهیاندنههیه

پارێزگاکان

ــ ــبهردەوامه  
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانممتمانهمنیهتارادەیهکمتمانهمههیهمتمانهیزۆرمههیهکۆنازانممتمانهمنیهتارادەیهکمتمانهمههیهمتمانهیزۆرمههیه

26.052.120.31.610026.840.827.54.9100شار
30.647.720.61.110021.836.233.48.5100گوند
25.050.123.31.610031.140.825.32.8100کوڕ
28.552.417.71.410021.239.131.68.1100کچ
34.048.116.41.410025.940.326.47.5100ساڵی18ـ15
22.152.323.71.910028.039.228.34.4100ساڵی24ـ19
24.253.920.91.010023.240.331.74.8100ساڵی30ـ25

28.050.220.11.710027.039.727.45.9100ساڵی24ـ15گروپیالوان
35.942.217.24.710014.127.434.823.6100نهخوێندەوارە

20.038.424.017.51000.013.843.642.5100تهنهادەخوێنێتهوە
38.147.813.80.310019.334.239.47.0100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

30.848.319.31.610026.136.729.08.2100سهرەتایی
28.350.120.11.510027.840.227.34.7100ناوەندی
18.956.023.71.310028.245.225.51.1100ئامادەیی
17.061.820.30.910020.448.729.21.8100پهیمانگا

16.957.125.70.310030.044.624.90.6100بهکالۆریوس
0.050.050.00.010050.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
27.252.317.82.610024.839.828.76.7100دهۆک

23.449.025.91.710021.541.728.68.2100سلێمانی
30.152.916.50.510031.038.228.62.3100ههولێر

26.951.320.41.510025.939.928.65.6100

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

 
ههرێمیکوردستان

ــ ـبهردەوامه

ساڵىبهگوێرهىرادەیمتمانهپێکردنیانبهناوەندەکانیراگهیاندنوتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(3ــ12)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

تاچهندمتمانهتبهناوەندەکانیراگهیاندنههیه
تۆڕەکۆمهاڵیهتییهکانتهلهفزیۆن
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانممتمانهمنیهتارادەیهکمتمانهمههیهمتمانهیزۆرمههیه

36.837.819.36.11002,093شار
27.336.226.510.0100825گوند
41.135.519.04.51001,387کوڕ
29.539.422.28.91001,531کچ
34.436.320.98.31001,030ساڵی18ـ15
38.138.018.35.61001,060ساڵی24ـ19
31.838.523.36.5100828ساڵی30ـ25

36.337.219.66.91002,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
14.123.937.224.8100154نهخوێندەوارە

6.914.426.152.61009تهنهادەخوێنێتهوە
22.829.736.411.1100235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

31.535.523.99.1100719سهرەتایی
37.037.819.75.51001,003ناوەندی
42.542.312.62.6100443ئامادەیی
37.246.913.42.6100155پهیمانگا

44.741.612.51.2100198بهکالۆریوس
0.050.050.00.01002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000هیتر
32.240.420.76.71001,084دهۆک

34.838.316.510.3100788سلێمانی
37.134.824.73.41001,046ههولێر

35.037.520.66.81002,918 ههرێمیکوردستان

پارێزگاکان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

ساڵىبهگوێرهىرادەیمتمانهپێکردنیانبهناوەندەکانیراگهیاندنوتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(3ــ12)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

تاچهندمتمانهتبهناوەندەکانیراگهیاندنههیه
کۆیگشتیوەاڵمدەران(گهڕانلهماڵپهرەئهلیکترۆنییهکان)ئهنتهرنێت

که(30-15)لهتهمهنی
شیاویچاوپێکهوتنن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 266



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهدەگمهنههندێکجاربهبهردەوام
بهدواداچوون

ناکهم
بهدەگمهنههندێکجاربهبهردەوامکۆ

بهدواداچوون
ناکهم

کۆ

8.318.316.656.810014.127.117.541.21002,093شار
7.016.621.854.610017.926.722.133.3100825گوند
10.216.816.956.110016.125.716.941.31001,387کوڕ
6.119.118.256.610013.728.319.638.31001,531کچ
5.816.017.260.910010.025.818.445.81001,030ساڵی18ـ15
8.217.117.357.510014.426.518.640.51001,060ساڵی24ـ19
10.621.618.449.410021.429.317.931.4100828ساڵی30ـ25

7.016.617.359.210012.226.218.543.11002,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
4.614.513.267.710018.328.713.639.3100154نهخوێندەوارە

0.06.96.586.610024.433.00.042.51009تهنهادەخوێنێتهوە
5.415.516.462.610013.631.316.838.3100235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

5.516.717.959.910014.227.618.040.3100719سهرەتایی
7.915.916.859.510012.423.919.644.21001,003ناوەندی
9.920.017.752.410015.426.719.438.5100443ئامادەیی
8.521.122.747.810015.334.417.432.9100155پهیمانگا

17.629.720.831.910025.830.017.526.7100198بهکالۆریوس
0.0100.00.00.010050.050.00.00.01002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.000هیتر
7.819.923.748.610013.826.527.832.01001,084دهۆک

9.517.717.155.810015.027.518.339.3100788سلێمانی
6.717.114.062.210015.427.112.045.51001,046ههولێر

8.018.017.656.410014.827.118.339.71002,918

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

ههرێمیکوردستان

تایبهتمهندییهكان

تاچرادەیهکبهدواداچوونبۆکاروبارینێودەوڵهتیوناوەخۆییهکاندەکهیتلهناوەندەجیاوازەکانیراگهیاندن

کاروباریناوەخۆییکاروبارینێودەوڵهتی

پارێزگاکان

کۆیگشتیوەاڵمدەران
که(30-15)لهتهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

(4ــ12)خشتهی

ساڵىبهگوێرهىرادەیبهدواداچوونبۆکاروبارینێودەوڵهتیوناوەخۆییوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کهناڵهناوەخۆییهکان
کهناڵهئاسمانییه
ناوەخۆییهکان

کهناڵهئاسمانییه
عهرەبییهکان

کهناڵهئاسمانییه
بیانییهکان

90.62,09341.964.818.99.11,910شار
94.582524.882.210.26.4782گوند
90.11,38741.968.815.89.41,264کوڕ
92.41,53132.670.916.97.31,428کچ
93.31,03036.369.115.09.1967ساڵی18ـ15
89.41,06036.469.916.88.1961ساڵی24ـ19
91.482838.470.817.77.5764ساڵی30ـ25

91.32,09036.469.515.98.61,928ساڵی24ـ15گروپیالوان
92.115431.975.714.62.8144نهخوێندەوارە

100.0933.388.911.10.09تهنهادەخوێنێتهوە
98.623540.364.915.65.6231دەخوێنێتهوەودەنووسێت

93.471936.871.310.45.3680سهرەتایی
89.91,00334.970.516.48.7910ناوەندی
87.944337.669.121.015.6391ئامادەیی
89.315545.070.012.95.0140پهیمانگا

92.519839.564.333.012.4185بهکالۆریوس
100.0250.00.0100.00.02خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00هیتر
93.71,08419.788.921.714.31,016دهۆک

87.078830.177.813.04.6690سلێمانی
94.01,04659.444.713.34.7986ههولێر

91.32,91836.969.916.48.32,692

رەگهز

ههرێمیکوردستان

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

ساڵیکهسهیریتهلهفزیۆندەکهنبهگوێرهىسهیرکردنیانبۆچهندکهنالێکیتهلهفزیۆنیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(5ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)سهیریکامکهناڵدەکهی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵىکهسهیری
تهلهفزیۆندەکهن

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆرەکانزیاترەله:(*)

رێژەیوەاڵمدەرانله
ساڵى(30-15)تهمهنی

کهسهیریتهلهفزیۆن
دەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵىکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

ژینگه
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

باڵوکراوەی
ههواڵهکان

بهرنامه
رۆشنبیرییهکان

بهرنامه
ئابوورییهکان

بهرنامه
ئاینییهکان

بهرنامه
وەرزشییهکان

بهرنامه
خێزانییهکان

گۆرانیو
میوزیک

دراماو
فلیمهکان

بهرنامه
پێشێلکارییهکان

هیتر

91.32,09339.523.69.024.633.022.340.967.317.02.51,910شار
94.882551.716.99.724.026.418.438.969.212.12.0782گوند
91.11,38744.215.710.519.155.69.627.658.19.32.61,264کوڕ
93.31,53139.828.17.929.210.532.052.076.222.02.11,428کچ
93.91,03031.321.66.419.436.116.947.773.415.92.4967ساڵی18ـ15
90.71,06040.822.27.623.530.321.938.767.015.22.2961ساڵی24ـ19
92.382856.223.214.331.928.026.833.961.417.32.5764ساڵی30ـ25

92.22,09036.121.97.021.433.219.443.270.215.52.31,928ساڵی24ـ15گروپیالوان
93.515460.07.41.622.79.210.930.975.312.61.3144نهخوێندەوارە

100.0944.30.00.048.217.513.144.576.048.26.59تهنهادەخوێنێتهوە
98.323546.814.610.430.820.026.644.477.015.11.0231دەخوێنێتهوەودەنووسێت

94.671940.917.69.223.933.219.241.671.214.21.9680سهرەتایی
90.71,00334.822.86.921.436.018.344.367.314.52.0910ناوەندی
88.344343.326.611.024.529.424.037.566.721.24.4391ئامادەیی
90.315551.728.910.426.637.130.832.253.820.73.9140پهیمانگا

93.419850.438.517.932.434.431.934.056.115.72.5185بهکالۆریوس
100.0250.050.00.00.050.0100.050.0100.050.00.02خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
93.71,08451.111.63.910.026.66.832.274.59.00.81,016دهۆک

87.678839.426.68.427.930.324.239.163.618.43.1690سلێمانی
94.31,04637.925.513.231.036.429.047.566.918.62.8986ههولێر

92.32,91841.922.39.124.531.721.540.567.716.02.42,692
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیبهرنامهکانزیاترەله:(*)

(*)کامهبهرنامهیتهلهفزیۆنیزیاترسهیردەکهی

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ساڵیکهسهیریتهلهفزیۆنیدەکهنوبهگوێرهىئهوبهرنامهتهلهفزیۆنانهیکهزیاترسهیریاندەکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەرانله
(30-15)تهمهنی

ساڵىکهسهیری
تهلهفزیۆندەکهن

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
ساڵىکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
ساڵىکهسهیری
تهلهفزیۆندەکهن
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

رۆژنامهی
ئهلیکترۆنی

رۆژنامهی
وەرەقی

ئهنتهرنێت
گهڕانله)

ماڵپهرە
(ئهلیکترۆنیهکان

گۆڤارەکان
پهرتووکی
وەرەقی

پهرتووکی
ئهلیکترۆنی

هیتر

57.22,09311.86.151.62.357.415.60.61,134شار
44.782511.54.443.02.658.013.70.3366گوند
54.41,38712.67.854.12.451.318.50.5721کوڕ
55.21,53111.04.046.92.463.012.50.5779کچ
51.01,0307.35.343.42.762.412.30.6489ساڵی18ـ15
59.01,06011.94.151.01.660.017.10.7589ساڵی24ـ19
54.382816.68.757.23.148.416.30.2422ساڵی30ـ25

55.02,0909.84.747.62.161.114.90.71,078ساڵی24ـ15گروپیالوان
1.81540.067.767.70.067.732.30.02نهخوێندەوارە

6.590.00.0100.00.00.00.00.01تهنهادەخوێنێتهوە
25.723514.40.054.51.226.413.22.258دەخوێنێتهوەودەنووسێت

44.171910.56.449.63.448.610.60.9300سهرەتایی
58.21,0039.56.144.02.562.812.30.5554ناوەندی
72.444311.45.454.81.162.920.30.4308ئامادەیی
76.815514.16.954.44.148.319.70.0117پهیمانگا

78.519820.44.859.31.560.921.00.0158بهکالۆریوس
100.020.00.0100.00.050.050.00.02خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00هیتر
40.31,0845.07.838.83.562.314.60.5436دهۆک

61.378812.34.644.31.662.216.50.1472سلێمانی
58.21,04614.36.162.02.750.314.51.0592ههولێر

54.82,91811.75.850.32.457.515.30.51,500

ساڵیئهوانهیکهدەخوێننهوەوبهگوێرهىئهوئامرازانهیکهبۆخوێندنهوەبهکاریدەهێنێتوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(7ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵیکه
دەخوێننهوە

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
ساڵىکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

کۆیگشتی(*)چئامرازێکبۆخوێندنهوەبهکاردەهێنن
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
ساڵیکه

دەخوێننهوە

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیخوێندنهوەزیاترەله:(*)

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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وەرزشیزانستی
رۆشنبیریو
کۆمهاڵیهتی

هیترسیاسیئابووریئاینی

57.22,09336.218.555.424.57.09.87.71,134شار
44.782531.020.048.637.18.713.59.2366گوند
54.41,38736.632.345.725.09.714.47.4721کوڕ
55.21,53134.36.662.027.75.16.98.4779کچ
51.01,03036.819.950.623.33.04.67.3489ساڵی18ـ15
59.01,06036.516.555.325.68.512.08.2589ساڵی24ـ19
54.382832.420.557.431.210.514.88.2422ساڵی30ـ25

55.02,09036.618.153.124.56.08.67.81,078ساڵی24ـ15گروپیالوان
1.81540.00.0100.00.00.067.70.02نهخوێندەوارە

6.590.00.00.00.00.00.0100.01تهنهادەخوێنێتهوە
25.723522.17.555.124.47.012.98.358دەخوێنێتهوەودەنووسێت

44.171926.922.246.332.65.69.36.6300سهرەتایی
58.21,00335.819.149.825.16.07.07.7554ناوەندی
72.444338.414.561.721.79.512.09.6308ئامادەیی
76.815536.521.756.128.85.614.37.4117پهیمانگا

78.519846.921.867.029.512.116.67.8158بهکالۆریوس
100.0250.00.0100.00.00.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00هیتر
40.31,08435.720.145.730.07.111.610.9436دهۆک

61.378834.016.061.224.26.59.85.4472سلێمانی
58.21,04636.821.051.127.18.210.59.1592ههولێر

54.82,91835.418.754.326.47.310.47.91,500

ساڵیکهدەخوێننهوەبهگوێرهىئهوبابهتانهیکهدەیانخوێننهوەوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(8ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەران

(30-15)لهتهمهنی
کهدەخوێننهوە

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
کهشیاوی
چاوپێکهوتنن

(*)چبابهتێکدەخوێننهوە
کۆیگشتی

وەاڵمدەرانلهتهمهنی
که(15-30)

دەخوێننهوە

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیبابهتهکانزیاترەله:(*)

پارێزگاکان

ژینگه

رەگهز

ههرێمیکوردستان
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نهبوونی
کتێبخانهی

نزیک

نهبوونیکاتی
بهتاڵ

نهبوونی
ئارەزووبۆ
چوونه

کتێبخانهکان

نهبوونی
زانیاری
خوێنهران
لهسهر

خزمهتگوزاری
کتێبخانهکان

نهبوونی
پهرتووکی
بهسوودبۆ
خوێنهران

بهکارهێنانی
تۆڕی

ئهنتهرنێت

نهبوونی
کهشیگونجاو
وئارامبۆ

لێکۆڵینهوەو
خوێندنهوە

نهدانی
پهرتووکی
خوازراو
بهشێوەی
کاتی

(االستعارة)

هیتر

77.11,13430.416.241.30.93.514.84.00.84.5884شار
84.136666.07.223.10.40.410.82.70.44.7307گوند
76.172137.016.539.20.94.316.24.30.05.1556کوڕ
80.077935.613.237.50.81.912.43.31.34.0635کچ
84.948943.112.838.81.02.17.03.90.64.8417ساڵی18ـ15
72.658935.214.638.70.42.916.33.10.74.9446ساڵی24ـ19
78.142229.017.337.21.44.120.24.40.83.8328ساڵی30ـ25

78.21,07839.213.738.80.72.511.73.50.74.9863ساڵی24ـ15گروپیالوان
32.320.00.0100.00.00.00.00.00.00.01نهخوێندەوارە

100.01100.00.00.00.00.00.00.00.00.01تهنهادەخوێنێتهوە
97.85843.29.549.10.02.63.91.50.01.557دەخوێنێتهوەودەنووسێت

90.230039.312.540.91.71.25.32.50.56.7277سهرەتایی
84.955439.516.338.50.33.211.25.00.62.7470ناوەندی
58.730827.215.038.40.03.522.32.20.07.6184ئامادەیی
74.911728.716.939.51.22.420.73.61.63.689پهیمانگا

69.515834.112.625.83.16.132.75.32.34.7111بهکالۆریوس
50.020.0100.00.00.00.00.00.00.00.01خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
78.743655.223.120.20.61.211.82.00.35.5345دهۆک

73.947225.712.046.01.13.815.36.21.14.6357سلێمانی
82.559237.813.639.20.73.014.12.20.54.1489ههولێر

78.21,50036.314.738.30.93.014.13.80.74.51,191

ساڵیکهناچنهکتێبخانهگشتییهکانوبهگوێرهىهۆکارەکانینهچوونیانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەرانله
(30-15)تهمهنی

ساڵیکهناچنه
کتێبخانهگشتییهکان

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکه(15-30)
دەخوێننهوە

(*)هۆکارەکانینهچوونتبۆکتێبخانهگشتییهکانچییه

ههرێمیکوردستان

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵیکهناچنهکتێبخانه
گشتییهکان

(9ــ12)خشتهی

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانزیاترەله:(*)

پارێزگاکان
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کاتیبهتاڵمنیه
ناتوانم

بخوێنمهوە
ئارەزووی

خوێندنهوەناکهم

هیچشتێک
نیهشایهنی
خوێندنهوەبێ

ئارەزوویترم
ههیه

زۆرینرخی
چاپکراوەکان

هیتر

42.82,09318.516.458.42.19.90.62.8959شار
55.382516.123.652.63.07.20.83.2459گوند
45.61,38711.113.867.93.012.70.12.6666کوڕ
44.81,53124.322.047.11.76.11.23.1752کچ
49.01,03017.99.561.22.512.51.03.3541ساڵی18ـ15
41.01,06018.216.658.13.18.30.73.1471ساڵی24ـ19
45.782817.830.950.71.36.20.22.0406ساڵی30ـ25

45.02,09018.112.859.82.810.60.93.21,012ساڵی24ـ15گروپیالوان
98.21541.192.86.50.50.00.02.5152نهخوێندەوارە

93.590.0100.00.00.00.00.00.08تهنهادەخوێنێتهوە
74.323513.345.048.10.93.70.40.8177دەخوێنێتهوەودەنووسێت

55.971913.98.671.42.48.60.52.4419سهرەتایی
41.81,00325.51.460.83.214.61.23.9449ناوەندی
27.644323.70.562.33.413.21.02.0135ئامادەیی
23.215523.60.069.60.011.00.01.538پهیمانگا

21.519826.70.064.13.50.00.09.240بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00هیتر
59.71,08426.918.448.01.55.41.12.5648دهۆک

38.778814.510.165.92.714.70.04.2316سلێمانی
41.81,04612.525.257.72.88.00.92.0454ههولێر

45.22,91818.018.157.12.39.30.72.91,418

ساڵیکهناخوێننهوەبهگوێرهىهۆکارەکانینهخوێندنهوەوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(10ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانله

(30-15)تهمهنی
ساڵیکهناخوێننهوە

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵىکه(15-30)
شیاویچاوپێکهوتنن

(*)هۆکارەکانینهخوێندنهوەچین
کۆیگشتی

وەاڵمدەرانلهتهمهنی
ساڵیکه(15-30)

ناخوێننهوە

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان
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کۆنهخێربهڵێکۆنهخێربهڵێ

12.787.31007.592.51002,093شار
1.298.81002.597.5100825گوند
11.388.71007.692.41001,387کوڕ
9.890.21005.694.41001,531کچ
10.489.61006.293.81001,030ساڵی18ـ15
12.187.91007.892.21001,060ساڵی24ـ19
8.791.31005.494.6100828ساڵی30ـ25

11.388.71007.093.01002,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
1.898.21001.898.2100154نهخوێندەوارە

0.0100.01000.0100.01009تهنهادەخوێنێتهوە
0.699.41000.699.4100235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

4.895.21003.296.8100719سهرەتایی
12.787.31007.192.91001,003ناوەندی
17.582.510011.688.4100443ئامادەیی
10.289.810010.189.9100155پهیمانگا

18.981.11009.790.3100198بهکالۆریوس
0.0100.01000.0100.01002خوێندنیبااڵ

0.00.000.00.000هیتر
3.696.41003.296.81001,084دهۆک

15.085.010011.288.8100788سلێمانی
10.889.21004.295.81001,046ههولێر

10.589.51006.693.41002,918

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

(11ــ12)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

بهگوێرهىچونیانبۆسینهماوشانۆگهریوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-15)دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

ههرێمیکوردستان

ئایادەچیتهشانۆگهریئایادەچیتهسینهما

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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بهشىوهرزشوالوان.13
سااڵن(30-10)بۆتهمهنى

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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کۆنازانمخراپهمامناوەندەباشه

10.83,15162.729.67.10.6100304شار
5.51,24155.530.811.91.710068گوند
13.32,13359.431.39.10.3100255کوڕ
6.42,25966.926.74.71.6100117کچ
7.11,47476.120.71.61.610084ساڵی14ـ10
11.41,03065.726.97.40.010099ساڵی18ـ15
12.41,06053.836.69.60.0100114ساڵی24ـ19
9.282850.434.812.81.910075ساڵی30ـ25

11.92,09059.432.08.60.0100213ساڵی24ـ15گروپیالوان
3.618058.029.40.012.61006نهخوێندەوار

0.0100.00.00.00.000تهنهادەخوێنێتهوە
2.432771.89.818.40.01009دەخوێنێتهوەودەنووسێت

7.62,07271.621.26.21.0100131سهرەتایی
13.51,00563.028.08.40.6100119ناوەندی
13.644349.541.19.40.010057ئامادەیی
14.015556.833.99.30.010020پهیمانگا

15.419837.157.45.50.010030بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.000خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.000هیتر
6.11,66554.036.98.01.0100101دهۆک

15.01,22062.631.15.40.9100168سلێمانی
6.71,50765.521.612.90.0100103ههولێر

9.84,39261.929.87.60.7100372

پارێزگاکان

چۆنخزمهتگوزارییهکانیئهوکۆڕبهندوسهنتهرانهیوەرزشوالوانههڵدەسهگێنیکهسهردانیاندەکهی

ئاستیخوێندەواری

ساڵىکهدەچنهکۆڕبهندەکانوسهنتهرەکانیوەرزشوالوانبهگوێرهىههڵسهنگاندنیانبۆخزمهتگوزاریئهوسهنتهرانهوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی  

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

رێژەیئهو
وەاڵمدەرانهیکهدەچنه
کۆڕبهندوسهنتهرەکانی

وەرزشوالوان

(1ــ13)خشتهی

کۆیوەاڵمدەرانله
که(30-10)تهمهنی

شیاویچاوپێکهتنن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-10)تهمهنی

دەچنهکۆڕەند
وسهنتهرەکانیوەرزشو

الوان

ههرێمیکوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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نهبوونییانهیان
سهنتهرێکیالوانی
نزیکیانسهختی
گهیشتنپێیان

نهبوونیکارمهندی
لێهاتوو

باریئابووری
دابونهریتی

کۆمهاڵیهتیوئاینی
دوورکهوتنهوەله
گێچهڵیسێکسی

نهبوونیچاالکی
بهگروپ)ئافرەتانه

(یانتاکهکهس

89.23,15128.51.53.93.50.50.4شار
94.51,24170.80.92.24.70.00.1گوند
86.72,13339.02.64.40.30.20.0کوڕ
93.62,25934.90.32.96.70.50.6کچ
92.91,47442.20.63.03.20.20.2ساڵی14ـ10
88.61,03042.01.33.03.80.20.3ساڵی18ـ15
87.61,06030.12.23.93.61.00.4ساڵی24ـ19
90.882829.31.84.94.80.20.6ساڵی30ـ25

88.12,09035.91.83.53.70.60.3ساڵی24ـ15گروپیالوان
96.418037.61.95.510.40.50.0نهخوێندەوار

100.01041.80.00.06.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
97.632739.00.94.07.81.00.0دەخوێنێتهوەودەنووسێت

92.42,07241.50.93.72.90.10.3سهرەتایی
86.51,00533.71.73.22.70.10.1ناوەندی
86.444325.72.74.24.41.31.1ئامادەیی
86.015526.92.52.84.60.00.8پهیمانگا

84.619831.81.41.92.81.60.0بهکالۆریوس
100.0250.00.00.050.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.0هیتر
93.91,66549.82.83.84.90.20.3دهۆک

85.01,22029.60.62.54.10.50.3سلێمانی
93.31,50734.51.24.52.60.40.4ههولێر

90.24,39236.81.43.63.70.40.3
ــبهردەوامهــ چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانزیاترەله:(*)

ههرێمیکوردستان

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

هۆکارەکانینهچوونتبۆکۆربهندوسهنتهرەکانیوەرزشوالوان(*) 

ئاستیخوێندەواری

ساڵیکهناچنهکۆربهندوسهنتهرەکانیوەرزشوالوانبهپێیهۆکارەکانینهچوونوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

رەگهز

(2ــ13)خشتهی

رێژەیئهو
وەاڵمدەرانهیکه
سهردانیکۆڕبهندو
سهنتهرەکانیوەرزش

والوانناکهن

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکه(10-30)
شیاویچاوپێکهوتنن
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نهبوونیکارمهند
(بهرێوەبردنیئافرەت)

سهرقاڵبوونبهکارو
نهبوونیکاریبهتاڵ

لهبهرکهمئهندامی
خاوەنپێداویستی)

(تایبهت

ئهنجامدانیوەرزشله
مأڵهوە

الیهنیئهمنوئاسایش
ههبوونیکردەوەی

فێڵو)نابهجێوەک
(دزی

ئارەزوومنیهبچمه
یانهوسهنتهرەکان

هیتر

0.38.30.41.90.00.157.54.92,847شار
0.12.60.00.60.00.129.82.31,172گوند
0.09.40.52.40.00.349.65.21,877کوڕ
0.55.30.21.00.00.054.23.72,142کچ
0.32.70.32.30.00.248.75.61,389ساڵی14ـ10
0.25.60.41.30.00.151.52.9931ساڵی18ـ15
0.19.70.21.40.00.056.84.2946ساڵی24ـ19
0.614.40.51.30.00.153.24.1753ساڵی30ـ25

0.17.60.31.30.00.154.23.51,877ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.03.91.90.00.00.051.12.8174نهخوێندەوار

0.00.023.30.00.00.034.916.310تهنهادەخوێنێتهوە
0.010.20.63.10.00.049.54.4318دەخوێنێتهوەودەنووسێت

0.33.90.21.80.00.148.74.61,940سهرەتایی
0.19.30.20.80.00.157.23.7886ناوەندی
0.010.30.32.20.00.057.35.0386ئامادەیی
1.113.90.03.80.00.558.03.7135پهیمانگا

0.716.80.01.10.00.052.04.7168بهکالۆریوس
0.0100.00.00.00.00.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
0.25.40.21.60.00.039.04.21,563دهۆک

0.35.60.60.90.00.260.64.41,052سلێمانی
0.210.10.22.50.00.253.14.41,404ههولێر

0.37.20.31.70.00.152.14.44,019

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

هۆکارەکانینهچوونتبۆکۆربهندوسهنتهرەکانیوەرزشوالوان (*) 

ساڵیکهناچنهکۆربهندوسهنتهرەکانیوەرزشوالوانبهپێیهۆکارەکانینهچوونوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەرانهی
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهسهردانیکۆڕبهندو
سهنتهرەکانیوەرزشو

الوانناکهن

ژینگه

تایبهتمهندییهكان

(2ــ13)خشتهی/تهواوکهری

پارێزگاکان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان
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هونهرەکانیجهنگتۆپیسهرمێزتۆپیپێتۆپیدەستتۆپیبالهتۆپیسهبهته

62.83,1518.612.64.262.12.41.0شار
56.61,2415.715.83.967.51.60.0گوند
79.82,1333.610.31.980.03.01.2کوڕ
44.52,25915.918.08.134.41.00.2کچ
75.01,47411.014.06.776.91.30.3ساڵی14ـ10
64.71,0309.819.03.662.83.31.1ساڵی18ـ15
53.51,0604.610.52.548.42.41.5ساڵی24ـ19
44.28281.94.00.044.13.30.7ساڵی30ـ25

59.02,0907.415.13.156.12.91.3ساڵی24ـ15گروپیالوان
30.81801.21.22.218.40.01.2نهخوێندەوار

28.0100.00.00.050.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
38.23275.83.80.649.21.20.0دەخوێنێتهوەودەنووسێت

69.22,0729.414.26.174.01.30.6سهرەتایی
63.11,0058.916.82.659.93.71.4ناوەندی
54.84437.012.53.048.23.91.2ئامادەیی
61.71550.64.41.240.72.41.5پهیمانگا

57.41984.24.90.037.85.10.0بهکالۆریوس
50.020.00.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.0هیتر
60.21,66513.49.94.064.02.30.7دهۆک

64.31,2207.216.25.961.72.71.2سلێمانی
59.71,5075.511.92.264.01.80.5ههولێر

61.64,3928.113.14.263.12.30.8
ــبهردەوامهــ

گروپهکانیتهمهن

ساڵیبهگوێرهىجۆریئهووەرزشهیئهنجامیدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

رێژەیوەاڵمدەرانله
(30-10)تهمهنی

ساڵیکهوەرزش
ئهنجامدەدەن

(3ــ13)خشتهی

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکه(10-30)
شیاویچاوپێکهوتنن

تایبهتمهندییهكان

(*)چجۆرەوەرزشێکئهنجامدەدەیت

ههرێمیکوردستان

ژینگه

ئاستیخوێندەواری

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆرەکانیوەرزشزیاترەله:(*)

رەگهز

پارێزگاکان
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شهترەنج
کۆڕەپانو)یارییهبههێزەکان

(میدان،رۆیشتن،راکردن

بهرزکرنهوەی
قورسایی

بۆکسێنجمالستیکریشهتێنسیسهرزەویپایسکلسواریئهسپسواریزۆرانبازی

0.712.43.00.20.01.80.90.40.61.1شار
0.014.91.40.00.31.10.20.10.10.0گوند
0.69.22.30.10.12.00.70.10.11.2کوڕ
0.618.93.30.20.01.10.90.81.20.5کچ
0.113.10.80.20.01.90.40.30.50.9ساڵی14ـ10
0.89.93.10.00.10.71.60.60.70.8ساڵی18ـ15
1.213.64.80.00.11.70.90.30.60.9ساڵی24ـ19
0.815.94.40.40.02.40.20.30.31.3ساڵی30ـ25

1.011.63.90.00.11.21.30.40.60.9ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.011.80.00.00.01.20.00.00.00.0نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
0.013.81.10.60.02.20.00.00.00.0دەخوێنێتهوەودەنووسێت

0.112.61.10.10.11.60.40.30.40.9سهرەتایی
1.310.74.60.00.01.11.70.31.00.9ناوەندی
1.416.07.00.00.02.40.90.60.61.1ئامادەیی
1.513.33.01.50.03.60.01.11.12.2پهیمانگا

1.019.74.10.00.01.31.00.00.01.3بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0هیتر
0.613.30.20.30.01.20.30.10.10.9دهۆک

0.414.94.70.10.11.51.40.60.71.2سلێمانی
0.810.02.20.00.12.10.40.30.60.6ههولێر

0.612.82.70.10.11.70.80.30.50.9
ــبهردەوامهــ

ساڵیبهگوێرهىجۆریئهووەرزشهیئهنجامیدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(*)چجۆرەوەرزشێکئهنجامدەدەیت

تایبهتمهندییهكان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆرەکانیوەرزشزیاترەله:(*)

(3ــ13)خشتهی/تهواوکهری

پارێزگاکان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری
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هیتروەرزشهکهلتورییهکانوەرزشهسروشتییهکانمهلهوانیسهوڵڵێدانلهشجوانی

11.40.07.517.81.01.11,981شار
3.50.05.118.11.21.6705گوند
10.20.09.110.50.90.21,719کوڕ
9.70.03.730.41.32.9967کچ
2.50.04.410.72.31.01,112ساڵی14ـ10
9.90.06.716.60.21.0665ساڵی18ـ15
16.70.08.625.30.41.7554ساڵی24ـ19
22.60.013.930.50.01.5355ساڵی30ـ25

13.00.07.620.60.31.31,219ساڵی24ـ15گروپیالوان
5.10.00.014.40.03.954نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00.02تهنهادەخوێنێتهوە
5.40.04.529.61.83.5126دەخوێنێتهوەودەنووسێت

3.90.05.113.51.70.81,424سهرەتایی
12.80.09.118.20.11.5628ناوەندی
20.70.09.025.10.60.6245ئامادەیی
28.40.011.830.80.60.792پهیمانگا

34.10.018.130.80.02.8114بهکالۆریوس
0.00.00.0100.00.00.01خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00هیتر
5.90.06.315.13.60.51,005دهۆک

14.30.06.010.90.11.6785سلێمانی
7.80.09.128.10.31.3896ههولێر

10.00.07.117.91.11.22,686

ساڵیبهگوێرهىجۆریئهووەرزشهیئهنجامیدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆرەکانیوەرزشزیاترەله:(*)

(*)چجۆرەوەرزشێکئهنجامدەدەیت

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستیخوێندەواری

(3ــ13)خشتهی/تهواوکهری

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-10)تهمهنی

وەرزشئهنجامدەدەن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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قوتابخانهوپهیمانگاو
زانکۆکان

گۆرەپانیگشتیهۆڵهکانیوەرزشگۆرەپانیمیللییانهیالوان

62.83,15138.21.524.913.112.2شار
56.61,24137.60.326.13.316.3گوند
79.82,13330.91.938.713.519.6کوڕ
44.52,25950.20.22.17.91.6کچ
75.01,47462.71.023.54.87.6ساڵی14ـ10
64.71,03038.71.225.311.017.1ساڵی18ـ15
53.51,06011.41.226.817.316.7ساڵی24ـ19
44.28283.62.527.123.115.7ساڵی30ـ25

59.02,09026.01.226.013.916.9ساڵی24ـ15گروپیالوان
30.81800.01.214.07.15.6نهخوێندەوار

28.0100.00.050.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
38.232716.00.019.53.712.0دەخوێنێتهوەودەنووسێت

69.22,07253.81.126.06.010.3سهرەتایی
63.11,00532.82.124.616.118.5ناوەندی
54.844315.70.924.722.913.9ئامادەیی
61.71550.01.129.116.515.2پهیمانگا

57.41983.81.924.530.614.2بهکالۆریوس
50.020.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.0هیتر
60.21,66544.91.615.66.321.8دهۆک

64.31,22039.81.228.018.411.3سلێمانی
59.71,50731.21.128.66.98.4ههولێر

61.64,39238.11.325.111.412.9
ــبهردەوامهــ

ساڵیکهوەرزشئهنجامدەدەنبهگوێرهىئهوشوێنهیکهوەرزشىلێئهنجامدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(*)لهچشوێنێکئهموەرزشانهئهنجامدەدەیت

(4ــ13)خشتهی

رێژەیوەاڵمدەرانله
ساڵی(30-10)تهمهنی

کهوەرزشئهنجامدەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیئهنجامدانهکانزیاترەله:(*)

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ههرێمیکوردستان

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان
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یانهیوەرزشی
یانهیکۆمهاڵیهتی

(کاتبهسهربردن)
هیترمهلهوانگهماڵهوەباخچهوپارکهکان

3.50.23.732.45.12.71,981شار
1.10.32.538.72.29.0705گوند
4.00.34.123.65.95.11,719کوڕ
1.60.12.550.32.41.5967کچ
1.90.22.834.13.14.01,112ساڵی14ـ10
3.20.13.029.74.63.1665ساڵی18ـ15
5.20.23.834.64.43.4554ساڵی24ـ19
3.40.56.136.69.54.8355ساڵی30ـ25

4.10.23.432.04.53.31,219ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.00.03.423.70.011.754نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00.02تهنهادەخوێنێتهوە
0.00.64.748.45.12.7126دەخوێنێتهوەودەنووسێت

2.20.23.033.43.54.01,424سهرەتایی
3.50.02.426.86.02.5628ناوەندی
7.70.77.138.24.03.8245ئامادەیی
4.30.07.143.37.34.792پهیمانگا

5.70.03.042.611.54.9114بهکالۆریوس
0.00.00.0100.00.00.01خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00هیتر
6.00.55.135.73.33.31,005دهۆک

2.30.01.826.43.73.2785سلێمانی
2.00.34.440.26.64.9896ههولێر

3.10.23.533.54.63.82,686

ساڵیکهوەرزشئهنجامدەدەنبهگوێرهىئهوشوێنهیکهوەرزشىلێئهنجامدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتی(*)لهچشوێنێکئهموەرزشانهئهنجامدەدەیت
وەاڵمدەرانله

(30-10)تهمهنی
ساڵیکهوەرزش
ئهنجامدەدەن

(4ــ13)خشتهی/تهواوکهری

ژینگه

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیئهنجامدانهکانزیاترەله:(*)

گروپهکانیتهمهن

رەگهز

ههرێمیکوردستان

ئاستیخوێندەواری

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمکاتژمێرزیاتر10کاتژمێر9ـــ7کاتژمێر6ـــ4کاتژمێر3ـــ1

62.83,15160.418.08.710.52.41004.11,981شار
56.61,24160.115.710.611.22.41004.7705گوند
79.82,13350.820.611.414.62.51005.11,719کوڕ
44.52,25976.712.54.83.62.31002.7967کچ
75.01,47464.016.08.69.42.11004.01,112ساڵی14ـ10
64.71,03062.916.15.912.82.21004.3665ساڵی18ـ15
53.51,06056.420.610.310.22.61004.4554ساڵی24ـ19
44.282851.121.013.910.53.51004.6355ساڵی30ـ25

59.02,09059.918.27.911.72.41004.31,219ساڵی24ـ15گروپیالوان
30.818045.326.68.819.20.01006.154نهخوێندەوار

28.0100.0100.00.00.00.01006.02تهنهادەخوێنێتهوە
38.232764.312.010.910.92.01004.1126دەخوێنێتهوەودەنووسێت

69.22,07263.116.47.910.32.31004.11,424سهرەتایی
63.11,00562.218.27.89.72.11004.1628ناوەندی
54.844352.120.310.012.15.51004.8245ئامادەیی
61.715548.821.019.29.51.51004.692پهیمانگا

57.419847.422.415.514.00.61004.8114بهکالۆریوس
50.02100.00.00.00.00.01001.01خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.000.00هیتر
60.21,66567.615.66.77.62.51003.61,005دهۆک

64.31,22054.821.710.710.72.11004.5785سلێمانی
59.71,50761.614.48.712.62.71004.3896ههولێر

61.64,39260.417.69.010.62.41004.22,686

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

رێژەیوەاڵمدەرانله
ساڵی(30-10)تهمهنی

کهوەرزشئهنجامدەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(10-30)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکه(10-30)
وەرزشئهنجامدەدەن

تێکرایژمارەیدابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانبهپێیژمارەیکاتژمێرەکانیوەرزشکردنلهههفتهیهکدا
کاتژمێرەکانی

ئهنجامدانیوەرزشله
ههفتهیهکدا

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

(5ــ13)خشتهی

ساڵیکهوەرزشئهنجامدەدەنبهگوێرهىژمارەیکاتژمێرەکانیوەرزشکردنلهههفتهیهکداوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

چاالکی
رۆشنبیری

چاالکی
هونهری

چاالکی
زانستی

چاالکی
کۆمهاڵیهتی

چاالکی
پیشهیی

16.63,15115.632.716.434.511.2464شار
11.11,24113.921.68.232.925.1135گوند
8.72,13319.232.516.622.314.7165کوڕ
22.22,25914.030.714.838.712.5434کچ
13.41,47410.642.210.228.96.9165ساڵی14ـ10
17.51,03018.337.616.428.610.4161ساڵی18ـ15
18.51,06017.921.121.538.315.9176ساڵی24ـ19
13.682815.119.511.945.723.197ساڵی30ـ25

18.02,09018.128.919.133.713.3337ساڵی24ـ15گروپیالوان
22.41804.06.20.021.812.937نهخوێندەوار

33.2100.00.00.00.057.83تهنهادەخوێنێتهوە
8.33275.610.60.021.824.326دەخوێنێتهوەودەنووسێت

13.02,07212.941.89.933.811.3228سهرەتایی
16.31,00515.134.820.928.514.9149ناوەندی
21.544324.924.826.845.99.884ئامادەیی
21.715522.315.314.138.724.129پهیمانگا

22.819821.621.522.447.63.342بهکالۆریوس
50.020.00.0100.0100.0100.01خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00هیتر
9.61,66518.425.942.09.314.8159دهۆک

26.51,22013.829.210.445.311.7311سلێمانی
8.01,50718.642.910.016.216.6129ههولێر

15.64,39215.431.215.334.313.1599
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیئهنجامدانهکانزیاترەله:(*)

ساڵیکهچاالکیجیاوازئهنجامدەدەنبهپێیجۆریچاالکییهکهوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ13)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
کۆیگشتیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکهچاالکیئهنجام(10-30)
دەدەن

-30)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکهچاالکیئهنجام(10
دەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانلهتهمهنی
ساڵیکهشیاوی(10-30)

چاوپێکهوتنن

(*)جۆریئهوچاالکییهیکهحهزدەکهیئهنجامیبدەی

رەگهز

ژینگه

پارێزگاکان

ئاستیخوێندەواری

گروپهکانیتهمهن

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشىتهكنهلۆجیاوزانیارىوتۆڕه.14
كۆمهاڵیهتییهكان

سااڵن(30-10)بۆتهمهنى

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(زیرەک)مۆبایل
الپتۆپ،)کۆمپیوتهر

(دسکتۆپ
ئایپاد/تابلیت

تهلهفزیۆنی
(زیرەک)مۆدێرن

86.879.527.620.543.513.22,7073,151شار
76.975.114.615.543.023.19621,241گوند
88.487.127.014.239.411.61,8702,133کوڕ
81.670.223.725.247.518.41,7992,259کچ
73.148.311.143.143.526.91,0441,474ساڵی14ـ10
85.682.422.714.643.914.48631,030ساڵی18ـ15
93.994.435.07.042.46.19941,060ساڵی24ـ19
93.797.436.18.644.06.3768828ساڵی30ـ25

89.888.829.310.643.110.21,8572,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
72.969.93.92.422.727.1145180نهخوێندەوار

78.075.40.00.013.722.0810تهنهادەخوێنێتهوە
76.280.97.88.531.823.8250327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

79.163.712.431.241.720.91,5942,072سهرەتایی
89.687.427.712.946.810.48841,005ناوەندی
98.598.949.78.948.21.5435443ئامادەیی
99.698.548.212.844.70.4154155پهیمانگا

99.499.775.612.757.10.6197198بهکالۆریوس
100.0100.0100.00.050.00.022خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.000هیتر
75.378.818.717.341.624.71,2561,665دهۆک

86.779.528.822.837.813.31,0571,220سلێمانی
89.978.025.917.750.410.11,3561,507ههولێر

84.978.825.419.643.415.13,6694,392

رێژەیوەاڵمدەرانکه
خاوەنییهکێکلهئامێرە

ئهلیکترۆنیهکانن

ههرێمیکوردستان

ساڵیبهپێیخاوەندارێتیانبۆئامێرەئهلیکترۆنییهکانوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(1ــ14)خشتهی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهشیاویچاوپێکهوتنن

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیخاوەندارێتیئامێرەئهلیکترۆنییهکانزیاترەله:(*)

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

(*)رێژەیخاوەندارێتیئامێریئهلیکترۆنی
رێژەیوەاڵمدەرانکه
خاوەنیهیچیهکێکله

ئامێرەئهلیکترۆنیهکاننین

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-10)تهمهنی

خاوەنییهکێکلهئامێرە
ئهلیکترۆنیهکانن

پارێزگاکان

تایبهتمهندییهكان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمزانیاریسهرەتاییناوەندەباشه

16.019.332.732.01003,151شار
5.09.726.758.31001,241گوند
13.319.032.934.71002,133کوڕ
14.516.030.339.11002,259کچ
4.78.532.953.71001,474ساڵی14ـ10
13.618.938.329.21001,030ساڵی18ـ15
21.326.729.322.61001,060ساڵی24ـ19
21.419.923.934.8100828ساڵی30ـ25

17.522.933.725.91002,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
2.41.64.791.3100180نهخوێندەوار

16.30.00.083.710010تهنهادەخوێنێتهوە
3.63.620.772.2100327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

5.49.434.750.51002,072سهرەتایی
17.224.740.118.01001,005ناوەندی
29.436.527.07.1100443ئامادەیی
40.534.220.54.8100155پهیمانگا

45.736.616.11.6100198بهکالۆریوس
100.00.00.00.01002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000هیتر
8.716.431.843.11001,665دهۆک

16.619.931.831.61001,220سلێمانی
14.915.631.138.31001,507ههولێر

13.917.531.637.01004,392

ساڵیبهپێیئاستیزانیاریلهبهکارهێنانیکۆمپیوتهروبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵیکه(30-10)لهتهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

(2ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

ئاستیزانیاریتلهبهکارهێنانیکۆمپیوتهر

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهدەستهێنانیزانیاری
لهسهرتهندروستیو
خزمهتگوزارییهکانی

متابعهیکهناڵهکان
تێکهڵبوونلهگهڵدەزگا

حکومییهکان
پهیوەندیتهلهفۆنیبه

ئهنتهرنێت
پۆستکردنیزانیارییان

چاتکردن
کڕینیانداواکردنی

کهلوپهلوخزمهتگوزاری
کاروباریبانکله
رێگهیئهنتهرنێت

76.216.43.01.038.132.51.60.2شار
53.99.92.90.430.625.80.30.1گوند
81.610.73.10.740.439.01.30.2کوڕ
63.019.32.91.133.123.91.40.1کچ
53.84.00.30.310.811.10.20.0ساڵی14ـ10
74.513.62.60.736.833.20.90.1ساڵی18ـ15
86.722.45.11.355.647.92.50.2ساڵی24ـ19
82.827.75.71.758.743.82.50.6ساڵی30ـ25

80.718.13.91.046.440.71.70.1ساڵی24ـ15گروپیالوان
45.02.01.90.018.611.60.00.0نهخوێندەوار

53.60.05.50.033.614.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
59.63.53.40.229.822.50.00.0دەخوێنێتهوەودەنووسێت

61.76.51.20.422.621.10.40.0سهرەتایی
80.117.22.81.144.139.01.30.2ناوەندی
97.336.36.91.766.254.24.10.9ئامادەیی
96.645.38.21.470.450.05.10.7پهیمانگا

97.544.88.83.268.456.15.20.6بهکالۆریوس
100.0100.00.050.0100.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.0هیتر
66.27.63.70.430.119.40.90.0دهۆک

73.918.73.50.633.931.81.30.1سلێمانی
74.116.72.01.644.439.21.80.4ههولێر

72.015.23.00.936.731.31.40.2
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیبهکارهێنانیبوارەکانیئهنتهرنێتزیاترەله:(*)

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ژینگه

ساڵیکهئهنتهرنێتبهکاردەهێننبهگوێرهىبوارەکانیبهکارهێنانیوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

رێژەیئهووەاڵمدەرانهی
کهئهنتهرنێت
بهکاردەهێنن

(3ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)بۆچبوارێکئهنتهرنێتبهکاردەهێنی

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهکارهێنانیچاالکییه
فێرکارییهکانیان

فێربوون

یاریکردنیاندابهزاندنی
یاری

/وێنه/دابهزاندنیفیلم
هتد...ڤیدیۆ

دابهزاندنیپرۆگرام
دابهزاندنیان

خوێندنهوەیرۆژنامهیان
گۆڤاریانپهرتووک

هیتر

17.635.430.89.66.54.923.82,4013,151شار
7.921.317.16.03.63.046.16701,241گوند
9.750.032.212.27.76.318.41,7092,133کوڕ
21.616.524.55.84.32.937.01,3622,259کچ
11.837.824.85.31.52.746.27501,474ساڵی14ـ10
15.635.927.99.84.74.725.57491,030ساڵی18ـ15
19.830.635.012.810.16.713.39071,060ساڵی24ـ19
18.022.626.39.410.24.717.2665828ساڵی30ـ25

17.733.231.511.37.55.719.31,6562,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
2.58.710.41.30.92.555.081180نهخوێندەوار

0.020.014.00.00.06.046.4510تهنهادەخوێنێتهوە
7.120.523.12.83.34.640.4188327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

10.837.426.96.32.23.638.31,2292,072سهرەتایی
15.734.629.910.16.36.719.97951,005ناوەندی
36.235.336.719.914.94.72.7431443ئامادەیی
27.823.331.115.617.36.03.4147155پهیمانگا

34.119.835.113.519.33.52.5193198بهکالۆریوس
50.00.050.050.050.00.00.022خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.000هیتر
12.129.426.412.43.512.733.81,0991,665دهۆک

21.333.727.46.26.61.226.18881,220سلێمانی
12.434.130.59.47.02.325.91,0841,507ههولێر

15.832.728.28.95.94.528.03,0714,392

رەگهز

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیبهکارهێنانیبوارەکانیئهنتهرنێتزیاترەله:(*)

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ژینگه

ساڵیکهئهنتهرنێتبهکاردەهێننبهگوێرهىبوارەکانیبهکارهێنانیوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهئهنتهنێت
بهکاردەهێنن

(3ــ14)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

(*)بۆچبوارێکئهنتهرنێتبهکاردەهێنی
رێژەیوەاڵمدەرانله

ساڵی(30-10)تهمهنی
کهئهنتهرنێت
بهکارناهێنن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهشیاویچاوپێکهوتنن
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2ـــ1
کاتژمێر

4ـــ3
کاتژمێر

6ـــ5
کاتژمێر

8ـــ7
کاتژمێر

کاتژمێرو9
زیاتر

کۆدیارینهکراوە

76.250.125.212.03.62.86.31003.02,4013,151شار
53.953.322.710.72.64.06.61002.96701,241گوند
81.646.527.214.14.23.84.21003.31,7092,133کوڕ
63.055.422.09.12.62.08.91002.71,3622,259کچ
53.868.616.96.11.70.36.41002.17501,474ساڵی14ـ10
74.547.626.112.54.63.85.51003.27491,030ساڵی18ـ15
86.738.529.516.04.44.57.11003.69071,060ساڵی24ـ19
82.848.926.612.23.23.06.11003.0665828ساڵی30ـ25

80.742.627.914.44.54.26.41003.41,6562,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
45.051.428.98.72.36.02.71003.181180نهخوێندەوار

53.649.435.415.10.00.00.01002.6510تهنهادەخوێنێتهوە
59.654.528.67.52.21.95.21002.6188327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

61.760.219.99.12.51.76.71002.61,2292,072سهرەتایی
80.147.126.712.14.24.05.91003.27951,005ناوەندی
97.335.230.118.86.04.45.41003.7431443ئامادەیی
96.647.524.712.72.82.59.91003.1147155پهیمانگا

97.537.932.316.02.93.67.41003.5193198بهکالۆریوس
100.050.00.00.050.00.00.01004.522خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00000هیتر
66.249.824.711.63.93.86.21003.11,0991,665دهۆک

73.950.123.811.93.62.87.81003.08881,220سلێمانی
74.151.426.111.83.12.64.91002.91,0841,507ههولێر

72.050.524.911.83.53.06.31003.03,0714,392

ساڵیکهئهنتهرنێتبهکاردەهێننوبهگوێرهىژمارەیکاتژمێرەکانیبهکارهێنانیئهنتهرنێتلهرۆژێكداوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

رێژەیئهووەاڵمدەرانهی
کهئهنتهرنێت
بهکاردەهێنن

ژینگه

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانی
تهمهن

تێکڕایژمارەی
کاتژمێرەکانی

بهکارهێنانیئهنتهرنێت

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهئهنتهرنێت
بهکاردەهێنن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهشیاویچاوپێکهوتنن

پارێزگاکان

(4ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

دابهشبوونیرێژەییبهپێیژمارەیکاتژمێرەکانیبهکارهێنانیئهنتهرنێتلهرۆژێكدا

ههرێمیکوردستان
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ئاینیرۆشنبیریفێرکاری
کات

بهسهبردن
هیترسیاسی

76.244.919.611.449.22.9457.32,4013,151شار
53.932.216.210.449.72.51143.36701,241گوند
81.634.319.99.751.03.5764.01,7092,133کوڕ
63.052.418.512.847.52.1345.91,3622,259کچ
53.836.82.95.243.50.0946.37501,474ساڵی14ـ10
74.539.414.59.454.31.2655.57491,030ساڵی18ـ15
86.744.626.313.347.73.0360.49071,060ساڵی24ـ19
82.850.423.313.949.86.1561.6665828ساڵی30ـ25

80.742.521.511.750.42.3458.01,6562,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
45.04.80.00.013.94.8026.181180نهخوێندەوار

53.60.00.00.00.00.0039.6510تهنهادەخوێنێتهوە
59.69.79.02.647.80.0351.9188327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

61.738.314.38.751.00.7951.91,2292,072سهرەتایی
80.139.814.39.358.02.2460.37951,005ناوەندی
97.356.527.214.049.44.1464.3431443ئامادەیی
96.650.334.624.547.85.8158.8147155پهیمانگا

97.561.127.814.241.04.6759.8193198بهکالۆریوس
100.0100.00.00.00.00.0050.022خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00000هیتر
66.244.930.720.547.97.11058.41,0991,665دهۆک

73.945.222.312.851.32.9147.88881,220سلێمانی
74.139.58.74.745.81.11159.51,0841,507ههولێر

72.043.519.211.249.32.8554.73,0714,392

ژینگه

رەگهز

ساڵیکهبهشداریههرکۆڕبهندێکیگفتوگۆکردندەکهنلهرێگهیئهنتهرنێتوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهشیاویچاوپێکهوتنن

(5ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیئهووەاڵمدەرانهی

کهئهنتهرنێت
بهکاردەهێنن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-10)تهمهنی

ئهنتهرنێتبهکاردەهێنن

رێژەیوەاڵمدەرانکه(*)بهشداریچکۆڕبهندێکیگفتوگۆکردندەکهیتلهرێگهیتۆریئهنتهرنێت
بهشداریهیچکۆڕبهندێکی
گفتوگۆکردنناکهنله
رێگهیتۆریئهنتهرنێت

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانی
تهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیکۆڕبهندیگفتۆگۆییزیاترەله : (*)
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کۆدیارینهکراوەکاتژمێروزیاتر5کاتژمێر4ـــ3کاتژمێر2ـــ1

49.672.911.85.79.51001.950.41,5653,151شار
40.569.614.66.39.51001.959.54981,241گوند
64.569.015.77.97.51002.135.51,3592,133کوڕ
32.378.95.92.013.31001.567.77042,259کچ
61.175.310.95.58.31001.838.98661,474ساڵی14ـ10
49.369.314.77.78.31002.150.75101,030ساڵی18ـ15
41.670.913.55.210.41001.958.44351,060ساڵی24ـ19
30.970.810.34.414.51001.869.1252828ساڵی30ـ25

45.470.114.16.59.31002.054.69452,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
24.464.68.213.014.11002.175.641180نهخوێندەوار

35.734.919.50.045.61002.464.3410تهنهادەخوێنێتهوە
36.076.415.73.14.81001.864.0114327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

57.473.111.36.09.51001.942.61,1522,072سهرەتایی
45.271.813.45.98.91002.054.84551,005ناوەندی
42.872.014.15.98.01002.057.2189443ئامادەیی
33.473.07.03.316.71001.866.652155پهیمانگا

27.764.716.94.114.31001.972.356198بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.000.0100.002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.000000هیتر
46.973.011.85.99.31001.853.17771,665دهۆک

49.372.812.14.310.71001.850.75961,220سلێمانی
47.371.512.87.48.31002.052.76901,507ههولێر

47.972.412.35.89.51001.952.12,0634,392

ساڵیکهیاریئهلیکترۆنیئهنجامدەدەنبهگوێرهىکاتژمێرەکانییاریکردنلهرۆژێکداوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانکه

یاریئهلیکترۆنیئهنجام
دەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵی(30-10)تهمهنی

یاریئهلیکترۆنیئهنجام
دەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ی ساڵی(30-10)لهتهمهن

کهشیاویچاوپێکهوتنن

تێکرایژمارەی
کاتژمێرەکانییاریکردنی
ئهلیکترۆنیلهرۆژێکدا

دابهشبوونیرێژەیوەاڵمدەرانبهگوێرهىکاتژمێرەکانییاریکردنیئهلیکترۆنیله
رێژەیوەاڵمدەرانکهیاریرۆژێکدا

ئهلیکترۆنیئهنجامنادەن

ژینگه

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانی
تهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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هیتر(ئهکشن)یارییهکانیجهنگیارییهفیرکارییهکانیارییههونهرییهکانیارییهوەرزشییهکان

49.627.418.110.763.43.21,5653,151شار
40.529.919.311.155.64.54981,241گوند
64.528.98.45.680.81.61,3592,133کوڕ
32.325.636.920.426.96.87042,259کچ
61.132.724.913.854.43.18661,474ساڵی14ـ10
49.327.512.56.769.12.75101,030ساڵی18ـ15
41.620.412.79.471.54.24351,060ساڵی24ـ19
30.923.115.910.359.64.5252828ساڵی30ـ25

45.424.212.68.070.23.49452,090ساڵی24ـ15گروپیالوان
24.428.245.412.136.24.441180نهخوێندەوار

35.718.016.916.965.10.0410تهنهادەخوێنێتهوە
36.024.227.45.551.31.9114327دەخوێنێتهوەودەنووسێت

57.430.721.212.358.93.21,1522,072سهرەتایی
45.226.09.96.872.32.94551,005ناوەندی
42.821.111.611.669.93.3189443ئامادەیی
33.421.920.67.463.29.052155پهیمانگا

27.717.114.819.454.18.956198بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.00.002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.000هیتر
46.929.318.510.263.91.27771,665دهۆک

49.327.216.412.360.44.95961,220سلێمانی
47.327.220.39.462.93.46901,507ههولێر

47.927.818.310.862.13.42,0634,392

ژینگه

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

ساڵیکهیاریئهلیکترۆنیئهنجامدەدەنوبهپێیجۆریئهویارییانهیکهئهنجامیدەدەنوبهپێیتایبهتمهندییهكانسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵییاری(10-30)تهمهنی

ئهلیکترۆنیئهنجامدەدەن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵیکه(10-30)لهتهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

(7ــ14)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانکه
یاریئهلیکترۆنیئهنجام

دەدەن

(*)جۆریئهویارییهئهلیکترۆنیانهیکهئهنجامیاندەدەی

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیخاوەندارێتیئامێرەئهلیکترۆنیهکانزیاترەله:(*)

پارێزگاکان

گروپهکانی
تهمهن

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 294



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشىكهمئهندامى.15
سااڵن(30-10)بۆتهمهنى
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گهیشتنبه
خزمهتگوزارییه
پزیشکییهکان

گهیشتنبهناوەندە
فێرکارییهکانیان
خزمهتگوزارییهکانی
پێگهیاندنیخوێندن

دۆزینهوەیکار

رازیبوونیکۆمهڵگاو
مافهکانلهکاتی
تێکهڵکبوونیله

کۆمهڵگادا

بهشداریکردنله
چاالکییهکانی

کۆمهڵگا
هیتر

ناتوانموەاڵم
بدەمهوە

نازانم

31.625.340.031.818.810.70.717.03177شار
28.719.339.626.215.811.31.122.21251گوند
31.923.840.322.817.69.80.623.22148کوڕ
30.324.439.638.318.811.81.013.12280کچ
20.518.624.624.611.47.40.833.01491ساڵی14ـ10
30.924.642.330.819.010.61.115.51037ساڵی18ـ15
38.829.049.535.424.312.90.58.21071ساڵی24ـ19
40.427.352.235.821.714.40.66.9829ساڵی30ـ25

34.926.946.033.221.711.80.811.82108ساڵی24ـ15گروپیالوان
32.917.233.221.49.410.90.526.71671دهۆک

25.526.534.235.217.312.30.620.31235سلێمانی
35.926.651.032.625.49.11.19.31522ههولێر

31.124.139.930.818.210.80.818.04428

ژینگه

رەگهز

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیگرینگترینئاستهنگییهکانزیاترەله   : (*) 

ساڵیبهگوێرهىبۆچوونیانلهسهرگرینگترینئهوئاستهنگیانهیکهدووچاریکهسانیخاوەنپێداویستیتایبهتدەبێتهوەوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(1ــ15)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)گرینگترینئهوئاستهنگیانهچینکهدووچاریکهسانیکهمئهندامدەبێتهوەلهناوچهکهتدا

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵی

گروپهکانی
تهمهن
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(2ــ15)خشتهی/تهواوکهری

ئاستهنگینیهههندێکئاستهنگیئاستهنگیزۆرناتوانێبهتهواویئاستهنگینیهههندێکئاستهنگیئاستهنگیزۆرناتوانێبهتهواوی

0.013.828.657.62.95.95.885.4شار
5.133.114.147.80.09.20.090.8گوند
0.812.229.357.71.66.96.285.3کوڕ
0.821.923.154.23.36.03.487.3کچ
1.215.620.562.73.92.56.487.2ساڵی14ـ10
0.016.945.237.90.06.83.689.6ساڵی18ـ15
0.012.420.467.24.15.04.186.8ساڵی24ـ19
2.426.321.849.50.015.94.879.3ساڵی30ـ25

0.014.431.753.82.25.83.988.1ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.033.220.246.66.76.26.780.3دهۆک

0.017.529.253.32.18.32.187.5سلێمانی
2.013.323.561.22.04.18.285.7ههولێر

0.816.926.356.02.46.44.986.3
ــبهردەوامهــ

گروپهکانی
تهمهن

ههرێمیکوردستان

پارێزگاکان

بیستنبینین

رەگهز

ساڵیبهگوێرهىجۆروئاستیئاستهنگیوبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

(2ــ15)خشتهی

ژینگه

جۆروئاستیئاستهنگی

تایبهتمهندییهكان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(2ــ15)خشتهی/تهواوکهری(2ــ15)خشتهی/تهواوکهری

ئاستهنگینیهههندێکئاستهنگیئاستهنگیزۆرناتوانێبهتهواویئاستهنگینیهههندێکئاستهنگیئاستهنگیزۆرناتوانێبهتهواوی

5.210.013.771.19.59.817.763.0شار
7.610.313.568.65.110.310.873.9گوند
6.09.513.571.06.76.818.568.0کوڕ
5.110.613.870.511.113.114.561.3کچ
9.54.514.171.910.39.725.654.3ساڵی14ـ10
3.914.75.576.09.13.710.376.8ساڵی18ـ15
4.115.823.157.012.321.49.956.4ساڵی24ـ19
2.45.58.983.20.00.017.882.2ساڵی30ـ25

4.015.315.165.610.813.410.165.7ساڵی24ـ15گروپیالوان
6.719.713.060.60.013.026.960.1دهۆک

4.26.315.773.910.58.417.863.4سلێمانی
7.113.311.268.48.211.213.367.4ههولێر

5.610.013.770.78.89.816.664.8
ــبهردەوامهــ

گروپهکانی
تهمهن

ههرێمیکوردستان

تایبهتمهندییهكان

پارێزگاکان

جواڵنهوە

ژینگه

رەگهز

ساڵیبهگوێرهىجۆروئاستیئاستهنگیوبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

جۆروئاستیئاستهنگی

تێگهیشتنوزانین
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(2ــ15)خشتهی/تهواوکهری

ناتوانێبهتهواوی
ئاستهنگی

زۆر
ههندێک
ئاستهنگی

ئاستهنگی
نیه

ناتوانێبهتهواوی
ئاستهنگی

زۆر
ههندێک
ئاستهنگی

ئاستهنگی
نیه

6.68.713.371.412.47.95.674.093263,177شار
10.17.70.082.20.05.20.094.837101,251گوند
4.07.314.274.512.69.00.977.462152,148کوڕ
10.59.87.871.88.15.98.977.268212,280کچ
10.77.417.264.710.86.211.471.740171,491ساڵی14ـ10
10.93.78.576.85.81.80.092.33271,037ساڵی18ـ15
4.119.49.966.520.517.10.062.432111,071ساڵی24ـ19
0.00.04.895.20.02.45.592.1261829ساڵی30ـ25

7.212.39.371.213.910.20.075.964182,108ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.019.713.566.87.221.521.549.71661,671دهۆک

4.210.514.770.712.68.46.372.854151,235سلێمانی
12.24.16.177.68.24.10.087.760151,522ههولێر

7.18.511.173.210.47.54.777.3130364,428 ههرێمیکوردستان

پارێزگاکان

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتننین

پهیوەندیکردن

ساڵیبهگوێرهىجۆروئاستیئاستهنگیوبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

جۆروئاستیئاستهنگی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵیکه(30-10)لهتهمهنی

خاوەنپێداویستیتایبهتن
یانئاستهنگیانههیهله

لهشیان

چاودێریکردنیخۆى
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(3ــ15)خشتهی/تهواوکهری

بهتهواوی
دەستهبهرکراوە

بهشێکی
دەستهبهرکراوە

دەستهبهر
نهکراوە

بهتهواوی
دەستهبهرکراوە

بهشێکی
دەستهبهرکراوە

دەستهبهر
نهکراوە

جێبهجێ
ناکرێت

74.424.31.310.227.244.917.7شار
76.720.82.50.019.949.730.5گوند
71.128.10.85.927.349.717.2کوڕ
78.719.02.311.424.741.422.5کچ
87.013.00.013.335.132.818.8ساڵی14ـ10
62.537.50.08.525.649.516.4ساڵی18ـ15
78.817.14.18.222.044.325.5ساڵی24ـ19
61.136.62.40.015.467.816.8ساڵی30ـ25

71.426.42.28.323.646.721.4ساڵی24ـ15گروپیالوان
66.833.20.00.026.960.113.0دهۆک

73.025.02.114.717.753.014.7سلێمانی
78.620.41.02.036.833.727.5ههولێر

74.823.71.58.526.045.719.7
ــبهردەوامهــ

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

گروپهکانی
تهمهن

ژینگه

رەگهز

ساڵیبهگوێرهىبیرورایانوههستكردنیانلهسهردابینكردنىمافهکانو(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی  
پێداویستیوداواکارییهسهرەکییهکانیژیانیکهسانیکهمئهندامبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان

(3ــ15)خشتهی
لهدامهزراوەفێرکارییهکانلهناوخێزاندا

تایبهتمهندییهكان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(3ــ15)خشتهی/تهواوکهری

بهتهواوی
دەستهبهرکراوە

بهشێکی
دەستهبهرکراوە

دەستهبهر
نهکراوە

جێبهجێ
ناکرێت

بهتهواوی
دەستهبهرکراوە

بهشێکی
دەستهبهرکراوە

دەستهبهر
نهکراوە

جێبهجێ
ناکرێت

1.315.855.127.71.314.055.729.09326شار
2.521.531.444.62.513.036.548.03710گوند
2.123.054.220.72.116.355.026.66215کوڕ
0.810.048.141.00.811.350.037.96821کچ
3.314.845.736.23.316.638.142.04017ساڵی14ـ10
0.014.565.220.30.012.265.222.6327ساڵی18ـ15
1.512.049.736.81.56.060.931.63211ساڵی24ـ19
0.030.846.322.90.023.250.926.0261ساڵی30ـ25

0.813.156.829.30.88.862.827.56418ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.026.453.919.70.06.760.632.6166دهۆک

2.113.457.427.12.114.551.132.35415سلێمانی
1.019.442.936.71.014.353.131.66015ههولێر

1.516.751.330.51.513.952.632.013036

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-10)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتننین

رەگهز

کۆیگشتیوەاڵمدەرانلهتهمهنی
ساڵیکهخاوەن(10-30)

پێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیان
ههیهلهلهشیان

ههرێمیکوردستان

تایبهتمهندییهكان

گروپهکانی
تهمهن

ژینگه

پارێزگاکان

ساڵیبهگوێرهىبیرورایانوههستكردنیانلهسهردابینكردنىمافهکانوپێداویستیوداواکارییهسهرەکییهکانیژیانیکهسانیکهمئهندامبهپێی(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی  
تایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان

لهکاردالهدامهزراوەرۆشنبیریووەرزشییهکان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمنهخێربهڵێکۆنهخێربهڵێکۆنهخێربهڵێ
2.997.110042.857.210026.250.723.11009326شار
3.396.71000.0100.010024.159.416.51003710گوند
1.099.01000.0100.010025.151.123.81006215کوڕ
5.095.010042.857.210026.753.220.11006821کچ
4.795.31000.0100.010033.539.027.51004017ساڵی14ـ10
0.0100.01000.00.0028.048.323.7100327ساڵی18ـ15
5.095.010061.039.010018.470.411.21003211ساڵی24ـ19
0.0100.01000.00.0019.953.826.3100261ساڵی30ـ25

2.797.310061.039.010022.860.316.91006418ساڵی24ـ15گروپیالوان
6.793.31000.00.007.243.149.7100166دهۆک

3.196.91000.0100.010026.160.313.61005415سلێمانی
2.098.0100100.00.010028.642.928.61006015ههولێر

2.997.110033.666.410025.952.122.010013036

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

پارێزگاکان

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهخاوەنپێداویستی
تایبهتنیانئاستهنگیان

ههیهلهلهشیان

ههرێمیکوردستان

وبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(یانهکان،پێداویستییهکان،ئاسانکارییهکان)ساڵیبهپێیدەستهبهرکردنیخزمهتگوزاریبۆئهوکهسانهوەک(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

(4ــ15)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتننین

ژینگه

ئایادەچیتهیانهوسهنتهرەکانیالوانیتایبهت
بهخاوەنپێداویستیتایبهت

ئایاکهلوپهلهپێویستییهکانبۆکهسانیخاوەن
پێداویستیتایبهتبهردەستهبۆئهنجامدانی

ئارەزووویارییهوەرزشیورۆشنبیرییهکانلهو
یانهوسهنتهرانهیالوانکهسهردانیاندەکهیت

ئایائاسانکاریههیهبۆقوتابییهخاوەنپێداویستیهتایبهتهکان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(5ــ15)خشتهی/تهواوکهری

نهخێرههندێکجاربهڵێ
جێبهجێ
ناکرێت

نهخێرههندێکجاربهڵێکۆنازانم
جێبهجێ
ناکرێت

کۆنازانم

4.615.252.39.318.610024.823.131.27.813.2100شار
3.35.159.419.313.010014.133.235.211.06.5100گوند
5.313.061.47.712.610027.223.729.95.214.1100کوڕ
3.414.144.814.523.310018.625.833.911.710.0100کچ
2.517.638.310.930.710030.823.020.38.417.4100ساڵی14ـ10
4.917.650.55.521.510027.427.143.51.90.0100ساڵی18ـ15
7.27.266.914.74.110011.227.540.714.75.8100ساڵی24ـ19
3.110.365.212.29.210020.820.424.76.427.6100ساڵی30ـ25

6.111.959.410.512.010018.627.342.08.93.2100ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.020.253.419.76.710013.520.233.213.020.2100دهۆک

5.210.549.010.425.010027.127.024.09.412.5100سلێمانی
4.116.359.210.210.210019.422.441.86.110.2100ههولێر

4.413.553.411.017.710023.124.731.88.312.1100
ــبهردەوامهــ

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

پهیوەندیکردنبهخوێندنلهقوتابخانهوزانکۆ بهدەستهێنانیکار

(5ــ15)خشتهی

ئایائاسانکارییهپێویستهکانبهردەستنبۆئهوکهسانهیخاوەنپێداویستیتایبهتنله

ژینگه

تایبهتمهندییهكان

ساڵیبهپێیجۆریئاسانکارییهپێویستهکانبۆکهسانیخاوەنپێداویستیتایبهتوبهپێی(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی
تایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

(5ــ15)خشتهی/تهواوکهری

نهخێرههندێکجاربهڵێ
جێبهجێ
ناکرێت

نهخێرههندێکجاربهڵێکۆنازانم
جێبهجێ
ناکرێت

کۆنازانم

22.926.937.25.77.31006.527.647.79.88.41009326شار
32.225.728.57.75.91005.816.649.122.65.91003710گوند
33.527.627.14.07.81008.016.357.39.98.51006215کوڕ
14.725.745.08.36.21004.636.137.813.97.51006821کچ
24.931.124.85.114.11006.032.034.610.117.41004017ساڵی14ـ10
26.321.750.11.90.01004.923.763.08.40.0100327ساڵی18ـ15
23.316.943.512.83.51003.123.955.116.21.71003211ساڵی24ـ19
22.840.225.92.78.310014.319.942.612.810.4100261ساڵی30ـ25

24.719.146.57.81.91003.923.858.712.71.01006418ساڵی24ـ15گروپیالوان
6.726.920.219.726.41006.720.247.213.013.0100166دهۆک

35.329.126.14.25.21007.323.051.111.47.31005415سلێمانی
13.223.551.06.16.11005.130.643.812.28.21006015ههولێر

24.426.735.86.17.11006.425.947.911.88.010013036

گروپهکانی
تهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

تێکهڵبوونوبهشداریکردنلهچاالکییهخێزانیوکۆمهڵگهییهکان

ئایائاسانکارییهپێویستهکانبهردەستنبۆئهوکهسانهیخاوەنپێداویستیتایبهتنله

هاتوچۆکردنلهشهقامدا

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-10)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتننین

ساڵیبهپێیجۆریئاسانکارییهپێویستهکانبۆکهسانیخاوەنپێداویستیتایبهتوبهپێیتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

ژینگه

رەگهز

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهخاوەنپێداویستی
تایبهتنیانئاستهنگیان

ههیهلهلهشیان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهخێرههندێکجاربهڵێ
جێبهجێ
ناکرێت

نهخێرههندێکجاربهڵێکۆ
جێبهجێ
ناکرێت

کۆ

13.27.618.460.810032.16.819.541.6100شار
6.50.05.887.710019.16.523.950.5100گوند
9.05.319.865.910033.64.315.946.2100کوڕ
15.47.412.764.510026.29.424.839.6100کچ
14.98.312.864.010028.98.114.848.2100ساڵی14ـ10
9.83.617.968.710038.92.328.330.4100ساڵی18ـ15
13.26.112.368.410028.613.210.447.8100ساڵی24ـ19
7.96.427.957.910022.60.035.142.3100ساڵی30ـ25

11.65.014.868.510033.38.218.639.9100ساڵی24ـ15گروپیالوان
0.00.020.279.81006.76.740.446.1100دهۆک

16.74.213.665.610033.410.413.442.8100سلێمانی
8.210.219.462.210029.62.025.542.8100ههولێر

12.16.316.465.210030.06.820.243.0100
ــبهردەوامهــ

رەگهز

ژینگه

چاوێلکهیپزیشکی(بیستهریپزیشکی)سهماعهیپزیشکی

پارێزگاکان

گروپهکانی
تهمهن

ههرێمیکوردستان

ساڵیبهگوێرهىبهردەستبوونیئامێرییامهتیدەربۆئهوکهسانهوبهپێتایبهتمهندییهكانیه(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی
سهرەکییهكان

(6ــ15)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

ئایائهوئامێرەیارمهتیدەرانهیخوارەوەبهردەستن
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نهخێرههندێکجاربهڵێ
جێبهجێ
ناکرێت

نهخێرههندێکجاربهڵێکۆ
جێبهجێ
ناکرێت

کۆ

22.65.930.141.41000.02.636.161.31009326شار
11.03.330.055.81000.03.327.169.61003710گوند
21.95.932.140.11000.00.039.460.61006215کوڕ
19.45.127.947.61000.05.729.564.81006821کچ
23.23.324.648.91000.03.337.559.21004017ساڵی14ـ10
11.83.637.946.61000.00.041.059.0100327ساڵی18ـ15
27.17.230.735.11000.04.125.270.71003211ساڵی24ـ19
17.69.529.343.61000.03.135.761.2100261ساڵی30ـ25

20.15.634.040.31000.02.232.465.41006418ساڵی24ـ15گروپیالوان
13.00.033.753.41000.00.026.973.1100166دهۆک

21.97.326.044.71000.05.233.261.61005415سلێمانی
20.44.134.740.81000.00.037.862.21006015ههولێر

20.75.530.143.71000.02.734.662.610013036

ئامێریئاسانکاریرۆیشتن

رەگهز

ژینگه

تایبهتمهندییهكان

ئایائهوئامێرەیارمهتیدەرانهیخوارەوەبهردەستن

پارێزگاکان

گروپهکانی
تهمهن

ههرێمیکوردستان

(6ــ15)خشتهی/تهواوکهری

کۆمپیوتهریقسهکهربۆنابینایان

ساڵیبهگوێرهىبهردەستبوونیئامێرییامهتیدەربۆئهوکهسانهوبهپێتایبهتمهندییهكانیهسهرەکییهكان(30-10)رێژەیوەاڵمدەرانکهخاوەنپێداویستیتایبهتنیانئاستهنگیلهشیانههیهلهتهمهنی

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-10)تهمهنی
ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتننین

کۆیگشتیوەاڵمدەران
ساڵی(30-10)لهتهمهنی

کهخاوەنپێداویستی
تایبهتنیانئاستهنگیان

ههیهلهلهشیان
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بهشىبهشداریكردن.16
سااڵن(30-15)بۆتهمهنى
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بهشداریکردنله
چاالکیکۆمهڵگایی

بهشداریکردنلهکارە
خۆبهخشییهکان

هیتر

21.92,0939.363.72.2420شار
24.08254.761.82.8185گوند
28.21,38710.056.22.7370کوڕ
17.01,5315.974.01.8235کچ
18.41,0306.461.60.4174ساڵی18ـ15
25.41,0609.262.15.2243ساڵی24ـ19
23.18289.066.50.3188ساڵی30ـ25

22.02,0908.161.93.2417ساڵی24ـ15گروپیالوان
19.81546.277.10.031نهخوێندەوار

17.590.0100.00.01تهنهادەخوێنێتهوە
11.32356.879.32.526دەخوێنێتهوەودەنووسێت

21.37192.363.50.9142سهرەتایی
22.41,0037.464.43.3209ناوەندی
24.544312.256.43.898ئامادەیی
30.815517.759.30.046پهیمانگا

25.719810.863.22.451بهکالۆریوس
50.02100.00.00.01خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00هیتر
18.71,0845.563.53.5201دهۆک

39.27889.171.51.1318سلێمانی
7.81,0469.321.46.486ههولێر

22.32,9188.463.32.3605 ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆریچاالکیکۆمهڵگاییزیاترەله:(*)

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ساڵیبهگوێرهىبهشداریکردنیانلهچاالکیکۆمهڵگاییوجۆریئهوچاالکییهیکهبهشداریدەکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(1ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵێکه(30-15)تهمهنی

بهشداریلهچاالکی
کۆمهڵگاییدەکهن

ژینگه

رێژەیوەاڵمدەرانکه
بهشداریلهچاالکی
کۆمهڵگاییدەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-15)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

(*)جۆریئهوچاالکییکۆمهڵگاییهچیهکهبهشداریدەکهی

رەگهز
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کارەخۆبهخشیی
ئابووری،

خزمهتگوزاریو
پیشهییهکان

کارەخۆبهخشییه
کۆمهاڵیهتییهکان

کارەخۆبهخشییه
رۆشنبیریو
وەرزشییهکان

کارەخۆبهخشییه
ئهمنییهکان

هیتر

18.42,09345.148.013.55.76.3338شار
24.082549.365.22.62.85.7194گوند
26.21,38747.748.212.27.16.6356کوڕ
13.31,53143.058.68.81.45.4176کچ
13.31,03044.553.610.50.54.8130ساڵی18ـ15
22.91,06044.549.213.25.19.7222ساڵی24ـ19
22.582849.254.38.48.22.6180ساڵی30ـ25

18.22,09044.550.812.23.48.0352ساڵی24ـ15گروپیالوان
11.215439.264.74.70.00.017نهخوێندەوار

24.4928.3100.00.00.00.02تهنهادەخوێنێتهوە
12.523562.148.40.00.09.131دەخوێنێتهوەودەنووسێت

16.071947.960.93.02.95.2114سهرەتایی
17.81,00345.250.68.45.26.1166ناوەندی
24.444338.547.022.56.49.495ئامادەیی
30.315551.649.110.65.83.847پهیمانگا

30.319850.248.917.68.44.860بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00هیتر
14.91,08454.458.95.63.14.9165دهۆک

29.078840.255.113.94.14.4228سلێمانی
12.91,04652.839.48.78.711.2139ههولێر

19.42,91846.152.011.05.06.2532

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله(*)جۆریئهوکارەخۆبهخشیانهچینکهبهشدارییاندەکهی
که(30-15)تهمهنی

بهشداریکاریخۆبهخشی
دەکهن

ژینگه

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

ههرێمیکوردستان

ساڵیبهگوێرهىبهشداریکردنیانلهکاریخۆبهخشیوجۆریئهوچاالکییهیکهبهشداریتێدادەکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(2ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانکه

بهشداریکاریخۆبهخشی
دەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-15)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

پارێزگاکان

رەگهز

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیجۆریکاریخۆبهخشیزیاترەله:(*)
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کۆنازانمدیارنهکراوەرۆژوزیاتر31رۆژ30ـــ21رۆژ20ـــ11رۆژ10ـــ1

30.036.18.85.211.735.23.010027.32093شار
34.136.410.86.610.028.28.010018.4825گوند
38.737.512.56.012.629.12.310023.81387کوڕ
23.534.14.44.89.540.66.710028.61531کچ
24.542.611.65.34.333.92.410012.81030ساڵی18ـ15
34.834.58.64.213.533.06.210025.11060ساڵی24ـ19
33.332.57.97.514.834.52.810037.2828ساڵی30ـ25

29.737.89.84.69.733.44.710020.02090ساڵی24ـ15گروپیالوان
22.817.82.612.015.146.36.310024.6154نهخوێندەوار

24.40.00.00.00.0100.00.010009تهنهادەخوێنێتهوە
18.549.05.43.26.227.98.310012.3235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

28.532.513.63.85.141.23.910016.6719سهرەتایی
29.441.110.84.86.733.13.610014.11003ناوەندی
35.340.94.07.014.529.34.410027.2443ئامادەیی
43.632.35.66.923.325.16.810048.1155پهیمانگا

40.623.411.76.725.032.50.710059.5198بهکالۆریوس
50.00.00.00.0100.00.00.010090.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.0000هیتر
27.022.113.25.48.140.211.110018.91084دهۆک

48.335.48.36.011.537.01.810022.6788سلێمانی
15.754.87.54.314.616.02.810036.61046ههولێر

30.736.19.25.511.333.74.110025.42918

(3ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

تێکرایژمارەیرۆژەکانیبهشداریکردنتلهچاالکیکۆمهڵگاییوکاریخۆبهخشی
تێکرایژمارەی
رۆژەکانی

بهشداریکردن

رێژەیوەاڵمدەرانکه
بهشداریچاالکی
کۆمهڵگاییوکاری
خۆبهخشیدەکهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکه(15-30)
شیاویچاوپێکهوتنن

ساڵیکهبهشداریچاالکیکۆمهڵگاییوکاریخۆبهخشیدەکهنوتێکرایژمارەیرۆژەکانیبهشداریکردنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

رەگهز

ژینگه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
 310



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنهخێربهڵێ
بۆبهرژەوەندیالوان

کاردەکهن

بۆ)رووکاریپارتهکان
بهرژەوەندیپارتهکانکار

(دەکهن

کاردەکهنبۆبهرژەوەندییه
تایبهتهکانئهوانهیلهژێر

چاودێریدان

بۆالیهنهدەرەکییهکان
کاردەکهن

نازانمهیتر

4.995.110034.437.932.77.31.117.92093شار
4.395.710035.535.626.24.91.121.4825گوند
7.592.510030.747.235.73.91.518.71387کوڕ
2.497.610038.128.627.79.60.818.31531کچ
3.696.410039.728.628.35.30.721.81030ساڵی18ـ15
5.294.810032.141.733.47.51.516.61060ساڵی24ـ19
5.894.210031.542.933.08.11.217.0828ساڵی30ـ25

4.495.610035.835.330.96.41.119.12090ساڵی24ـ15گروپیالوان
2.497.610030.028.728.62.60.929.0154نهخوێندەوار

0.0100.010017.530.619.60.00.062.99تهنهادەخوێنێتهوە
2.197.910038.331.524.24.70.624.5235دەخوێنێتهوەودەنووسێت

3.097.010034.732.628.54.90.522.1719سهرەتایی
5.494.610037.434.731.66.21.516.81003ناوەندی
6.493.610033.446.136.811.81.512.5443ئامادەیی
6.993.110025.351.331.17.90.418.8155پهیمانگا

6.993.110030.046.938.89.81.814.5198بهکالۆریوس
0.0100.0100100.050.00.050.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.000.00.00.00.00.00.00هیتر
3.796.310042.127.821.93.10.720.71084دهۆک

4.995.110026.238.030.77.81.123.2788سلێمانی
5.494.610037.943.438.88.51.412.31,046ههولێر

4.895.210034.637.531.56.91.118.52,918

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-15)لهتهمهنی

ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

ساڵیبهپێیئهندامبوونیانلهکۆربهندوسهنتهرەکانیالوانوبهپێیرایانلهرۆڵیانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-15)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(4ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)راتچییهلهسهرڕۆڵیکۆربهندورێکخراوەکانیالوان
ئایاتۆئهندامیهیچکۆڕبهندوسهنتهرێکی

الوانی

رەگهز

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیرایانزیاترەله:(*)

ژینگه

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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کۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕام
70.44.721.23.710073.16.217.13.6100شار
71.14.820.93.210073.45.518.82.3100گوند
71.05.219.84.010072.36.518.52.8100کوڕ
70.14.222.33.310073.95.716.63.8100کچ
68.43.524.63.510072.25.019.03.7100ساڵی20ـ18
67.95.922.14.010074.76.615.73.0100ساڵی23ـ21
71.35.119.44.210074.24.918.82.1100ساڵی26ـ24
74.94.717.43.010072.07.616.14.3100ساڵی30ـ27

68.44.723.13.810073.45.717.63.3100ساڵی24ـ18گروپیالوان
73.62.913.210.210077.64.28.89.4100نهخوێندەوار

40.90.040.118.910040.90.021.237.9100تهنهادەخوێنێتهوە
67.63.424.74.210068.55.920.94.6100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

70.22.822.44.710070.55.121.92.6100سهرەتایی
69.35.123.32.310074.45.418.12.1100ناوەندی
72.76.117.83.310077.76.713.42.3100ئامادەیی
73.14.819.42.710067.69.817.25.4100پهیمانگا

70.05.521.82.710071.46.618.43.5100بهکالۆریوس
50.050.00.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
72.45.517.05.110073.27.315.34.2100دهۆک

69.84.023.42.910071.75.917.74.6100سلێمانی
70.04.821.73.410074.65.318.61.5100ههولێر

70.54.721.13.610073.26.017.43.4100
ــبهردەوامهــ

ههرێمیکوردستان

گروپهکانیتهمهن

ژینگه

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ساڵیبهپێیهاوڕابوونیانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(5ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
زۆربهیالوانمتمانهیانبهحیزبهئاینیوسیاسییهکاننیهزۆربهیالوانگرینگینادەنبهبابهتهکۆمهاڵیهتییهکان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕام
39.88.746.45.110067.44.322.16.2100شار
50.77.138.43.810072.13.319.25.3100گوند
38.18.049.94.010065.04.425.74.9100کوڕ
45.18.740.65.510071.23.817.97.0100کچ
43.16.943.16.810070.74.421.33.7100ساڵی20ـ18
36.29.450.34.110067.44.722.45.5100ساڵی23ـ21
42.87.444.65.310068.84.020.66.6100ساڵی26ـ24
44.610.042.62.810065.93.322.18.7100ساڵی30ـ27

40.07.746.85.610069.34.621.34.7100ساڵی24ـ18گروپیالوان
56.211.322.010.510066.96.317.69.2100نهخوێندەوار

35.70.018.945.410055.10.07.037.9100تهنهادەخوێنێتهوە
55.96.731.75.610072.03.517.17.4100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

49.57.339.43.810072.03.118.66.3100سهرەتایی
39.89.247.63.410071.03.620.94.5100ناوەندی
33.68.153.15.310064.74.826.73.8100ئامادەیی
33.99.050.96.210068.42.518.610.5100پهیمانگا

39.88.148.43.610059.46.826.87.0100بهکالۆریوس
0.050.050.00.0100100.00.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
46.512.535.75.310082.63.79.74.0100دهۆک

29.48.454.67.610064.83.224.17.9100سلێمانی
50.85.541.91.810061.85.327.35.5100ههولێر

41.88.445.04.810068.34.121.66.0100
بهردەوامه

ههرێمیکوردستان

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ساڵیبهپێیهاوڕابوونیانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

تایبهتمهندییهكان
زۆریوجۆریهتیرێکخراوەکانرێگهخۆشکهرنبۆبهشداریکردنیالوانزۆربهیالوانبڕوایانوایهحزبهئاینوسیاسییهکانگرنگنلهژیانبهگشتی

ژینگه

(5ــ16)خشتهی/تهواوکهری
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕام
92.21.74.02.010067.74.923.73.7100شار
93.11.13.52.310074.53.018.93.6100گوند
91.21.74.32.810068.54.125.12.3100کوڕ
93.51.63.51.410069.35.020.84.9100کچ
93.01.63.91.510068.54.123.83.5100ساڵی20ـ18
93.01.73.31.910065.95.525.03.5100ساڵی23ـ21
92.01.74.71.610070.32.822.54.4100ساڵی26ـ24
91.41.63.83.210071.15.519.93.5100ساڵی30ـ27

92.91.73.81.710067.44.524.33.8100ساڵی24ـ18گروپیالوان
92.42.32.62.710069.67.215.67.7100نهخوێندەوار

81.10.00.018.910066.67.57.018.9100تهنهادەخوێنێتهوە
92.21.52.43.810071.63.619.85.0100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

93.41.03.42.210077.13.916.12.9100سهرەتایی
92.01.54.71.910069.14.923.52.5100ناوەندی
92.51.34.41.810063.83.929.33.0100ئامادەیی
94.61.14.30.010062.55.525.96.1100پهیمانگا

90.44.13.32.210068.04.023.84.2100بهکالۆریوس
100.00.00.00.010050.050.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
89.13.13.24.510084.53.97.73.9100دهۆک

90.91.06.02.110057.13.834.54.5100سلێمانی
96.11.22.30.410069.85.721.82.7100ههولێر

92.41.63.92.110068.94.522.83.7100
بهردەوامه

ههرێمیکوردستان

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

ساڵیبهپێیهاوڕابوونیانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(5ــ16)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان
پێویستهالوانرێکخراوسهنتهریتایبهتبهخۆیانههبێت

ههستیهاواڵتیبوونلهالیالوانبههێزدەبێتلهکاتیبهشداریکردنیان
لهکاروباریسیاسی

ژینگه
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمبێالیهنهاوڕام
94.51.42.81.3100شار
96.21.12.30.4100گوند
94.31.62.71.4100کوڕ
95.21.12.71.0100کچ
94.21.42.71.7100ساڵی20ـ18
94.71.72.21.4100ساڵی23ـ21
96.11.12.20.6100ساڵی26ـ24
94.61.23.50.8100ساڵی30ـ27

94.41.72.61.4100ساڵی24ـ18گروپیالوان
94.22.20.63.0100نهخوێندەوار

59.90.021.218.9100تهنهادەخوێنێتهوە
91.00.36.12.5100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

94.90.93.70.5100سهرەتایی
94.11.72.81.5100ناوەندی
96.41.51.60.4100ئامادەیی
95.90.42.31.4100پهیمانگا

97.81.30.90.0100بهکالۆریوس
50.050.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00هیتر
94.20.64.21.0100دهۆک

96.60.81.70.9100سلێمانی
93.52.32.61.5100ههولێر

94.81.32.71.2100

ساڵیبهپێیهاوڕابوونیانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(5ــ16)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان
زۆربهیالوانبڕوایانوایهکهگهندەڵیلهکۆمهڵگابهرباڵوە

ژینگه

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

رەگهز

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانیتهمهن
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهبوونیههڵ
بۆ

بهشداریکردن

بهردەست
نهبوونی

زانیاریلهسهر
بهشداریکردن

زاڵبوونی
کهسه

بهتهمهنهکان

بێزاریو
نهبوونی
متمانهله

بهشداریکردن

الیهنیئهمنی
دەرەنجامی
بهشداریکردن

نهرێنیه

بهرزبوونهوەی
تهمهنی

بهشداریکردن
نهبوونیکات

چاالکییهکان
گرنگو

سهرنجراکێش
نین

نازانمهیتر

42.611.917.331.410.76.22.43.56.65.810.91550شار
41.37.713.126.14.34.61.82.44.712.115.6597گوند
48.19.820.817.36.25.51.42.87.49.014.21015کوڕ
37.312.212.742.112.46.23.13.85.35.29.51132کچ
43.211.314.524.710.25.52.22.97.28.115.0666ساڵی20ـ18
40.812.915.433.311.76.42.54.65.96.78.9502ساڵی23ـ21
44.18.918.831.27.44.82.33.05.77.49.7445ساڵی26ـ24
41.511.118.033.88.36.82.13.06.15.412.1534ساڵی30ـ27

42.011.915.528.410.35.52.53.76.37.511.91319ساڵی24ـ18گروپیالوان
33.86.612.821.16.74.31.22.93.44.826.5132نهخوێندەوار

7.50.00.033.10.00.00.00.00.00.059.48تهنهادەخوێنێتهوە
36.613.010.233.06.72.24.20.46.85.014.9196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

33.910.111.326.56.74.91.32.36.08.519.5413سهرەتایی
44.310.215.026.17.44.51.11.87.68.412.6606ناوەندی
47.211.920.233.312.77.12.35.56.06.15.5437ئامادەیی
49.110.723.637.412.66.34.56.86.95.63.4155پهیمانگا

45.914.923.539.814.812.74.74.74.76.14.1198بهکالۆریوس
100.050.050.050.050.00.00.00.00.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
44.38.016.116.37.41.42.22.46.59.020.0813دهۆک

42.49.419.435.57.98.32.03.64.62.710.0564سلێمانی
41.014.813.935.112.56.62.73.77.79.87.7770ههولێر

42.411.116.530.49.55.92.33.36.37.011.72147

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-18)تهمهنی
ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

پارێزگاکان

ساڵیبهپێیئهوئاستهنگیانهیکهوادەکاتالوانبهشدارنهبنلهچاالکیسیاسیوکۆمهاڵیهتیوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

ژینگه

رەگهز

(*)ئهوئاستهنگانهچینکهوادەکاتالوانبهشدارنهبنلهچاالکییهسیاسیوکۆمهاڵیهتییهکان

گروپهکانیتهمهن

ئاستی
خوێندەواری

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیئاستهنگهکانزیاترەزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشداریکردنێکی
کارا

بهشداریکردنێکی
مامناوەند

بهشداریکردنێکی
الواز

کۆنازانمبهشداریکردننیه
بهشداریکردنێکی

کارا
بهشداریکردنێکی

مامناوەند
بهشداریکردنێکی

الواز
کۆنازانمبهشداریکردننیه

50.842.15.70.80.610021.855.919.61.90.8100شار
53.039.85.80.90.610020.250.125.83.00.9100گوند
49.243.25.61.10.810018.246.231.82.51.3100کوڕ
53.140.35.80.50.310024.462.510.91.60.5100کچ
50.144.24.60.50.610021.555.019.72.31.4100ساڵی20ـ18
52.141.45.40.80.310019.157.621.71.70.0100ساڵی23ـ21
53.638.06.40.71.310025.551.219.12.31.9100ساڵی26ـ24
49.941.96.81.30.110020.455.122.42.00.1100ساڵی30ـ27

51.642.05.40.50.410021.155.820.41.90.8100ساڵی24ـ18گروپیالوان
55.733.86.11.72.810022.253.817.33.92.8100نهخوێندەوار

74.07.00.00.018.910033.133.914.10.018.9100تهنهادەخوێنێتهوە
53.639.16.00.40.810023.650.624.20.80.8100دەخوێنێتهوەودەنووسێت

54.139.35.40.60.410019.853.123.12.51.4100سهرەتایی
55.139.64.50.20.510023.451.922.31.70.6100ناوەندی
48.546.04.60.80.210018.462.417.31.50.5100ئامادەیی
45.244.66.93.30.010017.056.922.43.60.0100پهیمانگا

41.146.811.00.80.310026.952.517.72.40.3100بهکالۆریوس
0.0100.00.00.00.01000.0100.00.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00هیتر
60.233.35.70.20.610021.447.128.52.10.9100دهۆک

47.643.66.71.30.810018.559.518.42.31.3100سلێمانی
48.745.54.80.70.310024.555.617.71.90.4100ههولێر

51.241.75.70.80.610021.554.820.82.10.9100

ساڵیبهپێیرادەیبهشداریکردنیکوڕانوکچانیالولهبڕیاردانلهکاروباریخێزانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرهكییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(7ــ16)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
کچان

ژینگه

رەگهز

کوڕان

ئاستی
خوێندەواری

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشىالوانوئاسایش.17
سااڵن(30-18)بۆتهمهنى
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

گروپه
تیرۆریستییهکان

دەسته
تاوانکارییهکان

دەمارگیری
نهتهوەیی،)

(ئاینی

الوازیههستی
نهتهوایهتی

توندرەوی
ئاینی

الوازی
دامهزراوەکانی

دەوڵهت

کاریگهری
دەرەکی

رێکنهکهوتنی
سیاسییهکان

زیادبوونی
دەسهاڵتی
عهشایری

بهرباڵویگروپه
چهکدارییهکان

گهندەڵی
بهرێوەبردنو

داراییوسیاسی
نازانمهیتر

59.817.88.610.25.311.19.229.55.87.631.76.14.01,550شار
60.017.13.76.03.17.37.528.64.45.826.69.93.5597گوند
62.515.86.88.63.910.59.332.46.010.134.87.72.91,015کوڕ
57.519.48.610.15.710.38.526.65.14.727.25.94.81,132کچ
59.216.26.08.43.79.36.925.06.27.132.55.75.6666ساڵی20ـ18
60.319.16.910.55.410.210.331.06.45.833.76.23.6502ساڵی23ـ21
62.118.09.110.73.412.58.830.43.69.328.75.43.8445ساڵی26ـ24
58.518.09.48.66.910.29.932.25.57.127.89.62.2534ساڵی30ـ27

60.317.66.59.14.510.48.527.05.86.932.45.84.91,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
62.414.74.57.31.14.66.420.23.21.111.43.110.4132نهخوێندەوار

33.97.50.00.00.07.00.014.10.00.00.040.118.98تهنهادەخوێنێتهوە
56.916.55.66.94.47.18.128.42.14.023.42.97.4196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

60.216.85.97.23.28.46.725.15.45.125.15.96.2413سهرەتایی
58.416.06.17.54.29.66.126.84.97.031.45.72.7606ناوەندی
63.118.98.811.65.712.911.031.97.17.538.57.32.8437ئامادەیی
58.524.511.414.26.213.914.136.54.411.935.87.30.8155پهیمانگا

59.118.713.413.38.913.413.338.49.613.635.313.61.4198بهکالۆریوس
100.050.050.050.050.050.050.050.00.00.050.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
60.89.73.714.30.95.28.032.33.03.719.84.34.8813دهۆک

43.924.88.37.46.513.98.429.06.36.139.17.06.2564سلێمانی
74.916.39.88.06.110.59.827.66.610.830.18.21.1770ههولێر

59.917.77.79.44.910.48.929.35.57.230.86.83.92,147

ساڵیبهگوێرهىڕاوبۆچونیانلهسهرئهوهۆکارانهیکهکاردەکهنهسهرسهقامگیریئارامیوئاسایشیوواڵتوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(1ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)بهرایتۆئهوهۆکارانهچینکهکاردەکاتهسهرسهقامگیریئارامیوئاسایشیوواڵت

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

کۆیگشتی
وەاڵمدەرانله

(30-18)تهمهنی
ساڵیکهشیاوی
چاوپێکهوتنن

پارێزگاکان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان
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 319



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

پهیوەندیکردن
بههێزەکانیئهمنوسوپا

بهشداریکردنلهچاالکی
رێکخراوەکانیکۆمهڵگای

مهدەنی

هاریکاریکردنی
دەزگاکانیئهمنی

باڵوکردنهوەیرۆشنبیری
لێبوردەییویهکگرتنو
ئاشتیوپێکهوەژیان

ههواڵدانلهسهر
گروپهکانیدەرەوەییاسا

نازانمهیتر

34.011.647.330.014.83.28.11,550شار
34.27.044.720.413.74.711.1597گوند
34.46.655.023.521.44.64.61,015کوڕ
33.714.539.532.58.62.512.21,132کچ
31.911.843.127.214.24.49.3666ساڵی20ـ18
33.911.346.729.717.44.07.4502ساڵی23ـ21
34.99.448.425.016.73.28.5445ساڵی26ـ24
35.910.249.930.810.92.29.1534ساڵی30ـ27

32.411.445.327.615.43.98.71,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
38.05.035.615.54.11.418.8132نهخوێندەوار

14.90.033.433.10.00.044.98تهنهادەخوێنێتهوە
38.65.543.722.17.05.012.2196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

35.76.947.823.416.31.410.2413سهرەتایی
31.111.444.123.316.14.28.7606ناوەندی
33.913.950.234.016.63.95.2437ئامادەیی
38.910.251.833.319.42.74.9155پهیمانگا

30.117.349.745.411.35.06.2198بهکالۆریوس
100.00.0100.050.050.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00هیتر
54.76.753.27.918.12.16.6813دهۆک

19.514.832.336.816.34.913.2564سلێمانی
34.19.656.533.810.63.15.5770ههولێر

34.010.846.828.214.63.58.62,147

پارێزگاکان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیرۆڵیالوانزیاترەله:(*)

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

ههرێمیکوردستان

ژینگه

ساڵیبهگوێرهىدیاریکردنیرۆڵیالوانلهباشترکردنیئارامیوئاسایشوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(2ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)رۆڵیالوانچییهلهباشترکردنیئارامیوئاسایش

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 320



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

تاوانلێکترازانیخێزانی
دژایهتی،)

ی(ملمالنێ،ناکۆکی
ناوەخۆیی

ههڵسوکهوتیتوندیهێزە
ئهمنییهکانبهرامیهربهالوان

هیترتوندوتیژیوتیرۆرناکۆکیعهشایریوئاینی
هیچ

ههڕەشهیهکنیه

22.49.28.03.87.713.43.058.81,550شار
9.83.43.80.54.88.72.876.4597گوند
15.44.85.72.25.29.92.373.51,015کوڕ
24.311.18.64.09.014.93.551.91,132کچ
17.35.76.02.16.811.92.865.5666ساڵی20ـ18
22.59.36.83.87.813.34.260.1502ساڵی23ـ21
18.29.07.53.98.012.91.561.7445ساڵی26ـ24
22.79.48.93.26.412.23.160.1534ساڵی30ـ27

19.37.56.62.87.412.43.263.21,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
20.74.53.60.05.08.15.362.6132نهخوێندەوار

0.07.026.00.014.20.00.059.98تهنهادەخوێنێتهوە
22.27.64.70.06.99.10.962.0196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

18.25.76.31.73.212.22.669.0413سهرەتایی
15.86.54.72.46.69.91.368.2606ناوەندی
23.910.09.03.59.513.54.757.3437ئامادەیی
23.812.67.54.711.822.75.153.8155پهیمانگا

22.611.315.19.77.515.53.650.0198بهکالۆریوس
100.050.050.050.050.050.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
3.91.60.70.61.92.60.492.9813دهۆک

33.710.612.34.512.117.95.641.3564سلێمانی
18.010.26.73.66.014.02.061.2770ههولێر

20.18.17.33.27.212.52.962.12,147

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیسهرچاوەکانزیاترەله:(*)

ژینگه

ساڵیبهپێیدیاریکردنیانلهگرینگترینئهوسهرچاوانهیکهدەبنهههرەشهبۆئارامیوئاسایشیانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(3ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

(*)گرینگترینئهوسهرچاوانهیکهههڕەشهنبۆئارامیوئاسایشیتۆبهتایبهتی

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن
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کۆپێشمهرگهحهشدیشهعبیپۆلیس/ئاسایشسوپایفیدرال

5.07.825.61.963.310095.01,550شار
7.86.23.90.089.910092.2597گوند
11.47.619.11.470.910088.61,015کوڕ
0.30.050.00.050.010099.71,132کچ
0.716.00.00.055.910099.3666ساڵی20ـ18
3.18.618.40.073.010096.9502ساڵی23ـ21
6.40.016.30.083.710093.6445ساڵی26ـ24
12.99.622.92.365.110087.1534ساڵی30ـ27

1.88.516.90.069.510098.21,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
5.30.00.00.0100.010094.7132نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00100.08تهنهادەخوێنێتهوە
5.80.011.90.088.110094.2196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

8.16.58.60.085.010091.9413سهرەتایی
5.28.420.10.067.710094.8606ناوەندی
3.50.039.510.150.510096.5437ئامادەیی
7.70.033.40.066.610092.3155پهیمانگا

4.740.524.20.035.310095.3198بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.00100.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.000.00هیتر
4.319.78.70.071.510095.7813دهۆک

4.44.723.64.767.010095.6564سلێمانی
7.54.022.30.071.710092.5770ههولێر

5.57.419.91.470.310094.52,147 ههرێمیکوردستان

وبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان2014ساڵیبهگوێرهىبهشداریکردنیانلههێزیچهکداریلهدوایرووداوەکانیساڵی(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(4ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
کۆیگشتیوەاڵمدەرانله

ساڵیکه(30-18)تهمهنی
شیاویچاوپێکهوتنن

بهشداریهیچالیهنێکی
چهکداریمنهکردوە

رێژەیوەاڵمدەرانکه
بهشداریانلههێزیچهکداری
کردووەلهدوایرووداوەکانی

2014ساڵی

2014ئایابهشداریتکردووەلههیچهێزێکیچهکداریلهدوایرووداوەکانیساڵی

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ژینگه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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هیترحزبهسیاسیوئایینیهکاندەسهاڵتهعهشایرییهکانپۆلیس/دەسهاڵتهئهمنییهکان

48.322.12.222.415.11,550شار
46.535.01.818.38.9597گوند
62.425.13.217.68.81,015کوڕ
35.223.91.225.218.51,132کچ
48.121.91.823.813.7666ساڵی20ـ18
45.724.62.821.316.0502ساڵی23ـ21
47.527.02.421.513.4445ساڵی26ـ24
50.325.41.719.312.7534ساڵی30ـ27

46.623.72.123.314.31,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
42.433.60.021.99.2132نهخوێندەوار

26.429.00.033.118.98تهنهادەخوێنێتهوە
41.028.30.721.814.0196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

52.726.61.718.79.2413سهرەتایی
48.325.52.222.113.0606ناوەندی
48.420.14.023.315.6437ئامادەیی
51.723.10.720.116.4155پهیمانگا

44.420.02.522.421.8198بهکالۆریوس
50.050.00.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00هیتر
60.625.83.918.75.1813دهۆک

47.317.51.326.813.9564سلێمانی
40.030.31.718.620.0770ههولێر

48.024.52.121.613.92,147
چونکهرێگهدرایهلهوپرسیارەلهوەاڵمێکزیاترههڵبژێردری(%100)کۆیرێژەیالیهنیچهکداریزیاترەله:(*)

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ژینگه

ساڵیبهگوێرهىئهودەسهاڵتوالیهنانهیکهپهنایانبۆدەبهنلهکاتیبوونیکێشهوناکۆکیوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(5ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
کۆیگشتیوەاڵمدەرانله

ساڵیکه(30-18)تهمهنی
شیاویچاوپێکهوتنن

(*)پهنابۆکێدەبهیبۆچارەسهرکردنیئهوکێشهوناکۆکیانهیدووچاریدەبی

پهنابۆهیچالیهنهکنابهن
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کۆنازانمههستبهئارامیناکهمههستکردنبهئارامییهکیکهمههستکردنبهئارامییهکیمامناوەندههستکردنبهئارامییهکیزۆر

80.116.41.81.40.41001,550شار
86.310.52.20.90.0100597گوند
82.913.71.81.20.41001,015کوڕ
79.716.81.91.40.21001,132کچ
83.014.22.00.50.4100666ساڵی20ـ18
78.718.51.41.20.2100502ساڵی23ـ21
81.614.21.52.50.2100445ساڵی26ـ24
81.114.72.31.40.5100534ساڵی30ـ27

81.315.81.60.90.31001,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
80.013.63.52.90.0100132نهخوێندەوار

100.00.00.00.00.01008تهنهادەخوێنێتهوە
79.617.22.80.00.4100196دەخوێنێتهوەودەنووسێت

81.315.11.31.90.5100413سهرەتایی
83.413.71.91.00.1100606ناوەندی
81.216.01.11.00.8100437ئامادەیی
81.016.01.61.30.0100155پهیمانگا

76.518.43.02.10.0100198بهکالۆریوس
100.00.00.00.00.01002خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.000هیتر
90.87.11.20.40.5100813دهۆک

77.717.52.42.30.2100564سلێمانی
78.118.81.71.00.3100770ههولێر

81.215.31.81.30.31002,147

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستی
خوێندەواری

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ژینگه

وبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(هتد...چوونهسهرکار،قوتابخانه،سهردانیهاورێیانت،)ساڵیبهگوێرهىههستكردنیانبهئارامیلهکاتیئهنجامدانیکارەکانیرۆژانهوەک(30-18)دابهشبوونیرێژەییلهتهمهنی

(6ــ17)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله(هتد...چوونهسهرکار،قوتابخانه،سهردانیهاورێیانت،)تاچهندههستبهئارامیدەکهیلهکاتیئهنجامدانیکارەکانیرۆژانهتوەک
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شیاویچاوپێکهوتنن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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بهشىمافهكانىمهدهنىوهاواڵتیبوون.18
سااڵن(30-18)بۆتهمهنى

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /   دەستهى ئامارى ههرێم
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گهیاندنی
دەنگم

گرەنتیله
ههڵبژاردنی
باشترین

ئهرکێکی
نیشتمانییان

ئاینیه

ههستکردنبه
ئهنجامدانی
پرۆسهی

دارشتنی
سیاسهتی
وواڵت

ئارەزووی
گۆرانکاری

هیتر

66.61,55064.812.129.44.110.722.73.01,059شارنشین
66.659758.211.934.02.612.325.03.2407گوندنشین

67.91,01563.013.231.33.412.627.44.6709کوڕ
65.31,13264.111.029.24.39.519.21.6757کچ
54.166664.114.221.13.610.723.64.2373ساڵی20ـ18
73.650260.311.228.43.512.125.42.7371ساڵی23ـ21
68.144559.910.035.54.511.820.33.6318ساڵی26ـ24
73.853468.812.636.03.99.622.91.9404ساڵی30ـ27

63.31,31962.512.324.63.610.824.53.3853ساڵی24ـ18گروپیالوان
59.313266.610.925.79.68.811.50.081نهخوێندەوار

59.4888.211.812.611.80.00.00.05تهنهادەخوێنێتهوە
65.719665.96.033.63.511.219.81.6129دەخوێنێتهوەودەنوسێت

61.841365.710.228.62.38.821.92.5263سهرەتایی
64.360660.314.921.73.112.122.63.7398ناوەندی
70.743762.711.531.94.310.126.24.1320ئامادەیی
79.215564.215.335.63.510.928.31.8127پهیمانگا

67.619866.510.947.35.214.723.83.6143بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00هیتر
74.081367.321.227.76.48.716.52.5601دهۆک

58.756457.68.825.32.38.835.12.4319سلێمانی
69.277065.98.136.23.314.518.23.9546ههولێر

66.62,14763.612.130.23.911.023.23.01,466

ساڵیکهبهشداریههڵبژاردنیگشتینیشتیمانییانکردووهبهگوێرهىهۆکارەکانیبهشداریکردنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(1ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله(*)هۆکاریبهشداریکردنتلهههڵبژاردن
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

بهشداریههڵبژاردنیگشتی
نیشتمانییانکردووه

ژینگه

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانیبهشداریکردنزیاترەله:(*)

رێژەیوەاڵمدەرانکه
بهشداریههڵبژاردنی
گشتینیشتیمانییان

کردووه

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-18)لهتهمهنی

ساڵیکهشایهنی
چاوپێکهوتنن

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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بیروباوەڕی
خۆم

کاریگهری
خێزان

کاریگهری
عهشیرەت

کاریگهری
ئاینی

کاریگهری
نهتهوەیی

کاریگهریئهوپارتهیکه
ئینتیمات)تۆئهندامی
تیایدا(ههیه

کاریگهری
راگهیاندنهکان

کاریگهری
هاوڕێیان

هیتر

66.61,55090.27.83.52.27.74.10.50.80.21,059شارنشین
66.659786.610.73.21.410.65.20.21.20.2407گوندنشین

67.91,01590.34.83.82.19.76.80.51.30.2709کوڕ
65.31,13288.811.73.01.96.92.00.50.40.2757کچ
54.166689.88.72.31.66.02.00.50.20.2373ساڵی20ـ18
73.650287.411.73.92.37.93.60.51.00.4371ساڵی23ـ21
68.144590.86.13.32.09.95.00.51.10.2318ساڵی26ـ24
73.853490.36.74.02.29.36.50.31.20.0404ساڵی30ـ27

63.31,31988.79.53.11.87.72.90.50.60.3853ساڵی24ـ18گروپیالوان
59.313279.724.38.10.02.93.80.01.00.081نهخوێندەوار

59.48100.00.00.00.031.90.00.00.00.05تهنهادەخوێنێتهوە
65.719689.411.92.81.22.92.61.21.60.0129دەخوێنێتهوەودەنوسێت

61.841389.56.93.71.36.95.10.00.80.3263سهرەتایی
64.360691.46.83.62.17.83.20.50.30.0398ناوەندی
70.743785.910.52.62.18.53.70.80.90.7320ئامادەیی
79.215595.23.52.01.711.88.20.01.70.0127پهیمانگا

67.619891.34.73.84.613.75.40.50.90.0143بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
74.081375.613.110.01.914.16.20.81.00.2601دهۆک

58.756493.76.10.73.79.84.70.00.70.4319سلێمانی
69.277096.36.70.80.82.72.60.50.90.1546ههولێر

66.62,14789.58.33.42.08.34.30.50.90.21,466

ساڵیکهبهشداریههڵبژاردنیگشتینیشتیمانییانکردووهولهسهربنهمایدەنگدانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(2ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیوەاڵمدەرانکه
بهشداریههڵبژاردنی
گشتینیشتیمانییان

کردووه

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-18)لهتهمهنی

ساڵیکهشایهنی
چاوپێکهوتنن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله(*)لهسهرچبنهمایهکدەنگتدالهههڵبژاردن
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

بهشداریههڵبژاردنیگشتی
نیشتیمانییانکردووه

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیدەنگدانزیاترەله:(*)

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمنهخێربهڵێ
68.220.811.01001,550شارنشین
76.213.510.3100597گوندنشین

68.522.59.01001,015کوڕ
70.716.712.61001,132کچ
72.116.711.2100666ساڵی20ـ18
67.322.710.1100502ساڵی23ـ21
67.920.411.7100445ساڵی26ـ24
70.418.910.7100534ساڵی30ـ27

69.319.711.01001,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
69.415.115.5100132نهخوێندەوار

100.00.00.01008تهنهادەخوێنێتهوە
73.815.211.0100196دەخوێنێتهوەودەنوسێت

72.319.08.7100413سهرەتایی
71.118.910.0100606ناوەندی
66.323.110.5100437ئامادەیی
70.716.812.5100155پهیمانگا

63.221.914.9100198بهکالۆریوس
50.050.00.01002خوێندنیبااڵ

0.00.00.000هیتر
80.911.97.2100813دهۆک

54.630.415.0100564سلێمانی
76.713.89.5100770ههولێر

69.719.410.91002,147

ژینگه

ساڵیبهگوێرهىڕایانلهبهشداریکردنلهههڵبژاردنیداهاتوووبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(3ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
کۆیگشتیوەاڵمدەرانلهئایابهشداریلهههڵبژاردنیداهاتوودادەکهی

ساڵیکه(30-18)تهمهنی
شایهنیچاوپێکهوتنن

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهبوونیمتمانهبه
ههڵبژاردنهکان

نهبوونیمتمانهبه
پارتهسیاسیهکان

ترسانلهبهشداریکردن
لهههڵبژاردنهکان

نائومێدیله)بێسوودە
(گۆڕانکاری

ئهنجامهکان
پێشوەختهزانراوە

20.81,55071.248.10.414.96.8شارنشین
13.559770.241.80.014.64.0گوندنشین

22.51,01576.350.50.616.26.8کوڕ
16.71,13264.743.50.013.25.9کچ
16.766670.651.90.617.56.7ساڵی20ـ18
22.750278.946.10.012.67.9ساڵی23ـ21
20.444567.436.30.813.74.6ساڵی26ـ24
18.953466.153.40.015.46.2ساڵی30ـ27

19.71,31975.347.30.314.87.2ساڵی24ـ18گروپیالوان
15.113236.727.50.08.40.0نهخوێندەوار

0.080.00.00.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
15.219659.244.60.09.04.5دەخوێنێتهوەودەنوسێت

19.041372.444.20.012.01.0سهرەتایی
18.960673.449.30.013.73.0ناوەندی
23.143772.057.11.318.515.5ئامادەیی
16.815579.048.50.031.113.5پهیمانگا

21.919877.134.10.09.41.7بهکالۆریوس
50.020.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.0هیتر
11.981356.128.42.119.72.1دهۆک

30.456480.554.60.013.56.8سلێمانی
13.877059.342.90.014.88.2ههولێر

19.42,14771.047.30.314.86.4
ــبهردەوامهــ

ژینگه

ئاستى
خوێندەوارى

ساڵیبهگوێرهىهۆکارەکانیبهشدارینهکردنلهههڵبژاردنیداهاتووداوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(*)هۆکارەکانیبهشدارینهکردنلهههڵبژاردنیداهاتوودادەگهرێتهوەبۆ

(4ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

رێژەیئهووەاڵمدەرانهی
کهبهشداریله

ههڵبژاردنیداهاتوودا
ناکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
(30-18)لهتهمهنی

ساڵیکهشایهنی
چاوپێکهوتنن

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانیبهشدارینهکردنزیاترەله:(*)
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بایکۆتکردنبههۆیههڵوێستی
پارتهکهیهوە

نازانمهیترباریئهمنوئاسایشکاریگهریخێزان

0.21.20.311.01.3290شارنشین
1.50.00.07.31.574گوندنشین

0.61.38.01.7202کوڕ
0.00.60.613.50.9162کچ
0.60.00.010.50.798ساڵی20ـ18
0.01.70.05.81.197ساڵی23ـ21
0.00.81.310.41.381ساڵی26ـ24
0.81.60.015.82.388ساڵی30ـ27

0.30.70.08.50.8225ساڵی24ـ18گروپیالوان
4.64.10.050.80.018نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00تهنهادەخوێنێتهوە
0.04.50.019.86.127دەخوێنێتهوەودەنوسێت

0.00.00.010.82.170سهرەتایی
0.00.60.05.61.099ناوەندی
0.60.01.15.11.190ئامادەیی
0.05.60.07.90.023پهیمانگا

0.00.00.016.40.036بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.01خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00هیتر
1.12.10.014.81.196دهۆک

0.30.70.07.01.0172سلێمانی
0.01.11.115.42.296ههولێر

0.41.00.310.51.3364

ساڵیبهگوێرهىهۆکارەکانیبهشدارینهکردنلهههڵبژاردنیداهاتووداوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(4ــ18)خشتهی/تهواوکهری

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

بهشداریلهههڵبژاردنی
داهاتووداناکهن

ژینگه

(*)هۆکارەکانیبهشدارینهکردنلهههڵبژاردنیداهاتوودادەگهرێتهوەبۆ

تایبهتمهندییهكان

گروپهکانیتهمهن

رەگهز

پارێزگاکان

ئاستى
خوێندەوارى

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانیبهشدارینهکردنزیاترەله:(*)
ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

بهشداریکردنله
ههڵبژاردنهکان

پابهندبوونبه
جێبهجێکردنییاسا

دڵخۆشبوونبهههبوونی
رەگهزنامهیعیراقی

بهشداریکردنله
بهرگریکردنینیشتمان

پاراستنیئاشتهوایی
ناوەخۆیی

ئهندامییهتیودڵسۆزی
بۆنیشتمان

نازانمهیتر

17.720.725.911.516.537.05.513.01,550شارنشین
13.68.837.59.411.428.98.913.6597گوندنشین

16.221.126.010.613.329.26.719.01,015کوڕ
17.616.229.911.517.641.15.67.91,132کچ
16.417.930.611.015.830.54.915.0666ساڵی20ـ18
19.418.728.310.215.834.86.511.8502ساڵی23ـ21
14.418.527.49.914.639.86.314.1445ساڵی26ـ24
17.619.025.412.915.938.57.111.4534ساڵی30ـ27

17.118.429.110.815.732.95.513.91,319ساڵی24ـ18گروپیالوان
9.88.726.64.711.626.33.625.7132نهخوێندەوار

7.50.026.40.00.047.20.026.48تهنهادەخوێنێتهوە
15.410.627.27.711.635.55.713.8196دەخوێنێتهوەودەنوسێت

15.213.831.911.212.429.37.015.4413سهرەتایی
16.217.726.111.013.532.56.215.0606ناوەندی
18.421.929.112.120.638.06.09.9437ئامادەیی
20.625.322.716.722.343.46.79.9155پهیمانگا

21.127.530.410.616.147.06.26.0198بهکالۆریوس
100.0100.050.050.050.050.00.00.02خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00.00.00هیتر
23.715.728.96.711.437.64.111.2813دهۆک

11.215.625.012.917.035.67.817.9564سلێمانی
18.023.330.612.317.033.95.89.8770ههولێر

17.018.528.111.115.535.56.113.12,147

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شایهنیچاوپێکهوتنن

ساڵیهوبهگوێرهىچهمکیهاواڵتیبوونالیانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانورێژەیسهدیئهوانهیتهمهنیان

چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیچهمکیهاواڵتیبوونزیاترەله:(*)

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستىخوێندەوارى

ژینگه

(5ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
(*)چهمکیهاواڵتیبوونالیتۆچدەگهیهنێ

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

جیاکاریدەستدرێژیڕاگواستنههڕەشهکردنههراسانکردن
دووچاری
نهبووم

جیاکاریدەستدرێژیڕاگواستنههڕەشهکردنههراسانکردنکۆ
دووچاری
نهبووم

کۆ

1.30.90.30.10.896.61002.20.60.10.22.194.8100شارنشین
2.10.70.00.00.297.01002.10.00.02.195.7100کوڕ
2.71.40.00.20.994.81001.90.50.00.10.796.8100کوڕ
0.40.40.40.00.598.31002.40.60.10.13.493.4100کچ
0.60.10.20.01.098.11001.20.50.20.01.796.5100ساڵی20ـ18
2.51.10.00.00.196.31002.40.20.00.33.094.0100ساڵی26ـ24
2.01.30.00.00.696.01002.31.40.00.02.194.1100ساڵی26ـ24
1.21.00.60.40.995.81003.00.10.00.21.994.8100ساڵی30ـ27

1.50.60.10.00.897.11001.80.50.10.12.495.1100ساڵی24ـ18گروپیالوان
0.60.00.00.00.099.41000.00.60.00.02.197.3100نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.0100.01000.00.00.00.018.981.1100تهنهادەخوێنێتهوە
1.10.00.90.00.897.21000.90.40.00.02.296.4100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

0.90.40.00.01.497.31002.50.00.30.01.096.2100سهرەتایی
1.90.80.20.00.796.41001.40.20.00.02.695.8100ناوەندی
1.61.20.00.30.596.51002.41.20.00.42.393.7100ئامادەیی
1.92.30.00.70.095.11005.50.70.00.72.890.3100پهیمانگا

1.80.60.80.00.996.01002.90.80.00.01.395.0100بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.0100.01000.00.00.00.00.0100.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00هیتر
2.80.10.00.01.195.91002.70.50.00.00.596.3100دهۆک

1.11.20.40.00.696.61003.40.60.00.25.390.5100سلێمانی
0.90.90.20.30.597.31000.60.50.20.20.298.5100ههولێر

1.50.80.20.10.796.71002.20.50.10.12.195.0100
ــبهردەوامهــ

ههرێمیکوردستان

وبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(ههراسانکردن،ههڕەشهکردن،راگواستن،دەستدرێژی،جیاکاری)ساڵیبهگوێرهىدووچاربوونیانبه(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

بوویبههۆی(لێدان)ئایادووچاریههراسانکردنیانههڕەشهیانڕاگواستنیاندەستدرێژیکردن

رەگهزپارتهکان(ئینتما)ئهندامیهتی

ژینگه

رەگهز

گروپهکانی
تهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

جیاکاریدەستدرێژیڕاگواستنههڕەشهکردنههراسانکردن
دووچاری
نهبووم

جیاکاریدەستدرێژیڕاگواستنههڕەشهکردنههراسانکردنکۆ
دووچاری
نهبووم

کۆ

1.21.10.70.20.596.41003.70.20.10.00.395.7100شارنشین
0.90.30.50.00.098.31004.20.20.00.295.5100کوڕ
1.91.50.10.10.995.51004.90.10.00.00.095.0100کوڕ
0.40.41.10.20.097.91002.70.20.10.00.696.4100کچ
0.90.20.70.30.097.91003.10.30.00.00.696.0100ساڵی20ـ18
1.91.10.50.00.196.31003.60.00.00.00.096.4100ساڵی26ـ24
0.81.90.80.00.496.21004.40.00.20.00.295.3100ساڵی26ـ24
0.90.90.60.21.296.21004.20.30.10.00.495.0100ساڵی30ـ27

1.20.70.70.20.297.21003.50.10.00.00.396.1100ساڵی24ـ18گروپیالوان
0.00.02.30.00.097.71000.60.00.00.00.099.4100نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.0100.01000.00.00.00.00.0100.0100تهنهادەخوێنێتهوە
0.00.01.60.00.098.41002.10.00.00.00.897.1100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

0.80.40.70.00.497.71003.20.20.00.00.296.5100سهرەتایی
2.00.80.40.30.595.91003.90.00.00.00.295.9100ناوەندی
1.01.20.40.00.596.91004.70.30.00.00.794.4100ئامادەیی
1.03.40.00.70.094.81007.80.00.00.00.092.2100پهیمانگا

1.20.80.60.00.896.61002.50.80.60.00.096.1100بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.0100.01000.00.00.00.00.0100.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00هیتر
0.40.61.30.40.197.21004.20.00.30.00.894.8100دهۆک

1.20.90.00.01.096.81006.30.20.00.00.393.2100سلێمانی
1.51.10.80.20.096.41001.10.20.00.00.098.7100ههولێر

1.10.90.60.20.496.71003.80.20.10.00.395.7100 ههرێمیکوردستان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

تایبهتمهندییهسهرەکییهكان(ههراسانکردن،ههڕەشهکردن،راگواستن،دەستدرێژی،جیاکاری)ساڵیبهگوێرهىدووچاربوونیانبه(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(6ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

بوویبههۆی(لێدان)ئایادووچاریههراسانکردنیانههڕەشهیانراگواستنیاندەستدرێژیکردن

شێوەورەفتاریتایبهتههڵوێستیسیاسی

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕام

78.56.511.23.810052.518.027.52.0100شارنشین
83.47.07.52.210060.814.223.51.5100گوندنشین

84.94.77.82.510052.717.228.31.8100کوڕ
74.58.212.94.410055.317.425.32.0100کچ
80.46.88.64.210054.016.427.12.5100ساڵی20ـ18
77.97.012.32.910051.318.229.51.0100ساڵی23ـ21
77.56.811.93.810056.415.926.41.3100ساڵی26ـ24
81.35.710.02.910054.818.824.02.4100ساڵی30ـ27

78.67.110.53.710053.316.728.31.7100ساڵی24ـ18گروپیالوان
80.97.07.64.510060.615.422.12.0100نهخوێندەوار

40.114.926.018.910073.67.50.018.9100تهنهادەخوێنێتهوە
78.38.011.02.710057.918.622.31.2100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

79.37.39.14.310054.814.528.12.7100سهرەتایی
81.45.410.42.910058.013.526.61.9100ناوەندی
76.67.512.33.610050.219.928.11.8100ئامادەیی
76.13.914.35.810048.021.528.91.6100پهیمانگا

84.57.17.01.410048.224.326.80.8100بهکالۆریوس
100.00.00.00.01000.050.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
80.711.06.32.010062.912.622.62.0100دهۆک

75.84.314.35.610048.217.531.62.7100سلێمانی
82.15.79.82.410053.720.424.81.1100ههولێر

79.46.610.53.510054.117.326.71.9100
ــبهردەوامهــ

ههرێمیکوردستان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ساڵیبهگوێرهىئهوەیتاچهندهاوڕانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(7ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

دەستاودەستکردنیئاشتیانهیدەسهاڵتسهرۆکایهتیبهسۆزولێهاتووبهرههم
دەهێنێت

باریئابووریلهباشبوونیبهردەوامدایه

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕام

63.714.920.80.510053.017.627.02.4100شارنشین
67.014.618.00.510060.815.021.82.3100گوندنشین

57.815.625.61.010056.514.725.53.3100کوڕ
70.114.215.50.210052.519.326.51.7100کچ
64.914.220.50.310056.715.026.12.2100ساڵی20ـ18
61.216.222.40.310048.621.328.41.7100ساڵی23ـ21
67.713.517.41.410057.917.022.42.6100ساڵی26ـ24
63.815.520.40.310054.116.026.83.1100ساڵی30ـ27

63.515.120.90.410053.617.626.52.2100ساڵی24ـ18گروپیالوان
66.512.619.21.710063.312.618.45.7100نهخوێندەوار

55.10.026.018.910055.17.018.918.9100تهنهادەخوێنێتهوە
65.013.420.31.410061.313.721.04.1100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

66.414.718.30.510056.916.525.51.1100سهرەتایی
65.512.422.00.110055.316.126.62.1100ناوەندی
65.016.218.50.310052.018.926.42.7100ئامادەیی
64.011.024.10.910046.621.630.21.6100پهیمانگا

54.325.620.10.010048.719.230.31.8100بهکالۆریوس
100.00.00.00.010050.050.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
67.410.221.60.910069.111.317.52.1100دهۆک

59.518.221.50.710042.919.434.33.4100سلێمانی
66.914.818.20.210055.618.923.81.7100ههولێر

64.314.920.30.510054.417.126.12.4100
ــبهردەوامهــ

ههرێمیکوردستان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ساڵیبهگوێرهىئهوەیتاچهندهاوڕانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(7ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

بارودۆخیئافرەتانلهباشبوونیبهردەوامدایهلهوواڵتدەتوانمئازادانهبیروڕایخۆمدەرببڕم

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕامکۆنازانمهاوڕانیمتارادەیهکهاوڕامهاوڕام

73.811.113.61.510093.44.01.60.9100شارنشین
75.17.816.11.010095.21.81.61.3100گوندنشین

75.811.211.41.610094.03.22.00.9100کوڕ
72.59.816.41.310093.64.01.41.1100کچ
72.411.713.72.310093.43.91.61.2100ساڵی20ـ18
73.311.114.70.810093.04.42.30.2100ساڵی23ـ21
75.79.214.11.010093.92.81.61.6100ساڵی26ـ24
75.39.413.91.410094.83.21.10.9100ساڵی30ـ27

72.911.114.41.610093.33.82.00.8100ساڵی24ـ18گروپیالوان
62.48.721.37.510093.15.31.10.5100نهخوێندەوار

67.00.014.118.910073.67.50.018.9100تهنهادەخوێنێتهوە
68.97.721.61.810090.64.92.12.5100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

67.610.720.41.310094.73.01.50.8100سهرەتایی
75.49.713.91.010095.22.51.40.9100ناوەندی
78.512.38.70.510091.95.12.40.7100ئامادەیی
80.37.910.11.710094.33.21.11.4100پهیمانگا

77.313.98.00.810095.92.61.50.0100بهکالۆریوس
50.00.050.00.010050.050.00.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
71.313.113.22.410090.65.52.71.2100دهۆک

78.88.611.21.410096.71.80.70.7100سلێمانی
71.310.417.50.810093.04.11.81.1100ههولێر

74.010.514.11.410093.83.61.61.0100 ههرێمیکوردستان

ساڵیبهپێیئهوەیتاچهندهاوڕانلهگهڵچهندووتهیهکیدیاریکراووبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(7ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

دەتوانمگفتوگۆبکهملهگهڵکهسانێکیبیروڕاجیاوازلهخۆم
دەبێتئهولهویهتیئێستاوداهاتوومانتهرخانبکهینبۆلێبووردنوژیانێکی

ئاشتیانهلهنێوانهاونیشتمانیان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێکۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێ

8.20.391.40.21007.90.591.30.3100شارنشین
3.30.296.50.01002.61.096.40.0100گوندنشین

7.80.291.70.31007.50.391.70.5100کوڕ
6.90.392.90.01006.40.992.70.0100کچ
7.10.592.40.01006.50.992.40.2100ساڵی20ـ18
6.40.193.30.11005.70.693.30.4100ساڵی23ـ21
7.70.491.50.51007.40.991.20.5100ساڵی26ـ24
8.00.092.00.01008.20.091.80.0100ساڵی30ـ27

7.20.392.50.11006.60.792.50.2100ساڵی24ـ18گروپیالوان
9.40.090.60.01007.21.190.61.1100نهخوێندەوار

0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100تهنهادەخوێنێتهوە
12.50.087.50.01009.62.287.50.7100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

9.00.690.20.21008.90.990.00.2100سهرەتایی
7.20.292.60.01007.00.492.60.0100ناوەندی
3.50.495.90.31003.50.495.90.3100ئامادەیی
4.20.095.80.01004.20.095.80.0100پهیمانگا

9.90.089.80.310010.50.089.10.3100بهکالۆریوس
50.00.050.00.010050.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
9.90.389.30.510010.10.489.10.5100دهۆک

4.50.595.00.01004.50.595.00.0100سلێمانی
8.20.091.80.01007.10.891.70.3100ههولێر

7.30.392.30.11006.90.692.20.2100
ــ بهردەوامه ــ

ههرێمیکوردستان

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهگوێرهىدەستهبهرکردنیخزمهتگوزارییهکانوبهپێیتایبهتمهندییه(کهمهنهتهوەییهئاینییهکان،ئاوارەکان،خانوویههرەمهکی)ساڵیکهلهبارودۆخیسهختنیشتهجێن(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی
سهرەکییهكان

(8ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان

ئایاخزمهتگوزاریئاوبهردەستهئایاخزمهتگوزاریکارەبابهردەسته

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێکۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێ

7.80.691.30.31007.21.391.30.3100شارنشین
2.90.596.50.01002.50.796.50.3100گوندنشین

7.10.691.70.51006.61.291.80.4100کوڕ
6.70.592.70.01006.11.192.60.2100کچ
6.70.792.40.21005.91.592.40.2100ساڵی20ـ18
6.20.193.30.41005.61.093.30.1100ساڵی23ـ21
7.80.491.30.51006.51.791.30.5100ساڵی26ـ24
7.21.091.80.01007.30.491.80.4100ساڵی30ـ27

6.80.492.50.21006.01.492.50.1100ساڵی24ـ18گروپیالوان
7.70.690.61.11003.55.390.60.6100نهخوێندەوار

0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100تهنهادەخوێنێتهوە
11.40.487.50.710010.60.887.51.1100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

8.11.590.20.21007.62.090.20.2100سهرەتایی
6.90.592.60.01006.90.792.40.0100ناوەندی
3.30.595.90.31003.00.596.00.4100ئامادەیی
4.20.095.80.01003.30.995.80.0100پهیمانگا

10.50.089.10.310010.00.689.10.3100بهکالۆریوس
50.00.050.00.010050.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
9.80.689.10.51008.51.589.20.9100دهۆک

3.91.195.00.01004.10.995.00.0100سلێمانی
7.90.091.80.31007.01.191.70.2100ههولێر

6.90.692.30.21006.31.292.20.3100
ــ بهردەوامهــ

ههرێمیکوردستان

بهگوێرهىدەستهبهرکردنیخزمهتگوزارییهکانوبهپێیتایبهتمهندییه(کهمهنهتهوەییهئاینییهکان،ئاوارەکان،خانوویههرەمهکی)ساڵیکهلهبارودۆخیسهختنیشتهجێن(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی
سهرەکییهكان

(8ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

ئایابابهتهخۆراکییهکانبهردەستنئایاخزمهتگوزاریئاوەڕۆبهردەسته

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێکۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێ

7.70.891.30.21007.41.191.20.3100شارنشین
2.01.596.40.21001.81.596.50.2100گوندنشین

7.00.991.70.51006.80.991.70.6100کوڕ
6.30.992.70.01005.91.592.60.0100کچ
5.91.592.30.31005.12.592.20.2100ساڵی20ـ18
6.20.493.30.11006.00.193.30.5100ساڵی23ـ21
7.21.091.30.51007.21.091.30.5100ساڵی26ـ24
7.50.791.80.01007.30.891.80.0100ساڵی30ـ27

6.41.092.40.21005.91.492.40.3100ساڵی24ـ18گروپیالوان
5.24.290.60.01005.23.190.61.1100نهخوێندەوار

0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100تهنهادەخوێنێتهوە
10.31.587.50.71009.91.987.50.7100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

8.41.390.20.21007.12.390.20.4100سهرەتایی
6.90.592.50.11006.80.992.40.0100ناوەندی
3.30.595.90.31003.20.695.90.3100ئامادەیی
3.80.495.80.01003.80.495.80.0100پهیمانگا

10.00.689.10.310010.00.689.10.3100بهکالۆریوس
50.00.050.00.010050.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
8.61.889.10.51007.62.789.10.6100دهۆک

4.50.595.00.01004.50.595.00.0100سلێمانی
7.40.791.70.21007.20.891.70.3100ههولێر

6.60.992.20.21006.31.292.20.3100
ــ بهردەوامه ــ

ههرێمیکوردستان

بهگوێرهىدەستهبهرکردنیخزمهتگوزارییهکانوبهپێیتایبهتمهندییه(کهمهنهتهوەییهئاینییهکان،ئاوارەکان،خانوویههرەمهکی)ساڵیکهلهبارودۆخیسهختنیشتهجێن(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی
سهرەکییهكان

(8ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

ئایاخزمهتگوزاریتهندروستیبهردەستهئایاخزمهتگوزاریشارەوانیبهردەسته

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێکۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێ

8.10.391.30.31005.91.791.21.1100شارنشین
1.61.896.50.01001.22.096.50.3100گوندنشین

7.30.591.70.51005.71.391.71.2100کوڕ
6.60.792.70.01004.52.192.60.7100کچ
6.60.892.40.21004.42.392.40.9100ساڵی20ـ18
6.00.393.30.41005.20.993.30.6100ساڵی23ـ21
7.50.791.30.51005.92.291.10.8100ساڵی26ـ24
7.60.691.80.01005.01.591.81.6100ساڵی30ـ27

6.80.592.50.21005.11.892.50.6100ساڵی24ـ18گروپیالوان
8.30.090.61.11004.04.089.52.5100نهخوێندەوار

0.00.0100.00.01000.00.0100.00.0100تهنهادەخوێنێتهوە
9.91.887.50.71006.74.087.51.8100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

8.51.190.20.21005.72.590.21.6100سهرەتایی
7.10.392.60.01005.61.592.60.4100ناوەندی
3.30.595.90.31002.70.895.90.6100ئامادەیی
3.80.495.80.01002.91.395.80.0100پهیمانگا

10.50.089.10.31008.20.989.11.7100بهکالۆریوس
50.00.050.00.010050.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.000.00.00.00.00هیتر
8.91.589.10.51004.83.889.12.4100دهۆک

4.50.595.00.01003.11.195.00.8100سلێمانی
7.90.091.80.31007.21.091.70.2100ههولێر

6.90.692.30.21005.11.892.21.0100
ــ بهردەوامه ــ

ههرێمیکوردستان

بهگوێرهىدەستهبهرکردنیخزمهتگوزارییهکانوبهپێیتایبهتمهندییه(کهمهنهتهوەییهئاینییهکان،ئاوارەکان،خانوویههرەمهکی)ساڵیکهلهبارودۆخیسهختنیشتهجێن(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی
سهرەکییهكان

(8ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

ئایاخزمهتگوزاریبنکهیخزمهتگوزارییهکۆمهاڵیهتییهکانبهردەستنئایابازاڕەکانبهردەستن

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 340



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

کۆنازانمجێبهجێناکرێتنهخێربهڵێ

3.04.291.41.4100شارنشین
0.82.196.50.5100گوندنشین

2.74.391.61.3100کوڕ
2.53.492.91.2100کچ
2.34.592.40.8100ساڵی20ـ18
3.02.193.31.6100ساڵی23ـ21
2.05.291.51.4100ساڵی26ـ24
3.03.692.01.4100ساڵی30ـ27

2.63.792.51.1100ساڵی24ـ18گروپیالوان
2.85.490.61.2100نهخوێندەوار

0.00.0100.00.0100تهنهادەخوێنێتهوە
3.83.887.94.5100دەخوێنێتهوەودەنوسێت

2.15.490.22.2100سهرەتایی
3.33.592.50.7100ناوەندی
1.71.895.90.6100ئامادەیی
0.83.495.80.0100پهیمانگا

3.06.389.81.0100بهکالۆریوس
50.00.050.00.0100خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00هیتر
3.14.689.33.0100دهۆک

2.02.495.00.7100سلێمانی
2.84.891.80.6100ههولێر

2.63.892.31.3100

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

کهمهنهتهوەییهئاینییهکان،ئاوارەکان،)ساڵیکهلهبارودۆخیسهختنیشتهجێن(30-18)دابهشبوونیرێژەییوەاڵمدەرانلهتهمهنی
بهگوێرهىدەستهبهرکردنیخزمهتگوزارییهکانوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(خانوویههرەمهکی

(8ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان

ئایاخزمهتگوزاریبهرنامهوچاالکیبۆیارمهتیدانیالوانبهردەستن

ژینگه

رەگهز

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

سویدئیماراتیعهرەبیئوسترالیائیرانئهڵمانیا

32.21,55019.10.01.01.47.8شارنشین
22.159725.10.02.20.08.0گوندنشین

38.81,01518.60.00.90.37.8کوڕ
22.91,13221.70.01.52.67.8کچ
30.266619.90.01.72.16.0ساڵی20ـ18
30.650221.60.00.00.58.7ساڵی23ـ21
32.744524.40.02.01.16.7ساڵی26ـ24
28.553413.90.00.81.010.2ساڵی30ـ27

30.21,31920.60.00.91.27.7ساڵی24ـ18گروپیالوان
24.113219.40.00.00.013.2نهخوێندەوار

37.980.00.00.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
24.919635.40.01.50.06.1دەخوێنێتهوەودەنوسێت

29.641319.30.00.62.84.9سهرەتایی
34.860621.30.02.90.811.0ناوەندی
30.243716.90.00.01.24.2ئامادەیی
31.215511.50.00.03.07.2پهیمانگا

26.619820.40.00.00.010.1بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.0هیتر
29.881333.30.02.90.49.6دهۆک

34.956414.10.00.61.88.5سلێمانی
26.477016.90.00.61.25.5ههولێر

30.42,14719.90.01.21.27.8
ــبهردەوامهــ

ساڵیکهئارەزوویکۆچکردندەکهنوئهووواڵتهیکهدەیانهوێکۆچیبۆبکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(9ــ18)خشتهی

ژینگه

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

ساڵیکهئارەزووی(30-18)
کۆچکردندەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شایهنیچاوپێکهوتنن

ئارەزوویکۆچکردنبۆچوواڵتێکدەکهی

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

 

ئاستى
خوێندەوارى

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
 342



2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

واڵتانیترکهنهدافهرەنساتورکیابهریتانیانهتهوەیهکگرتووەکانیئهمریکا

6.732.74.44.812.210.0499شارنشین
7.527.14.32.513.310.0129گوندنشین

5.936.42.12.713.911.2375کوڕ
8.225.27.77.110.08.2253کچ
8.429.04.68.510.99.0195ساڵی20ـ18
5.738.91.74.310.08.7156ساڵی23ـ21
5.329.46.22.714.27.9132ساڵی26ـ24
7.431.45.11.014.614.5145ساڵی30ـ27

6.932.63.36.411.49.2390ساڵی24ـ18گروپیالوان
2.619.216.30.017.411.930نهخوێندەوار

0.00.00.050.00.050.02تهنهادەخوێنێتهوە
3.425.311.40.011.15.947دەخوێنێتهوەودەنوسێت

10.136.35.42.17.710.8119سهرەتایی
4.926.13.36.513.79.5204ناوەندی
9.838.22.25.113.78.6126ئامادەیی
3.046.20.06.08.714.445پهیمانگا

8.729.55.11.415.49.455بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00هیتر
12.115.94.13.37.410.9240دهۆک

4.743.82.45.97.910.3193سلێمانی
5.529.07.23.521.88.9195ههولێر

6.832.04.44.512.310.0628

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

ئارەزوویکۆچکردندەکهن

ئارەزوویکۆچکردنبۆچوواڵتێکدەکهی

ساڵیکهئارەزوویکۆچکردندەکهنوئهووواڵتهیکهدەیانهوێکۆچیبۆبکهنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(9ــ18)خشتهی/تهواوکهری

ژینگه

تایبهتمهندییهكان

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

پارێزگاکان

 

ئاستى
خوێندەوارى

ههرێمیکوردستان

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

لهماوەیژیاندیارینهکراوەمانگ12زیاترلهمانگ12ـــ7مانگ6ـــ1

32.21,5502.02.413.315.966.5499شارنشین
22.15970.73.09.713.273.4129گوندنشین

38.81,0150.31.515.416.666.1375کوڕ
22.91,1324.23.88.913.869.3253کچ
30.26662.23.615.29.869.2195ساڵی20ـ18
30.65021.31.210.320.466.7156ساڵی23ـ21
32.74453.22.19.819.365.6132ساڵی26ـ24
28.55340.82.514.914.367.4145ساڵی30ـ27

30.21,3191.82.912.715.567.2390ساڵی24ـ18گروپیالوان
24.11320.04.617.69.368.530نهخوێندەوار

37.980.00.00.00.0100.02تهنهادەخوێنێتهوە
24.91960.00.013.611.574.947دەخوێنێتهوەودەنوسێت

29.64131.10.08.014.976.0119سهرەتایی
34.86060.33.711.611.872.6204ناوەندی
30.24374.01.414.519.860.3126ئامادەیی
31.21551.31.325.119.552.845پهیمانگا

26.61986.96.98.523.154.555بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.00هیتر
29.88133.02.55.911.377.3240دهۆک

34.95641.83.813.918.961.7193سلێمانی
26.47701.20.616.714.467.2195ههولێر

30.42,1471.92.412.815.567.4628

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان

ساڵیکهئارەزوویکۆچکردندەکهنبهگوێرهىتێکڕایئهوماوەیهیکهدەیانهوێبمێننهوەلهدەرەوەیعیراقوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(10ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
 رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی
 ساڵیکهئارەزووی (30-18)

کۆچکردندەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەران
لهتهمهنی

ساڵیکه(30-18)
شایهنیچاوپێکهوتنن

 کۆیگشتیوەاڵمدەرانلهتێکڕایئهوماوەیهیکهدەتهوێبمێنیهوەلهدەرەوەیعیراق
ساڵیکه(30-18)تهمهنی  

ئارەزوویکۆچکردندەکهن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

نهبوونیههلیکارباریئابووری
سهختیبارودۆخی
گوزەرانلهموواڵته

راکردنلهکێشهو
فشاریخێزانی

یهکگرتنهوەیخێزانی

32.21,55039.330.053.73.93.0شارنشین
22.159736.531.859.21.64.7گوندنشین

38.81,01544.739.354.14.41.5کوڕ
22.91,13230.216.455.02.45.7کچ
30.266635.627.249.72.74.4ساڵی20ـ18
30.650240.633.056.33.83.6ساڵی23ـ21
32.744534.532.952.55.81.3ساڵی26ـ24
28.553445.628.860.42.52.9ساڵی30ـ27

30.21,31937.130.352.73.43.8ساڵی24ـ18گروپیالوان
24.113243.528.152.72.20.0نهخوێندەوار

37.98100.00.050.00.00.0تهنهادەخوێنێتهوە
24.919643.634.066.01.83.0دەخوێنێتهوەودەنوسێت

29.641345.937.757.21.94.9سهرەتایی
34.860636.834.056.13.15.3ناوەندی
30.243733.323.746.14.60.5ئامادەیی
31.215541.625.155.70.00.0پهیمانگا

26.619835.222.353.811.93.5بهکالۆریوس
0.020.00.00.00.00.0خوێندنیبااڵ

0.000.00.00.00.00.0هیتر
29.881347.643.846.73.85.8دهۆک

34.956436.227.657.65.62.3سلێمانی
26.477035.623.056.30.92.3ههولێر

30.42,14738.930.254.43.63.2
ــبهردەوامهــ

ساڵیکهئارەزوویکۆچکردندەکهنوبهپێیهۆکارەکانیکۆچکردنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(11ــ18)خشتهی

تایبهتمهندییهكان
رێژەیوەاڵمدەرانله

ساڵیکه(30-18)تهمهنی
ئارەزوویکۆچکردندەکهن

کۆیگشتیوەاڵمدەرانله
ساڵیکه(30-18)تهمهنی

شایهنیچاوپێکهوتنن

(*)هۆکارەکانیکۆچکردن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
چونكهرێگهدراوهزیاترهلهوهاڵمێكههڵبژێرێت100کۆیرێژەیهۆکارەکانیکۆچکردنزیاترەله:(*)

ژینگه

رەگهز

گروپهکانیتهمهن

بهشى ئامارەکانى پهروەردە و کۆمهاڵیهتى /دەستهى ئامارى ههرێم
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2019-رووپێوى نیشتمانى هه رزه كاران و الوان له  هه رێمى كوردستان 

خوێندنوراهێنان
بهدەستهێنانی

کارلهدەرەوە
پهنابهریسیاسی

بارودۆخیسیاسیو
ئهمنییهکانیناوەخۆیوواڵت

نازانمهیتر

15.718.75.516.87.80.4499شارنشین
8.021.05.316.29.20.0129گوندنشین

13.625.98.019.17.70.5375کوڕ
16.38.51.613.28.40.0253کچ
18.416.94.815.17.00.4195ساڵی20ـ18
11.917.84.011.510.10.5156ساڵی23ـ21
16.122.39.721.76.20.5132ساڵی26ـ24
11.419.73.819.48.80.0145ساڵی30ـ27

16.318.44.814.48.10.4390ساڵی24ـ18گروپیالوان
10.66.18.611.218.70.030نهخوێندەوار

0.00.00.00.00.00.02تهنهادەخوێنێتهوە
2.818.04.59.24.60.047دەخوێنێتهوەودەنوسێت

3.222.16.718.85.70.0119سهرەتایی
13.919.13.316.57.10.6204ناوەندی
23.319.97.314.37.30.5126ئامادەیی
26.720.29.718.715.00.045پهیمانگا

19.317.02.127.08.60.055بهکالۆریوس
0.00.00.00.00.00.00خوێندنیبااڵ

0.00.00.00.00.00.00هیتر
10.927.13.09.56.71.3240دهۆک

17.413.59.420.98.20.0193سلێمانی
14.119.82.317.08.60.0195ههولێر

14.719.05.516.78.00.3628

ساڵیکهئارەزوویکۆچکردندەکهنوبهپێیهۆکارەکانیکۆچکردنوبهپێیتایبهتمهندییهسهرەکییهكان(30-18)رێژەیوەاڵمدەرانلهتهمهنی

(11ــ18)خشتهی/تهواوکهری

تایبهتمهندییهكان
کۆیگشتیوەاڵمدەرانله(*)هۆکارەکانیکۆچکردن

ساڵیکه(30-18)تهمهنی
ئارەزوویکۆچکردندەکهن

ئاستى
خوێندەوارى

پارێزگاکان

ههرێمیکوردستان
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 )ئاسوودەبى 
ى
و گەشتەکان(خۆشگوزەراب

لە چ کەرتێک کاردەکەیت 

ى کردووە 
یان پێشتر کارت لێێ

؟

…………………………………………….

…………………………………………….

مووچه یه ىك گونجاو   تێکەڵ
ر
کەرب

 کار
ى
گونجاوى کاتەکاب

3

ر
خانەنشیێى/ بیمەى کۆمەالیەب

(دیاربکە)ىه تر 

4

 تایبەت
ر
کەرب

ى
 بیاب

ر
کەب

 زیرە ىك 
ر
وەرگرتێى مووچە لە ڕێگاى  کارب

ى
ۆب ئه لیكتر

…………………………………

…………………………………

..................................

..................................

..................................

…………………………………

…………………………………

...............................................…………………………………

…………………………………………….

..................................

..................................

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………. ...............................................

...............................................

…………………………………

..................................

1

……………………………………………………………………………….

25

گرێبەسێر کار

باشى ژینگەى کار

چ جۆرە پیشەیەک دەکەیت یان پێشتر 

کردووتە ؟

 کار
ى
بیمە لە دژى بەرکەوتنەکاب

 تەمەن  : چوارەم
ى
 (30-10)بەشى کارو کارکردن بۆ کەساب

ی
ساڵ

وتەسەىل پرسیار لەبارەى پیشەى  ى
بە تتێ

 
ی

کەسەکە بکە و خانەى رەشکراو بە بەتاڵ

بەجێبهێلە بەمەبەسێر کۆد دانان بۆخۆى کاردەکات

بەکرێ کاردەکات

ان دەکات بەب  کرێ ى ى
کاربۆ ختێ

 
ر
(هتد...مۆڵەت ،)ناچێتە کار بەشێوەیەىك کاب

خاوەنکارە

ن
ىا
ێى

ت
خ
 
ى ب
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

 تاکە کەس لە ماوەى حەوت رۆژى 
ى
بارى کارکردب

رابردوو؟

10

 حکویم
ر
کەرب

..................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

ى کراوە  لەکارى  کام لەم مافانەى خوارەوەت  بۆ دابیى

ئێستا یان کۆتا کار کەکردووتە؟

b

م و زیاتر بە خوێندنەوە)
ی
(یەک وەڵ

کردن ى
فتێ

ى خانوو و پسوولەى مانگانە
ێ
کرب

م و زیاتر بە خوێندنەوە)
ی
(یەک وەڵ

 گشێر
ر
کەرب

 خۆت تێیدا  
ر
ى کە داهاب ین ئەو الیەنانە چیى گرنگتر

خەرج دەکەى  ؟



ێ11 بەڵی

ى22
9999نەختێ

ێ31 ێ1بەڵی aبەڵی

ى2
ى132نەختێ

13bنەختێ

c

d 14بالوکراوەى ڕیکالیم لە رۆژنامەکان و ساییتەکان

e

7f

g

gfedcba

gfedcba

gfedcba

gfedcba

gfedcba

gfedcba

gfedcba

  دامەزراوە حکومیەکان
ى
 کردب

ى
سەرداب

ەکان تۆماربکە  ى
تەمەن بە ساڵ تۆماربکە ژمارەى کاتژمتێ

نازانمنازانم

بەشێوەیەیەىك ئاسابى چەند 

ى کارت کردووە یان 
کاتژمتێ

کاردەکەیت لەهەفتەیەکدا؟

…………………………………….

………………………..

14 بڕۆ یۆ پرسیارى4

(دیاربکە)ىه تر 

(دیاربکە)ىه تر 

 خزم و برادەران
ر
یارمەب

…………………………………….

………………………..

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

9101112 8 7

ئەم رێکارانە چی بوون  کە ئەنجامت داون بۆ دۆزینەوەى کار لەماوەى 

چوارهەفتەى پێش رۆژى چاوپێکەوتن؟

ساڵیە  (30-15)بۆ ئەوانەى کارناکەن و تەمەنیان لە 

مدانەوەى ڕێکالیم ڕۆژنامەکان ساییتەکان
ی
وەڵ

………………………..

………………………..

 داهات؟
ى
ىكێ بریاردەرە بۆ خەرجکردب

6

………………………..

11

ئایا بەشێک لە 

داهاتەکەت 

پاشەکەوت 

دەکەیت؟

الوەکە خۆى

دایک/ باوک

هاوسەر

بریارەکە هاوبەشە لەنێوان 

دایک/الوەکەو باوک

بریارەکە هاوبەشە لەنێوان 

الوەکەو هاوسەر

5

ێ 
ر
تەمەنت چەند بوو کاب

یەکەمجار دەستت بەکارکردن 

کرد ؟

 ناو لە نوسینگەى تۆمارکردن
ى
 تۆمارکردب

 داواکارى ڕاستەوخۆ بۆ خاوەنکار
ى
پێشکەش کردب

ئایا تۆ ئامادەى کاربکەى  

 ئەگەر هەىل کارکردنت 

بۆ بڕەخسێت؟

ئایا تۆ  بەدواى کار 

گەڕاوى لەماوەى 

چوارهەفتەى پێش 

م و زیاتررۆژى چاوپێکەوتن ؟
ی
یەک وەڵ

………………………..

…………………………………….

………………………..



a1
ی

1بەڵ
ی

بەڵ

b2ى
ى2نەختێ

نەختێ

c

ahd1

bie2

cjf3

dkg9نازانم

elh

fmz

gn

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

jihgfedcbafedcba

nmlkzhg

ئایا قەرزت 

وەرگرتووە بۆ 

 
ى
ئەنجامداب

بڕۆژەکەت ؟

ئایا پرۆژەى تایبەت  

یان  (پرۆژەى بچووک)

پیشەسازى ناوماڵ 

ئەنجامداوە؟

(پەککەوتەبى )نەخۆشى ماندوو بووم لە گەڕان بەدواى کار

 توانسێر  زانستیانە یان پیشەییانە
ى
(دیاربکە)ىه تر نەبووب

 هەیەنازانم چۆن بەدواى کار بگەڕێم
ر
داهاب

کەیم هەىل کار

الوان کەمتەرخەمن لە گەڕان بەدواى کاردا

کەیم توانسێر  الوان

ناتوانم کارى گونجاو  بدۆزمەوە

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

..................................................

..................................................

..................................................

17

…………………………………………………………

131516

خوێندنچاوەڕێکردن بۆ گەڕانەوەم بۆ کارى پێشوو

ن
ىا
ێى

ت
خ
 
ى ب
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

نازانم

(دیاربکە)ىه تر 

 کار و کارى بەردەست
ى
  لەنێوان  ژمارەى داواكاراب

ى
  یەکساب

ى
نەبووب

تدا
ی
گەشەى ئابوورى سنووردارە لە ووڵ  دەکەم 

ى
ى دەست پێکردب

ێ
تەنها کارى ماڵەوە دەکەمکارم دۆزیوەتەوە چاوەڕب

ى لەنێوان الوان  ؟  بێکارى چیى
ى
ین هۆکارەکاب بەڕاى تۆ، گرنگتر

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

 نەگەرانت بۆ کار چی بوون  لەماوەى چوارهەفتەى پێش رۆژى چاوپێکەوتن؟
ى
هۆیە سەرەکیەکاب

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

ساڵیە  (30-15)بۆ ئەوانەى کارناکەن و تەمەنیان لە 

 الواز
ی

ڕۆڵ

ڕۆڵیان نییە

بڕۆ بۆ 

بەشى 

تەندرو
سێر

ڕؤىل کاریگەر

..................................................

14

 هەىل کاردا
ى
  دەوڵەت لە ڕەخساندب

ی
الوازى ڕۆڵ

ى
زۆرى ژمارەى کارکەرى بیاب

ىڕام وایە کە کار نییە خانە نشیى

لەبەر کەمئەندایم

تا چ ڕاددەیەک پێت 

وایە کە سەندیکاو 

ڕیکخراوە 

پیشەگەرییەکان رۆڵیان 

هەیە لە پاراستێى 

 کرێکاران؟
ى
مافەکاب

12

..................................................

…………………………………………………………

…………………………………………………………

..................................................

..................................................



 تەمەن : پێنجەم 
ى
 (30-10)بەشى تەندروستى بۆ کەسان

ی
ساڵ

a (هاتوچۆ،کار ،مال)رووداوەکانjێن ێ ڕاوێژى پزیشک بەکاردەهێنى ئەو دەرمانانەى ن 

ى kخۆراىک ناهاوسەنگ و نا تەندروست31bباشە 1 ى  ،کۆمەلگا)توندو تن 
ى
ان ى  

(خنێ

2c
ى
)نەبوون

ى
  وەرزشتى  (نەکردن

ى
کارى سێکىس ناشەرىعlمەشق و راهێنان

3d جگەرە کێشانm سەختى  وەرگرتتى خزمەتگوزراى تەندروستى

 شەو nخواردنەوەى کحول و ماددە هۆشبەرەکان3eنازانم9
ى
.مانەوەو سەرقاڵبوون بە تۆڕى پەیوەندیە کۆمەالیەتیەکان  تادرەنگان

fژینگە 
ى
 (دیاربکە)ىه تر o(ئاو ،هەوا)پیس بوون

gتر بۆ خۆراىک بەپیشەسازیکراو 
ى
هۆکارنیەpماددەکیماویەکان و زیادکراو ەکان

h  کات بەشیوەیەىک دروست  
ى
نازانمzدابەشنەکردن

iزە نى لەڕەفتار شنر

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

zponmlkjihgfedcba

……………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………….………………………………….

خراپە

2

……………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………….………………………………….

3

ێ بەڵی

2 
نەخنێ

بە بۆچوونى  تۆ گرنگترین ئەو هۆکارانە چین کە کاریگەرى نەرێنییان لەسەر تەندروستى الوان هەیە  ؟

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

13

بەگشتى ، چۆن بارى تەندروستى خۆت 

هەڵدەسەنگێتى ؟

ناوەندە 

1

……………………………………………………………………….………………………………….

ئایا کێشەى تەندروستى 

دیارکراوى درێژخایەنت هەیە ؟



 

a ڤیتامینەکان  
ى
 بنکەى تەندروستیم کردaخواردن

ى
 باشن aدەرمانم لە دەرمانخانەیەک وەرگرتhسەردان

ى
خزمەتگوزاریەکان

bخواردنت حەن  ئاسن bنۆرینگەى میلىل پزیشکیم کرد 
ى
 گیایم بەکارهێناi(عیادة شعبیة)سەردان

ى
1شوێنەکە نزیکەbدەرمان

c خۆراىک باش 
ى
 نۆرینگەى تایبەتم کردcخواردن

ى
 نەخۆشیەکەمc(دیاربکە)ىه تر jسەردان

ى
 بۆ چارەسەر کردن

ى
بروام پێیەن

2

d دان بە پاک وخاوێتى 
ی

 نەخۆشخانەى گشتیم کردdگرنگ
ى
کەسێگ پسپۆر دەناسمdهیچ شتێکم نەکردkسەردان

e وەرزشى 
ى
  مەشق و ڕاهێنان

ى
 نەخۆشخانەى تایبەتیم کردeئەنجامدان

ى
الوازى بارى ئابوورىeلەیادم نییەlسەردان

fخەوتن  
ى)تنێ (دیاربکە)ىه تر mfپەنام برد بۆ یاریدەدەرى پزیشگf(نوستى

gدوورکەوتنەوە لەجگەرەکێشانg79نازانم

hدوورکەوتنەوە لە خواردنەوەى کحولییەکان

i ێ ڕاوێژى پزیشک  دەرمان بەن 
دوورکەوتنەوە لە وەرگرتتى

j کێش 
ى
چاودێرى کردن

k (دیاربکە)ىه تر

lهیچ شتێک ناکەم
zنازانم

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

hgfedcbamlkjihgfedcbafedcba

zlkji

اردەیەى پێشووت دیارکرد بۆ  ى بۆچر ئەم هەلن 

یارمەتیدانت؟

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

زۆر ڕازیم

تاراددەیەک ڕازیم

بە هیچ شێوەیەک 

ڕازى نیم

3

7

ان و ناسیاوەکانم کرد ى  
 خنێ

ى
راوێژم بەیەکێک لە ئەندامان

6

دووچارى هیچ 

نەخۆشى یان 

رووداو یان 

بەرکەوتن 

نەبوویمەوە

……………………………….................

……………………………….................

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………….................………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ێ کە بەردەوام بۆچاودێرى تەندروستیت 
ی

ین ئەوکارانە بڵ گرنگنى

دەیانکەى ؟

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

 دووچارى نەخۆشى یان رووداو یان بەرکەوتن بوویتەوە؟30لەماوەى 
ى
 رۆژى رابردوو ، چیت کرد کان

م و زیاتر
ی
یەک وەڵ

14

ن
ىا
ێ 

ن
خ
 
ى ن
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

4

……………………………….................

……………………………….................

……………………………….................

……………………………….................

5

تا چ ڕاددەیەک رازیت لە 

خزمەتگوزارى 

پێشکەشکراو لە 

دامەزراوە 

تەندروستییەکان؟



ێ1 aaaبەڵ 

ر2
bbbنەخێێ

ccc

ddd

eee

zنازانمff

gg

hh

zz

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

edcbagfedcbazhgfedcba

zzh

15

………………………………………

………………………………………….………………………………………

………………………………………….

34

ژ و هەستیارە پیسکراوەکان ە تێر ر
 ئامێێ

ى
بەکارهێنان

نازانم

ژ و هەستیارە پیسکراوەکان ە تێر ر
 ئامێێ

ى
بەکارنەهێنان

گواستنەوەى خوێن لەسەرچاوەى باوەڕ پێکراو

(دیاربکە)ىه تر 

نازانم

………………………………………

………………………………………

………………………………………….………………………………………

………………………………………….………………………………………

………………………………………….………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

 هاوسەرى
ى
خۆگرتن لە سێکسکردن لە دەرەوەى ژیان

 بەردەواىم کۆندۆىم پیاوانە
ى
بەکارهێنان

 دەرزى 
ى
(رسنجى پالستیىک ئەوانەى کە تەنها یەک جار بەکاردێت )بەکارهێنان

 گوێزان
ى
 تر (مووسىى )بەکارنەهێنان

ى
تاشیىىى کەسان

 تاتۆ و کەلەشاخ
ى
دوورکەوتنەوە لە کەل و پەلە بەکارهاتووەکان

ئایا گوێبیسىىى نەخۆشژ 

ئایدز بووى ؟

 تەمەن : شه شه م 
ى
 (30-18)بەشژ نەخۆشیییە گوازراوەکان بەڕێگەى سێکس  بۆ کەسان

 
ساڵ

 موش تاشیىىى پیسبوو
ى
بەکارهێنان

 تاتۆ و کەلەشاخ
ى
کەل و پەلە بەکارهاتووەکان

(دیاربکە)ىه تر 

لەرێگەى سێکسەوە

ڕى و منداڵبوون  سکێ 
ى
لە دایکەوە بۆ منداڵەکەى لە کان

ى
لەڕێگەى خوێن و پێکهاتەکان

 دەرزى پیسبوو
ى
بەکارهێنان

ێ خوێندنەوەیەک وەالم و زیاتر ێ خوێندنەوەیەک وەالم و زیاتر نى یەک وەالم و زیاتر نى

 ئاماژە بەم ڕێگایانە بدەى کە ئەم نەخۆشییە گوازراوانەى 
ى
ئایا دەتوان

ئایدز؟/ پێدەگوازرێتەوە کە لەرێگەى سێکسەوە 

ى لەو نەخۆشیانەى کە لەرێگەى سێکسەوە  ئایا دەتوانیت ئاماژە بەم  ڕێگایانە بدەى  بۆ خۆپاراستى

ئایدز؟/ دەگوازرێنەوە

 کە لە رێگەى 
ى
ى تۆ دەیزان ئەم نەخۆشیانە چتر

 کارى سێکسەوە دەگوازرێتەوە 
ى
ئەنجامدان

(
ً
؟ (المنقولة جنسيا

1

)زهری
ى

(فەرهەنىک

(سۆزەنک)سفلس/ سیالن

ئایدز

 جگەر 
ى
ڤایرۆش هەوکردن

ى/ گرێ لە ئەنداىم زاوزێ بێر هێر

2

بڕۆ بۆ بەشژ 

تەندروسىىى 

منداڵبوون



aa

1b1ێ bبەڵ 

2c2تا ڕاددەیەک
c(عیادة خاصة)نۆرینگەى تایبەت

ر3
ر3زانکۆ4dنەخێێ

دەرمانساز99dنەخێێ

eنازانم9دایک و باوکe99پەرستار
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 و میوزیک
ى
گۆرات

ى
ۆت ڕ

 تۆڕى ئەنتەرنێتئابوورىپەرتووىک ئەلیکت 
ى
بەکارهێنات

…………………………………………………..……………………………………………………............................................................................

ئارەزووى ترم هەیە

انییەکان ى بەرنامە ختى
 
 پەرتوکێىک بەسوود بۆ خوێنەرانئایییىپەرتووىک وەرەق

ى
نەبووت

.................................................................................

9

(دیاربکە)ىه تر (دیاربکە)ىه تر 
سینەما

ن
ىا
 ى

ت
خ
 
ى ت
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

 ئارەزوو بۆ چوونە کتێبخانەکان
ى
باش نیم لە خوێندنەوەنەبووت

گۆڤاربەرنامە وەرزشییەکان
 
یەت

ى
ى یان کۆمەڵ  زانیارى خوێنەران لەسەر خزمەتگوزارى کتێبخانەکان ڕۆشنبتى

ى
نەبووت

شانۆ

ab

101112

 کەشى گونجاو و ئارام بۆ لێکۆلینەوە و خوێندنەوەسیاش(دیاربکە)ىه تر دراماو فیلمەکان
ى
زۆرى نرخى چاپکراوەکاننەبووت

ڕکێکان (دیاربکە)ىه تر بەرنامە پێشتى
 
 پەرتووىک خوازراو بەشێوەى کات

ى
(دیاربکە)ىه تر (اإلستعارە)نەدات

 خوێندنەوە بێت
ى
چ شتێک نییە شایات

وەرزشىبەرنامە ئایینییەکان

 کتێبخانەى نزیک
ى
نەبووت

وکراوەى هەواڵەکان
ى
بڵ

ئایا دەچیتە 

کتێبخانە 

گشتیەکان ؟

ئارەزووى خوێندنەوە ناکەم

بەرنامە ئابوورییەکان

 
ڕۆژنامه ى وە رە ق

 بەتاڵزانسی 
 
 کات

ى
 بەتاڵم نییەنەبووت

 
 کات

؟ ى   نەخوێندنەوە  چیى
ى
 ئایا دەچیتە سینەما یان هۆکارەکات

شانۆگەرى؟

م و زیاتر 
ى
یەک وەڵ

بەخوێندنەوە

م و زیاتر 
ى
یەک وەڵ

بەخوێندنەوە
یەک وەالم و زیاتر

یەک وەالم و زیاتر
یەک وەالم و زیاتر

چ  ئامرازێك بۆ خوێندنەوە 

بەکاردەهێنیت ؟

؟چ بابەتێک دەخوێنیتەوە ؟ ى  نەچووونت بۆ کتێبخانە گشتیەکان چیى
ى
هۆکارەکات

ییەکان بەرنامە ڕۆشنبتى

ى
ۆت ڕ

ڕۆژنامه ى ئه ليكت 

cگەڕان لە )ئەنتەرنێت

ۆنییەکان ڕ
(ماڵپەڕە ئەلیکت 

29

 ئەم بەرنامە تەلەفزیۆنیە 

کامەیە کە خۆت زۆرتر سەیرى 

دەکەیت ؟



 : دوانزەم
ى

 تەمەن
ى

 (30-10)بەشى الوان و وەرزش  بۆ کەسان
ی

ساڵ

a

bکارمەندى لێهاتوو 
ى

تێنىس سەر زەوىmتۆنى سەبەتەaنەبوون

cبارى ئابوورىbتۆنى بالەnریشە

dو ئایینیەکان 
ى

یەن
ی

ییەکانaقوتابخانە و پەیمانگا و زانکۆکانaجمالستیکoتۆنى دەستcداب ونەریتى کۆمەڵ کییە ڕۆشنبیر
ی

چاڵ

e باشە1دووركه وتنه وە   لە گێچه ىلdێ ىpتۆنى نى ر
کییە هونەرییەکانbیانەى الوانbبۆکسێێ

ی
چاڵ

ێ1 ی
ىک ئافرەتانە3fبەڵ

ی
 چاڵ

ى
ى eمام ناوەندە2(بەتیم یان تاکەکەس)نەبوون ر

q(تێنس)تۆنى سەرمیێ
ى

 میلىلcلەشجوان
ى

کییە زانسییەکانcگۆڕەپان
ی

چاڵ

gکارمەندى 
ى

 ئافرەت)نەبوون
ى

 جەنگfخراپە43(بەڕیوەبردن
ى

یەتییەکانdهۆڵە وەرزشیەکانd(التجدیف)سه وڵ لێدان rهونەرەکان
ی

کیە کۆمەڵ
ی

چاڵ

ر2
 بەتاڵhنەخیێ

ى
 کان

ى
 بەکارکردن و نەبوون

ی
 sشەترەنجgنازانم9سەرقاڵ

ى
 گشتىeمەلەوان

ى
کییە پیشەییەکان99eگۆڕەپان

ی
چاڵ

i (خاوەن پێداویستى تایبەت)لەبەر کەمئەنداىمhtوەرزشە رسوشتیەکانfیانەى وەرزشىf

jوەرزش کردن لەمالەوەuوەرزشە کەلتوورییەکانg
ى

یەن
ی

(کات بەسەر بردن)یانەى کۆمەڵ

kئاسایش 
ى

باخچەو پارکەکانh(دیاربکە)ىه تر vبەرزکردنەوەى قورسانى iالیەن

ljزۆرانبارزىwوەرزش ناکەمiماڵەوە

mk ئەسپ سوارىjمەلەوانگە

n (دیاربکە)ىه ترl7پایسکل سوارىk (دیاربکە)ىه تر

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f

gfedcbanmlkjihgfedcbafedcba

nmlkjihwvutsrqpokjihgedcba

f
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………………….........................................................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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…………………...................................

ى  کیانە چێر
ی

جۆرى ترى  ئەوچاڵ

کە ئەنجاىم دەدەى ؟

یەک وەاڵم و زیاتر

کییەک 
ی

هیچ چاڵ

ناکەم

7

تێکڕاى ژمارەى 

 
ى

ەکان ر
کاتژمیێ

وەرزشکردنت 

چەندە 

لەهەفتەیەکدا؟

نازانم

ژمارەى 

ەکان  ر
کاتژمیێ

تۆماربکە

6

لەکوێ ئەم یاریانە ئەنجام دەدەى؟

م و زیاتر
ی

یەک وەڵ

…………………...................................

.................................................

4

 کردەوەى نادروست وەک
ى

(فێڵ و دزى)هەبوون

ئارەزووى چوونم نیە بۆ یانەو سەنتەرەکان

......................................................................................

......................................................................................

.................................................

.................................................

123

...................................................................................... .................................................

ى
ەکان ى ر

گۆرەپان و )یاریە بەهیێ

، ڕاکردن ى (مەیدان، ڕۆیشێى

5

......................................................................................…………………...................................

…………………...................................

ئایا دەچیتە 

کۆڕبەند و 

 
ى

سەنتەرەکان

وەرزش و الوان ؟

 وەرزش و الوان 
ى

 نە چوونت  بۆ کۆڕبەند و سەنتەرەکان
ى

هۆکارەکان

ى  ؟ چێر

م و زیاتر
ی

یەک وەڵ

ى کە تۆ ئەنجامیان دەدەى؟ ئەو جۆرە وەرزشانە چێر

م و زیاتر
ی

یەک وەڵ  نزیک  یان 
ى

 یانە یان سەنتەرێىک الوان
ى

نەبوون

ى پێیان سەختى گەیشێى

ى
خزمه تگوزارییه كان

  سەنتەرى الوان 

و کۆڕبەند 

وەرزشیه كان كه  

سەردانیان 

دەکەیت چۆن 

؟ هەڵدەسەنگێتى



a 
ى
 زانیارى لەسەر تەندروستى و خزمەتگوزراییەکان

ى
بەدەستهێنان

bمتابعەى کەناڵەکان

cتێكه لبوون له گه ل  دە زگا حکومییەکان

a1 باشەdبە ئەنتەرنێت 
ى
کارىaپەیوەندى تەلەفۆن ر

98aفێ 

b2ناوەندەeزانیارییەکان یان چات کردن  
ى
ىbپۆست کردن 99bڕۆشنبێر

 کەل وپەل یان خزمەتگوزارىfزانیارى سەرەتانى 3
ى
ccکڕین یان داواکردن

c9نازانمgدیارنەکراوە 99کاروبارى بانک لەڕیگەى ئەنتەرنێتdکات بەسەر بردنd

dh بوون ر
کارییەکان یان فێ  ر

 چاالکییە فێ 
ى
eسیاىسeبەکارهێنان

iى
(دیاربکە)ىه تر f یارى کردن یان دابەزاندن

ejفیلم 
ى
بەشدارى ناکەمgهتد...فیدیۆ / وێنە / دابەزاندن

kپڕۆگرام دابەزاندن

lدابەزاندن یان خوێندنەوەى ڕۆژنامە یان گۆڤار یان پەرتووک

m (دیاربکە)ىه تر

n6ئەنتەرنێت بەکارناهێنم

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe

dcbagfedcbadcbaedcba

enmlkjihgfe
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دەم ى ر
  : سێ 

ى
 (30-10)بەىسى الوان و تەکنەلۆجیاى زانیارییەکان وتۆڕە کۆمەالیەتیەکان بۆ تەمەن

ى
ساڵ

م و زیاتر 
ى
یەک وەڵ

بەخوێندنەوە

ن
زا

خێ
ى 

ان
ام

ند
ئە

  
ى

ند
بە

یز
ر

.....................................

انەت هەیە؟ ر
ئاستى زانیاریت لە کام لەم ئامێ 

 کۆمپیوتەر 
ى
بەکارهێنان

چۆنە؟

تێکراى ژمارەى ئەم 

انە چەندە  کە  ر
کاتژمێ 

رۆژانە ئەنتەرنێتى تێدا 

:بەکاردەهێنیت

.......................

4

بەشدارى چ  کۆڕبەندێىک  

دانوستاندن  دەکەیت لە تۆڕى 

ئەنتەرنێت؟

ئاییتى

5 3

 ئەنتەرنێت بۆ چ بوارێک بە کاردەهێنیت؟

12

م و زیاتر
ى
یەک وەڵ

م و زیاتر
ى
یەک وەڵ  تێکراى ژمارەى 

 رۆژانە 
ى
ەکان ر

کاتژمێ 

بنووسە کە ئەنتەرنێتى 
تێیدا بەکاردەهێتى

(زیرەک)مۆبایل 

ئایپاد/تابلێت

.....................................

م و زیاتر
ى
یەک وەڵ

کۆمپییوتەر 

(الپتۆپ، دیستۆپ)

تەلەفزیۆن مۆدێرن 

(زیرەک)

هیچ یەکێک 

لەمانەم نییە

دیارنەکراوە

یارییە 

ۆنییەکان ئەلیکێى

 ناکەم

 برۆ بۆ بەشى 

کەم ئەندامى

جۆرى ئەم یارییە 

ى کە  ۆنیانە چیر ئەلیکێى

:دەیانکەى 

یارییە وەرزشییەکان

(أكشن)یارى جەنگ 

ەکان تۆماربکە لە رۆژێکدا ر
ژمارەى کاتژمێ 

(دیاربکە)ىه تر 

یارییە هونەرییەکان

کارییەکان ر
یارییە فێ 

 یارییە 
ى
 کردن

ى
ەکان ر

تێکڕاى ژمارەى کاتژمێ 

ۆنییەکان چەندە  :ئەلیکێى

.....................................

.....................................

.......................

.......................
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.....................................

.....................................



a ن بە خزمەتگوزارییە پزیشکیەکان گەیشت 

b خوێندن 
ن
 پێگەیاندن

ن
کاییەکان یان خزمەتگوزارییەکان ر

ن بە ناوەندە  فێ    بەتەواوى1گەیشت 
ن
ناتۆان

cزۆر2دۆزینەوەى کار 
ى

1ئاستەنگ

dکۆمەڵگاكاندا 
ن
 کۆمەڵگا و مافەکان لە تێکەڵکردن

ن
3ڕازیبوون

ى
2هەندێک ئاستەنگ

eکۆمەڵگادا 
ن
کییەکان

ا
43بەشداریکردن لە چاڵ

f 54(دیاربکە)ىه تر( اندا)جێبەجێناکرێت  ن ر
جگە لە ناوەوەى خێ 

gناتوانم وەالم بدەمەوە
zنازانم

gfedcba

z

gfedcba

z

gfedcba

z

gfedcba

z

gfedcba

z

gfedcba

z

gfedcba

z
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بەتەواوى  دەستەبەرکراوە

abcd

لە دامەزراوە 

کارییەکان ر
فێ 

لە دامەزراوە 

ى و  ڕۆشنبێر

وەرزشییەکان

3

لە کاردا اندا ن ر
لەناو خێ 

اردەکان بە خوێندنەوە)  ژ (یەک وەالم یۆ هەریەک لە هەلێ 

تا چ ڕاددەیەک هەست دەکەیت مافەکان و پێداویست  و داوکارىیە 

 کەم ئەندام دەستەبەرکراوە؟
ن
 کەسان

ن
 ژیان

ن
سەرەکیەکان

 تەمەن :چواردەم
ن
 (30-10)بەشژ کەمئەنداىم بۆ کەسان

ا
ساڵ

 کەمئەندام  دەبێتەوە لە 
ن
ن کە دووچارى کەسان ین ئەو ئاستەنگیانە چتر گرنگێ 

ناوچەکەتدا ؟

………………………………………..

………………………………………..

م و زیاتر
ا
یەک وەڵ

………………………………………..

c

ن جوولەبیست 

 نییە
ى

ئاستەنگ

a

ن بینتر

ن کە دووچارى بوى وە ئاست  ئاستەنگیت چییە ئەم ئاستەنگیانە چتر

اردەکان بە خوێندنەوە)  ژ (یەک وەالم یۆ هەریەک لە هەلێ 

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

1

bd

ن ن و زانتر تێگەیشت 

برۆ بۆ بەشژ بەشداریکردن

2

مەکە 
ا
،تەنها دووچارى نەبووم  بووئەگەرهاتوو وەڵ

اردەى   ژ وەالم بدەوە (g)هەلێ 

ef

 خۆتپەیوەندى کردن
ن
چاودێرى کردن

g

دووچارى نەبووم

بەشێگ دەستەبەرکراوە

دەستەبەر نەکراوە



بەڵا 1بەڵا 1

هەندێ جار2هەندێ جار2

ر3بەل 1
ر3نەخێ 

نەخێ 

ر2
جێبەج   ناکرێت4جێبەج   ناکرێت4نەخێ 

نازانم9نازانم9

بەل 1بەل 1

ر2
ر2نەخێ 

نەخێ 
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6

ە یارمەتیدەرانەى خوارەوە بەردەستە؟ ر
ئایا ئەم ئامێ 

اردەکان بە خوێندنەوە)  ژ (یەک وەالم یۆ هەریەک لە هەلێ 

abcd

چاوێلکەى پزیشگسەماعەى پزیشگ
ى ئاسانکارى  ر

ئامێ 
ن رۆیشت 

کۆمپیوتەرى 

قسەکەر بۆ نابینایان

8

ئایا کەل وپەلە 

 
ن
پێویستیەکان بۆ کەسان

کەمئەندام  بەردەستە بۆ 

 ئارەزوو و 
ن
ئەنجامدن

یارییە وەرزشژ و 

ییەکان  لەم یانەو  ڕۆشنبێر

سەنتەرانەى الوان کە 

سەردانیان دەکەیت؟

7

abcd

 کار
ن
بەدەستهێنان

پەیوەندى کردن بە 

خوێندن لە 

قوتابخانە یان زانکۆ

تێکەڵ بوون 

بەشداریکردن لە /

 و 
ن
ان ن ر

کییە خێ 
ا
چاڵ

کۆمەالیەتیەکان

هاتوچۆکردن لە 

شەقامدا

ئایا ئاسانکارىە پێویستەکان بۆ  کەمئەندامان بەردەستە لە  ؟

اردەکان بە خوێندنەوە)  ژ (یەک وەالم یۆ هەریەک لە هەلێ 

ئایا ئاسانکارى 

هەیە بۆ قوتابییە 

کەمئەندامەکان؟

5 4

6

ن
نا
 ر

ێ
خ
 
ن ن
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

ئایا دەچیتە یانەو 

 
ن
 الوان

ن
سەنتەرەکان

تایبەت بە کەمئەندامان؟



  : پانزەم
ى
 تەمەن

ى
 (30-15)بەشى بەشداریکردن بۆ  کەسان

ى
ساڵ

aکارە خۆبەخشییە ئابوورنی و خزمەتگوزاری و پیشەییەکان

bیەتیەکان
ى
بۆ بەرژەوەندى الوان کاردەکەن1aکارە خۆبەخشییە کۆمەڵ

cنی و وەرزشییەکان ر8882کارە خۆبەخشییە ڕۆشنبیر
(بۆ بەرژەوەندى پارتەکانیان کاردەکەن)رووکارى پارتەکان bنەخی 

کاردەکەن بۆ بەرژەوەندییە تایبەتییەکان ئەوانەى کە لەژێر چاودێرییان دان999cکارە خۆبەخشییە ئەمنییەکانdبەڵى 1

ر2
ى4eنەخی 

 کۆمەڵگەى مەدەن
ى
بۆ الیەنە دەرەکییەکان کاردەکەنdبەشداریکردن لە ڕێکخراوەکان

fبەشداریکردن  لە کۆبوونەوە میللیەکانe (دیاربکە)ىه تر

g (دیاربکە)ىه ترzنازانم

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

gfedcbazedcba

ab

یەک وەالم و زیاتر

بەڵى 

 یان 
ى
یەن

ى
ئایا بەشدارى دەکەى  لە چاالیک کۆمەڵ

کارە خۆبەخشییەکان؟

 یان کارە 
ى
یەن

ى
کیەىک کۆمەڵ

ى
لە  چ جۆرە چاڵ

خۆبەخشیێک بەشداریت کردووە ؟

بە تێکراى چەند رۆژ بەشداریت 

 و 
ى
کییە کۆمەالیەن

ى
کردووە لە چاڵ

کارەخۆبەخشییەکان له  دوا 

ساڵدا؟

ئایا ئەنداىم هیچ 

کۆڕبەند یان 

؟
ى
سەنتەرێىک الوان

ماوەکە بەرۆژ تۆماربکە

دیارنەکراوە

نازانم

 الوان ؟
ى
  کۆڕبەند و  ڕێکخراوەکان

ى
ڕات چییە لە ڕۆڵ

یەک وەالم و زیاتر بە خوێندنەوە

…………………………...……….………………….................................

…………………………...……….………………….................................

…………………………...……….

…………………………...……….………………….................................

…………………………...……….………………….................................
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1234

ى
یەن

ى
یک کۆمەڵ

ى
کارە خۆبەخشییەکانچاڵ

…………………………...……….………………….................................

…………………………...……….………………….................................



a هەل بۆ بەشداریکردن 
ى
نەبوون

bزانیارى لەسەر بەشداریکردن 
ى
بەردەست نەبوون

c 
ى
1کەسە بەتەمەنەکان(هیمنة)زاڵبوون

 متمانە لە بەشداریکردنdهاوڕام1هاوڕام1هاوڕام1هاوڕام1هاوڕام1هاوڕام1هاوڕام1
ى
ارى و نەبوون ى ر

2بی 

eئەمنى 
ى
3الیەن

4دەرئەنجاىم بەشداریکردن نەرێنییەfن   الیەن 2ن   الیەن 2ن   الیەن 2ن   الیەن 2ن   الیەن 2ن   الیەن 2ن   الیەن 2

gبەشداریکردن 
ى
9بەرزبوونەوەى تەمەن

 کاتhهاوڕانیم3هاوڕانیم3هاوڕانیم3هاوڕانیم3هاوڕانیم3هاوڕانیم3هاوڕانیم3
ى
نەبوون

iى کییەکان گرنگ و سەرنج ڕاکێش نیر
ى
چاڵ

(دیاربکە)ىه تر jنازانم9نازانم9نازانم9نازانم9نازانم9نازانم9نازانم9

zنازانم

zjihgfedcba

zjihgfedcba

zjihgfedcba

zjihgfedcba

zjihgfedcba

zjihgfedcba

zjihgfedcba
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defg

ن
ىا
 ر

ی
خ
 
ى ن
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

abc

بەشداریکردن نییە

زۆربەى الوان 

بڕوایان وایە کە 

 لە 
ى

گەندەڵ

کۆمەلگادا بەربالوە

 هەسنى 

هاوالتیبوون له الى  

ى دەبێت  ر
الوان بەهی 

  بەشدارى 
ى
لەکان

کردنیان لە کاروبارى 

سیاش

 
ى

زۆربەى الوان گرنىک

نادەن بە بابەتە 

یەتییەکان
ى
کۆمەڵ

زۆربەى الوان 

متمانەیان به  حزبە 

ئاینى و سیاسییەکان 

نییە

زۆربەى الوان 

بڕوایان وایە کە 

حزبە ئاینى و 

سیاسییەکان گرنگن 
 گشنى

ى
لە ژیان

 
ى
زۆرى و جۆریەن

ڕێکخراوەکان ڕێگە 

خۆشکەرە بۆ 

 الوان
ى
بەشداریکردن

پێویستە الوان 

رێکخراو و سەنتەرى 

تایبەت بە خۆیان 

هەبێت

8

اردەکان  بەخوێندنەوە)لەگەڵ کام لەم ووتانەى خوارەوە هاوڕایت  ؟   ى م بۆ هه ریەک لە  هەڵی 
ى
(يه ك وە ڵ

 تەمەن
ى
 (30 ــ 18)بۆ کەسان

ى
ساڵ

 کوڕ و 
ى
ڕاددەى بەشداریکردن

 الوى تەمەن 
ى
 (30-18 )کچان

ساىل چەندە  لە بریاردان لە 

ان؟ ى ر
کاروبارى خی 

کوڕان

a

ى کەوادەکات الوان بەشدارنەبن لە  ئەم ئاستەنگیانە چیر

یەتییەکان ؟
ى
کییە سیاش کۆمەڵ

ى
چاڵ

b

کچان

یەک وەالم و زیاتر

بەشداریکردنێىک کارا

بەشداریکردنێىک  مام ناوەند

 بەشداریکردنێىک الواز

....................................…………………………….......

....................................…………………………….......

نازانم

6

....................................…………………………….......

....................................…………………………….......

....................................…………………………….......

....................................…………………………….......

7

....................................…………………………….......



 تەمەن: شازدەم 
ى
  (30-18)بەشى الوان و ئاراىم وئاسایش بۆ کەسان

ى
ساڵ

aۆرستییەکان گروپە تیر

bدەستە تاوانکارییەکانaaان ى ر
 خی 

ى
ازان لێکیر

c ى ، ئایینى )دەمارگیر aaتاوانbb(....نەتەوەنى

dcc  ( ناکۆىک ،  
ى
، ملمالن

ر
 ناوخۆ (دژایه ن

ى
ییەکان  bb1

eddە ئەمنیەکان بەرامبەر الوان ى ر
 توند ى هی 

ر
cc2هەڵس و کەون

feeعشایرى و ئایینى  
ى
3(دیاربکە)ىه تر ddناکۆکیەکان

gffۆر ى و تیر ى ee4توندوتیر

hzg9

ihیە 
ى
هیچ هەرەشەیەک ن

j

k

l

zنازانم

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

hgfedcbazfedcbahgfedcbaedcba

zlkjiedcba

 دەوڵەت
ى
الوازى دامەزراوەکان

وى گروپە چەکدارییەکان
ى
بەربڵ

ر
الوازى هەسنر نەتەوایەن

ى لێبووردەینى و یەکگرتن و ئاشنر و پێکەوەژیان توندڕەوى ئایینى وکردنەوەى  ڕۆشنبیر
ى
بڵ

 ئاراىم و ئاسایش ؟
ى
کردن  الوان چییە لە باشیر

ى
ڕۆڵ

(دیاربکە)ىه تر 

کاریگەرییە دەرەکیەکان

ڕێکنەکەوتنى سیاش

 عەشایرى
ر
ن

ى
 دەسەڵ

ى
زیادبوون

یەک وەالم و زیاتریەک وەالم و زیاتر

 بەرێوەبردن و دارانى و سیاش
ى

گەندەڵ

ى کە کاردەکاتە  بەڕاى تۆ ئەو هۆکارانە چیر

ى ئاراىم و ئاسایش لە ووالت  سەر سەقامگیر

؟

(دیاربکە)ىه تر 

 
ر
تا چەند هەست بە ئاراىم دەکەى لە کان

 رۆژانەت 
ى
 ژیان

ى
 کارەکان

ى
ئەنجامدان

( 
ى
چوونت بۆکار،قوتابخانە،سەردان

؟(هتد....هاوڕێیانت،

  ئەمن و سوپا
ى
ەکان ى ر

پەیوەندیکردن بە هی 

 
ى
 کۆمەڵگاى مەدەن

ى
یک ڕیکخراوەکان

ى
بەشداریکردن لە چاڵ

…………………………….......................................

دەسەالتە عەشایرییەکان

………………….............................………….………………………………….

 ئەمنى
ى
 دەزگاکان

ى
هاریکارى کردن

نازانم 

ى کەهەرەشەیە بۆ ئاراىم و  ین ئەو سەرچاوانە چییر گرنگیر

 تۆ ؟
ر
ئاسایىس تایبەن

یەک وەالم و زیاتر

پۆلیس/ دەسەالتە ئەمنییەکان

ئایا بەشدار بووى لە هیچ 

ێىک چەکدارى  لە دواى  ى ر
هی 

 
ى

 ساڵ
ى
؟2014رووداوەکان

(یەک وەالم  بەخوێندنەوە) 

………………………………………………

(دیاربکە)ىه تر 

یەک وەالم و زیاتر

سوپاى فیدرال

پۆلیس/ ئاسایش

حشدى شعنی

پێشمەرگە 

هەستکردن بە ئارامیه ىک زۆر

هەستکردن بە ئارامیه ىک مام ناوەند

هەستکردن بە ئارامیه ىک کەم 

هەست بە ئاراىم  ناکەم

 
ى
پەنا بۆ ىک  دەبەى بۆ چارەسەرکردن

  دووچارى 
ر
کێشەکان و ناکۆکییەکان کان

دەنی ؟

یەک وەالم و زیاتر

حزبە سایىس و ئایینییەکان

………………………………….

………………………………………………

………………………………………………
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نازانم

4

بەشدارنى هیچ 

الیەنێکم 

نەکردووە

پەنا بۆ هیچ الیەنێک نابەم

5

 دە رەوە ى یاسا
ى
هەواڵدان لەسەر گروپه كان

……………………………....................................... ………………….............................………….

…………………………….......................................

…………………………….......................................
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 تەمەن : حەڤدەم 
ى
تیبوون بۆ کەسان

ا
 و هاوڵ

ى
 مەدەن

ى
  (30 ــ 18)بەشى مافەکان

ا
ساڵ

aa1 ێ
ا

اردنەکان6aaبەڵ ى بەشداریکردن لە هەلب 

b2ر
bbنەخبێ

1c9ccى
اق ر

 ڕەگەزنامەى عبێ
ى
دڵخۆش بوون بە هەبوون

ر2
ێ سوودە dکاریگەرى ئایینى4cdنەخبێ  نیشتمانd(نائومێدى لە گؤرانکارى)ن 

ى
بەشداریکردن لەبەرگریکردن

deکاریگەرى نەتەوەنىee ئاشتەوانى ناوخۆنى 
پاراستنى

6ffو دڵسۆزى بۆ نیشتمان 
ى
ئەندامییەن

eت
ا
 ووڵ

ى
ggدارشتنى سیاسەن

fئارەزووى گۆڕانکارىgکاریگەرى ڕاگەیاندنەکانhzنازانم

g (دیاربکە)ىه تر hکاریگەرى هاورێیانi

i (دیاربکە)ىه تر z

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

fedcbagfedcbahgfedcbazgfedcba
gihzi

ن
ىا
ێر

ب
خ
 
ى ن
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

تیبوون  الى تۆ چى دەگەیەنێت؟
ا
چەمىک بە هاوڵ

یەک وەالم و زیاتر

 (دیاربکە)ىه تر 

و باوەڕى خۆم ببر

یەک وەالم و زیاتر بە خوێندنەوەیەک وەالم و زیاتر

 یان ئاینیە
ى
ئەرکێىک نیشتمان

ەت اردنەکاننازنمکاریگەرى عەشبر ى ترسان لە بەشدارى کردن لەهەڵب 

نازانم

 (دیاربکە)ىه تر 

ئایا  بەشدارى  

دەکەیت 

 
ى
اردنەکان ى لەهەڵب 

داهاتوودا ؟

ێ بەڵا

ان ى ر
کاریگەرى خبێ

ئایا پێشبى بەشداریت 

ى  کردووە لە دواییر

 گشنى 
ى
اردن ى هەڵب 

ى
 )نیشتمان

ى
ئەنجومەن

اق ر
 عبێ

ى
؟ (نوێنەران

اردندا چى بوو؟ ى اردن  ؟هۆى بەشداریت لە هەڵب  ى ئایا لەسەر چ بنەمایەک  دەنگت دا  لە هەلب 

 دەنگم
ى
گەیاندن

یەک وەالم و زیاتر

 متمانە بە پارتە سیاسیەکان
ى
نەبوون

اردنەکان ى  متمانە بەهەڵب 
ى
نەبوون

:هۆى بەشدارینەکردنت دەگەڕێتەوە بۆ 

b

5

بایکۆتکردنیان بەهۆى هەڵوێسنى پارتەکەیەوە

بارى ئەمن و ئاسایش

ان  ى ر
کاریگەرى خبێ
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 یاسا
ى
پابەندبوون بە جێبەجێکردن

…………………….………………..……….……………………………..………

6

.........................................

ئەنجامەکان پێشوەختە زانراوە هەستکردن  بە 

 پرۆسەى 
ى
ئەنجامدان

دیموکراش
f کاریگەرى ئەو پارتەى کە تۆ

تیایدا(ئینتمات هەیە)ئەنداىم 

ین   (ضمان)گرەننى   باشبى
ى
اردن ى لە  هەلب 

پاڵێوراو



1111

2222

3333

4444

5555

6666

111111

222222

333333

999999

دەستدرێژى

هەراسان کردن 

هەرەشەکردن

ى راگواسیى

ى یان  دەست درێژى کردن بووى   (لێدان)ئایا دووچارى هەراسان کردن یان هەڕەشە  یان ڕاگواسیى

:بەهۆى  

جیاکارى

دەستدرێژى

هەراسان کردن 

هەرەشەکردن

ى راگواسیى

دەستدرێژى

هەراسان کردن 

هەرەشەکردن

ى راگواسیى

هەراسان کردن 

هەرەشەکردن

ى راگواسیى

تا ڕاددەیەک هاورام 

cd

جیاکارىجیاکارىجیاکارى

تا ڕاددەیەک هاورام تا ڕاددەیەک هاورام 

هاورام  هاورام 

نازانمنازانم

هاوڕانیمهاوڕانیمهاوڕانیم

8

هاورام هاورام هاورام هاورام 

تا ڕاددەیەک هاورام 

هاوڕانیمهاوڕانیمهاوڕانیم

تا ڕاددەیەک هاورام 

abcdef

 ئاشتیانەى 
ى
دەستاودەست کردن

 بەسۆزو 
ى
ت سەرۆکایەن

ا
دەسەڵ

لێهاتوو بەرهەم دەهێنێت

 
ى
بارى ئابوورى لە باش بوون

بەردەوام دایە

و راى خۆم  دەتوانم ئازادانە ببر

م ڕ دەربب 

 
ى
بارو دۆچى ئافرەتان  لە باش بوون

بە ردەوام دایە له  ووالت

دەتوانم گفتوگۆبکەم لەگەل 

وڕا  جیاواز لە خۆم کەسانێىک ببر

لەگەڵ کام لە هەریەک لەم ووتانەى خوارەوەى؟

اردەکان بە خوێندنەوە ى م بۆ هەر یەک لە هەڵب 
ا
یەک وەڵ

 ئێستا و 
ى
دەبێت ئەولەویەن

داهاتوومان تەرخان بکەین بۆ  

لێبووردن و ژیانێىک ئاشتیانە لە 

نێوان هاونیشتمانیان

38

7

ى
 (ئینتما)ئەندامیەن

پارتەکان
شێوە  و رە فتارى تایبه تهەلوێسنى سیاشڕەگەز

دووچار نەبووم

نازانمنازانمنازانم

دووچار نەبوومدووچار نەبووم دووچار نەبووم

ab

نازانم

دەستدرێژى

تا ڕاددەیەک هاورام 



111111111aبارى ئابوورى

222222222bهەىل کار 
ى
نەبوون

333333333cسەخنى بارو دۆچى گوزەران لەم ووالتەدا

ێ9999999991 ىdبەڵا
ان ى ر

ڕاکردن لە کێشەو فشارى خبێ

ر2
ىeنەخبێ

ان ى ر
یەکگرتنەوەى خبێ

خوێندن و ڕاهێنانfدیارنەکراوە888

999gکار لەدەرەوە 
ى
بەدەستهێنان

h

j

z

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

gfedcba

zjih

39خانەى ڕەش کراو بەبەتاڵى بەجێبهێلە بەمەبەستى کۆددانان :تێبینى 

دەتەوێت چەند بمێنیتەوە 

اق؟ ر
لە دەرەوەى عبێ

ئاوەرۆئاوکارەبا

ن
ىا
ێر

ب
خ
 
ى ن
ما
دا
ەن
  ئ
ى
د
ەن
زب
ری

ئارەزووى 

کۆچکردن بۆ چ 

تێک دەکەى؟
ا
ووڵ

:ئایا ئەم خزمەتگوزارییانەى خوارەوە هەیە

ى  ر
ئایا ئارەزووى (کەمە نەتەوەییە ئاینییەکان ، ئاوارەکان ، خانووى هەڕەمەیک)تایبەت بەم الوانەى لە بارو دۆچى سەخت نیشتەجیێ

کۆچکردن بۆ 

دەرەوەى ووالت 
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