حکومەتی هەرێمی کوردستان
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
زانکۆی کۆیە

فۆرمى داخوازینامەى خوێندنى دكتۆرا

داخوازینامەی خوێندنی دكتۆرا بە شێوازى  Split-Siteلە زانکۆی کۆیە
بۆ ساڵی خوێندنی .٣١٠٢-٣١٠٢
تکایە بۆ بینینی لیستی ئەو پرۆژانەى لە زانکۆی کۆیە پێشكەشكراون و مەرجەکانی وەرگيران
و پڕكردنەوەى فۆرمى ئەليكترۆنى ،سەردانى ماڵپەڕی تایبەت بە پرۆسەی خوێندنی دكتۆرا لەو
ناونیشانەی خوارەوە بكەن:
https://phd.koyauniversity.org
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وێنەی کەسی

پرۆژەى داواكراو
كۆدى پرۆژە
ناوى پرۆژە
پسپۆڕى ووردى
داخوازيكار
نازناوى زانستى
بەش
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 .1زانيارى كەسى

ناوى سيانى
نازناو
جێندەر (رەگەز)
هاونيشتيمانێتى
ساڵی له دایک بوون

نێر

[]

مێ [ ]
هاونیشتیمانیەتی واڵتێكى تر(ئەگەر هەيە بينوسە)
(ڕۆژ/مانگ/ساڵ)

ئەدرێس
واڵت
شار
گەڕەك
ژ .خانوو
ژ .مۆبايل
ئيمەيڵ
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 .2خوێندنى پێشوو
زانكۆ

.3

كۆلێژ

بڕوانامە

پسپۆڕى

ساڵى
وەرگيران

ساڵى
تەواوكردن

كۆ نمرە

توانستى زمان

زمان (نووسین و ئاخاوتن)

ئاست

کوردی

ته واو [ ]

زۆرباش [ ]

مامناوەندی [ ]

نازانم [ ]

ئینگلیزی

ته واو [ ]

زۆرباش [ ]

مامناوەندی [ ]

نازانم [ ]

عەرەبی

ته واو [ ]

زۆرباش [ ]

مامناوەندی [ ]

نازانم [ ]

زمانى تر …..............
.4

ژ

توێژينەوە و باڵوكراوەى زانستى

ناونيشانى توێژينەوە

شوێنى باڵوكردنەوە ساڵى باڵوكردنەوەى
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.5

شوێنى كاركردن (ئەگەر هەبێ)

مێژووى کارکردن

شوێنى كاركردن

لێپرسراويێتى (پيشە) ناو و تەلەفۆنى شوێنی كار

لە  -تا

.5

پاكانە

ئایا له ژیانتدا به تاوانێکی خیانەت به کوردستان یان ئابڕووبەر یان مادده بێهۆشکەرەکان یان تیرۆر
سزای ماددی دراویت یان زیندانى كراويت؟
بەڵی 

نەخێر 

ئەگەر وەاڵمەکەت بەڵێ بوو ،کەی و هۆی سزاکه و جۆری سزاکه و شوێنی سزاکه لەخوارەوە بنووسه.
… ..................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................
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.6
ئەم پێداویستيانە دەبێت هاوپێچی فۆرمی داخوازینامە بکرێت .هەر كامێك لەمانە كەم بن داخوازينامەكە
پشتگوێ دەخرێ.
پێداویستیيەکان

هێما بەڵگەنامەی پێویست
بڕوانامەى دەرچوون بەكالۆريۆس بە نمرە (رەسەن)
بڕوانامەى دەرچوون ماستەر بە نمرە (رەسەن)
CV
فيدباكى دڵنيايى جۆرى بۆ دوو ساڵى رابردووى خوێندن
کۆپی ڕەنگاوڕەنگى ناسنامەى باری شارستانی و ڕەگەزنامە
پشتگيرى موختار
بەڵێننامەى دادنووس
( )٦وێنەى كەسيى ڕەنگاوڕەنگ
كارتى زانیاری (ئەگەرههبێت)
پشتگيرى دوو مامۆستا كە لە سااڵنى خوێندنى بەكالۆريۆس و ماستەر وانەيان بە داواكار گوتۆتەوە.
فەرمانبەر ،دەبێ الرينەبوونى فەرمانگەكەى هاوپێچ بكات ،لەگەڵ پوختەی راژەکەی.

Page 6 of 7

بەڵێننامە

.7

من که له خوارەوه واژوو دەکەم ئەم فۆرمەم که له پێنج الپەڕه پێکدێت بەتەواوی خوێندەوه ،لە رۆشنايى
ناوەڕۆكەكەى:








بەڵێن دەدەم که هەموو زانیارى و بەڵگەنامە هاوپێچەکانم دروستن و ڕاستن.
بەڵێن دەدەم که ئێستا من له خوێندنی بااڵ له هیچ زانکۆیەکی کوردستانی یان عێراقی وەرنەگیراوم و
تۆمار نەکراوم.
بەڵێن دەدەم که من له بەرنامەى تواناسازى يان هیچ زەمالەیەکی حکومەتی هەرێمی کوردستان یاخود
حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ ناوم دەرنەچووه یان تۆمار نەکراوه.
بەڵێن دەدەم که من پێشتر خوێندكارى خوێندنی بااڵ نەبوومه له زانکۆ حکومیيەکانی کوردستان و
عێراق .هەروەها له خوێندنی بااڵ ناویشم نەسڕاوەتەوه (تەرقین قەید نەکراوم).
بەڵێن دەدەم که ئەگەر ناوم دەرنەچوو ئەوا له دوای دوو مانگ بەراییەکانم وەربگرمەوە ،ئەگەرنا مافی
داواکردنەوەم نامێنێ.
بەڵێن دەدەم لە كاتى وەرگيرانم ،ئەگەر نەمتوانى خوێندنەكە تەواو بكەم ،تەواوى ئەو تێچووە داراييانە
بگێڕمەوە كە لە پرۆژەكە خەرجكراوە.
ئەگەر هەر بەڵگەنامەيەكى هاوپێچى پێشكەش كردنەكەم راست نەبوو ،يان ناڕاستیەک لەو بەڵێننامەیەم
دەرکەوت ،ئەوا خۆم بەرپرسیار دەبم و رازی دەبم به هەر ئیجرائاتێکى ياسايى که لەگەڵم دەکرێت.

ناوى سيانى …..................................
واژوو

…..................................

رێكەوت

…..................................
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