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ۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستانرپ  

ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق''  ەلەکانی ڕەخساندنی'' ه  

 

 

  ٢٢٠٢داواکاری پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپ 

ۆلیک لە هەولێرثکابۆ خوێندن لە زانکۆی   

 

 

 بەسپۆنسەری وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی 

 (BMZ)بۆ هاوکاری ئابووری و گەشەکردن  

 

 ٢٦ی ئەیلوولی ٢٠٢٢پێشکەشکردن : دواکات بۆ 
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ئامانجەکانی  
 پڕۆگرامەکە 

ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە   هەلەکانی ڕەخساندنیئامانجەکانی ئەم پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپە لە کوردستان '' 

  لە زانکۆ  لە عێراق'' بریتیە لە هاندان و پشتگیریکردنی گەنجان بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس

گشتی و ناحکومیە دیاریکراوەکان. گروپی دیاریکراو بۆ سکۆڵەرشیپەکان خوێندکارە شایستەکانی ئامادەیین 

اڵیەتی دەبنەوە لە بەدەستخستنی بڕوانامەی بەرزتردا. بەتایبەت  کە توشی کێشە و بەربەستی ئابووری و کۆمە

پێشکەشکارەکان لە ڕەگەز و ئاینە جیاوازەکان ) کەمە نەتەوایەتییەکان(، پەنابەرەکان، ئاوارەکان و ئاوارە   

ی ئەم سکۆڵەرشیپە دەدرێت بە ژنان.٥٠گەڕاوەکان . ٪  

ار ساڵی خوێندنی بەکالۆریۆس لە بەشەکانی  بەم ئامانجەش، سکۆڵەرشیپەکان دەبەخشرێت بۆ ماوەی چو

، کارگێڕی  ITکشتوکاڵ/ زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری، زانستە ژینگەییەکان،تەکنەلۆجیای زانیاری 

 بازرگانی و هەروەها زانستەکان لە بەشە پزیشکییەکاندا لە زانکۆ بەشدارەکان. 

سکۆڵەرشیپ پێشکەشبکەن   کاثۆلیک ڕێکەوتن کراوە لەسەر ئەوەی کە ڕێکخراوی داد بە هاوکاری زانکۆی 

 بۆ پڕۆگرامە دیاریکراوەکانی بەکالۆریۆس. 

هەرێمی  زانکۆی ناوخۆیی لە   چوارسکۆڵەرشیپ پێشکەشدەکرێت لە   ٤٠زیاتر لە   لەم پڕۆگرامەدا،

 . کوردستانی عێراق

سەرپەرشتی و سپۆنسەردەکرێت لەالیەن وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری ئابووری و  پڕۆگرامەکە 

 ەوە. DAADو    GIZو جێبەجێ دەکرێت لەالیەن ڕێکخراوەکانی   (BMZ) گەشەکردن

 فەندەکان.  بەردەستبوونی خەاڵتەکانی سکۆڵەرشیپەکان پشتدەبەستێت بە 

  

بەشە  
 بەردەستەکان 

سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق''   پڕۆگرامی 

 پشتگیری خوێندن لەو بەشانەدا دەکات کە پەیوەندیەکی بەهێزیان بە گەشەی ناوخۆو بازاڕی کارەوە هەیە. 

 ۆس: سکۆڵەرشیپەکان کە لە زانکۆی کاثۆلیک بەردەستن بۆ ماوەی چوار ساڵ بۆ خوێندنی بەکالۆری 

 کۆلێجی زانستی کۆمپیوتەر و تەکنەلۆجیای زانیاری: 

 (IT)  تەکنەلۆجیای زانیاری •

 زانستی کۆمپیوتەر  •

  

شوێنی  
 خاوەندارێتی 

 زانکۆی کاثۆلیک  

  

پێویستیەکانی  
 پێشکەشکردن 

 پێشکەشکارەکان

 خوارەوە پێویستە بەسەرکەوتوویی بڕوانامەی ئامادەییان بەدەست هێنابێت و بەم نمرانەی  •

ساڵ لەمەوپێش لەکاتی   ٦پێویستە بە گشتی دەرچووبێت لە ئامادەیی، بەگشتی زیاتر نەبێت  لە  •

 . پێشکەشکردن
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پێویستە بۆ هەرپڕۆگرامێک  لە ساڵی  پێویستە کۆنمرەی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی هەبێت کە  •

 دا ٢٠٢٢

 ێویستە بەڕوونی دڵخۆشبن و ویستی بەهێزی خوێندنیان هەبێتپ 

 پێویستە زانیارییان هەبێت لەسەر زمانی ووتنەوەی کۆرسەکان •

هەرێمی  پێویستە هاواڵتی یان دانیشتووی هەمیشەیی عێراق بن یان وەک پەنابەر ناسێندرابن لە  •

 عێراق. کوردستانی 

پێویستە بەشێک بن لە گروپە دیاریکراوەکان ) بەشێوەیەکی سەرەتایی سەر بە نەتەوەو ئاینە   •

ەستی ئابوری و   ڕوبەڕووی  بەرب  ، ئاوارە گەڕاوەکان و ئاوارەکان کە پەنابەربن کەمینەکان بن،

 بوونەوە لە پەروەردەدا.(  کۆمەاڵیەتی  

  

ماوەو کاتی  
 دەستپێکردن 

. خوێندکار پێویستە پێشکەوتنێکی قایلکارانە نیشان بدات  ساڵ دەبەخشرێت ٤سکۆڵەرشیپەکان بۆ ماوەی 

تشرینی دووەم بۆ  سااڵنە بۆ ئەوەی سکۆڵەرشیپەکەی بەردەوام بێت. سکۆڵەرشیپەکە دەستپێدەکات لە مانگی 

لەگەڵ دەستپێکردنی کالسەکاندا.تکایە ئاماژە بدە بە دوایین ئاگاداری زانکۆکە   ٢٠٢٢مانگی کانونی یەکەمی 

 لەبارەی یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی دەوامەوە. 

  

سکۆڵەرشیپەکە  
 چی لەخۆدەگرێت 

 سکۆڵەرشیپەکە ئەمانە لەخۆدەگرێت: 

 بڕەکەی  جۆری پارەدان   ابەت ب

ڕاستەوخۆ دەدرێت بە کۆلێجی   تێچووی خوێندن 

 پەیوەست 

 ىڕی پێویست و داواکراو 

سکۆڵەرشیپی مانگانە )شوێنی  

 نیشتەجێبوون، خواردن...هتد( 

 یۆرۆ ٢٠٠ مانگانە 

یەک جار بڕێک پارەی زۆر  

ڕێگەپێدراوە بۆ ئامێرە  

 دیجیتاڵییەکان وهاوشێوەکانیان 

یەک جار لە سەرەتای  

 سکۆڵەرشیپەکەوە 

 یۆرۆ ٧٠٠

گرتن دوابکەوێت بەهۆی پڕۆسە کارگێڕییە پێویستەکان لەسەرەتای  تکایە ئاگاداربە، ڕەنگە یەکەم پارەوەر

 سکۆڵەرشیپەکەدا. هەرچەندە، دواتر پارەکان پێویستە  سەرفبکرێن لەسەرەتای هەر مانگێکدا.

پارەسەرفکردنی سکۆڵەرشیپەکە لەالیەن ئەو بەشەوەدەبێت کە لێی دەخوێنیت. زانیاری زیاتر ڕادەگەیەنرێت  

 . می سکۆڵەرشیپەکە لە نامەی خەاڵتەکاندادوای وەرگرتنی پڕۆگرا

  

ئاشتی لە ڕێگەی   هەلەکانی ڕەخساندنیهەڵگران و خاوەنی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپی کوردستان "  سودی زیاتر  

پێویستە بەشداری بکەن لە پێوانە هاوکارەکانی خوارەوە دیزاینکراوە  بۆ یارمەتیدان پەروەردەوە لە عێراق'' 

 خوێندکاران لە خوێندنەکەیاندا: و سەرخستنی 

 ژێردراو( ب وانەکانی زمان ) عادەتەن ئەو زمانەی کە پێویستە بۆ بەشی هەڵ •

 کۆرسی زیادە: سەرەتایەک بۆ کارە زانستییەکان •

 کۆرسی زیادە: میتۆدەکانی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە  •

 پشتگیری گشتی خوێندن  •

 یت ئەگەر پێویست بوو وانەی زیادە لەو بەشەی لێی دەخوێن  •

 

   زیاتر لەوانەش، هەڵگرانی سکۆڵەرشیپ پێویستە بەشداری بکەن لە لە پێوانەی هاوکارییە زیادەکان لە

بابەتی گرنگی پڕۆگرامەکە، بۆ نموونە کۆرسی یارمەتیدانی هەڵگرانی سکۆڵەرشیپەکان لەگەڵ سکیڵەکان بۆ  
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بنیاتنانی کۆمەڵگە یان ژیانێکی  پشتگیری کردنیان بۆ چونە ناو بازاڕی کارەوە هەروەها چاالکی دیکە وەک 

ئاشتیانە ) بۆ نموونە گفتوگۆو چاالکی وەرزشی(. هەموو زانیارییەکانی تر لە بارەی پێوانە هاوکارەکان  

 دەدرێت دوای وەرگرتنی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپەکە. 

  

شێوازی  
 پێشکەشکردن 

پێشکەشکردن بۆ وەرگرتن لە بەشەکە جیاوازە لە پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپەکە. پێشکەشکار پێویستە  

ە هەولێر، ئەو پەیوەندی و میتۆدانە بەکاربهێنە کە  ل  کاثۆلیکداواکاری پێشکەشبکات بۆ خوێندن لە زانکۆی 

ر   ث. زانکۆی کا )/https://cue.edu.krd/admission ( داواکراوە لەالیەن زانکۆکەوە 
ۆلیک لە هەولێ 

 خۆیان دوا مۆڵەتیان دیاریکردووە. 

 

  پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپەکە:

 https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en :  لینکی بۆ پالتفۆڕمی  پێشکەشکردن 

 .٢٦ی ئەیلوولی ٢٠٢٢ :DAADدوامۆڵەتی 

 

 بەڵگەنامەکان بۆ پێشکەشکردن ) بە زمانی ئینگلیزی(: 

 پڕکرابێتەوە.  ارییەکانبەگوێرەی داواک DAADفۆڕمی پێشکەشکردنی   •

 کارتی نیشتمانی/ مۆڵەتی مانەوە یان پاسپۆرت سکان بکە.  •

 ) ئەگەر بەردەست بێت لە کاتی پێشکەشکردن( بڕوانامەی ئامادەیی   •

 ( بەردەست بوو وەک پەنابەر/ ئاوارە ) ئەگەر  UNHCRناوتۆمارکردن  لە کارتی   •

ئەگەر خاوەن پێداویستی تایبەتیت یان نەخۆشی درێژخایەنت هەیە، تکایە بەڵگەیەک لەالیەن   •

 کردنەکەت.  دکتۆرەکەتەوە بهێنەو هەوپێچی بکە لەگەڵ پێشکەش

پێکراوە لە   ەیانلە بەشە دیاریکراوەکان کە ئاماژ بۆ وەرگیرانت  پشتگیری زانکۆ •

 دەستپێکی سکۆڵەرشیپەکە.( بدرێت پێش ) دەکرێت پێشکەشکردنەکەدا 

ئەگەر کۆمپیوتەرت نیە لەگەڵ ئەنتەرنێتی باش بۆ پێشکەشکردن و ناردنی داواکارییەکەت، تکایە پەیوەندی  

هەموو هەوڵێک دەدات بۆ هاوکاری    a.meyer@daad.de( DAAD (بە خاتوو ئەنکێ ماریا مەیەر بکە 

 کردنت. 

  

شێوازی  
 هەڵبژاردن

و   هاندانەکانیان ، چاالکییە زیادەکان ، ئەکادیمی بەشداربووەکانلە پڕۆسەی هەڵبژاردندا،  لێهاتوویی 

 لەبەرچاو دەگیرێت.  زانیارییە کەسییەکانیان هەروەها  

بەپێی بنەما فەرمییەکانی پێشکەشکردن.   DAADهەڵدەسەنگێندرێن لەالیەن   هەموو پێشکەشکردنەکان 

ەوە بەشێوەیەکی  DAADزانیارییە کەسییەکانی پێشکەشکاران بەجیا هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت لەالیەن  

. زانیارییەکان ڕەنگە دووبارە پشکنینەوەی بۆ بکرێت لەگەڵ  GIZناوخۆیی بە گفتوگۆ لەگەڵ ڕێکخراوی  

شکارەکان کە دەردەچن لە پشکنینی فەرمی بەڵگەنامەکاندا، . پێشکەUNHCRپەیوەندییە نێوخۆییەکان وەک 

بۆ ڕونکردنەوەی هەر   DAADو  GIZداوایان لێدەکرێت بەشداربن لە کۆنفرانسێکی ڤیدیۆیی لەگەڵ 

و بۆ پێدانی هەل بۆ پێدانی زانیاری    ''زانیارییە کەسییەکان''    فۆڕمی پرسیارێکی کراوە کە هەبێت لەسەر

 . زیاتر بەشێوەیەکی زارەکی 

 

کە پێویستیە فەرمییەکان تێدەپەڕێنن دەنێردرێن بۆ پێداچونەوەی ئەکادیمی بۆ   پێشکەشکارانەی ئەو 

هەڵسەنگاندنی ئاستی ئەکادیمی. کاندیدە دیاریکراوە هەڵبژێردراوەکان چاوپێکەوتن ئەنجامدەدەن لەگەڵ  

 . ەوە ڕێکدەخرێت DAADکە لەالیەن ی ی ناوخۆچاودێری ئەکادیمی  لە لیژنەیەک 

https://cue.edu.krd/admission/
https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en
mailto:a.meyer@daad.de
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فۆڕمی پێشکەشکردن بەردەستە بە زمانی ئینگلیزی، کوردی سۆرانی و عەرەبی. هەرچەندە، هەموو وەاڵمە  

نوسراوەکان پێویستە بەزمانی ئینگلیزی بنێردرێن. بۆ چاوپێکەوتنەکان وەرگێڕان لە نێوان ئینگلیزی، کوردی  

 کرمانجی و عەرەبی بەردەست دەبێت.  /  ین ی بادسۆرانی، کوردی 

  

پەیوەندی و  
 ئامۆژگاری

 : DAAD یکەر ەس  یگاەبار 

 خاتوو ئانکێ ماریا مەیەر 

 ( DAAD)  یمان ەڵئ  یمی کادەئ  ۆڕی وگ ڵئا یتگوزار ەخزم

ST35 - ژهەاڵتی ناوەڕاست، باکوری ئەفریقاۆپرۆگرامە هاوبەشەکانی سکۆڵەرشیپ لە ڕ 

 بنێرن( ئەڵمانی یان  ئینگلیزی ) تکایە ئیمەیڵەکانتان بە زمانی     a.meyer@daad.de ئیمەیڵ:  

  8982-882 228 (0) 49+تەلەفۆن: 

Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany  

 

 لە هەولێر:  DAADشوێن و کارمەندی  

 لە هەولێر  DAADئاڵوگۆڕی زانیاری و خزمەتگوزاری ئەکادیمی   ناوەندی 

 ''عێراق لە پەروەردەوە لەڕێگەی ئاشتی ڕەخساندنی هەلەکانی" : کارمەندی پڕۆگرام

 لوئەی حاجی 

 iraq.org-haji@daadئیمەیڵ: 

 1862 745 750 (0) 964+ :تەلەفۆن

 عێراق  ،، جادەی نەورۆز، هەولێر، هەرێمی کوردستان(ETTC) سەنتەری تەکنەلۆجیاو ڕاهێنانی ئەوروپی

  

وێبسایتی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی   زانیاری زیاتر 

 لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'': 

http://www.daad.de/in-country-programme-iraq 

 

  Link)-Frequently asked questions (PDFپرسیارە زۆرکراوەکان: 

 

mailto:haji@daad-iraq.org?subject=In-Country%20Scholarship%20Programme%20%22Prospects%20for%20peace%20though%20education%20in%20Iraq%22
http://www.daad.de/in-country-programme-iraq
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/st35_in-country_programme_iraq_call_for_scholarship_applications_faq.pdf

