
 

 

 فۆرمی داواکردنی مینحەی نۆمیرۆس

 ی خوێندن ٢٠١٩/  ٢٠١٨بۆ ساڵی 

 پێشەکی :

مینحەی نۆمیرۆس، کۆمەکی دارایی پێشکەش بە تەنها یەک فێرخوازی نوێ و چەند دانەیەک فێرخوازی ئێستای زانکۆی ئەمریکیی 

بۆ  و لێهاتویی دەبەخشرێتە فێرخواز. ی پێداویستیی خوندن. لەسەر بنەما ٢٠١٩ – ٢٠١٨، بۆ ساڵی دەکاتسلێمانی  –عێراق 

 ەکرێت: کێبرکێیەکی توندی لەسەر د جێبون و تێچوی کتێبە. تکایە ئاگاداربە: مینحەکەدابینکردنی تێچوی خوێندن و تێچوی نیشتە

  فێرخوازی ئێستای زانکۆکە.دانە فێرخوازی نوێ و سێ یان چوار دانە دەبەخشرێتە تەنها یەک 

 

 شاییستەیی:

 ۆکە:انکفێرخوازی ئێستای ز یانفێرخواز ئەم مەرجانەی تێدا بێت، جا فێرخوازی نوێ بێت بۆ پێشکەشکردنی داوا، پێویستە 

 هێنابێت لەتاقیکردنەوەی بەکالۆریدا. ٪٨٠ ، دەبێت النی کەمفێرخوازی نوێ -

 .٢.٧نی کەم بریتی بێت لە یەال، کەڵەکەبوینمرەی فێرخوازی ئێستای زانکۆکە، دەبێت تێکڕای  -

دا )کۆرسی  ٢٠١٨دنی زانکۆیی خۆیەوە لەپاییزی نی کەم پێی خستبێتە ساڵی دوەمی خوێنیەفێرخوازی ئێستای زانکۆکە، دەبێت ال -

 (.میەسێ

 دەبێت هەمو ساڵێک داوا پێشکەش بکاتەوە.، مینحەکە سەرلەنوێ وەرگرتنەوەی بۆفێرخوازی ئێستای زانکۆکە،  -

 فێرخواز دەبێت لەچاالکیەکانی ناو زانکۆو دەرەوەی زانکۆ بەشداری بکات. -

 کۆمەکی داراییە.  ەب پێویستیتوانای سەلماندنی ئەوەی هەبێت کە  (دەکات داوای زانکۆکە کە شێوەیەی بەوفێرخواز دەبێت ) -

 

 رێنمایی :

تکایە دۆکیۆمێنتە هاوپێچکراوەکان بنێرە . تەنها داوا تەواو کراوەکان بەهەند وەردەگیرێن. تکایە ئەم داوانامەیەی خوارەوە پڕ بکەرەوە

. دەشتوانیت  "Numerus Group Scholarship" ئیمەیلەکەدا بنوسە تیبابە ، لەadmissions@auis.edu.krd بۆ ئەم ئیمەیلە 

 –کراو لەداوانامەکەو دۆکیۆمێنتەکان دەستەبەر بکەیت و بینێریت بۆ ئۆفیسی وەرگرتن لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق کۆپییەکی چاپ

 سلێمانی.

 

 دۆكیومێنت. ناوی _ دووانی ناوی  ناوبنێیت: سیستمە مئە پێیبە كانداواكراوه دۆكیۆمێنتە مووهە كە یوهلە وهرهدڵنیابە تكایە

 ،خشراوهبەپێنە تكەمینحە اڵمبە نۆمیرۆس یمینحە رگرتنیوه بۆ كردووه شپێشكە دواكاریت (٢٠١٨ )پایزی پێشوو رزیوه رگەئە

 داكەیڵەئیمە لە  admissions@auis.edu.krd :یڵەئیمە مئە بۆ بنێریت تكەداوانامە و یتبكە شپێشكە داواكاری دووباره توانیتده 

 . ٢٠١٩ هاریبە بۆ یتبكە شپێشكە داواكاریی وێتتەده دووباره كە بكە وهبە ئاماژه

  بكرێت. ژمارهە بۆ ت٢٠١٨ پایزی ینمره تاهە وهرهنوێبكە كانتنمره تێكڕای تكایە**
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واده دوا

  .جانیوەری ی١٢ داواكاریی شكردنیپێشكە بۆ 

 

لەadmissions@auis.edu.krd    بە بكە ندییوهپە تكایە شكردنپێشكە داواكاریی یربارهده پرسیارێك رهە یوهاڵمدانەوه بۆ

 ”Question, Numerus Group Scholarship“ بنوسە داكەیڵەئیمە تیبابە 

 

  تێبینییەکی گرنگ دەربارەی ساختەکردنی زانیاری لەپڕکردنەوەی ئەم داوانامایەدا :

هەر زانیارییەکی ناڕاست دەربارەی خۆت یان دەربارەی  بەیانکردنی ئێستای زانکۆکەوە: تکایە ئاگاداربەبەنیسبەت فێرخوازانی  **

 ێخانەوادەکەت ، دەبێتە هۆی تۆمارکردنی رابردویەک لەدژت لەڕێی ئۆفیسی راگری فێرخوازانەوە ، هەروەک دەشزانیت ، پاش س

 سلێمانی دەردەکرێیت.  –لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق دانە رابردوی تۆمارکراو ، 

  

 لەم ناڕاست زانیارییەکی هەر بەیانکردنی ئاگاداربە تکایەبەنیسبەت فێرخوازانی نوێوە / ئەوانەی داوای مینحەکە دەکەن:  **

 –یەکسەر بێبەشت دەکات لەپەیوەستبون بەزانکۆی ئەمریکیی عێراق  ، خانەوادەکەت دەربارەی یان خۆت دەربارەیداوانامەیەدا 

 سلێمانییەوە ، بۆ ئەمساڵ و بۆ داهاتوش.

 

 

 زانیاری دەربارەی فێرخواز-١

  

 وێنەیەیکی فۆتۆگرافی

 

 

  

 ی خوێندن ٢٠١٩/  ٢٠١٨مینحەی نۆمیرۆس بۆ ساڵی 

 بەرواری ئەمڕۆ : 

 ناوی یەکەم :

 لەقەب :

 )ساڵ(  )رۆژ(   )مانگ(    بەرواری لەدایکبون

 فێرخوازی ئێستای زانکۆکە     فێرخوازی نوێ 

 سلێمانی ،ژمارەی تایبەت بەوەرگیرانت لە : زانکۆی ئەمریکیی عێراق 

 سلیمانی بکەن( ،)فێرخوازانی نوێ دەبێت داوای وەرگیران پێشکەشی زانکۆی ئەمریکیی عێراق **

وێنەکەت 

 بدە 

 لێرە
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 واڵت

 ئەو شار / شارۆچکەیەی کە تیایدا لەدایک بویت:

  :قۆناغی دواناوەندیت تیادا خوێندوە )ئەگەر ئەم شارەی ئێستا نییە(ئەو شارەی کە 

 شار / یان شارۆچکەی نیشتەجێبونت لەئێستادا )ئەگەر ئەم شارەی ئێستا نییە( 

  نەخێر  بەڵێ  ئایا لەشاری خۆت هەڵکەندراویت و ئاوارەیت ؟

  نەخێر   مانی نیشتەجێ ببیت ؟ بەڵێسلێ –ئایا دەتەوێت لەخانەی فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکیی عێراق 

 :ژمارەی تەلەفۆن )نۆرماڵ(

  ژمارەی مۆبایل :

  :ئیمەیڵ )ئەگەر هەتە(

 

 بۆ فێرخوازانی ئێستای زانکۆکە :

 ؟هسلێمانی تەواو کردو، چەند کۆرسی خوێندنت لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق-١

 ؟ تێكڕای نمرەکانت-٢

  ؟بواری پسپۆڕیت -٣

  ؟اقیکردنەوەی بەکالۆریدالەتنمرەکانت -٤

 سلێمانی:، لیستی ئەو چاالکیانەی کە بەشداریت تێدا کردون لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق-٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /لیستی راهێنانی ناوخۆیی ، وەزیفە ، چاالکی )ناوی کۆمپانیا یان رێکخراو ، هەروەها ساڵ ( ی کارکردنت / یان بەشداریکردنت -٦

 لەدەرەوەی زانکۆ؟ یان کاری خۆبەخشیت ،

 

 



 
 

 هاوپێچکردنی سیڤیی تایبەتیی خۆت.-.٧

 بۆ فێرخوازانی نوێ:

   ناوی قوتابخانەکەت لەقۆناغی خوێندنی دواناوەندیتدا ؟-١

  نمرەکانت لەتاقیکردنەوەی بەکالۆریدا؟-٢

 سلێمانی ؟ –پالنت بۆ خوێندن لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق -٣

 جارێ دڵنیا نییم    ئەندازیاری     تەکنەلۆجیای زانیاری       کارگێڕیی کار  دیراساتی نێودەوڵەتی    

 

ان بەشداریکردنت ، یان کاری ی کارکردنت / ی لیستی چاالکی ، راهێنان ، وەزیفە )ناوی کۆمپانیا یان رێکخراو و ساڵ(-٤

 خۆبەخشیت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەردەست و ئامادەیە . هاوپێچکردنی سیڤیی خۆت ، ئەگەر-٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بۆ سەرجەم داواکاران:

بۆچی وا هەست دەکەیت کە ئەم مینحەیەت مسۆگەر کردوەو بەدەستت هێناوە ، ئەم مینحەیە چۆن هاوکاریت دەکات بۆ سەرکەوتن 

سلێمانی ، هەروەها چۆن هاوکاریت دەکات لەژیانی پیشەییتدا لەداهاتودا؟ تکایە ئاگادارمان بکە  –لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق 

سلێمانی ، هەروەها باسی بکە کە  –لەباکگراوندی خۆت ، وێرای خستنەڕوی پالنت بۆ خوێندن لەزانکۆی ئەمریکیی عێراق 

 خوێندنەکەت لەژیانی پیشەیی داهاتوتدا چۆنچۆنی بەکار دەهێنیت؟

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 .II زانیاری دەربارەی باوک 

 

 ەواو:ناوی ت

 بەرواری لەدایکبون:

 ی :بەرواری مردن  –کۆچی دوایی کردوە   –بێوەپیاوە   –هاوسەری تەاڵقداوە   –  هاوسەری هەیە

 )شەهادەی وەفات(

 

 کەسابەتی سەربەخۆ   –بێکار   –خانەنشین   –فەرمانبەر   باری کارکردنی ئێستای :

 (A)بەڵگەنامەی تایبەت بەکرێکەی( )نمونەی 

 

 ئەگەر فەرمانبەرە یان خانەنشینە :

  شوێنی کارەکەی )ناوی رێکخراو ، بەڕێوەبەرایەتی ، کۆمپانیا ... هتد( :

 

 ناونیشانی کاری ئێستای / دوایین کاری: 

 ناوی فەرمانبەر 

  ناونیشانی خاوەنکار

  شار:

  واڵت:

  :(نۆرماڵ) ژمارەی تەلەفۆن

  ژمارەی مۆبایل:

 :ئیمەیڵ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 .III زانیاری دەربارەی دایک 

 :تەواو ناوی

 :لەدایکبون بەرواری

 : یبەرواری مردن – کردوە دوایی کۆچی – ەبێوەژن – تەاڵقدراوە – هەیە هاوسەری

 

 سەربەخۆ یکار   – بێکار  – خانەنشین  – فەرمانبەر   : ئێستای کارکردنی باری

  : خانەنشینە یان فەرمانبەرە ئەگەر

  )ناوی رێکخراو ، بەڕێوەبەرایەتی ، کۆمپانیا ... هتد( : شوێنی کارەکەی

 

 ناونیشانی کاری ئێستای / دوایین کاری: 

 ناوی فەرمانبەر 

  ناونیشانی خاوەنکار

 شار: 

 واڵت: 

  ژمارەی تەلەفۆن )نۆرماڵ(:

 ژمارەی مۆبایل: 

 :ئیمەیڵ 

 

 .IV  بەشەدا خۆت پۆلێن مەکە()لەم  خوشک و براو هەر کەسێکی تری بەخێوکراو 

 خوشک و برا لەقوتابخانە / زانکۆ

  بەرواری لەدایکبون ناو
 تێچوی سااڵنەی خوێندن

خوێندنی حکومی یان 
   خوێندنی ئەهلی

بەرواری    ناوی قوتابخانە
  لەدایکبون

 ناو

     

     

     

     

     

 

 

 



 
 

  سەرجەم خوشک و برایان لەناو ماڵدا دایک و باوک و

  

 بەرواری لەدایکبون پەیوەستەگیی خێزانی ئاستی خوێندن پیشه داهاتی سااڵنە
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

  ژمارەی تێکڕای ئەندامانی خێزان لەناو ماڵدا )بەخودی خۆیشتەوە(

 

 

V زانیاریی دارایی 

 بخەرەڕوتکایە سەرجەم بڕە پارەکان بەدۆالری ئەمریکی 

 یان خۆتی باری دارای دەربارەی ناڕاست زانیارییەکی هەر بەیانکردنی ئاگاداربە تکایەبەنیسبەت فێرخوازانی ئێستای زانکۆکەوە:  **

 سێ پاش ، دەشزانیت هەروەک ، فێرخوازانەوە راگری ئۆفیسی لەڕێی لەدژت رابردویەک تۆمارکردنی هۆی دەبێتە ، خانەوادەکەت

 . دەردەکرێیت سلێمانی – عێراق ئەمریکیی لەزانکۆی ، تۆمارکراو رابردوی دانە

 لەم ناڕاست زانیارییەکی هەر بەیانکردنی ئاگاداربە تکایە: دەکەن مینحەکە داوای ئەوانەی/  نوێوە فێرخوازانی بەنیسبەت** 

 – عێراق ئەمریکیی بەزانکۆی لەپەیوەستبون دەکات بێبەشت یەکسەر ، خانەوادەکەت یان خۆتباری دارایی  دەربارەی داوانامەیەدا

  .داهاتوش بۆ و ئەمساڵ بۆ ، سلێمانییەوە

     نەخێر    بەڵێ خانوی خۆتانە ؟ 

   نەخێر    بەڵێ   ؟ کرێچین

 دۆالری ئەمریکی      سااڵنە چەند کرێخانو دەدەن

 : ییش نین ، تکایە رونی بکەرەوەەگەر خانوی خۆتان نییەو کرێچئ

 

 

 



 
 

 سەروەت و سامان و موڵک و ماڵ

   داهاتی سااڵنە بەدۆالری ئەمریکی: پاشەکەوت و ئەوراقی مالی 

 موڵک :

 موڵكشوێنی   رەقەمی موڵک   روبەری خەمڵێنراو

   

   

   

   

 

 ... هتد( کۆمپانیا بینا، )دوکان، کار

 خانو )خانوەکان(

  زەوی )زەویەکان( 

  

 موڵکەکانکۆی بەهای خەمڵێنراوی 

 کۆی ئوتومبێلەکانی خێزان )بەئوتومبێلە تایبەتیەکەی خۆیشتەوە(

بەهای خەمڵێنراوی  شوێنی دروستکردنی  ساڵ  –مۆدێلەکەی  خاوەنەکەی
 ئێستای

     

     

     

     

 

 کۆی بەهای خەمڵێنراوی ئوتومبێلەکانتان

 دۆالری ئەمریکی           کۆی بەهای خەمڵێنراوی هەمو سەروەت و سامانەکەتان :

  

پێویستە داهاتی خێزان دیاری بکرێت تەنانەت ئەگەر دایک و باوک  داهات و خەرجی خەمڵێنراوی سااڵنەی خێزان :

 بێکاریشبن.

 دۆالری ئەمریکی    دا :  ٢٠١٦کۆی داهاتی خەمڵێنراوی خێزان لەساڵ 

 ریکی ئەم دۆالری    :  دا ٢٠١٦ لەساڵ خێزان خەمڵێنراوی ییخەرج کۆی

 

 

 



 
 

 .VIII  راپۆرت دارایی کەسی 

وشەدا ، دەربارەی ئەوەی کە : بۆچی پێت وایە پێویستت بەکۆمەکی دارایی هەیە ، هەر  ٢٥٠تکایە رونکردنەوەیەک بنوسە لە 

 ۆرمەوە :فچاپ بکەیت و بیخەیتە دوتوێی ئەم رەوشێکی خێزانیی تایبەتییش لەئارادایە ئاماژەی پێ بدە ، دەکرێت رونکردنەوەکەت 

 

 

 دۆکیۆمێنتە داواکراوەکان:

 گرنگ : 

تکایە بەئاگابە لەپێشکەشکردنی ئەم دۆکیۆمێنتانەی خوارەوە لەگەڵ داواکەتدا ، یان خستنەڕوی هۆکار 

 پەڕەیەی خوارەوەدا .)هۆکارگەل( ی پێشکەشنەکردنی هەر دۆکیۆمێنت )دۆکیۆمێنتگەل( ێک لەم ال

 ش نەکردبوکەت پێشداواکەت بەناتەواو نادرێتە قەڵەم ئەگەر دۆکیۆمێنێت )دۆکیۆمێنتگەل( ێک

 خستبێتەڕو .    تپێشکەشنەکردنەکە بەمەرجێک هۆکار )هۆکارگەل(

  

 : (سجل التوظیفدۆسییەی فەرمانبەرێتی )-١

ەوە مۆرو ( صاحب العمل) کاریەن خاوەنخێزان ، کە لەالآ : بڕوانامەی دوایین موچەی وەزیفیی هەر ئەندامێکی فەرمانبەر لەئەندامانی 

هەروەها ناو و ئەدرەس و ژمارە تەلەفۆنی  ئیمزا کرابێت ، ناونیشانی وەزیفی و سااڵنی خزمەت و دەرماڵەکانی تێدا بەیان کرابێت ، 

 خاوەنکاری تێدا بەیان کرابێت .

ەئەندامە کاسبکارەکانی خێزان ، وێڕای پێشکەشکردنی ئەو ی تایبەت بەداهاتی هەر ئەندامێک ل  (Aب:پڕکردنەوەی )فۆرمی 

 . دۆکیۆمێنتانەی کە لەفۆرمەکەدا داواکراون 

و لەگەڵتدا دەژین ، پێویستە دۆکیۆمێنتی بڕواپێکراو پێشکەش  ساڵ بەرەو سەرە( ١٨ج:ئەندامە بێکارەکانی خێزان )ئەوانەی تەمەنیان لە 

 بکەن کە بیسەلمێنێت بێکارن .

 زەوی و وبەکرێگرتن و /  یان دۆکیۆمێنت )دۆکیۆمێنتگەل( ی خاوەندارێتیی هەر خانو ی ( گرێبەستگەل) گرێبەستنی پێشکەشکرد-٢

و داواکار خودیبازرگانی ، لەگەڵ پێشکەشکردنی بڕوانامەی یاسایی پشتڕاستکراوەی تایبەت بەسەرجەم سەروەت و سامانی  موڵکێکی

    .دەژین  ان کە لەگەڵیدائەو ئەندامانەی خێز

 کۆپیی ساڵنامەی )سەنەوی( سەرجەم ئوتومبێلەکانی خێزان .-٣

رەگەزی سەرەکیییە لەداواکەتدا ،  ئەم فۆرمە مەگەل( ی سەلماندنی موڵکییەت )لەالیەن دادگاوە پشتڕاست کرابێتەوە( .فۆر) فۆرم-٤

، دەتوانیت پڕی  کوردی و عەرەبیدەست دەکەوێت بەهەرسێ زمانی ئینگلیزی و   www.auis.edu.krd  لەسەر وێبسایتەکەمان

    بکەیتەوە .

 بڕوانامەی کەشفی حساب لەبانکەوە )ئەگەر هەبو( . -٥

 کۆپییەک لەگرێبەست )گرێبەستگەل( ی قەرز )ئەگەر هەبو( ، لەگەڵ سەرجەم دوکیۆمێنتەکانی تایبەت بەقەرزەکە .-٦

 بێت.کراتێچوی سااڵنەی خوێندنی تێدا تۆمار  ،کی خێزان( )بۆ هەر ئەندامێ زانکۆ یان لەقوتابخانە خۆناونوسکردن گرێبەستی-٧

 کۆپییەکی فۆرمی بایەعی .-٨



 
 

 مردبون . رکۆپییەکی شەهادەی وەفاتی باوک و دایک ئەگە-٩

 هەر دۆکیۆمێنتێکی تری زیادە کە بەکەڵكی داواکەی داواکار بێت لەوەرگرتنی کۆمەکی داراییدا.-١٠

 ی داواکار لەتۆفڵ .کۆپییەک لەلیستی نمرەی تاقیکردنەو-١١

 

 

 

 ئیمزاکان

 و تەواون ، بەپێی ئاگایی خۆم . لەڕێی ئیمزاکەمەوە ، بەڵێن دەدەم کە زانیارییە پێشکەشکراوەکانی ناو ئەم فۆرمە وردو دروست

 

  __________________ئیمزا 

 __________________بەرواری ئیمزاکردن 

 

 


