
ئاشتی لە ڕێگەی   هەلەکانی ڕەخساندنیپرۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' 

 پەروەردەوە لە عێراق''

پشتگیری دەرچوانی ئامادەیی دەکەن بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس.  GIZو  DAADبە پێدانی سکۆڵەرشیپ 

خوێندنەکەیان بەسەرکەوتوویی تەواو بکەن، بۆ ئامادەکردنیان بۆ بازاڕی پڕۆگرامەکە یارمەتی بەشداربووەکان دەدات کە 

کار، هەروەها هەلی پەیوەندی یەکتربینین بۆ خوێندکارەکان پێشکەشدەکات، بۆ نموونە بە ڕێکخستنی چاالکییە 

 وەرزشییەکان.

سەرپەرشتی و   لە عێراق'' ئاشتی لە ڕێگەی پەروەردەوە  هەلەکانی ڕەخساندنیپرۆگرامی سکۆڵەرشیپ لە کوردستان '' 

و جێبەجێ دەکرێت   (BMZ) سپۆنسەردەکرێت لەالیەن وەزارەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی بۆ هاوکاری ئابووری و گەشەکردن

 ەوە.DAADو  GIZلەالیەن ڕێکخراوەکانی 

 ئامانجەکانی پڕۆگرامەکە 

لە زانکۆ   بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆسبریتیە لە هاندان و پشتگیریکردنی گەنجان بۆ ئامانجەکانی پڕۆگرامەکە 

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

ەز و  و بەربەستی ئابووری و کۆمەاڵیەتی دەبنەوە لە بەدەستخستنی بڕوانامەی بەرزتردا. بەتایبەت پێشکەشکارەکان لە ڕەگ

ی ئەم سکۆڵەرشیپە دەدرێت  ٥٠ئاینە جیاوازەکان ) کەمە نەتەوایەتییەکان(، پەنابەرەکان، ئاوارەکان و ئاوارە  گەڕاوەکان . ٪

 بە ژنان. 

بەم ئامانجەش، سکۆڵەرشیپەکان دەبەخشرێت بۆ ماوەی چوار ساڵی خوێندنی بەکالۆریۆس لە بەشەکانی کشتوکاڵ/ زانستی  

، کارگێڕی بازرگانی و هەروەها زانستەکان لە  ITانستە ژینگەییەکان،تەکنەلۆجیای زانیاری خۆراک و کۆنترۆڵی جۆری، ز

 عێراق.-زانکۆ بەشدارەکان لە هەرێمی کوردستانیسێ  بەشە پزیشکییەکاندا لە 

 پێوانە یارمەتیدەرەکان 

کان کە داڕێژراوە تا  یەکەن  لە پێوانەی هاوکاریب، هەڵگرانی سکۆڵەرشیپ پێویستە بەشداری لەگەڵ موچەی مانگانەدا

پێوانەی زیاتری هاریکاری پێشکەشدەکرێت لە بابەتی گرنگی   یارمەتیدەربێت لە سەرخستنی خوێندکاران لە خوێندنەکەیاندا.

بۆ پشتگیری کردنیان بۆ چونە   یانبۆ نموونە کۆرسی یارمەتیدانی هەڵگرانی سکۆڵەرشیپەکان لەگەڵ سکیڵەکان پڕۆگرامەکەدا

ناو بازاڕی کارەوە هەروەها چاالکی دیکە وەک بنیاتنانی کۆمەڵگە یان ژیانێکی ئاشتیانە ) بۆ نموونە گفتوگۆو چاالکی 

 وەرزشی(. 

 هاوبەشە بەشداربووەکان  دامەزراوە  پڕۆگرامە فەندکراوەکان و 

 ێ زانکۆی ناوخۆیی لە باکوری عێراق. سکۆڵەرشیپ پێشکەشدەکرێت لە س ٣٠لەم پڕۆگرامەدا،زیاتر لە  



 ئەم زانکۆیانەی خوارەوە بەشدارییان کردووە لە پڕۆگرامی سکۆڵەرشیپەکەدا وەک دامەزراوە هاوبەشەکان: 

 

 زانکۆی سلێمانی: 

 تەندروستی و کۆمەڵ کۆلێجی پەرستیاری 

 زانستی خۆراک و کۆنتڕۆڵی جۆری کۆلێجی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان 

 ( (ARDکاری كشتوکاڵی و گەشەپێدانی ناوچەی گوندنشین  کۆلێجی زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکان 

 بەڕێوەبردنی بازرگانی کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری 

 زانستی کۆمپیوتەر کۆلێجی بازرگانی 

 

 لە هەولێر:  ۆلیکثزانکۆی کا

 زانیاریتەکنەلۆجیای  کۆلێجی تەکنەلۆجیای زانیاری و زانستی کۆمپیوتەر 

 زانستی کۆمپیوتەر کۆلێجی تەکنەلۆجیای زانیاری و زانستی کۆمپیوتەر 

 

 زانکۆی سەاڵحەدین:

 زانستە ژینگەییەکان  کۆلێجی زانست 

 تەکنەلۆجیای زانیاری ) زانستی کۆمپیوتەر(  کۆلێجی زانست 

 زانستی خۆراک کۆلێجی کشتوکاڵ

 کارگێڕی  کۆلێجی کارگێڕی و ئابووری 

 

 : کۆده ۆیزانک

 کارگێڕی کاری کشتوکاڵ و گەشەپێدانی ناوچە گوندنشینەکان  کۆلێجی  کشتوکاڵ 

 زانستی  کۆمپیوتەر  کۆلێجی زانست 

 شیکاری نەخۆشییەکان کۆلێجی پزیشکی 

 کارگێڕی بازرگانی کۆلێجی کارگێڕی و ئابووری 

 

 پێشکەشکردن بۆ سکۆڵەرشیپەکان



( بۆ هەر یەکێک لە زانکۆ بەشدارەکان پۆستکراوە. لە بەڵگەنامە  PDFلەخوارەوە، دواکاری بۆ پێشکەشکردن ) بەشێوەی 

(PDF).ە کاندا، زانیارییە پێویستەکان بۆ پڕۆسەی پێشکەشکردن دەدۆزیتەوە 

 دا. ٢٠٢٢ یئاب ی مانگی   ١٨  دەکرێتەوە بۆ پێشکەشکردن لە  DAAD پۆرتاڵی

 . ٢٠٢٢ یلوول ەیئ ی٢٦ی مانگی  ٢٦دواکات بۆ پێشکەشکردن بریتیە لە  

   https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en ی:داواکار ینکیل

 

 

https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en

