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 كاتەد كانییەنماێر یكردنێجەبێج یداوا نووسانەژنامۆر یكایندەس
 

 یمێرەه یتەحكوم یندروستەت یریزەو وۆناوخ یریزەو ینفرانسۆك سێپر یدواەدواب
 ونووسانەژنامۆر یكار یكخستنێر ۆب ۆخەناو یریزەو یداوا رەسەو لكوردستان

 ۆب ەانیینماێر مەئ نووسانەژنامۆر یكایندەس ینەنجوومە، ئ ییایدیم یكانەزگەد
 :ەوەكاتەوداڵب ییایدیم یكانەزگەد ونووسانەژنامۆر مەرجەس
  ە ستیوێهاوكات پ ان،ۆیخ یتێاری رپرسەب یكردنییراەئازادن ل نووسانەژنامۆر -1

 یو ژوور یندروستەت وۆناوخ یتەزارەو یكانەارڕیب ویینماێر یواوەت یندەپاب
 بن.  كانۆخەربەس ەداریئ وزگاێپار ینیۆراسەپۆئ
 وەئ وندەكارم یناو یستیل ییایدیم یكەیەزگەد وڵناەك مووەه ەستیوێپ -2
  ی گرێر ەیوەئۆب ۆییخ ینووسەژنامۆر یكانەمیت ە(، بداتكاردانە)ل ەینووسانەژنامۆر
  ەی گێرەل كایندەس ۆب ەناوان مەئ یستی، هاوكات ل تێكرەن انیكردنۆهاتووچ ەل
  ی ندامان ەئەل كێكیە ەب نەبك یندەوەیپ اخودی تێردرێبن ەكاویندەس یلەمیئ
 .ەنووسراو انینۆفەلەت ەیژمار ەوەخوارەل ەك یكۆداك ەیژنیل ونەنجوومەئ
 ۆیە ، ب تێداب رك ەئەل نووسانەژنامۆر یكایندەس یكێندامەئ مووەه ییەن رجەم -3
بن،  یرمەف یكانییەنماێر یندەپاب كاتەد نووسانەژنامۆر مەرج ەسەداوا ل كایندەس

 یكارەل ەك ەوەتێگرەد ەسانەك وەئ نهاەت نووسانەژنامۆر ۆییهاتووچ یئاسانكار
 ینووسەژنامۆر یكێمیت وكێنووسەژنامۆر رەه ەستیوێپ شیكانەبازگ ۆب دان،ەژانۆر

 وەیكییەایدیم ڵەناەك یباج انی ناسێپ ەڵگەبوو ل ندامەئ رەگەئ كایندەس یناسێ)پ
 وتێبێپ ەوەكەیە( ب یەكارداەل تێنێملەبسەك ەیكڵەناەك یرمەف ینووسراو هاەروەه

 .تێبەئاماد
 ۆهاتووچ ەیزگاكەد ەیارەیس ەب ییایدیم یكانەزگەد ەستیوێپ  -4
 .تێندرێهەن كارەب یخصەش ەیارەیس ەبكات، وات ینووسانەژنامۆرەب
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 ونەنجوومەئ یتیەسكرتار ەب یندەوەیپ یەتكا یاریزان ودواداچوونەب ۆب -5
 :نەبك یكۆداك ەیژنیل
 07504458197   نووسانەژنامۆر یبیقەن     نیمەدەمەئازاد ح -
 07701535029         بیقە ن یگرێج             نێحس رەنوەئ -
 07504472264   نەنجوومەئ یرێسكرت       دەحمەئ نێندرەه -
 07504513423    نەنجوومەئ یندامەئ       موراد دەكەئ -
 07504509838  نەنجوومەئ یندامەئ        لیمەج ڤشناۆخ -
07701550604     یكۆداك ەیژنیل یكۆرەس نیحس تەزاكەن -
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 ینەنجوومەئ یتیەسكرتار
 كوردستان ینووسانەژنامۆر یكاریندەس
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