
 

 
 

Kurdistan Regional Government – Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Kurdistan Institution for Strategic Studies and Scientific Research 

Office of Local and International Relations 

عێراق –حكومەتى هەرێمى كوردستان   

زانسى توێژينەوەى و بااڵ خوێندنى وەزارەتى                                                 
بۆ دراساتى ستراتيجى و توێژينەوەى زانستى دەستەى كوردستانى  

تىڵەوەودێو ن ۆيیناوخ یکانيەندەوەيپ فيسىۆئ   

Office of Local and International Relations - KISSR 
4th Flour, Building No. 10, Alley 60, Gullabax 335, Shorsh St., Opposite Shoresh Hospital  
Sulaimani,Kurdistan Region, Iraq 
Email: international@kissr.edu.krd  

 

 

 

 پێداویستییەکان لە کاتى پێشکەشکردن بۆ خوێندنى باال/دکتۆرا

 

 (یپۆک ىەنێو کيەو  نەسڕە)ی مانيشتين یکارت اني ڕەگەزنامەى عێراقى )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی(و  ناسنامەى بارى شارستانى . ١

 ئەگەر عێراقی نيت پاسپۆرت )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی(  .٢

 )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی( بروانامەى بەکالۆريۆس.  ٣

 )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی(.  بروانامەى ماستەر يان دبلۆمى بااڵى دوو ساڵە ٤

دەرەوەى والت بەدەستت هێناوە( )ڕەسەن و  )ئەگەر لەدبلۆمى بااڵى دوو ساڵە  يان فەرمانى وەزارى يەکسانکردنى بروانامەى ماجستێر . ٥

 يەک وێنەى کۆپی(

)ئەگەر لە دەرەوەى والت بەدەستت هێناوە(  بە نمرەوە دبلۆمى بااڵى دوو ساڵە يان فەرمانى وەزارى يەکسانکردنى بروانامەى ماجستێر . ٦

 )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی(

 )ڕەسەن و يەک وێنەى کۆپی( ) ئەگەر هەبێت (و هاوشێوەکانى  IELTS تاقيکردنەوەى زمانى ئينگليزى . ٧

 نووسراوى الرينەبوونى خوێندن  . ٨

   پوختەى ڕاژە . ٩

 وێنەى کەسى پێشکەشکار/خوازيار چوار . ١٠

دەکرێت( کە لە ئێستا دا خوێندکارى دکتۆراى ناوخۆ يان دەرەوەى والت  دەستەمان)لە بەشى ياسايی  وێنەيەک لە بەڵێننامەى خوێندن . ١١

 و ناوت کانديد نەکراوە وە ياخود بە هۆکارى جيا جيا خوێندن تەواو نەکردوە و سەرکەوتوونەبويت ت ني

 دەکرێت دەستەمان ژمێرياریلە بەشى کە  (راۆباال)دکت ندنىێخو ۆب شکردنەشکێپ رمىۆى فێکر. ١٢

رۆسێس نەکراوە و سەفەرت نەکردوە, وەزارەت پئەگەر کانديدى خولى دووەم و سێهەمى تواناسازيت وە تائێستا مەمەلەکەت لە  . ١٣

  مەمەلەکەت لە وەزارەت پرۆسێس نەکراوە و سەفەرت نەکردوە پێويستىە وێنەيەک لە نووسراوى فەرمى بهێنيت لە وەزارەت کە

راۆدکت ندنىێخو ۆب شکردنەشکێپ رمىۆف. ١٤  

)ئەگەر هەبێت( وکراوە یا داهێنانى زانستىاڵتوێژینەوەى ب. وێنەی ١٥  
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