مةرج و رِيَنمايية طشتييةكاني ثرِؤطرامي مةرحةبا:

َةت بؤ ثيَشكةشكردني داواكاري  ٧١١٢/ ١١ / ٧٢ :تا ٧١١٢ /١/ ١٧
دوا مؤل
دةربارةي ثرِؤطرامةكة:
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مةرحةبا ثرِؤذةيةكة دةكةويَتة ضوارضيَوةي كاري ثرِؤطرامةكاني(  ، (Erasmus Mundusئاماجني ثرِؤطرامةكة بؤ بةهيَزكردن و
باشرتكردني ثةيوةنديةكاني نيَوان ئةوروثاو وآلتاني ئيَران ،عيَراق و يةمةن لةبواري خويَندني باآلدا ،لةرِيَطةي ئةم ثرِؤطرامةوة دةتوانريَت
َوطؤرِي خويَندكارو ستايف زانكؤكان ئةجنامبدريَت لةنيَوان زانكؤ بةشداربووةكاندا .لةرِاطةياندني ئةجمارةي ثرؤطرامةكةدا ضوارضيَوةي
ئال
َوطؤرِي خويَندكاران و ستاف لةوآلتاني ئةوروثا بؤ ئيَران و عيَراق ،و لة ئيَران و عيَراق و يةمةنةوة
كاري ثِرؤطرامةكة خؤي دةبينيَتةوة لةئال
بؤ وآلتاني ئةوروثا.
داواكاران ثيَويستة مةرج و رِيَنمايية سةرةكييةكان بةوردي خبويَننةوة بةرلةوةي داواكاري ثيَشكةش بكةن.

مةرجة طشتييةكاني ثيَشكةشكردن:
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بؤ ثيَشكةشكردني داواكاري بؤ ثرؤذةي مةرحةبا ،ثاَليَوراوان دةبيَت ئةم مةرجانةي الي خوارةوةيان تيَدابيَت:


َطري رةطةزنامةي يةكيَك لةوآلتة ئةوروثييةكان بيَت يان ناسنامةي ئةو وآلتانةي هةبيَت كة شياون بؤ
ثيَويستة داواكار هةل
بةشداريكردن لةثرِؤطرامةكةدا.



دةبيَت زانياري تةواويان هةبيَت لةسةر زماني بةكارهاتوو لةو زانكؤيةي داواكاري ثيَشكةش دةكةن ،تةنيا برِوانامة
َطةنامة بؤ ثشت راستكردنةوةي زانيارييةكان.
رةمسييةكان قبولَ دةكريَن وةكو بةل



سةبارةت بةو كانديدانةي لةوآلتة ئةوروثيةكان نني :دةرفةت نادريَت بةو كةسانةي كة زياتر لة  ١٧مانط خويَندن و كارةكانيان
لةوآلتيَكي ئةوروثي بةسةربردووة ،ئةم ياساية بةشداربواني طروثي ( )3و ستايف ئةكادميي ناطريَتةوة.

 -3طروثةكان
ثرِؤذةي مةرحةبا رِيَطة بةو بةشداربووانة دةدات كة سةر بةو( )3طروثانةي الي خوارةوةن:
َبذيَردراون لةيةكيَك لةو زانكؤيانةي كة لةثرِؤذة هاوبةشةكةدا
َكي ئةو وآلتانةي كة لةثيَشربِكيَكةدا هةل
طروثي يةكةم  (TG1) :بؤ خةل
َةكةن.
تؤماركراون و سةر بةكؤمةل

طروثي دووةم  (TG2):ناردني كانديدةكان لةئةوروثاوة بؤ عيَراق و ئيَران و يةمةن دةبيَت ،و بةثيَضةوانةشةوة لة ئيَران و عيَراق و يةمةن
َطري برِوانامةي زانكؤيي بن و يان برِوانامة ئةوروثيةكانيان هاوتاكرابيَت(،وآلتاني عيَراق و
بةرةو ئةوروثا ،داواكاراني ئةم طروثة دةبيَت هةل
ئيَران و يةمةن بةشدارنني لةم هاوبةشي ثيَكردنةدا.
طروثي سيَيةم  (TG3) :تةنها كانديدة عيَراقي و ئيَراني و يةمةنيةكان دةتوانن بؤ ئةم طروثة داواكاري ثيَشكةش بكةن .نةتةوةكاني
دةرةوةي وآلتة ئةورووثييةكان ،كة شياون بؤ بةشداريكردن لةطروثةكةدا ،بؤ ئةو كانديدانةي كة لةبارودوخيَكي هةستياردان لةبةرهؤكاري
َطةي باوةرِثيَكراو كة لةثاَليَوراوةكان داواكراوة.
سياسي و كؤمةآليةتي بةبةل

بةثشتبةسنت بةناسنامةي بةشداربووان ،ثاَليَوراوان دةتوانن تةنيا داواكاري ثيَشكةش بكةن بؤ طروثي تايبةت بةخؤيان بةجؤريَك:
•

كانديداني وآلتة ئةوروثييةكان ناتوانن داواكاري ثيَشكةشبكةن بؤ طروثي ئاماجني (TG3) ٣

•

كانديداني وآلتي يةمةن ناتوانن داواكاري ثيَشكةشبكةن بؤ طروثي ئاماجني (TG1)١

 -4بوارةكاني خويَندن:
 بةكالؤريؤس
 ماستةر
 دكتؤرا
 ثؤست-دكتؤرا
 خولي كورختايةني راهيَنان بؤ ستايف ئةكادميي و كارطيَرِي
بةهةذماركردني ئةو ئاستانةي سةرةوة ،ثيَويستة ثاَليَوراوان ئةم مةرجانةي الي خوارةوةيان تيَدابيَت:
 ثاليَوراواني خويَندني بةكالؤريؤس :ثيَويستة النيكةم ساَليَكي خويَندنيان تةواوكردبيَت لةزانكؤكةي خؤيان.


َطري برِوانامةي بةكالؤريؤس بن.
ثاَليَوراواني خويَندني ماستةر :ثيَويستة هةل



َطري برِوانامةي ماستةر بن.
ثاَليَوراواني خويَندني دكتؤرا :ثيَويستة هةل



ثاَليَوراواني خويَندني ثؤست-دكتؤرا :ئةم كانديدانة ثيَويستة ثةيوةندي بةسةرثةرشتيارةكانيانةوة بكةن لةو زانكؤيانةي كة
دةيانةويَت تيَيدا تويَذينةوةكانيان ئةجنامبدةن بؤئةوةي نامةي رِةزامةندي ثيَشرت وةربطرن .لةهةنديَك لةزانكؤكان وةرطرتين
رِةزامةندي ثيَشوو لةسةرثةرشتيار بؤ خويَندني دكتؤرا يان ثؤست-دكتؤرا بةمةرجي ثيَشوةخت لةبةرضاودةطريَيت بؤ وةرطرتين
رِةزامةندي لةو زانكؤيةي كة دةتةويَت دريَذة بةخويَندن بدةي.



ستايف ئةكادميي /كارطيَرِي :هةردوو ستايف ئةكادميي و كارطيَرِي ثيَويستة ثةيوةندي بةهاوبةشةكانيانةوة بكةن لةزانكؤكةدا بؤ
ئةوةي بةثيَي رِيَنمايي و ثالني خويَندني تايبةت بةو زانكؤية ثالني خويَندن و ئيش و كارةكانيان دابنيَن.

 -5دةرفةتةكاني خويَندن:

لةخوارةوة ذمارةو ماوةي هةريةكة لةدةرفةتةكاني خويَندن خبويَنةوة .ثيَويستة هيَلَ بةذيَر ماوةي دريَذي خويَندندا بهيَنريَت بةجؤريَك
َبذيَريَت بؤ ئةو
َبذاردن لةوانةية كةمرتين ماوة ( ٦مانط) هةل
(ماوةي  ١١ماناط بؤ بةكالؤريؤس و  ٣٢مانط بؤ دكتؤرا) ،ليذنةي هةل
كانديدانةي كة لةهةر حالةتيَكدابيَت دةتوانن رِيَنماييةكاني خويَندن جيَبةجيَبكةن .ماوةي خويَندني ماستةر لة  ١١مانطةوة ةلوانةية
كةمبكريَتةوة بةثيَي ثرؤطرامي ئةو زانكؤيةي كة خويَندنةكةي تيدا بةرِيَوةدةضيَت.

دوامؤلةت بؤثيَشكةشكردن ٧١١٢/١/١٧
لةدواي ئةو بةروارة هيض داواكاريةك وةرناطرييَت:

َطةنامة داواكراوةكان:
 -6بةل
َطةنامانةي خوارةوة بنيَرن لةكاتي ثركردنةوةي فؤرمةكةدا بةثيَي ئةو ئاستةي كة تيَيدا دةخويَنن:
ثاَليَوراوان ثيَويستة ئةم بةل
بؤ ثاَليَواراوني خويَندني بةكالؤريؤس:
ويَنةيةك لةثاسثؤرت
سي ظي كةسي بةشيَوةي )(European CV- Europass
برِوانامةي زمان
نامةي ئارةزوكردني خويَندن لةو زانكؤيةي دةتةويَت بؤي بضيت.
برِوانامةي بةمنرةي قؤناغي بةكالؤريؤس
ناوي تةواي ثرِؤطرامي خويَندني قؤناغي بةكالؤريؤس كة تؤ دةتةويَت لةو زانكؤية بيخويَنيت كة بؤيدةضيت ،تكاية سةيري
ئةو دةرفةتانة بكة كة لةاليةن زانكؤكانةوة بةخشراون بؤ خويَندني بةكالؤريؤس بؤئةوةي تةواوي زانيارييةكانت بةشيَوةيةكي
َدةكريَتةوة.
دروست داخلبكريَت .هةر داخوازينامةيةك بةبيَ هةبووني ئةم زانرييانة راسةوخؤ ثوضةل
ثاَليَوراواني خويَندني ماستةر:
ويَنةيةك لةكؤثي ثاسثؤرت
سي ظي بةشيَوةي (( (European CV- Europass
برِوانامةي زمان
نامةي ئارةزوكردني خويَندن لةو زانكؤيةي دةتةويَت بؤي بضيت
برِوانامةي بةكالؤريؤس ( ئةطةر داواكار لةكاتي ثيَشكةشكردن برِوانامةكةي ثيَنةبةخشرابوو دةتوانيَت نامةيةكي ثشتطريي
لةاليةن زانكؤكةي خؤيةوة بنيَريَت كة تيَيدا ئاماذة بةوةبكريَت كة خويَندكاري ئةو زانكؤيةيةو برِوانامةكةي ثيَيدةدريَت
لةبةرواري .2112/7/1
منرةي قؤناغي بةكالؤريؤس.
منرةي قؤناغي ماستةر ئةطةر هةبيَت.
ناوي تةواوي ئةو ثرِؤطرامةي كة دةتةويَت بيخويَنيت لةو زانكؤيةي كة بؤيدةضيت  ،تكاية سةيري ئةوئؤفةرانة بكة كة لةاليةن
زانكؤكانةوة بةخشراون بؤئةوةي تةواوي زانياريبةكان بةردةستبيَت ،هةر داخوازينامةيةك بةبيَ هةبووني ئةم زانيارييانة
َدةكريَتةوة.
رِاستةوخؤ ثوضةل
بةشداربوو دةبيَ بيسةمليَنيَت كة دةكةويَتة طروثي سيَيةمةوةTG3

ثاَليَوراواني خويَندني دكتؤرا
ويَنةيةك لةكؤثي ثاسثؤرت
سيظي بةشيَوةي ((European CV- Europass
برِوانامةي زمان
نامةي ئارةزوكردني خويَندن لةو زانكؤيةي دةتةويَت بؤي بضيت
برِوانامةي ماستةر ( ئةطةر داواكار لةكاتي ثيَشكةشكردن برِوانامةكةي بؤ دةرنةكرابوو دةتوانيَت نامةيةكي ثشتطريي لةاليةن
زانكؤكةي خؤيةوة بنيَريَت كةتيَيدا ئاماذة بةوةبكريَت كة خويَندكاري ئةوزانكؤيةيةو برِوانامةكةي ثيَ دةدريَت لةبةرواري
.2112/7/1
منرةي قؤناغي بةكالؤريؤس
منرةي قؤناغي ماستةر
شيَوازي ئةجنامداني تويَذينةوةكةي بةناونيشان و ثوختةيةكي  ٧الثةرِةيي دةربارةي تويَذينةوةكةي
نامةيةكي وةرطرياني ثيَشوةختة لةو زانكؤيةي دةتةويَت تيَيدا خبويَنيت مةرجة هةبيَت.
بةشداربوو دةبيَ بيسةمليَنيَت كة دةكةويَتة طروثي سيَيةمةوةTG3

ثاَليَواراواني خويَندني ثؤست-دكتؤرا
ويَنةيةك لةكؤثي ثاسثؤرت
سيظي بةشيَوةي ((European CV- Europass
برِوانامةي زمان
نامةي ئارةزوكردني خويَندن لةو زانكؤيةي دةتةويَت بؤي بضيت (  ٧الثةرِة)
برِوانامةي دكتؤرا
ثوختةيةك دةربارةي تويَذينةوةكة ( ) ٧الثةرِة زياتر نةبيَت.
شيَوازي ئةجنامداني تويَذينةوةكةي بةناونيشان و ثوختةيةكي  ٧الثةرِةيي دةربارةي تويَذينةوةكةي.
نامةيةكي وةرطرياني ثيَشوةختة لةو زانكؤيةي دةتةويَت تيَيدا خبويَنيت (مةرجة هةبيَت).
بةشداربوو دةبيَ بيسةمليَنيَت كة دةكةويَتة طروثي سيَيةمةوةTG3

ثاَليَوراواني ستايف ئةكادميي و كارطيَرِي

ويَنةيةك لة كؤثي ثاسثؤرت
سيظي بةشيَوةي((European CV- Europass

برِوانامةي زمان
نامةي ئارةزوكردني خويَندن لةو زانكؤيةي دةتةويَت بؤي بضيت (  ٧الثةرِة).
ثالني كارو خويَندن .
نامةيةكي وةرطرياني ثيَشوةختة لةو زانكؤيةي دةتةويَت تيَيدا خبويَنيت (مةرجة هةبيَت)
َطةي ئةندامبوون لةستايف زانكؤ.
بةل

َبذاردن:
 -7ثرؤسةي هةل
قؤناغي  : 1ثشكنني بؤ مةرجةكاني بةشداريكردن:
َسةنطاندنيان بؤ دةكريَت لةاليةن زانكؤكاني
ئةم ثرؤسةية لةاليةن زانكؤ هاوبةشةكانةوة ئةجنامدةدريَت  ،بةشداربوواني طروثي يةكةم هةل
َسةنطاندنيان بؤ دةكريَت لةاليةن سةرثةرشتياري تويَذينةوةكانيان ،دواتر نويَنةرةكانيان
خؤيانةوة ،بةشداربواني طروثي دووةم هةل
ئاطاداردةكريَنةوة لةئيَران و عيَرِاق.
َبذاردن لةاليةن زانكؤي وةرطر:
قؤناغي  :٧ثرِؤسةي ثيَش هةل
َبذاردني سةرجةم ثاَليَوراواني زانكؤكان.
َسةنطاندن و هةل
َبذاردني ثيَشوةختيان هةية بؤهةل
هةموو زانكؤ هاوبةشةكان ليذنةيةكي هةل
َبذاردني ثيَشوةخت كة لةكؤتاييدا ئاماذةي ثيَكراوة.
لةئةجنامدا ليسيت ثاَليَوراوةكان دةردةكريَت بةثيَي رِيَنماييةكاني هةل
َبذاردني كؤتايي
قؤناغي  : ٣هةل
َبذاردن كة ثيَكهاتووة لةنويَنةري زانكؤكان ،دوو نويَنةر لة زانكؤ ئةوروثييةكان ،دوو نويَنةر لةزانكؤكاني دةرةوةي يةكيَيت
ليذنةي هةل
َدةبذيَردريَن.
َبذاردن ثاليَوراوةكان هةل
ئةورووثا ،دواتر بةثيَي مةرج و رِيَنماييةكاني تايبةت بةثرؤسةي هةل
َبذاردن :
قؤناغي  :٢ئاطاداركردنةوةي هةل
َةكانيانةوة.
َنةبذاردن لةرِيَطةي ئيمةيل
َبذاردن يان هةل
َبذيَردراوةكان لةماوةي يةك هةفتةدا ئاطاداردةكريَنةوة بةهةل
هةموو ثاليَوراوة هةل
قؤناغي  :٢بانطهيَشتنامةو رِيَوشويَنةكاني وةرطرتين ظيزا:
بةشداربوواني سودمةندبوو بانطهيَشتنامةيان بةدةستدةطات لةاليةن زانكؤ وةرطرةكانةوة بؤئةوةي دةستبكةن بةتةواوكردني
َطةنامةكان ئامادةبكةن كة داوايان ليَدةكريَت لةاليةن
رِيَكارةياسييةكاني وةرطرتين ظيزا ،ئةوة ئةركي ثاليَوراوةكانة كة سةرجةم بةل
َخانة و بالويَزةكان لةوآلتةكانيان .بؤ ئةم مةبةستة لةوانةية هاوكارةكاني زانكؤ وةرطرةكان لةناوخؤي وآلتةكةدا بتوانن يارمةتيان
كونسول
بدةن.
َبذاردني ثيَشووةخت:
 -8رِيَنماييةكاني هةل
َبذاردني ثيَشووةخت بةثيَي ئةم رِيَنماييانةي الي خوارةوة بةرِيَوةدةضيَت:
هةل
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َبذاردني
َبذاردن رِةزامةندي نيشاندةدات لةسةر ليسيت كؤتايي ثاليَوراوان بةثيَي ئاسيت ئةو رِيزبةنديةي كة لةقؤناغي هةل
ليذنةي هةل
َةنةي الي خوارةوة
ثيَشووةختدا دياريكراوة .ئةطةر هاتوو ضةند بةشداربوويةك ئاسيت رِيزبةندييةكةيان هاوتابوو ،ئةوا ئةم خال
َبذاردني شياوترينيان.
رِةضاودةكريَن بؤ هةل
رِةطةز
باري كؤمةآليةتي بةشداربووةكان
شويَين نيشتةجيَبوون
ليَهاتووي زمان
تا ضةند ثرِؤذةكة كاريطةرة ( بةتايبةت بؤ خويَندكاراني دكتؤرا و ثؤست-دكتؤرا).

 -9ئةو هؤكارانةي وادةكات بةشداربوو لةثرؤذةكة بيَبةشبكريَت:
ئةو كانديدانةي كة رِيَنمايية طشتيةكانيان تيَدا نيية بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ لةثرؤذةكة بيَبةشدةكريَن .واتة ئةو بةشداربووانةي كة
َطةنامة ثيَويستةكاني تايبةت بةبوارةكةي خؤيان نانيَرن يان داواكارييةكانيان لةرِيَي طروثةكاني تايبةت بةخؤيانةوة نابيَت ،رِاستةوخؤ
بةل
لةثرؤذةكة بيَبةشدةكريَن.
هةر زانكؤيةكي ميواندار مايف تايبةت بةخؤي هةية كة داواكاري ثاَليَوراوةكان رِةتبكاتةوة لةكاتي نةبووني مةرجة سةرةكييةكاني خويَندن
َيوراوةكان بةثيَي ئةم خاآلنةي الي خوارةوة.
لةزانكؤكةدا تايبةت بةبواري ثال
بةرنامةي خويَندني تايبةت بةو بوارة لةزانكؤكةدا نةبيَت.
نزمي ئاسيت ثرِؤطرامي خويَندن .
نةبووني هاوكاري لةنيَوان هةردوو زانكؤكةدا ( كة شياوي ثيَداني برِوانامةكة نةبن).
نزمي ئاسيت زمان.

ئةم كانديدانةش لةثرِؤذةكة بيَبةشدةكريَن ئةطةر هاتوو:
داواكاري ثيَشكةشبكةن بؤ ئاسيت خويَندن كة ثيَشووتر لةهةمان بوار تةواويكردووة.
ئةطةر داواكاري ثيَشكةش بكةن بؤ ئاسيت جياواز لةبوارةكةي خؤياندا.
ئةطةر بةشداربوو ناوي بةرنامةي خويَندنةكةي نةنوسيَت كة دةيةويَت لةزانكؤي ميواندار بيخويَنيت
خشتةي كاري ثرؤذةكة:

بةرواري رِاطةياندني ثرِؤذةكة 2114/11 /27
َةت بؤ ثيَشكةشكردني داواكاري
دوامؤل

2112/1/11

َبذاردني ثيَشوةخيت ثاَليَوراوان
هةل

مانطي  1بؤ 2112/ 3

َبذاردن مانطي 2112/4
كؤبوونةوةي ليذنةي هةل
بآلوكردنةوةي ئةجنامةكان

مانطي 2112/2

ناردني بانطهيَشتنامة بؤ سوودمةندبووان مانطي 2112/٢
داواكاري ظيزا

مانطي  2بؤ 2112/8

دةستثيَكردني خويَندن

مانطي ٧١١٢ /٩

