
ئيَواراى/كؤمةاليةتى:                   بةش

ضوارةم: قؤناغ

ياوضةرخى توركيا و ئرياى  .م:   بابةت
6:  يةكة

تێبیُی40%40%
داواكزاوةكاىكۆشش بە نووسينكۆشش

بیست ٔ َۆ29احًذ ْاشى صادق1
تەَٓا سی30أيیذ عهی حسی2ٍ
تەَٓا بیست20ایًاٌ اسًاعیم یاسیٍ 3
پازدە15بیریڤاٌ برْاٌ حسی4ٍ
باٌ صفا خًال5

بەپێ % 100تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ& ْەردٔٔ ئەيریکا .ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَی
(2021-11-2٩)نە ڕێکۀتی    (٥22٤)فرياَی 

(يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ  & پیشەسازی ٔ.ج- ْەڵبژاردە& ْەردٔٔ ئەيریکا.ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیشازدە16بێالٌ يحًذ عهی6

تەَٓا سی30تٕاَا عبذانكریى صابر7
(يێژٔٔی ْأچەرخی کٕرد & يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ & ْەردٔٔ ئەيریکا.ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیپازدە15خٕاٌ عهی رحًا8ٌ

(يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ  & ْەرێًی کٕردستاٌ.ج- ْەڵبژاردە& ْەردٔٔ ئەيریکا.ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیپازدە15حیذر حًذايیٍ عٕيەر9

تەَٓا سی30حکیى صذیك اسًاعیم10

بیست ٔ سێ23خانیذ کەریى حًذ 11
بیست ٔ ْەشت28درِ خشاٌ فارٔق احًذ12
ّ  حس13ٍ پازدە15دیالٌ ٔخی
پازدە15دَٔیا سەرحاٌ عبذانهە14
بیست ٔ ْەشت28رشٕاٌ حسٍ سعیذ15
سی ٔ شەش36رٔشُا شریف حسی16ٍ
سی ٔپێُح35ڕٔیا عادل باپیر17
سی ٔ د32ٔٔرٔیذە ايیر اکرو 18

(يێژٔٔی ْأچەرخی کٕرد & يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ & ْەردٔٔ ئەيریکا.ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیتەَٓا بیست20ڕێبٕار خًیم سهێًا19ٌ

ْەژدە18زْراء ساالر ابراْیى20

نە ڕێکۀتی    (٥22٤)بەپێ فرياَی % 100تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (ْەردٔٔ ئەيریکا .ج)دأاکرأە نە بابەتی زاَا عبذانهە عهی21
(2٩-11-2021)

تەَٓا سی30زٔراب عسیس لادر 22
سی ٔپێُح35ژیار عبذانرحًٍ ابٕبکر23
سی ٔپێُح35سٕراٌ عهی يايُذ24
سی ٔ یەن31سەَگەر صانح عثًا25ٌ
سعذی عهی حسێ26ٍ

تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ& ْەرێًی کٕردستاٌ .ج- ْەڵبژاردە )دأاکرأە نە بابەتەکاَی
(2021-11-2٩)نە ڕێکۀتی    (٥22٤)بەپێ فرياَی % 100

(يێژٔٔی ْأچەرخی کٕرد & يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ & ْەرێًی کٕردستاٌ .ج- ْەڵبژاردە )دأاکرأە نە بابەتەکاَیپازدە15سەیراٌ حسٍ عهی خٕرشیذ27

سی ٔ د32ٔٔشاخۀاٌ عهی کریى28
بیست ٔ د22ٔٔشکر فرحاٌ صابر 29
سی ٔ چٕار34شیًاء سیرٔاٌ حس30ٍ
بیست ٔ پێُح25شەیذا شاکر کاکم31
تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ& پیشەسازی ٔ ٔزە .ج- ْەڵبژاردە )دأاکرأە نە بابەتەکاَیبیست ٔ چٕار24شُە فراش خانذ لاسى32

(2021-11-2٩)نە ڕێکۀتی    (٥22٥)بەپێی فرياَی 
بیست ٔ سێ23کٕریک عبذانمادر عباش33
بەپێ % 100تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ& ْەردٔٔ ئەيریکا .ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیعهی عبذانهە سٕارە34

(2021-11-2٩)نە ڕێکۀتی    (٥22٤)فرياَی 
بیست ٔ ْەشت28کهثٕو يحًٕد براخاش35
تەَٓا سی30گۆراٌ حايذ حیذر36
بیست ٔ یەن21گەزەَگ عبذانبالی کریى37

ناو س

يةريَمى كوردستانى عيَزاق   

وةسارةتى خويَهدنى باآلو تويَذيهةوةى سانستى  

يةوليَز/ سانلؤى سةالحةدديو 

كؤليَذى ثةروةردةى بهةرِةتى  

-2019) قوتابيياى ساآلنةى كؤششى منزةكانى ليستى

 

 
 

لیژنهیتاقیكردنهوه سهرۆكیبهش :مامۆستایبابهت



ئيَواراى/كؤمةاليةتى:                   بةش

ضوارةم: قؤناغ

ياوضةرخى توركيا و ئرياى  .م:   بابةت
6:  يةكة

تێبیُی40%40%
داواكزاوةكاىكۆشش بە نووسينكۆشش ناو س

يةريَمى كوردستانى عيَزاق   

وةسارةتى خويَهدنى باآلو تويَذيهةوةى سانستى  

يةوليَز/ سانلؤى سةالحةدديو 

كؤليَذى ثةروةردةى بهةرِةتى  

-2019) قوتابيياى ساآلنةى كؤششى منزةكانى ليستى

 

 
 

َۆزدە19يحًذ ابٕبکر ایٕب38
شازدە16يحًذ برْاٌ رحًاٌ 39
نە    (٥22٤)بەپێ فرياَی % 100تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (پیشەسازی .ج- ْەڵبژاردە)دأاکرأە نە بابەتی يحًذ خبار خٕرشیذ40

(2021-11-2٩)ڕێکۀتی 
بیست ٔ پێُح25يٕنٕد يحًذ يٕنٕد 41
پازدە15ْەردی بٓاءانذیٍ يحًذ42
يێژٔٔی & يێژٔٔی تٕرکیا ٔ ئێراٌ & پیشەسازی .ج- ْەڵبژاردە&ْەردٔٔ ئەيریکا .ج )دأاکرأە نە بابەتەکاَیپازدە15ْاَا شریف بابە شێخ43

(ْأچەرخی کٕرد 
بیست ٔ پێُح25یٕسف حسٍ خبار44
نە    (٥22٤)بەپێ فرياَی % 100تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (پیشەسازی .ج- ْەڵبژاردە)دأاکرأە نە بابەتی ئاسۆ يانیک يحًذ45

(2021-11-2٩)ڕێکۀتی 
تالی کردَۀە دەکات نەسەر  (يێژٔٔی ْأچەرخی کٕرد& پیشەسازی ٔ ٔزە .ج- ْەڵبژاردە )دأاکرأە نە بابەتەکاَیئاڤاٌ عثًاٌ لادر46

(2021-11-2٩)نە ڕێکۀتی    (٥22٥)بەپێی فرياَی % ٦0+٤0

 2022-2021يیٕاَذاری کرأە نە زاَکۆی کۆیە بۆ زاَکۆی ساڵحەدیٍ کۆنێژی پەرٔەردەی بُەرەتی بۆ ساڵی خٕێُذَی پازدە15شیالٌ شێرکۆ يحًذ47
تێبیُی بەخشرأە نە بابەتی پەرٔەردەی فرەیی /  11/ 2٩نە بەرٔاری  (٥212 )بەبڕیاری 

نە بەرٔاری()کۀتٍ بەْۆی َەْاتٍ بە فرياَی دنخۆش چاالک خضر 48

لیژنهیتاقیكردنهوه سهرۆكیبهش :مامۆستایبابهت


