
 

 ثيَطةيشتووةكان تازة زانكؤ ثةرةثيَداني بؤ (IREX) يَكخراوير هاوبةشيي ثرِؤطرامي

 

 ثوختة

 ثَيطةيشتووةكان تازة زانكؤ ثةرةثَيداني بؤ (IREX) ِرَيكخراوي هاوبةشيي ثرؤطرامي        
 هاوكاري لةِرَيي كوردستان هةرَيمي يآلبا لةخوَيندني ريفؤرم ثةرةثَيداني بؤ كاردةكات
 وانةوتنةوة ميتؤدةكاني ثةرةثَيداني و ئينطليزي زمانيثِرؤطرامي  ريفؤرمكردني تةكنيكي،

 ئةم لةرَيطةي. كوردستان هةرَيمي حكوميةكاني زانكؤ ئينطليزي زماني لةبةشةكاني
 هاوبةش ئةكادميي كاري بؤ دةبَيت بةردةواميان ثةيوةندي هةرَيم تازةكاني زانكؤ ثرؤطرامةوة،

 آلبا خوَيندني لةثةرةثَيداني بةشدارن كة ئةمةريكا يةكطرتووةكاني تةويالية زانكؤكاني لةطةَل
 .راقعَي لةكوردستاني

 

 :ثرؤطرامةكة ئاماجنةكاني

 بةهَيزكردني وانةوتنةوة، شَيوازي ثةرةثَيداني بؤ ئينطليزي زماني ستايف بةشداريكردني .1
  .توَيذينةوة ثةرةثَيداني و خوَيندنثِرؤطرامي 

 زانكؤكاني لةنَيوان نَيتوؤركيي يؤفَيشناَلثِر  كاري و هاوبةش ثةيوةندي بةستين  .2
 .هاوبةش ئةكادميي كاري بؤ ي كوردستانتازةكان زانكؤ و ئةمريكا

 و هةرَيم زانكؤكاني لةنَيوان لتوريةك ياريهؤش و هاوبةش لةيةكطةيشتين ثةرةثَيداني  .3
 .ئةمريكا زانكؤكاني

________________________  



 خوَيندني وةزارةتي لةئَيستادا هةرَيم، ساَلةي دةيان ثشتطوَيخراني و طؤشةطريكردن دواي        
 خوَيندني فؤرمكردنيير بؤ دةداتهةوَل ضاالكانة كوردستان هةرَيمي زانسيت توَيذينةوةي باَلاو

 خوَيندني هةلي نيدردةستةبةرك و كوردستان لةهةرَيمي ئةكادميي بواري ثةرةثَيداني و آلبا
 سةنتةري دةرةوةي كةوتونةتة جوطرافييةوة ةيتهةَلكةو لةرووي ناوضانةي ئةو بؤ زياتر

 ستايف زانكؤو دامةزراندنيكاريكردووة بؤ  آلبا خوَيندني وةزارةتي مةبةستة ئةمؤ ب. ثارَيزطاكان
 ئةم بؤ خوَيندن خزمةتطوزاري طةياندني بةمةبةسيت هةرَيم قةزاكاني لةزؤربةي ئةكادميي
 طرفيت روبةروي جوطرافييةوة هةَلكةوتةي بةهؤي ناوضانة ئةم ئةوةي سةرةِراي ئةمة ناوضانة،

 ثسثؤرو ستايف كةمي جار زؤر و ريفؤرم سةرةكييةكاني كَيشة لةضارةسةركردني بونةتةوة زياتر
 نةبووة كرانةوةيان هةلي يان ببةسنت نَيودةوَلةتي ثةيوةندي ثَيويست وةك نةتواندراوة هةروةها

  .هةرَيم تري  ثارَيزطاكاني سةنتةري زانكؤكاني وةك

 خؤيان لةثةرؤشي باس بةرَيوةرةبةران و ئةكادمييست زؤري َيذةيةكيديكةوة ر لةاليةكي       
 كة بةشَيوةيةك خوَيندنثِرؤطرامي لة طؤرانكاري بةمةبسيت تواناكانيان ثةرةثَيداني بؤ دةكةن
 شَيوازي ثةيرةوكردني هةروةها و بطوجنَيت نَيودةوَلةتييةكان باوةرثَيكراوة ستانداردة لةطةَل

 طةشةثَيداني بؤ يارمةتيدةرة رَيطةيةش ئةم كة سةنتةرة، كاردخوَين يداتَي كة وانةوتنةوة
 مةعريفة بةكارهَيناني كَيشةو ضارةسةركردني لة لَيهاتويي ِرةخنةيي، بريكردنةوةي
 سنورداري زؤرجار نايشارنةوة ئةكادميييةكان كةسة ئةمةش سةرةراي. تيكيثراك بةشَيوةيةكي

 تةكنيكييةكاندا لةبوارة ثَيويست ئةكادميي ستايف نةبووني و ئينتةرنَيت خزمةتطوزاري
 . ثرؤفيشناَليي و مرؤيي ثَيدانيةثةر لةبةردةم ترة لةمثةرَيكي

 كؤمةَلطةي لةطةَل ضاالك ثةيوةندييةكي دروستكردني بؤ كاردةكات ثرؤطرامة ئةم  خؤشبةختانة
 .عرياق كوردستاني باَلاي لةخوَيندني بةريفؤرم برةودان و نَيودةوَلةتي ئةكادميي

 

 (IREX)  دةربارةي



(IREX) فكري لةبوارةكاني ثةرةثَيدان بؤ كاردةكات خؤبةخشة نَيودةوَلةتي رَيكخراوَيكي 
 بةردةوامي ثؤزةتيظانةي طؤرانكاري نيدطةشةكر بةمةبةسيت داهَينةرانة ثرؤطرامي و ليدةرشيث

 سةرةكيةكاني ئامرازي بنياتناني بؤ دةدات ناوخؤييةكان دامةزراوة و كةس يارمةتي. جيهانيي
 ئازادو ميدياي بؤ بطرة خوَيندن يتلةضؤنَي هةر هاوضةرخ،و  زيندوو كؤمةَلطايةكي
 ثرؤطرامةكاني (IREXةوة )٨٦٩١ لةساَلي ةوةيدامةزراندني هةرلةكاتي. بةهَيز كؤمةَلطةيةكي

 .خستوةبةطةِر جيهان تيآلو ٨٢١ لة زياتر

 :بكة لينكة ئةم سةرداني زياتر زانياري بؤ

www.irex.org. 

 دةكريَتةوة كوردستان يتازةكان زانكؤ بؤ ()رِيَخراوي هاوبةشيثيَكردني ثرِؤطرامي

 ئاسيت بةرةوثَيشربدني بؤ ةداتد هةوَل تازةكان زانكؤ بؤ( ) ِرَيخراوي هاوبةشيثَيكردني ثِرؤطرامي
 تواناي و تةكنيكي يارمةتي ثَيداني و هاوكاريكردن لةِرَيطةي كوردستان لةهةرَيمي آلبا خوَيندني

 ةكانيئيطليزي لةبةشة وانةوتنةوة ِرَيطاكاني بةرةوثَيشربدني و ئينطليزي زمانيثِرؤطرامي  بةرةوثَيشربدني
 . كوردستان هةرَيمي يحكوميوكان لةزانكؤ

 كوردستان لةهةرَيمي ثَيطةيشتووةكان تازة زانكؤ بؤئةوةي كاردةكرَيت هاوبةشةوة ثِرؤذة ئةو لةِرَيطةي
 زانكؤكاني لةطةَل ئؤنالين ثةيوةندي و هاوكاريكردن لةِرَيطةي ثَيشكةوتوو بةهَيزو ثةيوةندي دةتوانن

 ئةم ثرؤطرامةكة. كودستان هةرَيمي زانكؤكاني ئاسيت وثَيشربدنيةبةر بؤ هاوكاردةبَيت ئةمةش ئةمريكا،
لةخؤدةطرَيت خوارةوة بوارانةي

 ضةند بؤ ئةجنامدةدرَيت لةهةولَير كة ؤذةية(، ر- ) كؤِرسَيكي: كراوة كشؤثيوؤر و تناسيآلهةخؤر.1
 دةكرَيت بابةتَيك ضةند تاووتوَيي تيايدا ئينطليزي، زماني ةكانييتيفاكةَل و لةبةش هةَلبذَيردراو زانكؤيةكي

.ئينطليزي زماني يةكانييلةفاكةَلت وانةوتنةوة ِرَيطاكاني داِرشتين و خوَيندنثِرؤطرامي  شَيوازي: لةوانة



 تازة زانكؤ بؤ لةعَيِراقِرَيخراوي هاوبةشيثَيكردني ثِرؤطرامي: ئؤنالين سيكؤر.2
 بدات تةواو زانياري كشؤثةوةوؤر و ئؤنالين سيكؤر لةِرَيطةي ةداتهةوَلد كوردستان لة ثَيطيشتووةكان

. خوَيندن تازةي ثةيِرةوي بةبريؤكةو زانكؤكان ئاشناكردني و خوَيندن ئاسيت بةرةوثَيشربدني بؤ بةزانكؤكان
 خَيرا، تاقيكردنةوةي دروستكردني:لةوانة دةكرَيت لةبارةوة طفتوطؤيان بابةتَيك ضةند سانةداكؤر لةم

 بؤ ئؤنالين سةرضاوةي بةئاستةجياوازةكان، وانة وتنةوةي هةروةها ثؤل، بةِرَيوةبردني زمان، فَيركردني
 تؤِرة بةكارهَيناني دروست، هةَلسةنطاندني جَيبةجيكردني َيزمان،ر و نوسني خوَيندنةوةو ركردن،فَي

زانسيت ئاسيت بةرةوثَيشربدني و فَيركردن لةبواري جؤربةجؤرةكان ةِرةماَلث و ةكانييةتيآلكؤمة

 زانكؤ بؤ لةعَيِراقِرَيخراوي هاوبةشيثَيكردني ثِرؤطرامي: ئةمريكا دامةزراوةكاني و زانكؤ.
 ثِرؤطرامَيكي لة بةشداردةبَيت هةَلبذَيردراوةكان بةشة و فاكةَليت لةِرَيطةي كوردستان، لة ثَيطيشتووةكان تازة

 ِرَيطاتايبةتةكاني وثَيشربدنيةبةبةر تايبةت طشتيةكاني بابةتة باسكردني بؤ هةفتةيي(، ) ئاستبةرزي
 ناوةوةي زانكؤكاني ذينطةي لةطةَل تدةبَي هاوتا وانةووتنةوةكة سرتاتيذي .خوَيندنثِرؤطرامي   وانةوتنةوةو

 ناو ثِرؤطرامةكاني تةكنةلؤجياو و ئينتةرنَيت بةكارهَيناني سرتاتيذي توَيذينةوةو ئةجنامداني هةروةها.توآل
 و تاكةكةسي كاركردني ماوةي سيمينار، ِرَيكخستين:لةوانة تلةخؤدةطرَي كبوارَي ضةند ئةمةش ثؤل،

 ئينتةرنَيت لةسةر اهَينانر ئةمريكا، ةكانييتيفاكةَل اوَيذكارير ضاودَيري لةذَير وانةوتنةوة طروث، بةشَيوةي
ايتةكنةلؤذ و

 بةرةوثَيشربدني و اهينانر سةرضاوةي ئةمريكيةكان ةوبةشداربو دامةزراوة زانكؤو :ثِرؤطرامةكة كؤتايي. 4
 كيبابةتَي ضةند ئةمريكا لةدامةزراوةكاني بةشداربوون لةماوةي .هاوبةشةكانيان لةطةَل هاوبةش كشؤثيوؤر

 بؤ طةِرانةوةيان لةكاتي بؤئةوةي اقعَير هاوبةشةكاني بةزانكؤ داربَيت ثةيوةندي كة هةَلدةبذَيرَيت دياريكراو
ثَيبدرَيت ثةرةيان اقعَير

بةشداربوون:  يمةرجةكان

تَيدابَيت: خوارةوةي الي مةرجانةي ئةم دةبَيت داواكار

 ثِرؤطرامةكة بؤ ثَيشكةشكردن داواكاري لةكاتي ،تبَي اقعَير كوردستاني هةرَيمي دانيشتووي



  كؤتايي بةرواري لةتةواوبووني بةر ناردنيان طرامةكةوثرؤ ةكانييداواكاري تةواوكردني 
 ثَيشكةشكردن

  بكات ثَيطفتوطؤي  و بنوسَيت بةباشي بتوانَيت و بزانَيت بةباشي ئينطليزي زماني

 بةدةستبهَينَيت(جؤري ) ظيزاي بتوانَي

 ي٢ و ١ مانطي لةبةرواري كة تناسيآلهةخؤر كشؤثيوؤر لة بةشداربَيت بتوانَيت دةبَيتبةشداربوو 
بةِرَيوةدةضَيت لةهةولَير ٢١١٢

  ٢١١٢ ي٦ مانطي بؤ ٢ لةمانطي بكات ئؤنالين سيكؤرلة بةشداري بتوانَيت تدةبَي بةشداربوو

  و٧ لةمانطي هةفتة٣ بؤماوةي ئةمريكي لةزانكؤيةكي بةشداربَيت بتوانَيت تدةبَي داربووشبة 
/٢١١٢ 

  لةهةولَير كة كشؤثوؤر و انسكؤنفر و لةثِرؤطرام بكات بةشداري بتوانَيتدةبَيت  بةشداربوو 
. ٢١١٢ ي٩ و ٨ لةمانطي بةِرَيوةدةضَيت

  ئةمريكيةكان لةزانكؤ هَيناوة بةدةسيت بةهرانةي و زانياري ئةو بتوانَيت تدةبَي بةشداربوو  
 طفتوطؤي و كشؤثوؤر بةئةجنامداني هاوبةشةكانيان لةطةَل بكات جَيبةجَي بةرنامةكان تبتوانَي

 هاوبةش

   ياريدةدةر مامؤستاي يان  مامؤستاثَيويستة بةشداربوو ئيشَيكي تةواوي هةبَيت بةناونيشاني 
كوردستان كة لةخوارةوة هةرَيمي و زانكؤ باوةِرثَيكراوانةي لةيةكَيك لةبةشةكاني زماني ئينطليزي لة

ناويان هاتووة:

 دهؤك زانكؤي

 طةرميان زانكؤي

 هةَلةجبة زانكؤي

 كؤية زانكؤي



 ِراثةِرين زانكؤي

 سؤران زانكؤي

 سلَيماني زانكؤي

 سةالحةددين زانكؤي

 زاخؤ زانكؤي

نناكرَي قبوَلكردن ليذنةي ئاراستةي تَيدانةبَيت سةرةوةيان مةرجانةي ئةو انةييداواكاري ئةوتَيبيين / 

 زانكؤ بؤ لةعَيِراقِرَيخراوي هاوبةشيثَيكردني لةثِرؤطرامي بةشداربوون كةثَيشرت بةشداربووانةي ئةو
ثَيشكةشبكةن داواكاري ناتوانن( -) لةساَلي لةكوردستان ثَيطيشتووةكان تازة

 بؤ ِرَيكخراوةكة ثَيشرِبكَييةكي لةهةر بةشداربن ناتوانن  ِرَيكخراوي ئَيستاي نوَينةراني و فةرمانبةران
(.برا يان خوشك منداَل، وباوك، دايك هاوسةر،)  وةك زانيانخَي ئةنداماني و نزيكةكان كةسة

(وبداترو تَيدا طؤِرانكارييان كةم كةم لةوانةية بةروارةكان) :طرامةكةثِرؤ بةرواري

  ثَيشكةشكردن دواكاتي ٢١١٢ ي١١ مانطي ي٩

سةرجنةكان و يداواكار هةَلبذاردني بةرواري ٢١١٢ ي ١٢ مانطي ي٢

 ِرؤذ( -) ماوةي ئةجنامدةدرَيت لةهةولَير كة تناسيآلهةخؤر كشؤثيوؤر ٢١١٢ ي٢ و ١ مانطي
دةخاَينَيت

دةخاينَيت ِرؤذ( ١٢-١٢) ماوةي بؤ  بةِرَيوةدةضَيت ئؤنالين سيكؤر ٢١١٢ ي٦ تا ٢ مانطي

دةدرَيت ئةجنام ئةمريكي دامةزراوةيةكي سةرجنةكاني و هةَلبذاردن ٢١١٢ ي٧ و ٦ مانطي

دةخاَينَيت( هةفتة ٣) ماوةي بؤ ئةمريكي ئينستيتيوتي زانكؤي ٢١١٢ ي٨ و ٧ مانطي

 .لةهةولَير ِرَيكخراوةكة كؤتايي وؤِركشؤثي و كؤنفِرانس ٢١١٢ ي٩ و ٨ مانطي



 

هةَلبذاردن مةرجةكاني

 داواكاران كة دةبَيت ئارةرزوومةندانة و ِروونو  تةواو دواكاريي ثَيشكةشكردني لةِرَي هةَلبذاردن 
َيننهبةدةستب لةثِرؤطرامةكةدا ئاماجنةكانيان تدةيانةوَي

  كاريطةربَيت و طوجناوبَيت كة بةجؤرَيك لةزانكؤكان انيبةرثرسيارَيتي و بةشداربووان كاري شوَيين 
ثِرؤطرامةكانيان شتيندار لةطةَل

  بةِرَيوةدةضن لةدامةزراوةكاندا كة اهَينانر سةكانيكؤرلة سودمةنددةبن داواكارةكان

  بةشداربن باش بةشَيوةيةكي بؤئةوةي دةردةبَيت يارمةتي داواكارةكان ئينطليزي زماني ئاسيت 
 ئةمريكا كشؤثةكانيوؤر لةسيمينارو

  سيارةكانيانةوةثربة ثةيوةنديدارة داواكارةكان ميآلوة

ثِرؤطرامةكة دارايييةكاني ةييارمةتي

كشؤثوؤر شوَيين بؤ لةشوَينةكانيانةوة بةشداربووان سةفةري كرَيي 

كشؤثةكانداوؤر لةماوةي  خواردنمانةوةو  شوَيين دابينكردني  

دابيندةكةن خوارةوة يارمةتيانةي ئةم ئةمريكا زانكؤكاني هاوبةشيكردني بؤ

 ثِرؤطرامةكة ةكانييضاالكي كارو ماوةي بؤ() ظيزاي دابينكردني 

هاوبةشةكانيان زانكؤ  بؤ خؤيانةوة لةشوَيين بةشداربووان طةشيت  

نةخؤشكةوتن و ووداور قةرةبووكردنةوةي  

نةكراو ضاوةِروان ثَيشهاتي و ذةمةخواردن بؤ  $٢١ ِرؤذانةي يارمةتي و طرتن بةكرَي خانوو 



لةواشنتؤن كؤتايي و دةستثَيك كشؤثيروؤ  

ثَيشكةشكردن بؤ َينمايير

.وةرناطريَيت ناتةواو فؤِرمي تةواوةوة، بةزانياري فؤِرمةكة تةواوكردني

طرنطةكان ةيزانياري١

 باش سيظيةكي نوسيين هةروةها وي ثيشةكة و بوون نيشتةجَي شوَيين لةسةر زانياري و تةواو ناوي


