تةىَا تايبةتة بة فةزماىبةزاىى بسِواىامةكاٌ
ذمازةى فؤزو :

فؤرمى بةرابةركردنى برِوانامة بؤ زانكؤي تايبةتةكان
وةزارةتى ثةروةردة

ويَيةيةكى ىؤى و
زةىطاو زةىط

ٍةزيَنى كوزدضـتــاىى عيَساقى فيدزالَ ـ ئـــةىـحومـــةىى وةشيـــساٌ ـ وةشازةتـــــى ثـــــةزوةزدة ـ بةزِيوةبةزايةتى طشتى
ئةشمووىةكاٌ ـ بةزِيوةبةزايةتى بسِواىامةكاٌ
تيَبييى  :ئةو فؤزمة تايبةتة بة شاىيازى دةزبازةى ئةو قوتابياىةى كة هة ووالَتى دةزةوة ديًَ وة دةياىةوىَ بسِواىامةكاىياٌ بةزابةز بلةٌ بة بسِواىامةى
عيَساقى بة مةزجيَم بسِواىامةكة زِةضةٌ بيَت  ،وة مةزجة ثسِ بلسيَتةوة هة اليةٌ قوتابى بة ئاميَسى ضاث يا خود بة دةضت بة شيَوةيةكى زووٌ .
بةزيَوةبةزايةتى بسِواىامةكاٌ  .تةهةفؤٌ  . 0887726660 :ئينيَل :

certificate@moe-krg.org

سانيارى صةرةكى :
 ىاوى ضياىى قوتابى:


ىاش ىاوى قوتابى :



ضاهَى هة دايم بووٌ:



شويَيى هة دايم بووٌ :



زةطةشىامة :



ىةتةوة :



زةطةش :

ىيَس

مىَ

سانيارى دةربارةى قوتاخبانة :
 ىاوى قوتاخباىة هة دةزةوةى ووالَت :


جؤزى قوتاخباىة كة ىلَ ي خويَيدوتة :
ضةزةتايى

ىاوةىدى

دواىاوةىد ى " ئامادةيى " ئةكادميى

دواىاوةىدى " ئامادةيى " ثيشةيى

ثةمياىطا

ثةمياىطاى "يةن ضالَ "
ثةمياىطاى "دوو ضالَ "
ثةمياىطا " دوو ضالَ بة ضةزةوة "



هقى خويَيدٌ  /زشتةى خويَيدٌ :
طشتى
شماٌ
ثيشةيى

شاىطتى
ويَرةيى
جؤزى تس

سانيارى دةربارةى قوتاخبانة :
 جؤزى خويَيدٌ :
خويَيدىى ئةكادميى
كؤزضى ئةكادميى
خول


ضةزجةمى ضاالَىى خويَيدٌ هة ووالَتى دةزةوة :



ضةزجةمى ضاالَىى خويَيدىى هة عيَساق " ئةطةز تىَ ي دا خويَيدوتة " :



دووايً ضاهَى خويَيدٌ هة قوتاخباىة :

َتى دةرةوة :
سانيارى دةربارةى ووال
 ىاوى ووالَت :


ىاوى شاز :



بةزوازى دةزضووٌ هة ٍةزيَه " ئةطةز تىَ ي دا خويَيدوتة " :



بةزوازى طةزاىةوة بؤ ٍةزيَه :



بةزوازى دةضت ثىَ كسدٌ بة خويَيدٌ هة ووالَتى دةزةوة :

مةبةصت و شويَن لةم بةرابةركزدنة :
 مةبةضت هةو بةزابةزكسدىة :
بؤ خويَيدٌ
بؤ دامةشزاىدٌ


شويَيى مةبةضت هةو بةزابةزكسدىة :

ناونيشانى قوتابى :
 ثازيَصطا :


شاز :



طةزِةن :



ذمازةى تةهةفؤٌ :



ذمازةى مؤبايل :



ىاوىيشاىى : E-mail

بةليَن نامة :


مً ( )....................................................بةهيًَ دةدةو كة طشت بسواىامةكامن زاضت و دزوضنت و دةزضووي
)كةهةو والَتةدا بةو بسواىامةيةكه مايف ئةوةو ٍةية هة كؤهيَر و شاىلؤكاىياىي وةزبطرييَه
) هة والَتي (
ئاماد ةيه بةشي (
)  ،و بة ثيَضةواىةوة ٍةز كات دةزكةوت كة بسِواىامةكاٌ تةشويس بووٌ ياٌ دةضتلازى تيَدا كسا بوو مافى
هة ئةو والَتة (
خويَيدمن هة شاىلؤ ىاميَييَت  ،و بةز ثسضيازيَتى ياضايي هة دادطا دةز حةقةو وةزبطرييَت .

ناو و ئيمشاى قوتابى :


واذو ................................................... :




ىاوى ضياىى ........................................... :
بةزواز ................................................. :

بزِيارى ليَذنة :
 شويَيى مةبةضت هةو بةزابةزكسدىة ................................. :


دووايً ضاهَى خويَيدٌ هة قوتاخباىة ................................ :




ىاوى ووالَتى دةزةوة .............................................. :
بسِيازى هيَرىة ....................................................... :

