
   

 

 :سێههمرەوەندی  – با رحه پڕۆگرامی مه كانی گشتییه  رج و ڕێنماییه مه

 ٧/٢/٢١٢٧-٢٢/٢٢/٢١٢١شكردنی داواكاری :  بۆ پێشكه وادەدوا 

 

 : كه ی پڕۆگرامه رباره ده -1

 Mundus) كانی ی كاری پڕۆگرامه چوارچێوه  وێته كه ده  كه یه با پڕۆژه رحه مه
Erasmus)كانی نێوان  ندیه یوه هێزكردن وباشرتكردنی په بۆ به  كه ی پڕۆگرامهجنئاما

م  ی ئه ڕێگه دا، لهاڵبواری خوێندنی با ن له مه ئێران، عێراق و یه وواڵتانیوروپاو  ئه
نێوان   بدرێت له منجا ئه ستافی زانکۆکانئاڵوگۆڕی خوێندكار توانرێت ده  وه پڕۆگرامه

  وه بینێته خۆی ده  كه ی پرۆگرامه ارهجم یاندنی ئه كاندا. ڕاگه بووهشدار زانكۆ به
بۆ ئێران و عێراق،  وەوروپا ئه وواڵتانی  له و ستافی زانکۆکان ئاڵوگۆڕی خوێندكاران له

 .وروپا ئه وواڵتانیبۆ   وه نه مه ئێران و عێراق و یه  و له

خوێندنی بوار لەخۆ دەگرێت بە پشتبەستن بە ئاسی بڕوانامە و چوار  ٤ ئاڵوگۆڕەکە
 بەشداربوانی پڕۆگرامەکە:

 بەکالۆریۆس 

 ماستەر 

 دکتۆرا 

 دکتۆرا-پۆست 

پڕۆژەکە سەرجەم خەرجیەکانی وەک تێچووی گەشت و خوێندن لە ئەستۆدەگرێت بەبێی بواری خوێندنی 

ئەو بەشداربوانەی هەڵدەبژێردرێن،سەرەڕای ئەوەی خەرجی مانگانەش دابین دەکات بۆ بەشداربوەکان 

 ەیان لە دەرەوەی وواڵت.لەماوەی مانەو

  ٠١١١بۆ خوێندکارانی بەکالۆریۆس یان ماستەر € 

    ٠٠١١بۆ خوێندکارانی دکتۆرا€ 



 ٠٠١١دکتۆرا  -بۆ خوێندکارانی پۆست € 

 .ن ش بكە ی داواكاری پێشكە وه رلە بە  وه خوێننەبوردی  كان بە كییە ره سە  رج و ڕێنماییە مە  داواكاران پێویستە

 :شكردن كانی پێشكه گشتییه  رجه مه - 2

یان  وه خواره الیی  رجانە م مە بێت ئە با، پاڵێوراوان ده رحە ی مە شكردنی داواكاری بۆ پرۆژه بۆ پێشكە

 :تێدابێت

 و  ی ئە كان بێت یان ناسنامە وروپییە ئە  وواڵتە كێك لە ی یە زنامە گە ڵگری ره داواكار هە  پێویستە

 .دا كە پڕۆگرامە شداریكردن لە بە بۆشیاون   بێت كە ی هە تانەواڵو

 ش  ی داواكاری پێشكە و زانكۆیە كارهاتوو لە ر زمانی بە سە بێت لە واویان هە بێت زانیاری تە ده

ی  وه بۆ پشت راستكردنە  نامە ڵگە كو بە كرێن وه كان قبوڵ ده مسییە ره  نیا بڕوانامە ن، تە كە ده

 .كان زانیارییە

  زیاتر لە  ی كە سانە و كە ت نادرێت بە رفە : دهنین كان وروپیە ئە  وواڵتە ی لە نەو كاندیدا ت بە باره سە  

 ( ساڵی رابردوودا٠لە ماوەی )  ربردووه سە وروپی بە تێكی ئەاڵو لە كانیان مانگ خوێندن و كاره٠١

 . وه ( ناگرێتە٣)شداربوانی گروپی  بە  م یاسایە ، ئە

   ی  زانكۆكە واوكردبێت لە م ساڵێكی خوێندنیان تە النیكە  پێویستە :كالۆریۆس پالێوراوانی خوێندنی به

 .خۆیان

   كالۆریۆس بن ی بە ڵگری بڕوانامە هە  : پێویستەر پاڵێوراوانی خوێندنی ماسته. 

   ر بن ی ماستە ڵگری بڕوانامە هە  : پێویستەپاڵێوراوانی خوێندنی دكتۆرا. 

   وه كانیانە رشتیاره رپە سە ندی بە یوه پە  پێویستە  كاندیدانەم  : ئەدكتۆرا-پاڵێوراوانی خوێندنی پۆست  

ندی  زامە ی ڕه ی نامە وه ن بۆئە بدهئەنجامكانیان  وه وێت تێیدا توێژینە یانە ده  ی كە و زانكۆیانە ن لە بكە

رشتیار بۆ  رپە سە ندی پێشوو لە زامە ڕهنی رگرت زانكۆكان وه ندێك لە هە ربگرن. لە پێشرت وه

ی رگرتن گریێت بۆ وه رچاوده بە خت لە رجی پێشوه مە دكتۆرا بە-دنی دكتۆرا یان پۆستخوێن

 .ی خوێندن بده بە  وێت درێژه تە ده  ی كە و زانكۆیە ندی لە زامە ڕه

 

 :كان گروپه -٣

 :ن وه ی خوارهالی  گروپانه( ٣)و ر به سه  دات كه ده  شداربووانه و به به  با ڕێگه رحه ی مه پڕۆژه

ی  و زانكۆیانە كێك لە یە ڵبژێردراون لە دا هە پێشربِكێكە لە  ی كە تانەوواڵو  ڵكی ئە بۆ خە  TG1 : م كه گروپی یه

 .ن كە ڵە كۆمە ر بە تۆماركراون و سە دا كە شە هاوبە  پڕۆژه لە  كە

بێت، و  دهن  مە بۆ عێراق و ئێران و یە  وروپاوه ئە كان لە ناردنی كاندیده TG2 : م گروپی دووه

ڵگری  بێت هە ده  م گروپە وروپا، داواكارانی ئە و ئە ره بە ن مە ئێران و عێراق و یە  لە  وه شە وانە پێچە بە

 عێراق و وواڵتانیكانیان هاوتاكرابێت، وروپیە ئە  ی زانكۆیی بن و یان بڕوانامە بڕوانامە

 .دا شی پێكردنە م هاوبە شدارننی لە ن بە مە ئێران و یە



داواكاری   م گروپە توانن بۆ ئە كان ده نیە مە عێراقی و ئێرانی و یە  نها كاندیده تە TG3 : م سێیه گروپی

دا، بۆ  كە گروپە شداریكردن لە شیاون بۆ بە  كان، كە ورووپییە ئە  ی وێلتە وه ره ده كانی وه تە ن. نە ش بكە پێشكە

ڕپێكراو  ی باوه ڵگە بە تی بە ێلیە سیاسی و كۆمە رهۆكاری بە ستیاردان لە بارودوخێكی هە لە  ی كە و كاندیدانە ئە

 . كان داواكراوه پاڵێوراوه لە  كە

ت  ن بۆ گروپی تایبە ش بكە نیا داواكاری پێشكە توانن تە شداربووان، پاڵێوراوان ده ی بە ناسنامە بە تنس پشتبە بە

 :جۆرێك خۆیان بە بە

  ٣ن بۆ گروپی ئاماجنی  شبكە كان ناتوانن داواكاری پێشكە وروپییە ئە وواڵتەكاندیدانیTG3  

  ٠ن بۆ گروپی ئاماجنی  شبكە ن ناتوانن داواكاری پێشكە مە یە وواڵتیكاندیدانیTG1 

 :كانی خوێندن ته رفه ده -٤

 .بکەی كانی خوێندن تە رفە ده  ی  و ماوه ژماره سەیری هەریەکە لە  وه خوارهدەتوانی لەم خشتانەی الی 

 
ACADEMIC LEVEL 

 Grants in  Months of  Grants in  Months of   
TOTAL   TG1  grant  TG2  grant   

         

             

 Undergraduate 1 6 0 0   1 

 Master 6 6 1 6   7 

 Doctorate 8 6 1 6   9 

 Post-doctorate 0 0 1 6   1 

 TOTAL  15    3     18 

      

 TARGET GROUP 1 MOBILITY FROM IRAN AND IRAQ TO EU  

 
ACADEMIC LEVEL 

 Grants  Months of  Grants  Months of   
TOTAL   from Iran  grant  from Iraq  grant   

         

             

 Undergraduate 2 6 3 6   5 

 Undergraduate 4 10 1 10   5 

 Master 2 10 1 10   3 

 Doctorate 1 6 1 6   2 

 Post-doctorate 1 6 1 6   2 

 TOTAL  10    7     17 

   

 

TARGET GROUP 2 AND 3 MOBILITY FROM IRAN, IRAQ AND 
YEMEN  

 
ACADEMIC LEVEL 

 Grants in  Months of  Grants in  Months of   
TOTAL   

TG2 
 

grant 
 

TG3 
 

grant 
  

         

 Doctorate 1 10 1 10   2 

 TOTAL  1    1     2 

 



 :كان داواكراوه  نامه ڵگه به -٠

  ی كە و ئاستە پێی ئە دا بە كە ی فۆرمە وه كاتی پركردنە بنێرن لە  وه ی خواره نامانە ڵگە م بە ئە  پاڵێوراوان پێویستە

 :خوێنن تێیدا ده

 :كالۆریۆس بۆ پاڵێواراونی خوێندنی به

 پاسپۆرت ك لە یە وێنە 

  ی شێوه سی بە كەسی ڤی  (Eurpass- CV European) 

 ی زمان بڕوانامە 

 زیاتر نەبێت ە پەڕال ١هاندان لە ی  نامە 

 كالۆریۆس ی قۆناغی بەنمرە ی بە بڕوانامە 

چیت،  بۆیده  بیخوێنیت كە  و زانكۆیە وێت لە تە تۆ ده  كالۆریۆس كە وای پڕۆگرامی خوێندنی قۆناغی بە ناوی تە

ی  وه كالۆریۆس بۆئە خشراون بۆ خوێندنی بە بە  وه ن زانكۆكانە یەال لە  كە  بكە  تانە رفە دهو  ئە یری سە  تكایە

  م زانرییانە بوونی ئە بێ هە ك بە یە ر داخوازینامە دروست داخلبكرێت. هە كی یە شێوه كانت بە واوی زانیارییە تە

 . وه كرێتە ڵده وخۆ پوچە راسە

 ( بەڵگەی ئەوەی کە تۆ لەTG1یان ) دەتوانن سەردانی بەڕێوەبەرایەتی ) پشتگیری زانکۆ

 (پشتگیریپەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و چاپەمەنیەکان بکەن بۆ دروستکردنی نامەی 

 :ر پاڵێوراوانی خوێندنی ماسته

 كۆپی پاسپۆرت 

 ی شێوه ڤی بەسی (Eurpass- CV European) 

 ی زمان بڕوانامە 

 زیاتر نەبێت ەپەڕال ١هاندان لە ی  نامە  

 خشرابوو  بە ی پێنە كە شكردن بڕوانامە كاتی پێشكە ر داواكار لە گە كالۆریۆس  ئە ی بە بڕوانامە

  بكرێت كە وه بە  تێیدا ئاماژه  بنێرێت كە  وه ی خۆیە زانكۆكە لەالیەن كی پشتگریی یە نامەتوانێت  ده

 ٠/٧/١١٠٧تا بەرواری  درێت ی پێیده كە و بڕوانامە یە و زانكۆیە خوێندكاری ئە

 كالۆریۆس ی قۆناغی بەنمرە. 

 بێت ر هە گە ر ئە ی قۆناغی ماستەنمرە. 

 یری  سە  چیت ، تكایە بۆیده  ی كە و زانكۆیە وێت بیخوێنیت لە تە ده  ی كە و پڕۆگرامە واوی ئە ناوی تە

ستبێت،  رده كان بە واوی زانیاریبە ی تە وه خشراون بۆئە بە  وه زانكۆكانە لەالیەن  كە  بكە  رانە وئۆفە ئە

 . وه كرێتە ڵده وخۆ پوچە ڕاستە  م زانیارییانە بوونی ئە بێ هە ك بە یە ر داخوازینامە هە

 1گروپی   وێتە كە ده  ملێنێت كە بێ بیسە شداربوو ده بە TG دەتوانن سەردانی ) شتگیری زانکۆیان پ

بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و چاپەمەنیەکان بکەن بۆ دروستکردنی نامەی 

 (پشتگیری



 3بەڵگەی TG )ئەگەر هەبێت( 

 پاڵێوراوانی خوێندنی دكتۆرا

  كۆپی پاسپۆرت 

 ی شێوه ڤی بەسی (Eurpass- CV European) 

 ی زمان بڕوانامە 

 نەبێتپەڕ زیاتر  ١هاندان لە ی  نامە 

 توانێت  كرابوو ده رنە ی بۆ ده كە شكردن بڕوانامە كاتی پێشكە ر داواكار لە گە ئە ر ی ماستە بڕوانامە

خوێندكاری   بكرێت كە وه بە  تێیدا ئاماژه بنێرێت كە  وه ی خۆیە زانكۆكە لەالیەنكی پشتگریی  یە نامە

 .٠/٧/١١٠٧ رواری بە درێت لە ی پێ ده كە و بڕوانامە یە وزانكۆیە ئە

 بڕوانامەی بەکالۆریۆس 

  بە نمرە كالۆریۆس بەبڕوانامەی 

 ر ماستە بڕوانامەی 

 بڕوانامەی ماستەر بە نمرە 

  ی كە وه ی توێژینە رباره ده پەڕە١كی  یە ناونیشان و پوختە ی بە كە وه دانی توێژینەئەنجامشێوازی 

 بێت هە  رجە تێیدا خبوێنیت مەوێت  تە ی ده و زانكۆیە لە  ختە رگریانی پێشوه كی وه یە نامە. 

 1گروپی   وێتە كە ده  ملێنێت كە بێ بیسە شداربوو ده بە TG دەتوانن سەردانی ) شتگیری زانکۆیان پ

بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و چاپەمەنیەکان بکەن بۆ دروستکردنی نامەی 

 (پشتگیری

 وه مە گروپی سێیە  وێتە كە ده  ملێنێت كە بێ بیسە شداربوو ده بە TG3 

 دكتۆرا-پاڵێواراوانی خوێندنی پۆست

 كۆپی پاسپۆرت 

 ی شێوه سیڤی بە  (Eurpass- CV European) 

 ی زمان بڕوانامە 

 پەڕ زیاتر نەبێت ١هاندان لە ی  نامە 

 ی دكتۆرا بڕوانامە 

 بێت زیاتر نە  ڕه پەال  ١  كە وه ی توێژینە رباره ك ده یە پوختە. 

  ی كە وه ی توێژینە رباره دهالپەڕەیی  ١كی  یە ناونیشان و پوختە ی بە كە وه دانی توێژینەئەنجامشێوازی. 

 بێت هە  رجە مە)وێت تێیدا خبوێنیت  تە ی ده و زانكۆیە لە  ختە رگریانی پێشوه كی وه یە نامە(. 

 1گروپی   وێتە كە ده  ملێنێت كە بێ بیسە شداربوو ده بە TG دەتوانن سەردانی ) شتگیری زانکۆیان پ

بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و چاپەمەنیەکان بکەن بۆ دروستکردنی نامەی 

 (پشتگیری

 وه مە گروپی سێیە  وێتە كە ده  ملێنێت كە بێ بیسە شداربوو ده بە TG3 



 :ڵبژاردن ی هه پرۆسه -٦

 :شداریكردن كانی بە رجە بۆ مە نی: پشكن 1قۆناغی 

نگاندنیان  ڵسە م هە كە شداربووانی گروپی یە درێت ، بە دهئەنجام  وه كانە شە زانكۆ هاوبە لەالیەن  یە م پرۆسە ئە

 لەالیەنكرێت  نگاندنیان بۆ ده ڵسە م هە شداربوانی گروپی دووه ، بە وه خۆیانە زانكۆكانی لەالیەنكرێت  بۆ ده

 .ئێران و عێڕاق لە  وه كرێنە ئاگادارده كانیان ره كانیان، دواتر نوێنە وه رشتیاری توێژینە رپە سە

 :رگر زانكۆی وه لهالیهنڵبژاردن  ی پێش هه :پڕۆسه ٧قۆناغی 

م  رجە سە ڵبژاردنی نگاندن و هە ڵسە بۆهە  یە ختیان هە ڵبژاردنی پێشوه كی هە یە كان لیژنە شە موو زانكۆ هاوبە هە

 .پاڵێوراوانی زانكۆكان

كۆتاییدا  لە  خت كە ڵبژاردنی پێشوه كانی هە پێی ڕێنماییە كرێت بە رده كان ده پاڵێوراوه لیستیدا ئەنجام لە

 . ی پێكراوه ئاماژه

 ڵبژاردنی كۆتایی : هە ٣قۆناغی 

ر  كان، دوو نوێنە وروپییە زانكۆ ئە  ر لە ری زانكۆكان، دوو نوێنە نوێنە لە  پێكهاتووه  ڵبژاردن كە ی هە لیژنە

 كێیت ی یە وه ره زانكۆكانی ده لە

 .بژێردرێن ڵده كان هە ڵبژاردن پالێوراوه ی هە پرۆسە ت بە كانی تایبە رج و ڕێنماییە پێی مە ورووپا، دواتر بە ئە

 : ڵبژاردن ی هە وه :ئاگاداركردنە ٢قۆناغی 

بژاردن  ڵنە ڵبژاردن یان هە هە بە  وه كرێنە دا ئاگادارده فتە ك هە ی یە هماو كان لە ڵبژێردراوه هە  موو پالێوراوه هە

 . وه كانیانە یڵە ی ئیمە ڕێگە لە

 :رگرتین ڤیزا كانی وه و ڕێوشوێنە :بانگهێشتنامە ٢قۆناغی 

ن  ستبكە ده ی وه بۆئە  وه كانە رگره زانكۆ وه لەالیەنگات  ستده ده یان بە ندبوو بانگهێشتنامە شداربووانی سودمە بە

كان  نامە ڵگە م بە رجە سە  كە  كانە ركی پالێوراوه ئە  وه رگرتین ڤیزا، ئە كانی وه یاسییە ڕێكاره واوكردنی تە بە

  یە وانە لە  ستە بە م مە كانیان. بۆ ئە وێلتە كان لە و بالوێزه  كونسوڵخانە لەالیەنكرێت  داوایان لێده  ن كە بكە ئاماده

 .ن بده تیان دا بتوانن یارمە كە ناوخۆی وێلتە كان لە رگره وه كانی زانكۆ هاوكاره

 :خت ڵبژاردنی پێشووه كانی هه ڕێنماییه- ٧

 :چێت ده ڕێوه بە  وه خواره الیی  م ڕێنماییانە پێی ئە خت بە ڵبژاردنی پێشووه هە

 خاڵ (٠٠)                                      یتتۆماری زانس  

 خاڵ (٣١)             ی زمان  بڕوانامە ئاستی وزانی زمان 

 خاڵ (٠١)      وه كە پڕۆگرامە  ان بەجنندی گو یوه بوار و پە 

 خاڵ   (٠)                                        ی هاندان   نامە 



 خاڵ (٠١١)                                             م  رجە سە 

ی  ندیە و ڕیزبە ئە ئاستیپێی  كۆتایی پالێوراوان بە لیستیر  سە دات لە ندی نیشانده زامە ڵبژاردن ڕه ی هە لیژنە

 ئاستیك  شداربوویە ند بە ر هاتوو چە گە . ئە ختدا دیاریكراوه پێشووه ڵبژاردنی قۆناغی هە لە  كە

 .ڵبژاردنی شیاوترینیان كرێن بۆ هه چاوده ڕه  وه خواره الیی  نه م خاڵه وا ئه ئهیان هاوتابوو،  كە ندییە ڕیزبە

 

 ز گە ڕه 

 بێبەش بوون بە هۆی کەمدەرامەتی و کەمتواناییەوە بە هەر هۆیەک بێت 

 جێبوون شوێین نیشتە 

 لێهاتووی زمان 

 دكتۆرا-ت بۆ خوێندكارانی دكتۆرا و پۆست تایبە بە )  ره كاریگە  كە ند پڕۆژه تا چە(. 

 :شبكرێت بێبه  كه پرۆژه شداربوو له كات به ی واده و هۆكارانه ئه- ٨

و  ئە  كرێن. واتە شده بێبە  كە پرۆژه وخۆ لە كی ڕاستە یە شێوه بە  كانیان تێدا نییە گشتیە  ڕێنماییە  ی كە كاندیدانەو  ئە

ڕێی  كانیان لە ی خۆیان نانێرن یان داواكارییە كە بواره ت بە كانی تایبە پێویستە  نامە ڵگە بە  ی كە شداربووانە بە

 مافیكی میواندار  ر زانكۆیە هە.كرێن شده بێبە  كە پرۆژه وخۆلە نابێت، ڕاستە  وه خۆیانە ت بە كانی تایبە گروپە

 كانی خوێندن كییە ره سە  رجە بوونی مە كاتی نە لە  وه تبكاتە كان ڕه داواكاری پاڵێوراوه  كە  یە خۆی هە ت بە تایبە

 . وه خواره الیی  م خاێلنە پێی ئە كان بە بواری پاڵیوراوه ت بە دا تایبە زانكۆكە لە

 بێت دا نە زانكۆكە لە  و بواره ت بە ی خوێندنی تایبە رنامە بە. 

 پڕۆگرامی خوێندن تینزمی ئاس . 

 بن نە  كە شیاوی پێدانی بڕوانامە  دا  كە ردوو زانكۆكە نێوان هە بوونی هاوكاری لە نە. 

  زمان ئاستینزمی. 

 :توور ها گه كرێن ئه شده بێبه  كه پڕۆژه ش له م كاندیدانه ئه

 واویكردووه مان بوار تە هە پێشووتر لە  خوێندن كە تێکین بۆ ئاس شبكە داواكاری پێشكە . 

 ی خۆیاندا كە بواره جیاواز لە تێکین بۆ ئاس ش بكە ر داواكاری پێشكە گە ئە. 

 بیخوێنیتزانكۆی میواندار  وێت لە یە ده  نوسێت كە ی نە كە ی خوێندنە رنامە شداربوو ناوی بە ر بە گە ئە 

 : كه ی كاری پرۆژه خشته

 ١١/٠١/١١٠٢:   كە یاندنی پڕۆژه رواری ڕاگە بە

 ٧/١/١١٠٧: شكردنی داواكاری  ت بۆ پێشكە دوامۆڵە

 ١١٠٧/ ٤-١ پاڵێوراوان مانگی تیخ ڵبژاردنی پێشوه هە

 ٠/١١٠٧ڵبژاردن مانگی  ی هە ی لیژنە وه كۆبوونە



 ٠/١١٠٧كان مانگی  جامەن ی ئە وه كردنەباڵو

 ٠/١١٠٧ندبووان مانگی بۆ سوودمە  ناردنی بانگهێشتنامە

 ٠/١١٠٧-٠ داواكاری ڤیزا مانگی 

 ١١٠٧/ ٩ستپێكردنی خوێندن مانگی  ده

  ٠٤/٧/١١٠٠کۆتایی پڕۆژەکە 
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