ثيَداويستيةكاني يةكسانكردني برِوانامة
 -1خويَندكارو قوتابي خؤشةويست ثيَويستة لة سةرةتادا هةموو رِيَنمايةكاني تايبةت بة يةكسانكردني
برِوانامةكان بة ووردي سةرنج بدةي
 -2بؤ يةكسانكردني هةر بروانامةيةك كة لة دةرةوةي ووالَتي عيَراق و هةريَمي كوردستان بةدةست هاتبيَت ثيَويستة
مؤري سةفارةتي عيَراقي يان ثةيوةنديةكاني دةرةوةي هةريَمي كوردستاني لةسةر بيَت لةطةلَ مؤري وةزارةتي
دةرةوةي ووالَتي خويَندن .
 -3ئةطةر بيَت و هةرخويَندكاريَك خويَندني ئامادةيي لة دةرةوةي ووالَت بة دةست هيَنابيَت ثيَويستة لة سةرةتادا
سةرداني وةزارةمتان بكات بةمةبةسيت ئاراستةكردني نووسرايَك بؤ بةريَوةبةرايةتي ئةزموونةكان سةر بة
وةزارةتي ثةروةردةي حكومةتي هةريَمي كوردستان  .دواي يةكسانكردني برِوانامةي ئامادةيةكةي ثاشان لة رِيطاي
مالَثةري بةرِيَوةبةرايةتي يةكسانكردني برِوانامةكان سةر بة وةزارةتي خويَندني باالَوة بةشيَوةي ئؤن الين
ثيَشكةشي دةكات
 -4ئةطةر خويَنكار بيةويَت هةر برِوانامةيةك ثيشكةش بكات بؤ يةكسانكردن ئةوا ثيَويستة برِوانامةي ثيَش خؤي
لةطةلَي ثيَشكةش بكات
 -5هةربرِوانامةيةك لة دةرةوةي ووالَتي عيَراق و هةريَمي كوردستان بة دةست هاتبيت بة ثيَيي لة ثيَشينةيي
ثيَويستة يةكسانبكريَت لة بةرِيَوةبةرايةتيةكةمان
 -6لةكاتي ثيَشكةش كردني هةر برِوانامةيةك بةمةبةسيت يةكسانكردن بيَجطة لة زماني ئينطليزي و عةرةبي
ثيَويسيت بةوةرطيَران هةية بؤ زماني ئينطليزي لة اليةن زانكؤ و ووالَتي خويَندنةوة بةهامان شيَوة ثيَويستة
رِاستاندني بؤ بكريَت  ,مؤري سةفارةتي عيَراقي يان ثةيوةنديةكاني دةرةوةي هةريَمي كوردستاني لةسةر بيَت
لةطةلَ مؤري وةزارةتي دةرةوةي ووالَتي خويَندن .
 -7هةرخويَندكاريَك ثيَويستة دانيشتووي هةريَمي كوردستان بيَت بة ثيَضةوانةوة داواي مؤلَةتي نيشتةجيَبووني
ليَدةكريَت ثيَويستة ماوةي بة سةرجوني مؤلَةتةكة لة شةش مانط كةم تر نةبيَت.
 -8ثيَويستة هةموو زانكؤيةك لة رِيَبةري يونسكؤدا هةبيَت  ,بة ثيَضةوانةوة بةهيض شيَوةيةك يةكسانكردني بؤ ناكريَت
,
 -9لةكاتي يةكسانكردني هةربروانامةيةك ثيَويستة ئةو برِوانامةية لة يةكيك لة زانكؤ ثةسةندكراوةكاني وةزارةتي
خويَندني باالَ بة دةست هاتبيَت وة باوةرثيَكراو بيت وة خويَندكار فايلي تايبةت هةبيَت لة وةزارةتي خويَندني باالَ
بؤ خويَندني ماستةرو دكتؤرا .بةثيَجةوانةوة يةكسانكردني بؤ ناكريَت .
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مامةلَة لةطةلَ ئةو زانكؤيانةدا ناكريَت كة بةشيَوازي ئؤن الين دةخويَنن  ,هةروةها لةطةلَ زانكؤي فةرع مامةلَة

ناكريَت .
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لة كاتي يةكسانكردني هةربرِوانامةيةك خويَندكار برِي  75000هةزار ديناري ليَ وةردةطرييَت ئةطةر خةلَكي

هةريَمي كوردستان بوو ,وة هاوالَتي دانيشتووي دةرةوةي هةريَمي كوردستان برِي  150000ديناري ليَ وةردةطرييَت وة
بؤ هاووالَتي بياني برِي  300000هةزار ديناري وةر دةطرييَت .
-12

بؤ ئةجنام داني هةرمسيناريَك ثيَويستةخويَندكار بري  50000هةزار ديناري ليَوةردةطرييَت بؤ جاري يةكةم وة

بؤجاري دووةم بريَ  100000هةزار ديناري ليَوةردةطرييَت وة برِي  150000هةزار دينار بؤ جاري سيَيةم .
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هةرخويَنكاريَك ئةطةر بؤ دووضار لةسةر يةك لة ئةجنامداني مسينار سةركةوتوو نةبوو ئةوا بؤ جاري سيَيةم

ثيَويستة رةزامةندني بةريَز وةزيري خويَندني باالَ وةربطريَت وةك دواين هةل .
-14

بؤخويَندني بكالوريوس لة دةرةوةي ووالَت بؤ بةشة ثزيشكيةكان ثيَويستة قوتابي كؤمنرةي ئامادةي بؤ

خويَندني ثزيشكي طشيت لة  %85كةم ترنةبيَت وة بؤ خويَندني دةرمانسازي و خويَندني ثزيشكي ددان لة  %80كةم
تر نةبيَت وة بؤ خويَندني بةشةكاني ئةندازياري ثيَويستة كؤمنري قوتابي لة  %75كةم تر نةبيَت
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لة كاتي تةواوبووني مامةلَةي يةكسانكردني هةر برِوانامةيةك ثيَويستة خويَندكار ئامادةبيَت لة وةزارةتي

خويَندني باالَ لة طةلَ هيَنان و ئامادةكردني تةواوي ئةو دؤكؤميَنت و برِوانامة رِةسةنانةي كة ثيَش كةشي كردووة بة
شيَوةي ئؤن الين لة مالَثةري بةرِيَوةبةرايةتي يةكسانكردن بةمةبةسيت دلَنيابوون لة رِاسيت و دروسيت بةلَطةنامةكان
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ثيَويستة خويَندكار دواي تةواو بووني مامةلَكةي سةرداني وةزارةمتان بكات لةطةلَ هيَناني جواز passport

ئةصلي لةطةلَ خؤي بةمةبةسيت جيَك كردني
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ثيَويستة ماوةي مانةوة لة ووالَتي خويَندن بؤ خويَنكاري ماستةر ( )9مانط بيَت ,وة ماوةي مانةوة بؤ قوتابي

دكتؤرا دووسالَي ئةكادمي بيَت واتا ( )18مانط بيَت لة ووالَتي خويَندن  ,وة بؤ خويَندني بكالؤريوس بؤ هةرسالَيك
( ) 9مانط بيَت
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هةموو ئةو برِوانامانة بة ئةكادميي ئةممار دةكريَن كة خويَندكار دوو برِوانامةي دوا بةدواي يةك لة هةمان بةش

و ثسثؤري بةدةست هيَنابيَت بة ثيَضةوانةوة بة ثيشةي ئةممار دةكريَت
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رؤماني سةردانيكردن بؤ وةزارةمتان بةرِيَوةبةرايةتي يةكسانكردني برِوانامةكان بؤ هةركاريَك تةنها لة رِؤماني

يةكة شةم ,دووشةم  ,سيَ شةم دةبيَت .جونكة رِؤمني جوارشةم بةهؤي كؤبونةوةي ليَذنةي يةكسانكردن وة ثيَنض شةم
ثاكتاوكردني كارةكاني ليَذنة لةاليةن فةرمانبةراني يةكسانكردني برِوانامةكان ثيَشوازي لة هاوالَتياني بةريَز
ناكريَت .
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كؤبوونةوة و ضاوثيَكةوتن لة طةلَ ئةنداماني ليَذنة تةنها لة رِيَطةي ليَذنةوة دةبيَت واتا تةنها مايف ئةنداماني

ليَذنةية داواي ضاوثيَكةوتن بكات لة طةلَ خويَندكاران و قوتابيان يان لة رِيَطةي نامةي ئةليكرتوني لة مالَثةري
وةزات بؤ ئةنداماني ليَذنة دواي رةزامةندبوونيان .
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رؤماني ضاوثيَكةوتن لة طةلَ ئةنداماني ليَذنة تةنها لةرِؤماني ضوارشةمان دةبيَت دواي كات مميَر  11يانزةيي

دواي نيوةرؤ
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هةر خويَندكاريَك بؤ هةية تانة لة برِياري ليَذنة بدات تا يةك مانط بة ثيَجةوانةوة دواي ئةو ماوةية مايف

تانةليَداني لة برِياري ليَذنة ناميَنيَت .
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ثيَويستة هةموو خويَندكاريَك ئةطةر فةرمانبةر بوو لة دام و دةزطاكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان لة كاتي

ثيَشكةش كردني بروانامة بؤ مالَثةري يةكسانكردني برِوانامةكان ثيَويستة نووسراوي رةزامةندني فةرمانطةكةي
ياخود وةزارةتةكةي ئاراستةي وةزارةتي خويَندني باالَو تويَذينةوةي زانسيت /بةريَوةبةرايةتي يةكسانكردني
برِوانامةكان بكات لة شويَين تايبةت لة مالَثري وةزارةمتان داي بنيَت,ثاشان دواي تةواوبووني مامةلَةكةي لةكاتي
سةردانيكردني وةزارةمتان مؤري هاتوو (صادرة ) ليَبدات .

