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رياتبةو،ةلتكة ؤانىدتكية

هؤيةكاني دةرضوواندن
كثرايةيىسىيةهكلبذا نيةثك لتكدىنية

ستنىن ةتةَراتراةةادتى ة ة)1يةستىلية1992يةهتكد ا ة

راو،ةوةثكيرِ ويةنىوخؤيةثك لكدىنية

سنىن ةتةَراتراةةادتى ة ة)1يةستىلية1992يةهتكد ا ة

راو،ة ؤاية )2017/11/6ة ؤ(ىييةهى(ينةدىو يةيىسىييةخ ليةهكلبذا نيةض ا ديةثك لكدىنية
سنىن ةتةَراراقك،ةئكوةدىو يكشةلكة(كواوة ونة ايكة ياةئكو ية تى و ؤخراكيةط اتىوة تؤةطتكلية
سنىنة رِ خسياة(ىةدىيفةخؤيةلكةئكاىددانيةهكلبذا نة ؤةخ ليةثراكجكمةثرى ة كىت،ةهتكد واةنة
كةهر اة وينةنىوضكة

سنىنرك ىنية

و يةئردا يةهك يامة كة يفراندؤديةستك كخؤيرىنة(راتداة

ئكاىدد او ،ةهكلبذا نيةطشيتة(راداةئكاىمة د ياب،ة كالمة كة اختكو ةلتكةئراستنى اةنى( انرياتبةئكدتكة
كرياب،ة ؤيكة ك قك ا ونيةئى اديةلكوةنىوضتىنكوة كدتدا يةثراكر نرتىنةلتكةةهكلبتذا نةوةطشتبة
دكسكلكةضى ن وسسىز ىنةئىدىاراكيةنك(كو ييةوةنرشتن ىنررك،ةو ة تكةدك كستيتةثى استنينةيتك ري ية
نرشن ىنيةوةن يكيةاليكنكةسرىسرك ىنةوةنك(رازانية ي

تىنيةطتكلية

ستنىنةوة،ةهتك و هىةنت ياة

ر نكو وة ذا ة ر نية(ؤدى ية نطد انةلكاليتكنة ؤدسترؤنية تىاليةستك ةكخؤييةهكلبتذا نةوة
اثرسيةوةئكاىددانيةئىدى

ى يةلؤجرستيتة تكة الرنرتك ية تك زة ك(ىيبتكتة واية اطكياكتد اوية

ؤدسرؤنية ىاليةسك كخؤييةهكلبذا نةوة اثرسية ك اطر(ينة يا ةد ياكك ىنيةثرؤسكيةهكلبتذا نة
وةلك ك ةنك ونية ىنديدة ؤةثؤسيتةسك ؤ يةهك يامة كة كثرايةدى ية )4ةلتكةيىستىيةستك ؤ ىيك(ية
هك يا ية

ستنىن ةتةَراتراةةادتى ةة)1يةستىلية2005ةهتكد ا ة تراوة راتبة نطتدانة تؤة

هكلبتتذا نيةستتك ؤ يةهتتك يامةلتتكة تتىتةوةستتى(يةهكلبتتذا نيةثك لتتكدىنية
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ة
ة
ة
ة
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