
 خشتةى يةكةم

 و برِيارانةى ثةسةندكراونليستى ئةو ثيَشنيازو ثرِؤذةياسا

 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش كردنى 

 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى بؤ 

 تيَبينى ليذنةى ثةيوةنديدار

1 
)كزراكردنننةى  ييثَيشنييزة يازاننز ي

ؤكزاةتىيدامنننننننننننننننةةراى  يانننننننننننننننةري
يهةرَامىيكورداتزن(

ي28/3/2019
لةيي35ك/
ي30/3/2019

ي30/3/2019
يذمزر / ي3دانيشتيى

يثةاةنديكرايازازاىي

2 

ييييييييييثَيشنننننننننننننننننننننننننننييزة يازاننننننننننننننننننننننننننننز ي
 ي3)هننننننةموار يازاننننننز يذمننننننزر /ييي

 يازانننننننننننننننننننز ي2009اننننننننننننننننننزل  يي
يثزرَازطزكزن يهةرَام يكورداتزن(

ي2/7/2019
لةيي251ك/
ي2/7/2019

دانيشتيىيي6/7/2019
ي10ذمزر /

 زازا ا -1

ينزىخؤ -2
يثةاةنديكرا

3 

شنننننننننننننننننييزة يازانننننننننننننننننز ييثنننننننننننننننننَ ي
)بنننةخزى ننردنىي ننننةىية ىايزنننننة ييي
ةاَنننننند رؤايزنيلةاننننننةريكننننننراى يلننننننةييي
ايوىر يشزر ىانيةكزنيلةيهنةَامىيي

يكورداتزن(

ي2/7/2019
لةيي250ك/
ي2/7/2019

دانيشتيىيي6/7/2019
ي10ذمزر /

 ازازا يي -1

يشزر ىانى -2

يثةاةنديكرا
ي

ي
ي



 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش كردنى 

 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى بؤ 

 ليذنةى ثةيوةنديدار
 تيَبينى

4 
)داننننزرانردنىيييثَيشننننييزة يازاننننز ي

يرؤ يرؤذ يي3/8/2014ذ  ى ك
يكؤمةل نوذ ي َيزادايةكزن(

ي8/7/2019
لةيي283ك/
ي8/7/2019

ي11/7/2019
يذمزر / ي14دانيشتيى

 ازازا  -1

يشةهيداني -2

ي
ي
ي

يثةاةندكرا
ي
ي

ي
ي

5 
)هنننةموار يثنننةار ى ييثَيشنننييزة يي

ي2/7/2019ينزىخؤ يثةرلةمزنىيكورداتزن(يي

لةيي723بةيك/
ي12/9/2019

 زرااتة ي
ليذنة يازازاىي

يكراى 

ي17/9/2019
يذمزر / يثةاةنديكرايازازا ي1دانيشتيى

6 
ثَيشنننييزة يبررانننزر ي)رؤذانننن يبؤننننةيييي
يفةرميةكزنىينةتةى اىيتوركمزن(

ي12/9/2019
لةيي789ك/
ي22/9/2019

ي10/12/2019
يذمزر / ي8دانيشتيى

 ازازا  -1

يرؤشيبري  -2
يثةاةنديكرا



 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش كردنى 

 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى بؤ 

 ليذنةى ثةيوةنديدار
 تيَبينى

7 
انالمننننننننىيثَيشنننننننييزة يازانننننننز ي)رريي

يبزةرطزنىيلةيهةرَامىيكورداتزن(
ي26/9/2019

لةيي919ك/
ي1/10/2019

يذمزر / لةيي6دانيشتيى
ي30/10/2019

 ازازا  -1

 رؤشيبري  -2

يشزر ىانى -3
يثةاةنديكرا

8 

ثننننننننننننننرؤذ يازاننننننننننننننز ي)منننننننننننننننزدد ييي
هؤشننننننننننننننبةر كزنيىيكزرتَينننننننننننننننزر يي
عةقل يننننننننننننننةكزنيلننننننننننننننةيهننننننننننننننةرَامىييي

يكورداتزن(

ي19/11/2019
لةيي723ك/
ي12/9/2019

يذمزر / لةيي8دانيشتيى
ي4/12/2019

 ازازا  -1

 تةندرىاتى -2

 كؤمةآلاةتى -3

ينزىخؤ -4

يثةاةنديكرا

9 
ثنننننرؤذ يازانننننز ي) زك نننننزة يلنننننةييييي
خزنةنشنننييىيىيموى نننةيىيد رمزل نننةيي
يتر( يىييبةخشنييى زك زةايةكزنى

دانيشتيىيي16/12/2019يي
ي10ذمزر /

 ازازا  -1

 داراا  -2

 ثَيشمةرطة -3

 شةهيدان -4

 نزىخؤ -5

كزرىبننننننننننننننننننننننننننننزر ي -6
يثةرلةمزني

يثةاةنديكرا



 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش كردنى 

 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى بؤ 

 ليذنةى ثةيوةنديدار
 تيَبينى

10 

ازاننننننننننننننننننننننننننننز يي ثَيشنننننننننننننننننننننننننننييزةي
)بةر نطزربوىنننننننةى  يبننننننةيقز ننننننز يي

ىتيىيليَننند رهَييراى كزنييبردننننىيننننةي
يلةيهةرَامىيكورداتزني(

يي
يذمزر / لةيي7دانيشتيى

ي13/11/2019

 ازازا  -1

ازمزنةي -2
يارىشتيةكزن

 ثةسند كرا

11 

ثَيشننننننييزة يبرراننننننزر ي)ثَيشنننننننة يي
كردننننىيثَيشننننييزة يازانننزيىيبرراننننزريييي
لةالاننننننةني ةننننننندامزنىيثةرلننننننةمزنىيييي
كوردانننننتزنيبنننننةد ريلنننننةي ننننننوكمىيييي

 يثننننةارر ى ينننننزىخؤ يي82مننننزدد /
يةمزنىيكورداتزن(ثةرل

يي3/5/2020
يذمزر / لةيي3دانيشتيى

6/5/2020 

ي

ليذنة يكزرىبزر ي
 ثةسند كرايازازا 

12 
ثَيشنييزة يازاننز ي)منزئيىي ننةركىيييي

ينةخؤ (
ي17/10/2019

لةيي1188
ي23/10/2019

يذمزر / لةيي6دانيشتيى
ي30/10/2019

 ازازا  -1

 ثةسند كرايتةندرىاتىي -2



 ذ

 

 ناوى ثيَشنياز

 
 
 

بةروارى 
ثيَشكةش كردنى 

 ثيَشنياز

ئاراستةكردني بؤ 
 ليذنةي ياسايي

 خويَندنةوةى يةكةم
ئاراستةكردنى بؤ 

 ليذنةى ثةيوةنديدار
 تيَبينى

13 
ثننننررؤذ يازانننننز ي)لة ةانننننتؤطرتيىييي

لننننننننننننةيهننننننننننننةرَامىييييةرانفةرمزنبنننننننننننني
ي(كورداتزنينيعَيراق

ي24/6/2020

 
 

ي

يذمزر / لةيي٦دانيشتيى
ي2020/٢٧/٧

ي

لةيي١٠٨٤ك/ي
يي2020/٢٨/٧

ليذنة يكزرىبزر ي
يازازا 

 ثةايدكرا

14 
ثننننننننننررؤذ يازاننننننننننز ي)فرؤشنننننننننن يىيييي
بةكراَننندانىيمزانننةكزنىيد ىل نننةتيلنننةييي

يهةرَامىيكورداتزنينيعَيراق(
ي10/8/2020

1188كي  
23/8/2020لةي  

 
يذمزر /دانيشتي لةيي1ى
ي2/9/2020

ي1275ك/
ي6/9/2020لةي
 ازازا  -1

يداراا ي-2

يثةايديكرا

 


