تةىَا تايبةتة بة فةزماىبةزاىى بسِواىامةكاٌ
ذمازةى فؤزو :

فؤرمى زانيارى قوتابيان و خويَندكارانى دةرضووة ئامادةييةكان
دةرةوةى ووالَت
ٍةزيَنى كوزدضـتــاىى عيَساقى فيدزالَ ـ ئـــةىـحومـــةىى وةشيـــساٌ ـ وةشازةتـــــى ثـــــةزوةزدة ـ بةزِيوةبةزايةتى طشتى
ئةشمووىةكاٌ ـ بةزِيوةبةزايةتى بسِواىامةكاٌ .
ضاهَى خويَيدٌ  2019 :ـ 2020
هقي خويَيدٌ .......................................... :

ويَيةيةكى ىؤى و
زةىطاو زةىط

تيَبييى  :ئةو فؤزمة تايبةتة بة شاىيازى دةزبازةى ئةو قوتابياىة و خويَيدكازاىةى كة هة ووالَتى دةزةوة ديًَ وة دةياىةوىَ خويَيدٌ تةواو بلةٌ هة شاىلؤ و
ثةمياىطاكاىى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ دواى بةزابةز كسدىى بسِواىامةكاىياٌ بة بسِواىامةى عيَساقى بة مةزجيَم بسِواىامةكة زِةضةٌ بيَت  ،وة مةزجة ثسِ بلسيَتةوة
هة اليةٌ قوتابى  /خويَيدكاز بة ئاميَسى ضاث يا خود بة دةضت بة شيَوةيةكى زووٌ .
بةزيَوةبةزايةتى بسِواىامةكاٌ  .ئينيَل .certificate@moe-krg.org :
شانيازى ضةزةكى :
 ىاوى ضياىى قوتابى:


ىاش ىاوى قوتابى :



ضاهَى هة دايم بووٌ:



شويَيى هة دايم بووٌ :



زةطةشىامة :



ىةتةوة :



زةطةش :

ىيَس

مىَ

شانيازى دةزبازةى قوتاخبانة :
 ىاوى قوتاخباىة هة دةزةوةى ووالَت :


جؤزى قوتاخباىة كة ىلَ ي خويَيدوتة :
ضةزةتايى

ىاوةىدى

دواىاوة ىدى " 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
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شانيازى دةزبازةى 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 دةزةوة :
شانيازى دةزبازةى 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 :

شويَهى مةبةضت لةم بةزابةزكسدنة :


كؤهيَحي  /ثةمياىطاى مةبةضت هةو بةزابةزكسدىة :

ناونيشانى قوتابى  /خويَهدكاز :
 ثازيَصطا :


شاز :



طةزِةن :



ذمازةى تةهةفؤٌ :



ذمازةى مؤبايل :



ىاوىيشاىى : E-mail

ناو و ئيمصاى قوتابى  /خويَهدكاز :


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




ىاوى ضياىى ........................................... :
بةزواز ................................................. :
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تيَبييى  :ئةو فؤزمة ثس بلةزةوة بة ثىَ ى ئةو شاىيازياىةى كة هة ( زِيَبةزى وةزطستيى قوتابياٌ و خويَيدكازاٌ هة شاىلؤ و ثةمياىطاكاىى
ٍةزيَنى كوزدضتاٌ ) ٍاتووة .



تيَبييى  :زةضاوى هقى خويَيدىةكةت بلة هة كاتى ثسِكسدىةوةى ئةو فؤزمة .

فؤزمى ثسكسدنةوةى كؤليَرةكاى و ثةميانااكاى لة اليةى قوتابى  /خويَهدكاز :
كؤليَر  /ثطثؤز
ناوى شانكؤ  /ثةمياناا
ذ

بةش

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
بةليَو نامة :
 مً ( )....................................................بةهيًَ دةدةو كة طشت بسواىامةكامن زاضت و دزوضنت و دةزضووي ئامادةيه بةشي (
)  ،و بة
)كةهةو والَتةدا بةو بسواىامةيةكه مايف ئةوةو ٍةية هة كؤهيَر و شاىلؤكاىياىي وةزبطرييَه هة ئةو والَتة (
) هة والَتي (
ثيَضةواىةوة ٍةز كات دةزكةوت كة بسِواىامةكاٌ تةشويس بووٌ ياٌ دةضتلازى تيَدا كسا بوو مافى خويَيدمن هة شاىلؤ ىاميَييَت  ،و بةز ثسضيازيَتى
ياضايي هة دادطا دةز حةقةو وةزبطرييَت .

واذوى قوتابى  /خويَهدكاز :


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



بةزواز ................................................. :

تيَبيهى ليَرنة :



تيَبييى .................................................:
بةزواز ................................................. :
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