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:ی فۆڕمژمارە  

 ڕۆژ:

 

 هەماهەنگىبە  ی کوردستانیەلە دەست ٢٠١٩-٢٠١٨بۆ ساڵى  ارى نەخۆشى شێرپەنجەلە بو فۆڕمى پێشكەشكردنى خوێندنى بااڵ )دكتۆرا(

و ناوەوەى هەرێمى كوردستانى عێراق وەزانكۆكانى دەرە و ەنجەرپێش شىۆخەن یتوشبوان ۆب کەمۆسندوقى ک  

 

 

()ئەگەر هەبێت( پزيشكى ردىۆب، دوو ساڵە پزيشكى اڵىدبلۆمى بایان  ماستەر , . خوێندنى پێشوو )بەکالۆریۆس٨  

)ئەگەر هەبێت( پزيشكى ردىۆب  پزيشكى اڵىدبلۆمى باماستەر يان  

 دوو ساڵە

  بەکالۆريۆس

 بەدەستهێنانى بەروارى   

 بروانامە

 معدل (تێکراى نمرە(   

بەش ناوى      

سکوڵ/ناوى کۆلێژ     

 ناوى فاکەلتى   

زانکۆ ناوى     

والت ناوى      

 

ەروارى پێدانى نازناوى زانستى:ب  o نەخێر o ؟ەیەئایا نازناوى زانستيت ه .٩ ەڵێب   

 

 ى دوو ساڵەدبلۆمى بااڵیان  اختراع( لە دواى بەدەستهێنانى بروانامەى ماستەروکراوە یا داهێنانى زانستى )براءە اڵ. توێژینەوەى ب٠١

:لە پێنج  دانە زیاتر نەبێت وەماستەر(  یان دوو ساڵە پزيشكىى نامەى دبلۆمى بااڵ لە نەبێت بەشێکبەمەرجێک   

 

باڵوكردنەوە روارىەب  # ناونیشانى توێژينەوە ناوى گۆڤار 

   ١ 

   ٢ 

   ٣ 

   ٤ 

   ٥ 

 

. ناوى چوارى وەك ڕەگەزنامە:١   

o  نێر o  ڕەگەز:٢ مێ .  

 
. ژمارەى مۆبایل:٣  

 
. ناونيشانى ئەليكترۆنى:٤  

 
:. بەروار و شوێنى لەدایكبوون٥  

o نەخێر o ئایا هەڵگرى ڕەگەزنامەى عێراقيت؟٦ بەڵێ .  

o وەى هەرێمەدەر o هەڵەبجە o دهۆك o هەولێر o ؟. دانيشتوى كام پارێزگایت٧ سلێمانى  

 

 

 

 وێنە
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 ,ت نييەنمرەى بەدەست هاتووكەمترین  بەتوانستى زمانى ئينگليزى . ئەگەر نمرەى بەدەست هاتووكەمترین وانستى زمانى ئينگليزى و . ت١١

 هەڵبژێرە  (Noneئەوا )

 

o None 

o IELTS – 6.0 

o TOEFL iBT – 72 

o TOEFT PBT – 541 

o PTE Academic – 58 

 

:شوێنى کار و بەروارى دامەزراندن  ٢١.  

کار:شوێنى  -  

بەروارى دامەزراندن: -  

 

o رێخەن o ولى دووەم یان سێيەمى تواناسازیت؟كاندیدى خ. ئایا ١٣ ەڵێب 

 

:ڕاست دابنێ لە بەرامبەر هەر هاوپێچێک کە ئامادەت کردوەتکایە هێماى  ،. ئەو دۆکيومنتانەى کە پێویستە هاوپێچ بکرێن٥١  

 

o کارتی نيشتيمانیيان  ڕەگەزنامەى عێراقى و شارستانى بارى ناسنامەى. 

o تەبێئەگەر عێراقی ن وێنەیەک لە پاسپۆرت. 

o بەکالۆریۆس بروانامەى. 

o دوو ساڵە اڵىبا دبلۆمى یان ماجستێر  بروانامەى.  

o تاڵو دەرەوەى لە ئەگەر( نمرەوە بەیان بۆرد  ماجستێر ،اڵى دوو ساڵەبا دبلۆمى بروانامەى یەکسانکردنى وەزارى فەرمانى 

 .)هێنابێت بەدەستت

o ئينگليزى زمانى تاقيکردنەوەى IELTS هەبێت ئەگەر ( هاوشێوەکانى و(. 

o خوێندن الرینەبوونى نووسراوى. 

o پوختەى ڕاژە.  

o خوازیار وێنەى کەس ى پێشکەشکار/ چوار. 

o وێنەيەک لە بەڵێننامەى خوێندن )لە بەشى ياسايی دەستەمان دەکرێت( کە لە ئێستا دا خوێندکارى دکتۆراى ناوخۆ يان دەرەوەى 

 و ناوت کانديد نەکراوە وە ياخود بە هۆکارى جيا جيا خوێندنت تەواو نەکردوە و سەرکەوتوونەبويت. واڵت نيت 

o ئەگەر کاندیدى خولى دووەم و سێهەمى تواناسازیت وە تائێستا مەمەلەکەت لە وەزارەت پرۆسێس نەکراوە و سەفەرت نەکردوە ،

 .وەزارەت کە مەمەلەکەت لە وەزارەت پرۆسێس نەکراوە و سەفەرت نەکردوەپێویستىە وێنەیەک لە نووسراوى فەرمى بهێنيت لە 

 

بەلێن دەدەم کە هەر زانياریيەک پڕى دەکەمەوە لەم فۆرمەدا وە هاوپێچى دەکەم راست و دروستن -بە پێچەوانەوە خۆم بەرپرسيار دەبم 

 بەرامبەر هەر لێپێچينەوەیەکى یاسایی

 

o بەلێن دەدەم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رپێشکەشکا واژۆىى و چوار و  پەيوەنديەکانی ناوخۆيی  ئۆفیسى کارمەندیناو و واژوى  ناوى 

لە دەستەی کوردستانی  نێودەوڵەتىو   
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