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

داواکاری پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپ ٢٠٢١
بۆ خوێندن لە زانکۆی سلێمانی

بەسپۆنسەری وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی
بۆ هاوکاری ئابووری و گەشەکردن )(BMZ

The application deadline will be announced in the application platform

ئامانجەکانی
پڕۆگرامەکە

ئامانجەکانی ئەم پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپە لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە
لە زانکۆ گشتی و عێراق'' بریتیە لە هاندان و پشتگیریکردنی گەنجان بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس
ناحکومیە دیاریکراوەکان .گروپی دیاریکراو بۆ سکۆڵەرشیپەکان خوێندکارە شایستەکانی ئامادەیین کە توشی کێشە و
بەربەستی ئابووری و کۆمەاڵیەتی دەبنەوە لە بەدەستخستنی بڕوانامەی بەرزتردا .بەتایبەت پێشکەشکارەکان لە
ڕەگەز و ئاینە جیاوازەکان ( کەمە نەتەوایەتییەکان) ،پەنابەرەکان ،ئاوارەکان و ئاوارە گەڕاوەکان ٥٠٪ .ی ئەم
سکۆڵەرشیپە دەدرێت بە ژنان.
بەم ئامانجەش ،سکۆڵەرشیپەکان دەبەخشرێت بۆ ماوەی چوار ساڵی خوێندنی بەکالۆریۆس لە بەشەکانی کشتوکاڵ/
زانستی خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری ،زانستە ژینگەییەکان،تەکنەلۆجیای زانیاری  ،ITکارگێڕی بازرگانی و
هەروەها زانستەکان لە بەشە پزیشکییەکاندا لە زانکۆ بەشدارەکان لە هەرێمی کوردستانی-عێراق.
ڕێکەوتن کراوە لەسەر ئەوەی کە ڕێکخراوی داد بە هاوکاری زانکۆی سلێمانی سکۆڵەرشیپ پێشکەشبکەن بۆ
پڕۆگرامە دیاریکراوەکانی بەکالۆریۆس.
لەم پڕۆگرامەدا،زیاتر لە  ٣٠سکۆڵەرشیپ پێشکەشدەکرێت لە سێ زانکۆی ناوخۆیی لە باکوری عێراق.
پڕۆگرامەکە سەرپەرشتی و سپۆنسەردەکرێت لەالیەن وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری ئابووری و
گەشەکردن ) (BMZو جێبەجێ دەکرێت لەالیەن ڕێکخراوەکانی  GIZو DAADەوە.
خەاڵتەکانی سکۆڵەرشیپەکان پشتدەبەستێت بە بەردەستبوونی فەندەکان.

پێویستیەکانی
پێشکەشکردن

پێشکەشکارەکان
•

پێویستە بەسەرکەوتوویی بڕوانامەی ئامادەییان بەدەست هێنابێت و بەم نمرانەی خوارەوە

•

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

•

پێویستە کۆنمرەی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی هەبێت کە پێویستە بۆ هەرپڕۆگرامێک لە ساڵی ٢٠٢١دا
(وەک ڕێبەرێکی سەرەتایی :لە ساڵی  ٢٠٢٠کەمترین کۆنمرەی پێویست لە تاقیکردنەوەی نیشتیمانی
بریتی بوو لە  ٨٨٪بۆ تەندروستی و کۆمەڵ ٦٢٪ ،بۆ زانستی خۆراک و کۆنتڕۆڵی جۆری٦٠.٠٢٧٪ ،
کاری كشتوکاڵی و گەشەپێدانی ناوچەی گوندنشین ) ٧٧.٤٪ ،)ARDکارگێڕی و بازرگانی و ٨٢.٩٦٧٪
بۆ زانستی کۆمپیوتەر).

•

پێویستە بەڕوونی دڵخۆشبن و ویستی بەهێزی خوێندنیان هەبێت

•

پێویستە زانیارییان هەبێت لەسەر زمانی ووتنەوەی کۆرسەکان

•

پێویستە هاواڵتی یان دانیشتووی هەمیشەیی عێراق بن یان وەک پەنابەر ناسێندرابن لە عێراق.

•

پێویستە بەشێک بن لە گروپە دیاریکراوەکان ( بەشێوەیەکی سەرەتایی سەر بە نەتەوەو ئاینە کەمینەکان
بن ،پەنابەربن ،ئاوارە گەڕاوەکان و ئاوارەکان کە ڕوبەڕووی بەربەستی ئابوری و کۆمەاڵیەتی
بوونەوە لە پەروەردەدا).

 – ST35پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان " هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' – داواکاری بۆ
پێشکەشکردن زانکۆی سلێمانی -چاپی ٢٠٢١/١٠

بەشە بەردەستەکان

پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' پشتگیری
خوێندن لەو بەشانەدا دەکات کە پەیوەندیەکی بەهێزیان بە گەشەی ناوخۆو بازاڕی کارەوە هەیە.
سکۆڵەرشیپەکان کە لە زانکۆی سلێمانی بەردەستن بۆ ماوەی چوار ساڵ بۆ خوێندنی بەکالۆریۆس:
کۆلێجی پەرستاری:
•

تەندروستی و کۆمەڵ

کۆلێجی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان:
•

زانستی خۆراک و کۆنتڕۆڵی جۆری

•

کاری كشتوکاڵی و گەشەپێدانی ناوچەی گوندنشین ))ARD

کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری:
•

بەڕێوەبردنی بازرگانی

کۆلێجی زانستەکان:
•

زانستی کۆمپیوتەر

شوێنی خاوەندارێتی

زانکۆی سلێمانی

ماوەو کاتی

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

دەستپێکردن

ئەوەی سکۆڵەرشیپەکەی بەردەوام بێت .سکۆڵەرشیپەکە دەستپێدەکات لە مانگی تشرینی دووەم بۆ مانگی کانونی
یەکەمی  ٢٠٢١لەگەڵ دەستپێکردنی کالسەکاندا.تکایە ئاماژە بدە بە دوایین ئاگاداری زانکۆکە لەبارەی یەکەم ڕۆژی
دەستپێکردنی دەوامەوە.

سکۆڵەرشیپەکە چی
لەخۆدەگرێت

سکۆڵەرشیپەکە ئەمانە لەخۆدەگرێت:
بڕگە

جۆری پارەدان

بڕەکەی

تێچووی خوێندن

ڕاستەوخۆ دەدرێت بە کۆلێجی

ىڕی پێویست و داواکراو

پەیوەست
سکۆڵەرشیپی مانگانە ( شوێنی

مانگانە

 ٢٠٠یۆرۆ

نیشتەجێبوون ،خواردن...هتد)
یەک جار بڕێک پارەی زۆر

یەک جار لە سەرەتای

ڕێگەپێدراوە بۆ ئامێرە

سکۆڵەرشیپەکەوە

 ٧٠٠یۆرۆ

دیجیتاڵییەکان وهاوشێوەکانیان
تکایە ئاگاداربە ،ڕەنگە یەکەم پارەوەرگرتن دوابکەوێت بەهۆی پڕۆسە کارگێڕییە پێویستەکان لەسەرەتای
سکۆڵەرشیپەکەدا .هەرچەندە ،دواتر پارەکان پێویستە سەرفبکرێن لەسەرەتای هەر مانگێکدا.
پارەسەرفکردنی سکۆڵەرشیپەکە لەالیەن ئەو بەشەوەدەبێت کە لێی دەخوێنیت .زانیاری زیاتر ڕادەگەیەنرێت دوای
وەرگرتنی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپەکە لە نامەی خەاڵتەکاندا.

سودی زیاتر

هەڵگران و خاوەنی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپی کوردستان " هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لە ڕێگەی پەروەردەوە لە
عێراق'' پێویستە بەشداری بکەن لە پێوانە هاوکارەکانی خوارەوە دیزاینکراوە بۆ یارمەتیدان و سەرخستنی
خوێندکاران لە خوێندنەکەیاندا:

 – ST35پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان " هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' – داواکاری بۆ
پێشکەشکردن زانکۆی سلێمانی -چاپی ٢٠٢١/١٠

•

وانەکانی زمان ( عادەتەن ئەو زمانەی کە پێویستە بۆ بەشی هەڵنژێردراو)

•

کۆرسی زیادە :سەرەتایەک بۆ کارە زانستییەکان

•

کۆرسی زیادە :میتۆدەکانی بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

•

پشتگیری گشتی خوێندن

•

ئەگەر پێویست بوو وانەی زیادە لەو بەشەی لێی دەخوێنیت

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 پشتگیری
کردنیان بۆ چونە ناو بازاڕی کارەوە هەروەها چاالکی دیکە وەک بنیاتنانی کۆمەڵگە یان ژیانێکی ئاشتیانە ( بۆ
نموونە گفتوگۆو چاالکی وەرزشی) .هەموو زانیارییەکانی تر لە بارەی پێوانە هاوکارەکان دەدرێت دوای وەرگرتنی
پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپەکە.

شێوازی
پێشکەشکردن

پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپەکە:
لینکی بۆ پالتفۆڕمی پێشکەشکردن لە پۆرتاڵی :DAAD

https://www.daad.de/surveys/385563?lang=en
The application deadline will be announced in the application platform
بەڵگەنامەکان بۆ پێشکەشکردن ( بە زمانی ئینگلیزی):
•

فۆڕمی پێشکەشکردنی  DAADبەگوێرەی داواکارییەکان ( بەردەستە لە پۆرتاڵی )DAAD

•

سیڤی

•

بڕوانامەی ئامادەیی کە لە پەڕاوی تۆمار وەرگیراوە.

•

ئەنجامی نمرەی تاقیکردنەوەی نیشتمانی ( یان هاوتای)

•

نامەی هاندان

•

فۆڕمی پێشکەشکردن '' زانیاری کەسی'' ( تکایە ئەم فۆڕمە بەکاربهێنە:فۆڕم)

•

ناوتۆمارکردن لە  UNHCRوەک پەنابەر ( ئەگەر گونجا؛ تکایە بەڵگەنامەکان هاوپێچ بکە بە لە فایلیکی
 PDFدا لەگەڵ فۆڕمی پێشکەشکردنی '' زانیارییە کەسیەکان'')

•

ئەگەر خاوەن پێداویستی تایبەتیت یان نەخۆشی درێژخایەنت هەیە ،تکایە بەڵگەیەک لەالیەن
دکتۆرەکەتەوە بهێنەو هەوپێچی بکە لەگەڵ پێشکەشکردنەکەت ( .ئەگەر گونجا؛ تکایە بەڵگەنامەکان
هاوپێچ بکە بە لە فایلیکی  PDFدا لەگەڵ فۆڕمی پێشکەشکردنی '' زانیارییە کەسیەکان'')

•

نامەی وەرگرتن بۆ زانکۆی پەیوەندیدار(دەکرێت دواتر بنێردرێت ،بەاڵم پێویستە پێشکەشبکرێت پێش
ئەوەی نامەی خەاڵتکردنی ڕێکخراوی  DAADبنێردرێت.

ئەگەر کۆمپیوتەرت نیە لەگەڵ ئەنتەرنێتی باش بۆ پێشکەشکردن و ناردنی داواکارییەکەت ،تکایە پەیوەندی بە خاتوو
ئەنکێ ماریا مەیەر بکە ) DAAD (a.meyer@daad.deهەموو هەوڵێک دەدات بۆ هاوکاری کردنت.

شێوازی هەڵبژاردن

لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا ،لێهاتوویی ئەکادیمی بەشداربووەکان ،چاالکییە زیادەکان ،هاندانەکانیان و هەروەها
زانیارییە کەسییەکانیان لەبەرچاو دەگیرێت.

 – ST35پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان " هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' – داواکاری بۆ
پێشکەشکردن زانکۆی سلێمانی -چاپی ٢٠٢١/١٠

هەموو پێشکەشکردنەکان هەڵدەسەنگێندرێن لەالیەن  DAADبەپێی بنەما فەرمییەکانی پێشکەشکردن .زانیارییە
کەسییەکانی پێشکەشکاران بەجیا هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت لەالیەن DAADەوە بەشێوەیەکی ناوخۆیی بە گفتوگۆ
لەگەڵ ڕێکخراوی  . GIZزانیارییەکان ڕەنگە دووبارە پشکنینەوەی بۆ بکرێت لەگەڵ پەیوەندییە نێوخۆییەکان وەک
 .UNHCRپێشکەشکارەکان کە دەردەچن لە پشکنینی فەرمی بەڵگەنامەکاندا ،داوایان لێدەکرێت بەشداربن لە
کۆنفرانسێکی ڤیدیۆیی لەگەڵ  GIZو DAADبۆ ڕونکردنەوەی هەر پرسیارێکی کراوە کە هەبێت لەسەر فۆڕمی
''زانیارییە کەسییەکان'' و بۆ پێدانی هەل بۆ پێدانی زانیاری زیاتر بەشێوەیەکی زارەکی.
ئەو داواکارییانەی کە پێویستیە فەرمییەکان تێدەپەڕێنن دەنێردرێن بۆ پێداچونەوەی ئەکادیمی بۆ هەڵسەنگاندنی ئاستی
ئەکادیمی .کاندیدە دیاریکراوە هەڵبژێردراوەکان چاوپێکەوتن ئەنجامدەدەن لەگەڵ لیژنەیەک کە ئەڵمانی و خەڵکی
ناوخۆشی تێدایە بە گفتوگۆ لەگەل ڕێکخراوی .GIZ
تکایە ئاگاداربە کە تەواوی پڕۆسەی دیاریکردنەکە بەزمانی ئینگلیزی ئەنجام دەدرێت.

پەیوەندی و
ئامۆژگاری

کەسی پەیوەندیدار لە :DAAD
خاتوو ئانکێ ماریا مەیەر
 -ST35پرۆگرامە هاوبەشەکانی سکۆڵەرشیپ لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،باکوری ئەفریقا
کارمەندی پایەبڵند
ئیمەیڵa.meyer@daad.de :
تەلەفۆن+49 (0) 228 882-8982 :
خزمەتگوزاری ئاڵوگۆڕی ئەکادیمی ئەڵمانی ()DAAD
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
http://www.daad.de

زانیاری زیاتر

وێبسایتی پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'':
http://www.daad.de/in-country-programme-iraq

ڤیدیۆیەکی ڕونکردنەوەیی لەبارەی پڕۆگرامەکە باڵودەکرێتەوە بەم زوانە لەو
وێبسایتەی سەرەوە.
پرسیارە زۆر کراوەکان

 – ST35پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان " هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لەڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' – داواکاری بۆ
پێشکەشکردن زانکۆی سلێمانی -چاپی ٢٠٢١/١٠

