http://www.daad.de/in-country-programme-iraq
پرۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لە ڕێگەی
پەروەردەوە لە عێراق''
بە پێدانی سکۆڵەرشیپ  DAADو GIZپشتگیری دەرچوانی ئامادەیی دەکەن بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس.
پڕۆگرامەکە یارمەتی بەشداربووەکان دەدات کە خوێندنەکەیان بەسەرکەوتوویی تەواو بکەن ،بۆ ئامادەکردنیان بۆ بازاڕی
کار ،هەروەها هەلی پەیوەندی یەکتربینین بۆ خوێندکارەکان پێشکەشدەکات ،بۆ نموونە بە ڕێکخستنی چاالکییە
وەرزشییەکان.
پرۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' هەلەکانی ڕەخساندنی ئاشتی لە ڕێگەی پەروەردەوە لە عێراق'' سەرپەرشتی و
سپۆنسەردەکرێت لەالیەن وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری ئابووری و گەشەکردن ) (BMZو جێبەجێ دەکرێت
لەالیەن ڕێکخراوەکانی  GIZو DAADەوە.

ئامانجەکانی پڕۆگرامەکە
ئامانجەکانی پڕۆگرامەکە بریتیە لە هاندان و پشتگیریکردنی گەنجان بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانکۆ
گشتی و 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 سێ زانکۆ بەشدارەکان لە هەرێمی کوردستانی-عێراق.

پێوانە یارمەتیدەرەکان
لەگەڵ موچەی مانگانەدا ،هەڵگرانی سکۆڵەرشیپ پێویستە بەشداری بکەن لە پێوانەی هاوکارییەکان کە داڕێژراوە تا
یارمەتیدەربێت لە سەرخستنی خوێندکاران لە خوێندنەکەیاندا .پێوانەی زیاتری هاریکاری پێشکەشدەکرێت لە بابەتی گرنگی
پڕۆگرامەکەدا بۆ نموونە کۆرسی یارمەتیدانی هەڵگرانی سکۆڵەرشیپەکان لەگەڵ سکیڵەکانیان بۆ پشتگیری کردنیان بۆ چونە
ناو بازاڕی کارەوە هەروەها چاالکی دیکە وەک بنیاتنانی کۆمەڵگە یان ژیانێکی ئاشتیانە ( بۆ نموونە گفتوگۆو چاالکی
وەرزشی).

پڕۆگرامە فەندکراوەکان و دامەزراوە هاوبەشە بەشداربووەکان

لەم پڕۆگرامەدا،زیاتر لە  ٣٠سکۆڵەرشیپ پێشکەشدەکرێت لە سێ زانکۆی ناوخۆیی لە باکوری عێراق.
ئەم زانکۆیانەی خوارەوە بەشدارییان کردووە لە پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپەکەدا وەک دامەزراوە هاوبەشەکان:

زانکۆی سلێمانی:
کۆلێجی پەرستیاری

تەندروستی و کۆمەڵ

کۆلێجی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان

زانستی خۆراک و کۆنتڕۆڵی جۆری

کۆلێجی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان

کاری كشتوکاڵی و گەشەپێدانی ناوچەی گوندنشین ))ARD

کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری

بەڕێوەبردنی بازرگانی

کۆلێجی بازرگانی

زانستی کۆمپیوتەر

زانکۆی کاثۆلیک لە هەولێر:
کۆلێجی تەکنەلۆجیای زانیاری و زانستی کۆمپیوتەر

تەکنەلۆجیای زانیاری

کۆلێجی تەکنەلۆجیای زانیاری و زانستی کۆمپیوتەر

زانستی کۆمپیوتەر

زانکۆی سەاڵحەدین:
کۆلێجی زانست

زانستە ژینگەییەکان

کۆلێجی زانست

تەکنەلۆجیای زانیاری ( زانستی کۆمپیوتەر)

کۆلێجی کشتوکاڵ

زانستی خۆراک

کۆلێجی کارگێڕی و ئابووری

کارگێڕی

پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپەکان
لەخوارەوە ،دواکاری بۆ پێشکەشکردن ( بەشێوەی  )PDFبۆ هەر یەکێک لە زانکۆ بەشدارەکان پۆستکراوە .لە بەڵگەنامە
)(PDFە کاندا ،زانیارییە پێویستەکان بۆ پڕۆسەی پێشکەشکردن دەدۆزیتەوە.
پۆرتاڵی DAADدەکرێتەوە بۆ پێشکەشکردن لە ٢٤ی مانگی ئەیلوولی ٢٠٢١دا.
دواکات بۆ پێشکەشکردن بریتیە لە  ٢٥ی مانگی تشرینی یەکەمی .٢٠٢١

Current Calls for Application
•
•
•

University of Sulaimani: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]
Catholic University in Erbil: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]
Salahaddin University - Erbil: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]

Answers to frequently asked questions: FAQ (in English) [pdf-file]

Further Information
•
•

Video explaining the scholarship programme (in English)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (in English)

Contact person at DAAD headquarters
German Academic Exchange Service (DAAD)
ST35 – Joint Scholarship Programmes Middle East, North Africa
Ms. Anke Maria Meyer
Email: a.meyer@daad.de (Please send your E-Mails in English or German)
Tel.: +49 (0) 228 882-8982
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany
Contact person at DAAD IP in Erbil / KRI:
Louay Haji
Programme Officer | In-Country Scholarship Programme “Prospects for Peace through
Education in Iraq”
Email: haji@daad-iraq.org
Tel: +964 (0) 750 745 1862
German Academic Exchange Service (DAAD) Information Point in Erbil
ETTC, Newroz Street, Erbil
Kurdistan Region - Iraq
https://www.daad.de

