سلێمانى
شارى سلێمانى یەکێکە لە شارە سەرەکییەکانى هەرێمى کوردستان کە بە پایتەختى رۆشنبیرى و کلتورى
کوردستان دادەنرێت .ئەم شارە دەکەوێتە باکورى شارى بەغدا وە بە دورى  853کیلۆمەتر و لە
هەمانکاتیشدا دەکەوێتە باشورى ڕۆژهەاڵتى شارى هەولێر وە بە دورى  022کیلۆمەتر .شارى سلێمانى
دەورەدراوە بە زنجیرەیەک چیا و بەرزایى کە ئەوانیش پێکهاتوون لە زنجیرە چیاکانى ئەزمەڕ و گۆیژە و
قەیوان لە باکورى ڕۆژهەاڵتەوە و وە هەروەها چیای بەرانان لە باشورەوە و بەرزایەکانى تاسڵوجە لە
ڕۆژئاواوە .کەش و هەواى ئەم شارە بەگشتى نیمچە وشکە بە شێوەیەک کە هاوینێکى گەرم و وشکى هەیە
لە گەڵ زستانێکى سارد .ئەم شارە لە ساڵى  4831دا دروستکراوە لە الیەن ابراهیم پاشاى میرى بابانەوە کە
بەناوى سلێمان پاشاى باوکییەوە ناوى ناوە ،بۆیە ئەم شارە هەر لە سەرەتاى دامەزراندنیەوە بوتە پایتەختى
میرنشینى بابان لەساڵى  4831ەوە تا ساڵى ..4352
لە ئێستادا سلێمانى یەکێکە لە شارە مۆدێرنەکانى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست کە خاوەنى چەندەها ئوتێل و مۆتێل
و سوپەر مارکێت و مۆڵ و پارکە و وە دیارترین شوێنى ئەم شارە بریتییە لە مەیدانى ئازادى کە بە سەراى
سلێمانى ناسراوە و دەکەوێتە ناوەڕاستى شارەوە .سلێمانى توانیویەتى ببێتە شوێنى چەندەها زانکۆ و
ڕێکخراوى پەروەدەیی کە ڕۆڵی باشیان هەبووە لە گەشەسەندنى ئەم شارەدا.هەر لە سەرەتاى
دامەزراندنییەوە وەک پایتەختى میرنشینى بابان تا ئێستا گۆڕانکارى زۆرى بەخۆیەوە بینیوە و لە ئێستادا
بۆتە شارێکى گەوەر کە خاوەنى  4،522،222دانیشتوانە و لە هەمان کاتیشدا بۆتە ئابورییەکى گرنگ بۆ
ناوچەى شێوەزارى سۆرانى..
گەشەکردنى شێوەزارى سۆرانیش وەک زمانێکى ئەدەبى مۆدێرن لەم ناوچەیەدا لە شارى سلێمانیەوە
دەستیپێکرد کاتێک شاعیرە کوردەکان بەرهەمەکانیان بەم شێوەزارە باڵو دەکردەوە ،وە لە بەناوبانگترین ئەو
شاعیر و نوسەرانەى پەروەردەى ئەم شارەن بریتین لە ( نالى و پیرەمێرد و محمد امین زیرەک و عبدهللا
گۆران و محمد صالح دیالن و احمد هەردى و ایبراهیم احمد و شێرکۆ بێکەس و زمناکۆ بورهان قانیع و
بەختیار عەلى) .هەبوونى ئەم ژمارە بەرچاوە لە نوسەر و ڕوناکبیران واى کردووە کە سلێمانى ببێتە
شارێکى کراوەى ئازادیخوازى بە بەراور بە شارەکانى ترى کوردستان و عێراق..
لە ڕووى جوانى سروشتیشەوە دەریاچەى دوکان و دەربەندیخان بە گرنگترین شوێنە سەرنجڕاکێشەکانى
پارێزگاى سلێمانى دادەنرێت کە گەشتیارێکى زۆر بۆخۆیان ڕادەکێشن و ئەم دوو دەریاچەیەش دروستبووى
دوو بەنداون کە لە سااڵنى پێشوى سەدە ڕاردوودا دروستکراون. .
زمان :کوردى زمانى دایکە
عەرەبى – ئینگلیزى
ئاین :ئیسالم – کریستیان
دراو :دینارى عێراق – دۆالرى ئەمەریکى

بۆنە و پشووەکان:
جەژنى قوربان ،جەژنى ڕەمەزان ،جەژنى نەورۆز ،جەژنى سەری ساڵى زاینى ،جەژنى سەری ساڵى
کۆچى42 ،ى مانگى موحەرەم کە تایبەتە بە مۆسوڵمانان ،لەدایکبوونى پێغەمبەرى ئیسالم محمد (د.خ)،
ڕۆژى جیهانى کرێکاران41 ،ى مارس (یادى کیمیابارانکردنى شارى هەڵەبجە)44 ،ى مارس /ئازار (
بەیانامەى 44ى ئازار تایبەت بە ئۆتۆنۆمى کوردستان(..
کاتى کارکردن لە دامودەزگاکان:
هەفتانە  5ڕۆژ لە کاتژمێر  3ى سەرلەبەیانیەوە دەوامى فەرمى لە سەرجەم دامودەزگاکان دەست پێدەکات
و تا کاتژمێر 8ى پاشنیوەڕۆ بەردەوام دەبێت ،وە ڕۆژانى هەینى و شەممانیش پشووى فەرمییە لە زۆربەى
دامودەزگا فەرمییەکانى حکومەتدا..

شوێنەوار:
 -4ئەشکەوتی جاسەنە
 -0ئەشکەوتی قزقاپان
 -8گوندی چەرمۆ
 -1قەاڵی پاشا کۆرە
 -5شاخی نارەمسین
 -1ئەشکەوتی پالی گەورە-قەرەداغ
 -8بەردە قارەمان
 -3ئەشکەوتی هەزار مێرد
 -9ئەمنە سورەکە

چەند شوێنێکی گەشتیاری سروشتى
گەشتوگوزار:
 -4دوکان
 -0سەرچنار
 -8احمدئاوا
 -1سەرگەڵو
 -5چاڤی الند
 -1پارکی ئازادی
 -8مێرگەپان
 -3سیتەک
 -9زێوێ
 -42کونەماسی
 -44دێ لێژە
 -40دەربەندیخان
 -48هەڵشۆو هێرۆ – قەاڵدزێ
 -41بێتواتە
 -45تەوێڵە و بیارە
 -41تونی بابا – گەرمیان
 -48چاوگ و گواڵن

چەند شوێنێکی شاری سلێمانی
 -4قەیسەری نەقیب
 -0سەرشەقام
 -8صابونکەران
 -1مەڵکەندی
 -5کانی ئاسکان

زانکۆى گەشەپێدانى مرۆیى
زانکۆى گەشەپێدانى مرۆیى زانکۆیەکى قازانج نەویستە لەالیەن پڕۆفیسۆر (د.على قەرەداغى) دامەزراوە
و لە ساڵى خوێندنى ( ) 0229-0223دا دواى وەرگرتنى مۆڵەتى فەرمى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و
توێژینەوەى زانستى حکومەتى هەرێمى کوردستان بە سێ کۆلێج دەستى پێکردووە  ،ئەوانیش کۆلێجى )یاسا
و ڕامیارى ،کۆلێجى زمان  ،کۆلێجى زانست و تەکنەلۆجیا( بوون ،لەم کۆلێجانەدا سەرجەم ژمارەى
خوێندکاران ( )831خوێندکار بوون کەبەسەر چواربەشدا دابەشبوون بەاڵم ئەمڕۆ زانکۆ چوارکۆلێجى هەیە
کە هەژدە بەشى لەخۆگرتووە و  ،ئەوانیش بریتین لەبەشەکانى یاسای بەیانیان و ئێواران و زانستە
ڕامیارییەکان و دیبلۆماسى و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە کۆلێجى یاسا و ڕامیارى  ،بەشەکانى زمانى
ئینگلیزى بەیانیان و ئێواران و زمانى عەرەبى بەیانیان و ئێواران لە کۆلێجى زمان  ،هەردوو بەشى
زانستى کۆمپیوتەر بەیانیان و ئێواران و هەردوو بەشى ئاى تى بەیانیان و ئێواران لە کۆلێجى زانست و
تەکنەلۆجیا  ،بەشەکانى زانستى دارایى و بانکى بەیانیان و ئێواران و ژمێریارى بەیانیان و ئێواران و
کارگێرى کار بەیانیان و ئێواران لە کۆلێجى کارگێر و ئابوورى ،بەو جۆرە ژمارەى قوتابیان و
خوێندکارانمان لە زانکۆدا بۆ ئەمساڵى خوێندنى ( )0241-0245نزیکەى( )5222پێنج هەزار خوێندکار
دەبێت و بەو پسپۆڕیانەى کەباسکران..
لە ئێستادا زانکۆى گەشەپێدانى مرۆیى خاوەنى دوو کەمپە  ،کەمپى یەکى قەرەداغ و کەمپى دووى بنارى
گۆیژە و لەمساڵدا زیاتر لە ( )32هۆڵى خوێندن هەیە ،جگە لە سەنتەرێکى توێژینەوە و ڕاهێنان و دوو
کتێبخانە و دوو یاریگاى وەرزشى و دوو کافتریا و دوو مەڵبەندى تەندروستى و زیاد لە ( )52ژوورى
کارگێرى .لەپاڵ پڕۆسەى خوێندندا لە زانکۆکەماندا زەمینە سازکراوە بۆ بەهرەکانى ترى قوتابیان و
خوێندکاران بە جۆرێک کە چەندین یانەى چاالکى جیاجیا لە زانکۆدا هەیە ئەوانیش (یانەى هونەر
،مۆسیقا،تۆپى پێ،تۆپى سەرمێز ،وەرگێڕان،هوشیارى یاسایى  ،هۆشیارى تەندروستى  ،شانۆ ...هتد) و
سااڵنەش بۆ هاندانى ئەو بەهرانە چاالکى و کێبڕکێ لە زانکۆ ئەنجامدەدرێت و لەبەر ئەوەى زانکۆکەمان
زانکۆیەکى قازانج نەویستە ئەو چاالکیانە و زۆربەى چاالکیەکانى تریش کە لە دەزگاکانى ترى زانکۆدا بە

ئەنجام دەگەیەنرێت بێ بەامبەرە ،هەر لەم ڕوانگەیەشەوە زانکۆ لەگەڵ دام و دەزگاکانى حکومەتى هەرێمى
کوردستان هەئاهەنگى کردووە بۆ خزمەتى پرۆسەى پەروەردە و خوێندن و چەندین چاالکى لەگەڵ
بەڕێوەبەرێتى پەروەردەى سلێمانى و هەندێک لە فەرمانگەکان و کۆمپانیاکانى سنورى شارى سلێمانى
ئەنجامداوە و بە هەموو ئەمانە دەمانەوێت زانکۆ و کۆمەڵگە پێکەوە گرێبدەین..
لەم حەوت ساڵەى تەمەنى زانکۆدا چەندین ۆرک شۆپ و پێشانگەى زانستى بەردەوام ئەنجام دەدرێن و
تائێستاش دوو کۆنفرانسى زانستى نێودەوڵەتى ئەنجامداوە و لەم ساڵیشدا ( )0241کۆنفرانسێکى ترى
زانستى بەئەنجام دەگەیەنێت و بە بەردەوام هەفتانە لە کۆلێجەکان سیمنارى زانستى ئەنجام دەدرێت.
هەر لەسەرەتایى دامەزراندنیەوە زانکۆ بە پێى ڕێنماییەکانى وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى
حکومەتى هەرێمى کوردستان کارەکانى بە ئەنجام گەیاندووە .هەر لە ڕوانگەى کارکردن بە پێى
ڕێنماییەکانى وەزارەت زانکۆمان پرۆسەى دڵنیاى جۆرى و زانستخوازى بەردەوامى لەسەرەتاوە
ئەنجامداوە و بەکارێکى گرنگى دەزانێت کە هەمیشە لە نوێبوونەوەدا بێت و ئاگادارى دوا تەکنیکى بەرەو
پێشچوونى پرۆسەى خوێندندا بێت.
زانکۆى گەشەپێدانى مرۆیى لە پرۆسەى ڕیزبەندى نیشتمانى زانکۆکانى هەرێمى کوردستاندا لە گروپى
پێشەوەى زانکۆ تایبەتەکاندا بوو.
لەم زانکۆیەدا ژمارەیەکى زۆر لە خوێندکاران بەبێ بەرامبەر دەخوێنن وەک خوێندکارانى کوردانى
خۆرئاواى سوریا کە ژمارەیان لە سەد و خوێندکار زیاترە و بۆ هەموو سااڵنى خوێندنیان زانکۆ کورسى
خوێندنى بێبەرامبەر بۆ دابین کردوون.
لەالیەن زانکۆ وە بۆ منااڵنى شەڕى دژى داعش پەنجا کورسى خوێندن و بۆ شەهیدان و ئەنفالیش پەنجا
کورسى خوێندن دابینکراوە ئەمە سەڕەراى ئەوەى کە خوێندکارانى کەمدەرامەت بە بڕێک یان هەموو
پارەکەیان لێخۆشبەەنیان بۆ دەکرێت  ..هەروەها بەمەبەستى هاوکاریکردنى خوێندکاران و قوتابیان
لەسەرئاستى هەر قۆناغێک لە بەشەکانى سەرجەم کۆلێجەکان لێخۆشبوون بەڕێژەى ()%422بۆ خوێندکارە
یەکەمەکان و ( )%52بۆ دووەمەکان و ( )%12بۆ سێ هەمەکان جێبەجێدەکرێت و( )%05بۆ ئەوانەى کە
بەپلەى بااڵ دەردەچن گەر لە ڕیزبەندى پێشەوەشدا نەبن  .هەروەها زانکۆ اەسەر ئەرکى خۆى چەندین
کتێبى بە چاپ گەیاندووە.

خزمەتگوزاری ئەکادیمی و کۆمەاڵیەتی
هەرلەسەرەتای دروستکردنی زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییەوە ،کە یەکێک لە خەونە گەورەکانی سەرۆکی
ئەنجومەنی ئەمیندارێتی بریتی بوو لە خزمەتکردنی کۆمەڵگای کوردی بەاڵم ئەمجارەیەن لە ڕووی
ئەکادیمیەوە  ،بۆیە ئێستا خەونەکە بوەتە ڕاستى و سااڵنە دەیان و سەدان خوێندکار سودمەند دەبن لەو
سکۆلەرشیپانەى کە پێیان دەبەخشرێت و جێ بەجێدەکرێت بۆ هەر چوار ساڵەکەى خوێندن لە ڕێگەى پالن
و پڕۆگرامە جیاوازەکانەوە کە هەڵقواڵوی دڵسۆزی و وەفاداری زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییە بۆ کۆمەڵگەى
کوردی.
یەکەم :ئەو سکۆلەرشیپانەى کە زانکۆ بەخشیوێتی.
یەکەم :سکۆلەرشیپی سەرکەوتن.
دووەم :سکۆلەرشیپی ئەنفال و جینۆساید.
سێیەم :سکۆلەرشیپی ڕەنجی شەهیدان.
چوارەم  :سکۆلەرشیپی خوێندکارانی سوری.
پێنجەم :سکۆلەرشیپی شەهیدان و پێشمەرگە.
شەشەم :سکۆلەرشیپی قەرەداغی.
حەوتەم :سکۆلەرشیپی کەم دەرامەتان.

یەکەم :سکۆلەرشیپی سەرکەوتن
ئەم سکۆلەرشیپە بۆ ئەو خوێندکارە سەرکەوتوانەیە لەبەش و کۆلێجەکانی زانکۆى گەشەپێدانی مرۆیی،
وەکو هاندانێک بۆ بەرزکردنەوەى ئاستى زانستى و دروستکردنی کێبڕکێ ی زانستى لە نێو خوێندکاراندا،
بەم شێوەیە  %422لێخۆش بوون بۆ یەکەمەکانی هەر قۆناغێک %52 ،لێخۆشبوون بۆ دووەمەکان،و لە
 %12لێخۆشبوون بۆ سێیەمەکان ،کە سااڵنە نزیکەى  482خوێندکار لەم زەمالەیە سودمەند دەبن.

دووەم :سکۆلەرشیپی ئەنفال و جینۆساید
ئەم سکۆلەرشیپە بۆ ئەو خوێندکارانەیە کە خێزانەکانیان بەر شااڵوی ڕەگەزپەرستى جینۆساید کەوتون
لەسەردەمی ڕژێمی پێشودا ،بەڕێژەى لە %52لێخۆش بوون بۆ کرێی خوێندنیان دەکرێت.

سێیەم :سکۆلەرشیپی ڕەنجی شەهیدان
ئەم سکۆلەرشیپە پێکهاتووە لە (  )52کورسی تایبەت بە نەوەى پێشمەرگەى شەهیدی دەستى داعش  ،کە بە
ڕێژەى لە  %422لێخۆشبوون پێشکەش بە خوێندکارەکە دەکرێت ،وەکو وەفایەکی زانکۆى گەشەپێدانی
مرۆیی بۆ کەس و کاری شەهیدان.

چوارەم  :سکۆلەرشیپی خوێندکارانی سوری
ئەم سکۆلەرشیپە بۆ خوێندکارانی هاواڵتیانی واڵتی سوریاییە ،بۆ ئەوەى هاوکاری ئەو خوێندکارانە بکرێت
بۆ دروستکردنی دەرفەتی خوێندن ،بەتایبەت بۆ ئەو خوێندکارانەى کە ئاوارەبوون و ئێستە لە هەرێمی
کوردستان نیشتەجێن ،ڕێژەى لێخۆشبونیان لە  ،%422و تا ئێستا نزیکەى (  )452خوێندکار سودمەند
بوون.

پێنجەم :سکۆلەرشیپی شەهیدان و پێشمەرگە
ئەم سکۆلەرشیبە بۆ کەس و کاری شەهیدان و پێشمەرگە و خانەوادەکانیانە ،دیاری زانکۆى گەشەپێدانی
مرۆییە،وەکو وەفایەک بەرامبەر ئەو کەسانەى کە خۆیان بەخت دەکەن لە پێناو خاک و واڵتدا ،پێکهاتوە لە
 52کورسی بۆ هەر چوار ساڵی خوێندنی ئەکادیمی.

شەشەم :سکۆلەرشیپی قەرەداغی
ئەم سکۆلەرشیپە بۆ ئەو خوێندکارانەیە کە خەڵکی قەزای قەرەداغن ،کەبە ڕێژەى لە  %52لێخۆشبون
دەکرێت بۆ کرێی خوێندن بۆ هەرساڵێکی خوێندن ،ئەم سکۆلەرشیپە دیاری بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی
ئەمینداریە بۆ دانیشتوانی قەزاکە.

حەوتەم :سکۆلەرشیپی کەم دەرامەتان
سااڵنە زانکۆى گەشەپێدانی مرۆیی ،چەندین هاوکاری ماددی پێشەکەشی خوێندکارە کەمدەرامەتەکان
دەکات ،بۆ ئەوەى بتوانن بەسەرکەوتووی قۆتاغەکانی تری زانکۆ تەواو بکەن ،بەڕێژەى جیاوازی وەک (
 )%82 ،%52 ،%422بەپێی دۆخی خوێندکارەکەیە.

دووەم :کتێبخانە و سەرچاوەى ئۆنالین
کتێبخانەى ناوەندى زانکۆ بەیەکێک لە گرنگ ترین جۆرەکانى کتێبخانە دادەنرێت چونکە پابەندە بە هەموو
یاسا و ڕێسا و بنەماکانى زانستى کتێبخانەوە ،سااڵنە کتێبخانە هەوڵ دەدات بۆ دابین کردن ودەوڵەمەند
کردنى سەرچاوەى مەعریفى و ڕۆشنبیرى گشتى وە ڕۆڵێکى گرنگ دەبینێت بۆ توێژەران  ،کتێبخانەى
ناوەندى زانکۆ بەمەڵبەندێکى ڕۆشنبیرى دادەنرێت لە پێناو زیاتر خزمەت کردنى زانست و فێربوون وە
خولقاندنى کەشێکى ئارام.

ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر لە فێرخوازان و توێژەران کە کتێبخانە بەکاردەهێنن وە بریتین لە ( خوێندکاران
ومامۆستایان و خوێندکارانی خوێندنى بااڵ )  ،کتێبخانەى ناوەندى زانکۆ لە سێ هۆلى سەرەکى پێک هاتووە
( کتێبخانە و هۆلى خوێندنەوە و ئینتەرنێت ) سەرچاوەکانى کتێبخانە لەڕووى بابەتیەوە هەژمار دەکرێت
نەوەک لەڕووى چەندایەتى و ژمارەوە ئەوەش سەرکەوتنى کتێبخانە نیشان دەدات کە دەوڵەمەندە بە بابەتى
جۆراو جۆر و گرنگ  ،سەرچاوەکانى کتێبخانە لە ( کتێب و نامیلکە و گۆڤار و باڵوکراوە وتوێژینەوە )
پێک دێت بەزمانەکانى ( کوردى و عەرەبى و ئینگلیزى ) کە ژمارەیان بریتین لە ( ) 8881کتێب و ( 81
) توێژینەوە و بەردەوام لەزیادبوندلیە  ،لە ئێستادا ئەم کتێبخانەیە سەرجەم سەرچاوەکانى پۆلێن کراوە لەسەر
یاسایەکى جیهانى کە تایبەتە بە زانستى کتێبخانە بە ناوى ( میلڤل دیوى  ،دیوى دەیى ) کە یاسایەکە بەکار
دەهێنرێ بۆ پۆلێن کردنى سەرچاوەکانى کتێبخانە.

سێیەم :خزمەتگوزاریIT
خزمەتگوزاریەکانی بەڕێوەبەرایەتی تەکنەلۆجیای زانیاری و گەیاندن ،هەرچەندە تەمەنی زانکۆ زۆر نیە
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەندین خزمەت گوزاری بواری تەکنەلۆجیای زانیاریمان پێشکەشی خوێندکاران و
مامۆستایان و فەرمانبەران کردوە ،لەوانە:
 -4بەستنەوەی سەرجەم بیناکانی زانکۆ لە ڕێگەی تۆڕی فایبەر ئۆپتیکەوە .وە بەستنەوەی کەمپەکانی زانکۆ
لە هەردو شاری سلێمانی و قەرەداغ بە ڕێگای لینکی مایکرۆوەیڤ.
 -0دابینکردنی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت لەڕێگای وایەرلێس ،بۆ هەموو شوێنەکانی زانکۆ.
 -8دابینکردنی خزمەتگوزاری تەلەفۆنی ئای پی و سەرجەم ئەو خزمەتانەی لەم ڕێگایەوە دەدرێن.
دروستکردنی ئیمەیڵی زانکۆ بۆ هەمو کارمەندانی زانکۆ.
 -5دەستەبەرکرنی ئەپڵێکەیشنەکانی گوگڵ بۆ بواری فێرکردن.
 -1دابینکردنی خزمەتگوزاری فێرکردنی ئەلەکترۆنی لەڕێگای مودڵەوە.
 -8دەستەبەرکردنی چەندین سیستەمی ئەلەکترۆنی بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبارەکانی زانکۆ.
لەوانە سیستەمی بەڕێوەبردنی توانای مرۆیی ،لیژنەی تاقیکردنەوەکان و ژمێریاری و چەندینی تر.
 -3دانانی سیستەمی هاتن و ڕۆشتنی زیرەک بۆ کۆنتڕۆڵکردنی هاتوچۆی ستافی زانکۆ و خوێندکارانی.
 -9دابینکردنی ئینتەرنێت لە کتێبخانە بێ بەرامبەر
 -42دابینکردنی تەکنەلۆجیا بۆ هۆڵەکانی خوێندن

 -44دابینکردنی سیتستەمی چاودێری لەڕێگای کامێراوە بۆ پاراستنی کەلوپەلی زانکۆ و ستافی زانکۆ.

چوارەم :سیستمی وەرگرتن و گواستنەوەى خوێندکار
ئەم بەشە بەپێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستى کارەکانی بەڕێوەدەبات کە
هەندێ جار سااڵنە زانیاری تازەى تێدا باڵو دەکرێتەوە ،بەشێوەیەکی گشتى مەرجە گشتیەکانی وەرگرتن
ئەمانەى الى خوارەوەیە:
ئەو قوتابی/خوێندکارەى لە زانکۆ و پەیمانگا تایبەتەکان وەردەگیرێت پێویستە ئەم مەرجانەى خوارەوەى تێدا
بێت:
آ -دەرچووی ئامادەییەکان ( زانستى و وێژەیی و پیشەییەکان)ی سەربەوەزارەتی پەروەردەی هەرێمی
کوردستان یان حکومەتی عێراقی فیدراڵ بێت و بڕوانامەکەى لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەى
پارێزگاکەیەوە پەسەندکرابێت.
ب -دەرچووی پەیمانگا پێینج ساڵیەکانی سەربە وەزارەتی پەروەردە یان پەیمانگا دووساڵیەکانی سەر
بەوەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەى زانستى لە بەشە هاوشێوەکانی خۆی وەردەگیرێت.
ت -دەرچووی دەرەوەى واڵت بەمەرجێک لە بەڕێوبەرایەتی گشتى ئەزمونەکانی سەربە وەزارەتی
پەروەردە بەرابەرکردنی بڕوانامەکەى ئەنجامدابێت.
پ -لە پشکنینی پزیشکی دەرچوو بێت ،بەپێی ئەو مەرجە تایبەتییانەى بۆ هەرخوێندنێک دیاریکراوە.
ج -پێویستە تەمەنی قوتابی/خوێندکاری پێشکەشکار بۆ هەردوو کۆلێژی پزیشکی و ئەندازیاریەکان نابێت
لە ( )85ساڵ زیاتر بێت.

پێنجەم:هۆڵی کۆنگرە /کۆنفرانس لەگەڵ هۆڵی سیمینار و کۆبونەوە

یەکەم :هۆڵی پڕۆفیسۆر دکتۆر عەلی قەرداغی
ئەم هۆڵە دەکەوێتە کەمپی دووی زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییەەوە ،پێکهاتوە لە ( )898کورسی لەگەڵ
منێەیەکی فراوانی پێشکەشکردن  ،کە سیستمی ڕوناکی ،دەنگی ،ڤیدیۆیی دابەزێنراوە ،لەگەڵ بونی
پرۆجێکتەرێکی گەورە کە بینینی ئاسانە لەالیەن بەشداربوانەوە ،کۆنفرانسە زانستیە نێودەوڵەتیەکان و بۆنە
و ئاهەنگە تایبەتە گەورەکان لەم هۆڵە ئەنجامدەدرێت ،ژورێکی حەوانەوە و پشوی تێدایە بۆ
پێشەکەشکاران.

دووەم :هۆڵی عمر سورچی
ئەم هۆڵە دەکەوێتە کەمپی دووی زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییەەوە ،پێکهاتوە لە ( ) 481کورسی لەگەڵ
ستەیجێکی تایبەتدا ،کە سیستمی ڕوناکی ،دەنگی ،ڤیدیۆیی دابەزێنراوە ،ئەم هۆڵە بەکاردەهێنرێت بۆ
سیمینار و کۆڕ و کۆبونەوەچاالکی پێشکەشکردنی زانستى.

سێیەم :هۆڵی کۆبونەوە
ئەم هۆڵە دەکەوێت کەمپی  0زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییەوە ،پێکهاتووە لە ( ) 02کورسی و لەگەڵ مێزی
گەورەى کۆبونەوە ،کە سیستمی دەنگی و ڕوناکی تێدایە ،لەگەڵ بوونی سمارت بۆردێک کە بۆ مەبەستى
ڤیدیۆکۆنفرانس و چاالکی تایبەتی بەکاردەهێنرێت.

ژیانی ناوکەمپەکان

یەکەم :گواستنەوە
لە ڕێگەى کۆمپانیای گواستنەوەى تایبەتەوە کار ئاسانی بۆ خوێندکاران کراوە  ،بۆ هاتن و
ڕۆیشتنەوەیان  ،بە تایبەت بۆ کەمپی یەکەمی قەرەداغ کە ( ) 35کم دوورە لە سەنتەری شاری سلێمانیەوە.

دووەم :خزمەتگوزاری تەندروستى
یەکەى تەندروستى هەیە لە هەردوو کەمپەکەى زانکۆ ،کە تیایدا چەندین خزمەتگوزاری پزیشکی پێشکەش
دەکرێت ،خوێندکاران و مامۆستایان بەردەوام ئەم بەشە بەکاردەهێنن لەکاتی ڕودانی هەردۆخێک کە
پەیوەندی بە تەندروستیەوە هەبێت ،پشکنیەنەکان ئەم یەکەیە بێ بەرامبەرە.

سێیەم :وەرزش
ئەم بەشە سەرپەرشتی دەکرێت لەالیەن یەکەی کاروباری خوێندکارانەوە کە هەڵ دەستێت بە ئەنجامدانی
چاالکیە وەرزشیەکانی وەک خولی (تۆپی پێ و تێنس و شەترەنج و سەرکەوتن بەسەر شاخ دا و ماراسۆن
و مەلەوانی و چەند چاالکی تری وەرزشی ) کە تیدا سااڵنە دەوراتی ناوخۆی زانکۆ دەکرێتەوە و
سەرکەوتوان خەاڵت دەکرێن و پاشان لە هەر جۆرە وەرزشێک تیمی زانکۆیان لێ هەڵ دەبژێردرێت و
پاشان لە دەوراتی زانکۆکانی هەرێم بەشدار دەبن.

چوارەم :کاروباری خوێندکاران
یەکەى کاروبارى خوێندکاران بریتیە لە فەراهەم کردنى بوار و ڕەخساندنى هەلى زیاتر بۆ خوێندکاران بۆ
گەشەسەندنیان و پێشکەوتنیان  ،ئەمەش لە ڕێى فەراهەم کردنى بناغەیەک بۆ بەدەستهێنانى حەز و
ئارەزووەکانیان.
ئەم یەکەیە کاردەکات بۆ ڕەخساندنى ژینگەیەکى لەبار و یارمەتیدەر بۆخوێندکاران کە تیایدا هەلى فێربوون
و چێژ وەرگرتن و بەشداریکردن و سەرکەوتن بەدەست بهێنن ئەمەش لەڕێگاى چەندین پڕۆگرامى
ئاسانکارى و خزمەتگوزاریەوە ،ئەرکى یەکە ئەوەیە کە ئەزمونێکى تازە بهێنێتە ژیانى خوێندکارانى
زانکۆکەمان ،وە یارمەتیدەریان بێت بۆ پێشکەوتنیان و ئامادەکردنیان وەک سەرکردەى دواڕۆژ لە
بوارەکانى خۆیاندا  ،زانکۆ  0یاریگاى تۆپی پێ ى هەیە لە هەردوو کەمپى زانکۆ لەگەلڕ هۆلڕ بۆ
چاالکیەکان (تێنس  ،شەترەنج ،و یاریەکانى تر)....
یەکەى کاروبارى خوێندکاران هەڵگرى چەند بەهایەکە کەبە هۆیانەوە دەتوانێت بگاتە دیدگاى خۆى لە
پێشەنگى بۆ ڕەخساندنى ئەزمونێکى باشتر لە ژیانى زانکۆ  ،ئەو بەهایانەش ئەمانەن:









پێکەوە ژیان و ڕێزگرتنى بەرامبەر.
سەرکەوتنى ئەکادیمى و بڕیاردان.
جۆراوجۆرى و پێکەوە بوون.
کەسایەتى ڕاستگۆ و لێپرسراو.
پەیوەندى شارستانیانە.
پێگەیاندنى کەسایەتى و گەشپێدانى.
گەشەپێدانى کۆمەڵگە.
ِڕاگرتنى هاوسەنکى لە نێوان خوێندن و ژیاندا.

یانەی خوێندکاران ( )Students Clubsلە چەندین یانەى جیاواز پێکهاتوون لەوانە:
 يانةى تؤثى ثىَ

َيةتيةكان (هاوکاری کۆمەاڵیەتی)
َثشتى ثرؤذة كؤمةال
 يانةى ثال
 يانةى دراما (شانۆ)
 يانةى بانك

 يانةى كتيَب
 يانةى هؤشيارى و تةندروستى
 يانةى تةكنةلؤجياى زانيارى

 يانةى هؤشيارى ياسايى
 يانةى مؤسيقا
 يانةى فؤتؤ
 يانةى تيَنس

 يانةى وةرطيَرِان
 يانةى شةترةنج

 يانةى رِؤشنبيى و رِاطةياندن
 يانةى دؤستى ذينطة
 يانةى شاخةوانى

 يانةى كار و دەرچوان

 يانةى مامؤستايانى طةنج

َطا
 يانةى خؤبةخشى طؤمةل
 يانةى طةشةثيَدانى مرؤيي
 يانةى فؤلكلؤر

 يانةى داهيَنان
 يانةى رِاثرسى 






یانەی
یانەی
یانەی
یانەی
یانەی

مەلەوانی
بالە
باسکە
تۆپی پێی – کچان
تێنس – کچان

پێنجەم :خزمەتگوزاری نانخواردن
خزمەت گوزارى لەم کافتریایە لەبەیانیان سەعات 3تاکۆتایى دەوامى دووەمى زانکۆ (دەوامى ئێواران)
سعات 3ی ئێوارە بەردەوام دەبآ.خوانى تایبەت بەبەیانیان پێکهاتووە لە (نۆکاو ،سوپ شۆربای نیسک،
فالفل) و ژەمەکانى تری نیوەڕوان و ئێواران بەردەوام هەیە خواردنەکانی(کباب،تکەى
مریشک،کواڵو،برژاو،گەێى مریشک ،فالفل ،هەروەها زیاتر لە  3جۆر شلەى جیاواز پێشکەش دەکات) لە
گەڵ پێشکەشکردنی خواردنەوەکانی وەک (جا ،قاوە ،نیسکافە ،بسکویت) ،هەروەها 5نوع مقبیالت
(کارۆتن زەالت  ،کارتۆفڵ زەالت ،گروین زەالت ،حمێ ،کەلەرم ،چەندین جۆری زەالتەى کوردی و
تورکی پێشکەش دەکات) وەکافتریا جیگەى خوانى زیاتر لە  802قوتابى هەیە،لەماوەیەکى دیارى کراوى

کەمدا دەتوانرێت خوان وژەمى ژمارەیەکى زۆر قوتابى ئامادەبکات ،هەر لەم کافتریایە خواردنی کۆنفرانس
و کۆبونەوەکان پێشکەش دەکرێت.

شەشەم :کلینکی راوێژکاری یاسایی
کلینکی راوێژکاری یاسایی رێگەى هاوکاری یاسایی بۆ کەسانی کەمدەرامەت و ئاوارە و پەنابەر کە
بێبەرانبەر خزمەتگوزارى پێشکەش بە هاوواڵتیان دەکات.
ئامانج لە دروستکردنی کلینکی یاسایی بەرزکردنەوەى تواناو ئاستى زانستی خوێندکارانە ،لە هەمان کاتدا
هاوکاری کردن و پێدانی راوێژی پێویستە بەو کەسانەی کەم دەرامەت و لێقەوماون وەکو هەژاران و ئاوارە
و پەنابەران ،لە ژێر سەرپەرشتى و چاودێرى مامۆستایان و پارێزەکاندا.
مافی وەرگرتنی هاوکاری یاسایی لەزۆربەى پەیماننامە نێو دەوڵتیەکاندا ئاماژەی پێدراوە هەروەک زۆربەى
دەستورى وواڵتان دەقیان لەسەرداوە ،لەوانە ( جارنامەى گەردونى مافی مرۆڤ ساڵی  ،4913پەیمانی
عەرەبی بۆ مافی مرۆڤ ساڵی  ،0221مادەی  49لەدەستوری عێراق ساڵی  ،0225وەهەروەها لەیاساکانی
پارێزەرانی عێراقی و یاسای سزادانی عێراق)بەخۆشحاڵییەوە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی لە پێشەنگى
زانکۆ ئەهلییەکانی کوردستانە بەهاوکاری رێکخراوى ) ، (USAIDرێکەوتننامەی کلینکی یاسایی واژوو
کرد .لەبەرواری  0245/42/00ستافی کارگێڕی بۆ دانراوە و دەستى بەکارەکانی کردووە ،هاوکات چەندین
پارێزەری دەرەوەى زانکۆش خۆبەخشانە پەیوەندیان پێوەکردووە. .

حەوتەم :سیستمی بانک
تاقیگەى بانکی بۆیەکەم جارە لە کوردستان تاقیگەیەکی زانستى بکرێتەوە لەسەر جێبەجێکردنی سەرجەم
کارەکانی نێوبانک بەشێوەیەکی پراکتیکی ،ئەم هەوڵە واى لە خوێندکارەکان کردووە کە پێش ئەوەى
کۆلێژەکەیان تەواو بکەن تەواو شارەزان کە ڕۆڵ ببینن لە دامەزراوە بانکیەکاندا ،چونکە توانیویانە
بەسەرکەوتوی سود لە تاقیگەى بانکی وەربگرن.

هەشتەم :ڕێبەری دڵنیایی جۆریی تایبەت بە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

بەڕێوهبەرایەتی دڵنیایی جۆریی:
بەرێوهبەرایەتی دڵنیایی جۆریی لە زانکۆدا هەڵدهستێت بە چاودێریکردنی جۆرایەتی لەسەرجەم بوارهکانی
خوێندن ،توێژینەوه و کارگێریی.
ئەرکی ئەم بەرێوهبەرایتیە بریتییە لە بەڕێوهبردنی سەرجەم کارهکانی تایبەت بە دڵنیایی جۆریی و
زانستخوازیی بەردهوام لەسەر ئاستی زانکۆ ،کە لەسەر ئاستی هەر کۆلێجێک رێکخەرێک کارهکان
رادهپەڕێنێت ،کە بە هەموویان ئەنجومەنی دڵنیایی جۆریی زانکۆ پێکدههێنن و ئەنجومەنەکەش ڕاستەوخۆ
پەیوهستە بە سەرۆکی زانکۆوه.
بنەما وپێکهاتەی دڵنیایی جۆریی
یەکەم :دڵنیایی جۆریی خوێندن ،کە کار لەسەر دوو تەوهر دهکات
 پێداچوونەوهی کۆرسی خوێندن ،ئەویش خۆی دهبینێتەوه لە چاودێری چۆنێتی وانەوتنەوهی
مامۆستایان و ئەو تەکنەلۆژیایەی بەکاری دێنن.
 پەرتوکی کۆرس ،ئەبێ سەرجەم وانەکان پەرتوکی وانەیان بۆ ئاماده بکرێ و دوای ئەوهی لە الیەن
لیژنەی زانستیی و دڵنیایی جۆریی و مامۆستایانی تری پسپۆر پێداچوونەوهی بۆ دهکرێ.

دووهم :ئەڵومنای (دهزگای پەیوهندیکردن بە دهرچوان)
کاری سەرهکی بریتییە لە ئاگاداربوونی دهرچوانی زانکۆ دوای تەواوکردنی خوێندنی زانکۆ ،رێزلێنان لە
دهرچوان و هاندان و بەخشینی بڕوانامەی ڕێزلێنان بەو دهرچوانەی کە بە ئاستێکی بەرزهوه لە خوێندنی
بااڵ وهربگیرێن.

سێ یەم  :خەاڵتی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
ئەم بەشە خەاڵتێکی ئامادەکردوە دەیبەخشێتە مامۆستایان بەتایبەت ئەوانەی کە جێ دەستی ئەکادیمیان دیارە
بۆ هاندانی مامۆستایان و بەرزکردنەوهی ئاستی زانستییان و دروستکردنی گیانی کێبرکێ بۆ باشکردنی
کوالێتیی خوێندن.

سەنتەری گەشەپێدان بۆ توێژینەوە و ڕاهێنان
سەنتەری گەشەپێدان بۆ توێژینەوە و ڕاهێنان ،سەنتەرێکی ئەکادیمی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیە ،بۆ
فراوانکردنی ئەو ئامانجەیە کە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی هەیەتی کە بریتیە گەشەپێدانی تاک و کۆمەڵگە،
DCRTئامانجێتی ببێتە سەرمەشقی سەنتەرەکانى ڕاهێنان و توێژینەوە لە عێراقدا لەڕێگەى کارکردن لەگەڵ
هەریەکە لە تاکەکانی کۆمەڵگە ،دامەزراوە تایبەتى و گشتیەکان ،ڕێکخراوەکان و دامەزراوە ئەکادیمیەکان
لەڕێگەى توێژینەوە و ڕاهێنان و هەر ئامرازو کەرەستەیەکی تری پێویست.

یەکەم :بەشی توێژینەوە
یەکێکە لە بەشەگرنگەکانی زانکۆ ،کە تیایدا توێژەران کە پێکهاتوون لە مامۆستایان و خوێندکارانی خوێندنی
بااڵ هەڵدەستن بە ئەنجامدانی توێژینەوە تایبەت بە پسپۆڕیەکانی ( یاسا و ڕامیاری ،گەردوونی ،زمان،
کارگێڕی و ئابوری ،زانست و تەکنەلۆجیا ،هەرپسپۆڕیەکی دیکە) هاوکات تاقیگەیەکی پاڵپشتە کە بەستراوە
بە تۆڕی ئینتەرنێت و چەند کتێبخانەیەکی نێودەوڵەتیەوە .پاشان توێژینەوەکان لە ڕێگەى گۆڤاری زانکۆى
گەشەپێدانی مرۆییەوە باڵو دەکرێتەوە.

دووەم :بەشی ڕاهێنان
بەشی ڕاهێنان لە ڕێگەى چەند بەرنامەیەکەوە کاروچاالکیەکانی پێشکەش دەکات کە هەریەک لە
بەرنامەکان لە چەندین خولی ڕاهێنان و بەرنامەى دیکە پێکهاتووە و بەپێی ئەم پسپۆڕیانەى الى خوارەوە
تەوەرەکان جیاکراونەتەوە :
بەرنامەى کارگێڕی کار
بەرنامەى زمان
بەرنامەى یاسا و ڕامیاری
بەرنامەى زانست و تەکنەلۆجیا
شێوازی پێشکەشکردنی بەرنامەکان بەشێوەى ( خول ،ۆرک شۆپ ،سیمینار ،کۆڕ و کۆبونەوەى زانستى،
بەرنامەى تایبەت ،پڕۆژەى تایبەت) ئەنجامدەدرێت .لەالیەن ستافی شارەزا و ڕاهێنەری نێوخۆیی و
نێودەوڵەتیەوە بابەتەکان دەوترێتەوە ،و بەشداربوان بڕوانامەى تایبەت وەردەگرن ،هەرەوەها لە هۆڵ و
تاقیگە و ژووری ڕاهێنانی تایبەتدا ،کە سەرجەم پێداویستیەکانی ڕاهێنانی تیادا دابینکراوە وانە دەخوێنن ،و
سیستمی دەنگ و ڕەنگ و ڕوناکی تێدایە.
بەرنامەکان بە دوو شێواز بەڕێودەبرێت  :یەکەم :بەرنامەى بێ بەرامبەر  :لەم بەرنامەیەدا بەشداربووان
هیچ بڕەپارەیەک نادەن بەڵکو بڕی تێچون لەالیەن زانکۆى گەشەپێدانی مرۆییەوە دابیندەکرێت .دووەم:
چاالکی بەرامبەر  :لەم بەرنامەیەدا لەسەر ئاستى دامەزراوە یان گروپ ،بەپێی داواکاری و پێداویستى
دەزگاکە پڕۆپۆزەڵی تایبەت ئامادەدەکرێت و پێشکەشی الیەنی پەیوەندیدار دەکرێت ،کە هەندێک جار پێش

جێبەجێکردنی پڕۆگرامەکە توێژینەوەیەک ئەنجامدەدرێت لەسەر دەزگاکە بۆ دیاریکردنی بەرنامەى
پێویست،لەهەمان کاتدا چەند بەرنامەیەکی تر کە لە پشوی هاویندا جێبەجێ دەکرێت وەکو خوێندنگەى
هاوینەى گەنجان کە تیایدا بابەتەکانی ( زمان ،کۆمپیوتەر ،گەشەپێدانی مرۆیی ،ڕەشاقە ،مەلەوانی ،تۆپی
پێ) دەخوێنرێت بۆ هەردوو ڕەگەزی نێرومێ بەجیا.

باڵوکراوەکان

یەکەم :گۆڤاری زانکۆى گەشەپێدانی مرۆیی
گۆڤاری زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی ،گۆڤارێکی زانستی  -وەرزییە ،زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
دەریدەکات ،پشتبەست بە فەرمانی وەزاریی – وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی /حکومەتی
هەرێمی کوردستان ،ژمارە ( )45880/9لە ()0245/3/5دا .و ئاماژە بە کۆنوسی لیژنەی هەمیشەیی
تایبەت بە دەرکردنی گۆڤاری زانستیی لە وەزارەتی خوێندنی بااڵ ،کە لە بەرواری (  ) 0245 / 3 / 1دا
هاتووە  .بڕیاردراوە بە پێدانی مۆڵەت بە دەرکردنی (گۆڤاری زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی) لە الیەن
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆییەوە ،ئەمەش لەبەر ئەوەی گشت مەرجەکانی دەرکردنی گۆڤاری زانستیی تێدا
جێبەجێ کراوە .توێژینەوەکانی ئەم گۆڤارە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی زانستیی بەکاردێت.دەستەى نوسەرانی
گۆڤاری زانکۆى گەشەپێدانی مرۆیی ،خۆشحاڵ دەبێت بە باڵوکردنەوەى توێژینەوەو بەرهەمە زانستیەکانی
توێژەرانی هەر دوو بواری ( زانستیى /زانستە مرۆڤایەتیەکان) بە پێی ئەومەرجانەی کە بۆ باڵوکردنەوە
دانراون لە گۆڤارەکەدا.
ناوی گۆڤار :گۆڤاری زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
جۆری دەرکردنی گۆڤار :وەرزییە
پسپۆڕی گۆڤار :هەردوو بواری ( زانستیى – زانستە مرۆڤایەتیەکان)
ژمارەى نێودەوڵەتى گۆڤار()ISSN 2411-7757
ژمارەى نێودەوڵەتى گۆڤار بەشێوەى ئۆنالین()ISSN 2411-7765
دووەم  :گۆڤاری گەشەپێدان:
گۆڤارێکی ڕۆشنبیری گشتی وەرزییە ،لە الیەن زانکۆی گەشەپێدانی مرۆییەوە دەردەکرێت ،ئەم گۆڤارە
خاوەنی ئیمتیازی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆییەو سەرۆکی دەستەی نووسەرانی پڕۆفیسۆر د.مەریوان
ئەحمەد ڕەشیدە ،گۆڤارەکە لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان بە تۆماری یاسایی ژمارە  309لە
 0241/8/42تۆمارکراوە ..لەم گۆڤارەدا بابەتی گشتی و زانستی مامۆستایان و خوێندکاران و هەواڵ و
چاالکییەکانی زانکۆ باڵو دەکرێتەوە ،ژمارە  4ی گۆڤارەکە لە بەهاری  0241کەوتە بەر دیدی خوێنەران .

کۆلێجەکان
یەکەم :کۆلێجی یاسا و ڕامیاری
ڕۆڵی ئەم کۆلێژە لەسەر ڕونکردنەوەى دەق و چەمکە یاساییەکان لە دامەزراوە جیاوازەکاندا سیماى
ناسینەوەى کۆلێژەکەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا وەکو سەکۆیەک ڕۆڵی بینیوە بۆ کەسانی بڕیاربەدەست لە بواری
حکومی و سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا ،کە ڕاستەوخۆ گفتوگۆ و دیالۆکی ئەکادیمی ئەنجامبدەن هەڵسەنگاندنی
واقیعی و ڕونکردنەوەى زانیاریەکان لەسەر زاری کەسانی پەیوەندیدارەوە ،دەرچوی ئەم کۆلێژە تەواو
ئامادەیە لەڕووی پراکتیکی و تیۆریەوە بۆ ئەوەى ڕۆڵببنێت بە مێشکێکی کراوەوە لە هەردامەزراوەیەکی
گشتى و تایبەتدا.
مامۆستایان و ستافی وانەبێژانی ئەم بەشە لەو کەسانە پێکهاتوون کە ئەزمونی کاری دادوەریان هەیە لە
دامەزراوەکانی وەکو پەرلەمان ،دادگاکان و چەند دەزگایەکی گرنگی تری یاسایی پەیوەندیدار سەرەڕای
بونی بڕوانامەى بااڵ ،بۆیە خوێندکارەکان بەجۆرێک ئامادەدەکەن کە بتوانن ڕوبەڕوی چەندین کەیس و
دۆخی تایبەتی ببنەوە.
بەشی ڕامیاری توانیوێتى خوێندکارەکانی ئامادەبکات کە بتوانن لەم دۆخە سیاسیە تایبەتیەى عێراق بەگشتى
و هەرێمی کوردستان بەتایبەتی تێبگەن و مامەڵەى ئەکادیمی لەگەڵ بکەن ،بۆیە کۆمەڵێک خوێندکار کە
لەڕووی بوچونی سیاسیەوە جیاوازن دەخوێنن توانیویانە بۆچونەکانیان تاڕادەیەک یەک بخەن ،ئەمەش
دەمانگەیەنێتە ئەو دۆخەى کە کەسی سیاسی ئەگەر لە بواری ئەکادیمی بخوێنێت ئەوا ئاسانتر دەتوانێت
مامەڵە لەگەڵ ڕوداوەکان بکەن.

بەشی یاسا:
خوێندنی وانەکان لەم بەشەدا بەشێوەیەکی تیۆریە هەندێک یاسا دەخوێندرێت کە لە زۆرێک لە بەشەکانی
یاسای زانکۆکانی هاوشێوەى ناخوێنرێت ،سەرەڕاى ئەوەى پەیوەندیەکى ڕاستەوخۆی بەژیانی ڕۆانەى
پارێزەریەوە هەیە ،وەک یاساى تۆماری خانووبەرە ،یاساى نەوجوانان.
هەروەها خوێندکارانی ئەم بەشە بە زمانی عەرەبی وانە دەخوێنن ئەمەش یارمەتی دەری خوێندکارەکانە
کە بتوانن تێکستە یاساییەکان کە بەزمانی عەرەبی نوسراوە بخوێنێتەوە.

بەشی ڕامیاری:
یەکێک لە جیاوازیەکانی بەشی زانستە ڕامیاریەکان ئەوەیە کە خوێندکاری تەمەن گەورە و تەمەن بچوک و
خاوەن ئەزمون و باکگراوندی جیاواز ڕوویان لەم بەشە کردووە و پێکەوە بەردەوامی خوێندن دەدەن و
ئەزمونی کەشێکی لەباری زانستى دەکەن ،ئەگەر لە خوێندنێکی تردا گرفت هەبێت بۆ جیاوازی تەمەن،
لێرەدا سودی زۆر بینراوە لەو جیاوازی تەمەنە کە بەشێوەیەکی کرداری ئاڵوگۆڕی ئەزمونکراوە.

لەبەشی زانستە رامیاریەکاندا سەرەڕای بابەتە ئەکادیمیە گرنگە دانپانراوەکان چەندین چاالکی جۆراوجۆر
سازدەکرێت لە درەرەوەى ئەو بابەتانەى کە دەیخوێنن و لە چوارچێوەى پەرەپێدانی توانا و ئاستى زانستى
خوێندکارەکان .هەروەها خوێندکاران بەشداریان پێدەکرێت لە ڕێگەى سازدانی کورتە سیمینار و
شێوازەکانی دیکەى بەشداریکردن.

بەشی دبلۆماسیەت و پەیوەندیە گشتیەکان:
بەشی دیبلۆماسیەت و پەیوەندیەگشتیەکانی بە زمانی ئینگلیزی کە بەیەکێک لە بەشە زانستیە تازە
هەرەگرنگەکانی ئەمرۆی جیهان ئەژمار دەکرێت لە زانکۆى گەشەپێدانی مرۆیی کراوەتەوە ،بەهۆی
سروشتی کاری دیبلۆماسیەت و کرانەوەی کۆمەڵگاکان و مامەڵەی کۆمپانیا یی بیانی و تێکەاڵوی خەڵکی
بیانی و هاتنی زیاتریان گرنگی ئەم بەشە زیاتر دەبێت و هەروەرها دەرفەتێکی باش دەبێت بۆ ئەوەى لە
داهاتوودا ڕۆڵببینن وەک کادرێکی پیشەگەرو شارەزا لە بواری دیبلۆماسی بۆ باڵویزخانەو کونسوڵگەری
عیراق و واڵتانی دەرەوە و و نوسینەگەی نوێنەرایەتی سیاسی کوردستان و واڵتانی دەرەوە.
پەیوەندیەگشتیەکانیش رۆڵیکی کارا دەبینیت لە دروستکردن و بتەوکردنی پەویەندی و پاراستنی ناوبانگ و
وێنەی دامەزراوەکان لە دیدی جەماوەرەکەیدا ،ئەمەش بۆتە پێویستیەکی کرنگی ئەو دامەزراوانە کە
هەمیشە لە خەمی دروستکردنی پەوەندیەکی بتەو رونن لە کەڵ جەماوەرەکەیاندا .سەرەرای بایەخی
پیوەندیەگشتیەکان لە کاری دامەزراوە گشتی و تایبەتیەکان ،رۆڵکی کرنگ دەبینێت لە پەرەبێدان
گەشەکردنی بوارە جیاجیاکانی ژیان ،بە تایبەتی لەروی ریکخستنی کەمپین لە بوارەکانی پاراستنی
تەندروستی ،ژینگە ،وشیاری کۆمەاڵیەتی ،وشیاری سیاسی ،ئاسایشی نەتەوەیی ،کاری رێکخراوی
خێرخوازی  ،نوێنەرایەتی کردنی دەزگا و نەخشەکێشانی چەندین چاالکی تایبەت بەدامەزراوەکە بۆ ئەوەى
وێنەیەکی زەینی ئیجابی دروست بکەن ،ئەمانە و چەندین دەرفەتی تر کە پەیوەندیە گشتیەکان دەتوانێت ڕۆڵ
ببینێت لە سەرجەم جومگەکانی ناوەوە و دەرەوەى دەزگاکاندا.

دووەم :کۆلێجی زمان
دەرچوانی ئەم کۆلێژە دەبنە کلیلی کردنەوەى پێشکەوتنى هەردامەزراوەیەکی گشتی و تایبەت ،خوێندکارانی
ئەم بەشە ئامادەن لە هەموو دەزگایەکدا کار بکەن ،بەتایبەت کەرتی تایبەت ،چونکە جگە لەوەی فێری
ئەوەبون کە چۆن وەکو بایلینگوەڵێک ڕۆڵ ببینن ،فێری چەند شارەزاییەکی تر بوو وەک هونەرەکانی
پەیوەندیکردن ،سەرکردایەتیکردن ،دروستکردن و بەڕێوەبەردنی گروپ و کاری بەکۆمەڵ ،ڕۆڵبینین وەکو
سەرۆکی تیم و ئەندامی تیم.

بەشی زمانی ئینگلیزی:
لەم بەشەدا خوێندکاران بە شێوەیەکى زانستى و ئەکادیمى ئاستى توانستى زمانى ئینگلیزیان دەگەیەنرێتە
قۆناغى پێشکەوتوو و ،لە دوو قۆناغى کۆتاییشدا خوێندکار ئاشنادەکرێت بە بنەما و پرانسیپە گرنگەکانى
بوارەکانى زمانەوانى و ئەدەب و وەرگێڕان و ئەنجامدانى توێژینەوە و رێبازەکانى فێرکردنى زمانى
ئینگلیزى .شێوازى وانەوتنەوە لە بەشى ئینگلیزیدا پشت دەبەستێت بە رێبازە سەردەمیەکانى وانەوتنەوە
بەتایبەتى رێبازى ) (Interactionalبەو پێیەى کە رۆڵى مامۆستا و خوێندکار تێکەڵکێش دەکات لە
وانەوتنەوە .لەم بەشەدا مامۆستایانى ئەمەریکایى و بەریتانى وانە دەڵێنەوە سەرەڕاى ژمارەیەکى بەرچاو لە
مامۆستایانى پسپۆڕ و بە ئەزموون و لێهاتوو کە لە زانکۆکانى بەریتانیا و فەڕەنسا و عێراق و هەرێمى
کوردستان بڕوانامەى دکتۆرا یان ماستەریان بە دەست هێناوە .خوێندکارانى ئەم بەشە زۆر بە
پسپۆڕیەکەیان خۆشحاڵن و هەمیشە برەو بە تواناکانیان دەدەن تا بتوانن نموونەیەک و باڵیۆزێکى بەتواناى
زانکۆ و کۆلێج و بەشەکەیان بن.

بەشى عەرەبى:
لەم بەشەدا خوێندکاران بە شێوەیەکى زانستى و ئەکادیمى ئاستى توانستى زمانى عەرەبییان دەگەیەنرێتە
قۆناغى پێشکەوتوو و ،لە دوو قۆناغى کۆتاییشدا خوێندکار ئاشنا دەکرێت بە بنەما و پرانسیپە گرنگەکانى
بوارەکانى زمانەوانى و ئەدەب و وەرگێران و ئەنجامدانى توێژینەوە و رێبازەکانى فێرکردنى زمانى
عەرەبى .شێوازى وانەوتنەوە لە بەشى عەرەبیدا پشت دەبەستێت بە رێبازە سەردەمیەکانى وانەوتنەوە بە
تایبەتى رێبازى (تفاعلی) بەو پێیەى کە رۆڵى مامۆستا و خوێندکار تێکەڵکێش دەکات لە وانەوتنەوە .لەم
بەشەدا مامۆستایاى عەرەب وانە دەڵێنەوە سەرەڕاى ژمارەیەکى بەرچاو لە مامۆستایانى پسپۆڕ و بە
ئەزموون و لێهاتوو کە لە زانکۆکانى واڵتانى عەرەبى و عێراق و هەرێمى کوردستان بڕوانامەى دکتۆرا
یان ماستەریان بە دەست هێناوە .خوێندکارانى ئەم بەشە زۆر بە پسپۆڕیەکەیان خۆشحاڵن و هەمیشە برەو بە
تواناکانیان دەدەن تا بتوانن نموونەیەک و باڵیۆزێکى بەتواناى زانکۆ و کۆلێج و بەشەکەیان بن.

سێیەم :کۆلێجی کارگێڕی و ئابووری
ئەم کۆلێجە چوار بەشی سەرەکی دەگرێتەوە (زانستی دارایی و بانک  -ژمێریاری  -کارگێڕی کار ) بە
هەردوو دەوامى بەیانیان و ئێوارانەوە.
ڕووی ڕەوشی زانستیەوە توانیویەتی چەندین داهێنان و خزمەتپێشکەشبکات  ،کە جگە لە شکۆدان بە
پرۆسەی خوێندن وێنایەکی نوێشی بەخیشیوەتە معریفەخوازی لە زانکۆدا لەوانە:داهێنانی تاقیگەی پراکتیکی
بۆ بەشەکانی (زانستی دارایی و بانک و ژمێریاری) کە سەرجەم کارە پراکتیکیەکانی بانکی و ژمێریاری
بە شێوەیەکی پراکتیکی لەالیەن مامۆستایانەوە بۆ خوێندکاران ئەنجام دەدرێت ،ئەمە جگە لەوەی
خوێندکارەکانمان وەک تاک و گروپ لە پەیوەندیدان بۆ سوود وەرگرتن لە دام ودەزگا حکومی و ئەهلیەکانی
کە لە چوارچێوەی پسپۆری خۆیاندایە.
کۆلێجە جگە لەوەی لە پێشترن لە کێبڕکێ زانستیەکانی خوێندنی بااڵدا لە
جێگای ئاماژەیە خوێندکارانی ئەم َ
هەمان کاتدا ژمارەیەکی بەرچاو لە خوێندکارانمان لە پێگەی بەرپرسیارێتی بەرزدان لە هەردوو حکومەتی
فیدراڵ و هەرێمی کوردستان کە بە پسپۆریەکانیان بونەتە نموونە.

بەشی زانستی دارایی و بانکی:
یەکێکە لە نوێترین بەشەکانی بواری زانستی ئابوری .کردنەوەی ئەم بەشە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە
گەورە بووە کە لە بواری خزمەتگوزارییەکانی بانکدا هەمانبووە .لە پرۆگرامی خوێندنی ئەم بەشەدا
گرنگی دەدرێت بە میتۆدی زانستیانە بۆ لێکۆڵینەوە لە تیۆرییە جیاوازەکانی چۆنیەتی پێشخستی سیستمی
بانکی و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی .لەم بەشەدا کادری شارەزا ئامادە دەکرێت بۆ کارکردن لە بانکە
جیاوازەکان.

بەشی ژمێریاری:
ستراتیژی ئەم بەشە نوێیە بریتیە لە پێگەیاندنی کەسانی پسپۆڕ و شارەزا لە بوارى ژمێریاریدا ،واڵتانی
جیهان ئەمرۆ لە هەموو کات زیاتر بەرووى یەکتردا کراونەتەوە و ژمارەى دامەزراوە و چاالکییە
بازرگانی و ئابورییەکان سااڵنە لە فراوان بوون وزیادبووندان  ،وەسەرجەم دامەزراوە حکومی و
نێودوڵەتییەکان داواى شەفافیەت و روون لە دەرخستنى زانیاری و ژمێرەکاندا دەکەن کە پێویستە بە
شێوەیەکی ستاندەر و زانستیانە رێکبخرێت ئەمەش پێویستی بەدەستى کارى شارەزاو پسپۆڕ هەیە لەم
بوارەدا  ،وەسەبارەت و بەتایبەت بە هەرێمی کوردستان پاش رووداوەکانی  0228لە عێراقدا هەرێم بە
رووی جیهانى دەرەوەدا کرایەوە لە رووی سیاسی و بازرگانی و ئابورییەوە  ،وە تارادەیەک ژینگەیەکی
وەبەرهێنانی گونجاو رەخساو بەشێک لە کۆمپانیا جیهانی و هەرێمییەکان بەمەبەستی وەبەرهێنان روویان لە
هەرێم کرد و ژمارەى کۆمپانیا ناوخۆیی و چاالکیە ئابوررییەکان زیادیان کرد کەبوو بە هۆی فراوانبوونی
بازاڕی کارى هەرێم.

لم رووانگەیەوە بۆ پڕکردنەوەى بازارى کاری هەرێم بە دەستی کارى شارەزاو و لێهاتوو لە بوارى
ژمێریاریدا کردنەوەى ئەم بەشە کارێکى پێویست و گونجاو بوو

بەشی کارگێڕی و کار:
گرنگی ئەم بەشە لەوەدایە هەڵدەستێت بەڕاهێنانی خوێندکارەکانی و ئاشناکردنیان بە چەندین بواری گرنگی
کارگێڕی وەک بەڕێوەبردنی سامانی مرۆیی ،بەڕێوەبردنی مەواد ،بەڕێوەبردنی دارایی و بەڕێوەبردنی
خود ،بەڕێوەبردنی کۆمپانیاکان و چۆنیەتی سەرکردایەتی کردنی کارو پرۆژەکان .بۆ ئەوەی خوێندکار
بتوانێت پەرە بەتوانا هزریەکانی بدات و سەرکەوتووانە پالنسازی بکات لەسەرجەم بوارەکانداو توانای
شیکاری و بڕیار وەرگرتنی هەبێت بەشێوەیەکی کارا .تاسەرەنجام بتوانێت ببێتە فاکتەرێکی ئیجابی بۆ خۆی
و کۆمەڵگاکەی .بەم شێوە خوێندکار پاش دەرچوونی هەلیکار لەبەردەمیدا کراوە دەبێت و لەتوانایدا هەیە
بەپلەکانی ڕێڕەوی وەزیفیدا بەخێرایی سەرکەوێت و جێدەستی خۆی دیاری بکات.

چوارەم :کۆلێجی زانست و تەکنەلۆجیا
پڕۆژەى دەرچونی خوێندکاران یەکێکە لە ئاوتپوتەکانی خوێندکارانی ئەم بەشە کە تیایدا خەاڵتی چەندین
پێشبڕکێیان وەرگرتوە ،هەروەها لەالیەن کۆمپانیان و دامەزراوە تایبەتیەکانەوە بەرنامە و ئەپەکانیان
کڕدراونەتەوە و بوتە سەرچاوەیەکی دارایی بۆ خوێندکارەکە هەرلەسەرەتاى تەواو کردنی کۆلێجەکەوە،
هەروەها لە دەرچوانی ئەم کۆلێجەدا هەبووە کە دەرفەتی کاری دەستکەوێت بەهۆی توانای ئەکادیمی و
لێهاتوەیەوە لە کۆمپانیایەکی گەورەى جیهانی وەکو گۆگڵ.

بەشی زانستی کۆمپیوتەر:
لەم بەشەدا گرنگی یەکی تایبەت بە بەستنەوەی زانکۆ بە بازاڕی دەرەوە دەدرێت لە ڕێگەی ئەنجامدانی
پرۆژەی مەیدانی و بانگێشتکردنی کۆمپانیا پەیوەندیدارەکان بۆ چاالکیە جۆراوجۆرەکانی بەشەکە .ئاستی
بەرزی توانستی خوێندکارە دەرچووەکان لەم بەشە وای کردوە کە لە دۆزینەوەی کاردا دەرفەتی باشتریان
هەبێت لە چاو دەرچوانی هەمان بەش لە زانکۆکانی تر.خوێندکاران بە هەردوو شێوەی پراکتیکی و توێری
بابەتە زانستیەکانی تایبەت بە بواری کۆمپیوتەر وەردەگرن کە لە الیەن کۆمەڵێک مامۆستای سەرکەوتوو
وە خاوەن بڕوانامەی ناوخۆی و نێودەوڵەتی پێیان دەدرێت.

بەشی(:)IT
شێوازی خوێندن لەم بە شە بە هەردوو شێوەی توێری و پراکتیکی یە بە گرنگیەکی زیاتر بۆ شیوە
پراکتیکیەکی کە بە تاقیگەی پێشکەوتوو وە موێتۆدی زانستی سەردەمیانە خوێندکار ڕادەهێنرێت لە پێناو
پێگەیاندنی نەوەیەکی شارەزاو دەست و پەنجە ڕەنگین کە توانی پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی بازاڕیان
هەبێت.
ئامانجی فەراهەمکردنی دەستی کاری زیاتر لە بواری تەکنەلۆجیای زانیاری بۆ خزمەتی دامەزراوە گشتی
و تایبەتەکان لە هەنگاوناندایە لە ڕێگەی پێشکەشکردنی پرۆگرامیێکی سەردەمیانە کە لە الیەن مامۆستای
شارەزا و خاوەن ئەزموون لە بوارەکە جێ بە جێ دەکرێت.

