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ذ مةبةست لةم ناميلكةية دابينكردنى زانياريية بوَ راويَذكارةكان و ثيَكهاتةكانى راويَذكردنى ثيَش جيَهيَشنت ئةوانةى بةشدارن لة راويَ
 تيَكهةلَكيَشكردنةوة بوَ هةريَمى كوردستانى عيَراق.  شيَوازى /انةوة و هةنطاوةكانىثيَكردنى طةرِاوة شياوةكان و ئامادةكارى بوَطةرِ

راويَذكارةكان دةتوانن فيَرى ئةو ئةطةر و هةلومةرجانة بنب كة طةرِاوةكان بوَيان دةرِةخسيَت لة ئيَستادا بة ثيَى ئةو بارودوَخة و 
 ثيَشكةوتنةى لة حكومةتى هةريَمى كورستان هةية.

ةيى دابني دةبىَ بتوانن زانيارى بنضين ERIN" ئةوانةى ثةيوةندييان هةية بة بةرنامةى  ERINكارمةندةكانى " ووآلتة بةشدارةكانى  
طرنطى دان بة تةندروستى و  ذينطةى كار كردن و بازرطانى بوّ  /دامةزراندن, تةندروستى/كردن, خويَندن, كاركردنبكةن دةربارةى نيشتةجيَ

 انةوة بوَ ووآلتى خوَيان.سةى طةرِثرِوَلة طةرِاوةكان بوَ برِياردان  ثالَثشتى كردنى
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  ناميلكة 
 حكومةتى ى(ERIN) ئةوروثى تيَكهةلَكيَشانةوةى رايةلَةى
 عيَراق /كوردستان هةريَمى

 

European 

Technology and 

Training Centre 

 

 ثاشخان "باكطراوند"
w ئةوروثي  راهيَنانى و تةكنةلؤجيا سةنتةرى (ETTC )لة دةكات دابني تيَكهةلَكيَشانةوة كاريةكانىنئاسا و خزمةتطوزارى 

 تيَكهةلَكيَشانةوة بةرنامةكانى لة يةكيَكERIN) جياواز كة بةشدارن لة ( ووآلتى  ضةندين لة عيَراق طةرِاوةكانى بوَ عيَراق
كة  ( ئةوروثى تيَكهةلَكيَشانةوةى رايةلَةىبةرنامةى ( )ERIN) بةرنامةى لة بريتيية رةخساندووة بوَ هةىل( ETTC) كة

ليستى ناوى  .تيَكهةلَكيَشكردن و كردن كوَض و كؤمةكى دارايي ئةوروثى ثةنابةرى بؤ كراوة لةاليةن هاوبةشىكؤمةكى دارايي 
 ووآلتة ميواندارة بةشدارةكان لة كوَتا الثةرِة ئاماذةى ثيَدراوة.

 لة( ERIN) بةرنامةى بةرِيَوةبردنى يةكةىهةماهةنطى  بة يارمةتى و  دراوة ئةجنام و كراوة جيَبةجيَ بةرنامةية ئةم
 .هوَلَةندا ووآلتى

 

 
 

 مةبةست

 

شيَوازيَكى ئةوةية كة ئاسانكارى بوَ طةرِانةوةى طةرِاوةكان بكات بوَ ووآلتى خوَيان بة  ETTCئامانج و ئةركى 
ت دواى برِواى واية كة هةر تاكة كةسيَك دةبيَت هةىل ئةوةى هةبيَت كة يارمةتى تيَكهةلكيَشانةوة وةربطريَ  ETTCمروَييانة.
 طةرِانةوة.

ئيَمة بةدواى يارمةتييةكى طوجناودا دةطةرِيَني بوَ هةر يةكيَك و ثالَثشتى دةكةين بةثيَى ثيَداويستى كةسةكة. هةولَدةدةين 
طةرِانةوةيان. بابةتى دةربارةى ئةو شتانةى كة دةشيَت يان ناشيَت  لةسةر بوَيان ويَنةيةكى روون ديارخبةين طةرِاوةكة لةطةلَ 

ناوخوَكامنان ئامادةكاريةكان ئةجنام دةدريَن بوَ تيَكهةلَكيَشانةوة لة حكومةتى هةريَمى هاوبةشة بة راويَذكردن لةطةأل 
 كوردستان.

 دابينكةرى خزمةتطوزاريةكةت 
ئةوروثي  راهيَنانى و تةكنةلؤجيا سةنتةرى  

  

 

ثيَناو لة هاوبةش بنةماى  

طةرِانةوة بة دان بةردةوامى  
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ئةو خزمةتطوزارييانةى ئاماذةمان ثيَ كردن كة دةكريَ ئةجنام بدريَن بة ثيَى داواكارى, لة بنضينةدا بوونيان  تيَبينى:  
بوَية ثيَويستة رةزامةندى بدرىَ لة اليةن دابينكةرى  ERINنيية لة خزمةتطوزارى ستانداردى بةرنامةى تيَكهةلَكيَشانةوةى  

 ار يان دةزطاكان وةكو بةشيَك لة ثاكيَجى تيَكهةلَكيَشانةوة.خزمةتطوزارى و راويَذكارانى ووآلتى ميواند

ثيَناو لة هاوبةش بنةماى  

طةرِانةوة بة دان بةردةوامى  

 

 طروثة بة ئامانج كراوةكان
 رةزامةندييان لةسةر دراوة بوَ هةموو طةرِاوةكان دابني دةكريَن بةبيَ جياوازى كردن لة مامةلَةدا. ئةو خزمةتطوزارييانةى كة

 جيا لةمانة طروثة بة ئامانج كراوةكان كة ثيَويستييان بة شتى زياتر هةية يارمةتى دةدريَن بة خزمةتطوزارى زياتر.

 
خزم و كةسوكاريان   ثيَش طةرِانةوةيان, دابني كردنى /ثةيوةندى كردن بة دايك و باوكان  - يارمةتى بيَ سةرثةرشتان

 خزمةتطوزارى بةدواداضوونى خيَزان.
ريَكخستنى هةىل نيشتةجىَ بوون, خزمةتطوزارى  -يارمةتى بوَ ئةو خيَزانانةى مندالَى خوار تةمةن هةذدة سالَيان هةية

 قوتاخبانة بوَ خويَندن. تةندروستى و ناونووس كردنيان لة
ريَ نيشاندان  و تةندروستى خزمةتطوزارىيارمةتى زياتر و دريَذخايةن بوَ نيشتةجىَ بوون,  -يارمةتى بوَ كةسانى بةساآلضوو

 طةياندن ثيَى بة شيَوةيةكى طشتى. و سوود

 ويَنايةكى طشتى لةسةر خزمةتطوزارييةكانى تيَكهةلَكيَشانةوة 
 دامةزراندن •

 خويَندن •

 راهيَنانى ثيشةيى •

 ثالَثشتى كوَمةآليةتى و ياسايى و تةندروستى •

 بةدواداضوونى خيَزان •

 ميواندار(ضاوديَرى كردن )بةثيَى داواى ووآلتى  •

                                    فرِوَكةخانةثيَشوازيكردن لة   •
 (واكارىدا ثيَى بة)

 خزمةتطوزارى طةياندن لة دواتردا •

 راويَذكردن و ئارِاستةكردن •

 نيشتةجيَ كردنى كاتى •

 بضووككارطوزارى  •

  

 
ETTC  دامةزراوة بة دةستثيَشخةرى دةزطاى ناحكومى ئةلَمانى و بة ثالَثشتى حكومةتى ئةلَمانيا. ئيَمة توَمار 2009لة سالَى

 ين وةكو ريَكخراويَكى  نيَودةولَةتى قازانج نةويست لة هةريَمى كوردستان لةذيَر ياساكانى ريَكخراوة ناحكومييةكان.كراو
جةخت لةسةر دابينكردنى خزمةتطوزارى تيَكهةلَكيَشانةوة و راهيَنانى خزمةتطوزارى طشتى   ETTCناوةرِوَكى ثيَشربِكيَيةكانى 

 طةرانى ناوخؤ دةكات. ئاوارة ناوخؤييةكان و بةدواى كاردا بؤ ثةنابةرو ئاوارة دةرةكييةكان و
طةرِاوةمان كردووة لة ضةندين ووآلتى ئةوروثى جياواز لة ثرِوَسةى  6000 لة هةمان كاتدا هاوكارى زياتر لة 

 تيَكهةلَكيَشانةوة بوَ عيَراق و هةريَمى كوردستان.
هةوليَرة. لةطةلَ بوونى هةماهةنطكار لة  -لة هةريَمى كوردستانناونيشانى نوسينطةى سةرةكي و شويَنى راهيَنانةكامنان  

شارةكانى ترى ناوةرِاست و باشوورى عيَراق، ئيَمة لقى نووسينطةمان هةية لة شارةكانى دهوَك و سليَمانى. بة طشتى 
ويَذكارةكانى تيمى خزمةتطوزارى تيَكهةلَكيَشانةوة هةموو ثاريَزطا و شويَنةكانى طرتوَتةوة لة هةريَمى كوردستان. را

تيَكهةلَكيَشانةوة خاوةن ئةزموونى زياتر لة دة سالَن لة بوارى كارى طوجناو دابني كردن. بة شيَوةيةكى سةرةكى ثرِوَذةكامنان 
 كوَمةكى دارايى كراوة لة اليةن ووآلتة ئةورووثييةكان و دةزطاكان.
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  طةرِانةوة ثةيوةنديكردنى ثيَش      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

                    

                          

  

 
 
 

 

ثيَناو لة هاوبةش بنةماى  

طةرِانةوة بة دان بةردةوامى  

 

 ريَنماييةكانى راويَذكردنى ثيَش طةرِانةوة

دةطةرِيَتةوة لةطةلَ ذمارةيةكى تر لة عيَراق )ذمارةى طةرِاوة دةبيَت ذمارة تةلةفؤنةكةى بدات بةو ووآلتةى كةبؤى  •
 كةسيَكى خيَزانةكةى يان هاورِيَيةكى(.

لةو ووآلتةى كة   ETTCثيَدانى هةل بة طةرِاوة بؤ ئةوةى ثةيوةندى سكايثى هةبيَت لةطةلَ تيمى تيَكهةلَكيَشانةوةى  •
ريَكدةخريَت  لة ريَطةى  هةميشة يةكةم ثةيوةندىى داواكارى(.بوَى دةطةرِيَتةوة ثيَش جيَهيَشنت )بةردةستة بة ثيَ

نى مةبةست تةنها لةناو ثرِؤسةى طةرِانةوة راويَذكارانى طةرِانةوة بوَ شويَ . ووردةكارى ثةيوةندي ETTCراويَذكارانى 
 ت.يَدةب بةردةست

يَت جطة لةوانةى كة بةطشتى طةرِاوةكان ثةميانى ئةوةيان ثيَ نادريَت كة دواى طةرِانةوة ثارةى نةختيان ثيَ بدر •
 نةتةوةيى.جياكراونةتةوة بة هاوثيَضى  

كورتة روونكردنةوةيةك لةسةر ثرِؤذة دةدريَت بة طةرِاوة ثيَش طةرِانةوة لةاليةن راويَذكارانى ناوخؤى ووآلتى  •
بضووك, كارطوزارى , دامةزراندن, ثيشةيى راهيَنانىميواندار, بؤ ديارخستنى راويَذكردن,خويَندن, نيشتةجيَ بوون, 

 ثشتطريى ياسايى, ... هتد.

روونيان هةبيَت ثيَش جيَهيَشتنيان لة ووآلتى ميواندار ئةطةر كارطوزارى طةرِاوةكان دةبيَت بريؤكةيةكى سةرةتايى  •
 بكةن.كارطوزارى بيانةوىَ دةست بة 

دةكرىَ ئةجنام بدرىَ لة ريَطةى ئيمةيل, سكايث و موَبايل لة رؤذانى يةك شةممة تا انةوة ثيَش طةرِراويَذكردنى راستةوخوَ 
   بةكاتى ناوخؤى عيَراق. 17:30تا  8:30ثيَنج شةممة لة كاتذميَر 

 شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان:
 خزمةتطوزارييةكانى تيَكهةلَكيَشانةوة دابني كراون لةم شويَنانةى خوارةوة:

 هةوليَر -

 سليَمانى -

 دهؤك -

 بارودؤخى ذيَرخان,ئاسايش و دارايى

 فرِؤكةخانةكان
 .سليَمانىو  هةوليَرهةريَمى كوردستانى عيَراق فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى هةية لة 

هةفتانةى هيَلَةكانى عيَراق لة ضةندين ووآلتى جياوازى ئةوروثى بوَ هةريَمى كوردستان ذمارةيةك لة سةرةرِاي طةشتى ئامسانى 
)لوفتانزا, هيَلَى ئامسانى نةمسا, طةشتةكانيان بة شيَوةيةكى ريَكخراو بوَ هةوليَر ئةجنام دةدةن وةكو  هيَلَة نيَودةولَةتييةكان  

 نى توركى, هيَلَى ئامسانى عيَراقية, فالى دوبةى, هيَلَى ئامسانى ئيمارات,...هتد., هيَلَى ئامساطيَرمانياهيَلَى ئامسانى  
 خزمةتطوزارى بينني و ثيَشوازى كردن و ريَكخسنت بةم شيَوةيةى خوارةوةية:

بؤ تةرخان بكات بوَ  دواترتدةتوانيَت طواستنةوةى  ETTC: بةثيَي داواكارى طةرِاوة, دواتريارمةتى طواستنةوةى   •
طةياندنت بؤ شويَنى مةبةست لة ناوةوةى ووآلت, وة خةرجييةكانيش لة يارمةتى تيَكهةلَكيَشانةوةكةت دةدريَت كة 

 بؤت تةرخان كراوة.

 لةناكاو  بؤ ضارةسةر كردنى بيَ ثضرِان.فرياطوزارى  بؤ طرنطى دان بة  راسثاردن •

 نيشتةجىَ كردنى كاتى بة ثيَى داواكارى طةرِاوةكان. •

 بةطةرِاوة دواى طةيشتنةجىَ. ETTCيلكةى ثيَدانى نام •
 

 

 
 

 

 
        Suleimanyia 

                Duhok 

 

ئاطادار بكةنةوة بؤ هةر كةيسيَك كة داواى ثيَشوازى  ETTCراويَذكارانى ووآلتى ميواندار دةبيًََت  تيَبينى:
 رؤذ ثيَش جىَ هيَشتنى طةرِاوة بؤ ووآلتى خؤى.  7فرِوَكةخانة بكات بة اليةنى كةمةوة 
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 سةرضاوةى ئاو و كارةبا
 

واستى ووزة و كى خيَرا هةية لةسةر خندنيَسة طةشة
دن و بةرةو ثيَش بردنى ئةو ثيَويستى بؤ باش كر

 سيستةمةى ئيَستا هةية.
ى تواناى بةرهةمهيَنانى كارةبا خاوةنداريةتى  80%

ى لةاليةن %20 وكةرتى تايبةت دةكريَت لةاليةن 
بةرهةمةش لةاليةن  ى ئةو%60حكومةت. زياتر لة 

ى ئةو %98مالَةكان بةكارديَت. لةطةلَ ئةوةى كة 
طشتى, مالَةكان دةبيَت  ماآلنةش بةسرتاون بة سيستةمى

هاوبةشى ثيَ كراوى ناو طةرِةكةكان موةليدةى 
بةكاربهيَنن وةكو سةرضاوةى سةرةكى كارةبا لةبةر 
سنووردارى ئةو سةرضاوة كارةبايةى لة سيستةمى 

زؤربةى حالَةتة نةخوازراوةكان بةهؤى  طشتيةوة ديَت.
ةوةية ئةويش لةبةر الوازى سيستةمى يى تةكنيكيةهةلَ

بةرِيَوة بردن و ضاككردنةوةية و ثالنيَكى زوَر الوازى 
 بازرطانى.

هيض هاندةريَكى دةست ثيَوة كةمى نرخي ئاو بةهؤى 
طرتنى ئاو نيية و هةروةها خراثي دةزطا و ئاميَرةكانى 

هؤى بةفريِؤدانى برِيَكى زؤرى ئاو لةهةر  ئاوةرِؤ بوةتة
مالَيَكدا. الوازى بارى ئاو لة هةريَمى كوردستان دةكرىَ 
بة الوازى لة رِادةبةدةر باس بكريَت) ستانداردى 

ليرت لة هةر كاثيتايةك بؤ هةر  120نيَودةولَةتى: 
ليرتة  400رؤذيَك: ستانداردى هةريَمى كوردستان 

 ؤذيَك(.لةهةر كاثيتايةك بؤ هةر ر
 
 

 

                                                         

                                                                                                                                

  

 

 طواستنةوةى طشتى 
 

 بة تاكسى:
طةرِاوة دةتوانيَت تاكسى تايبةتى بطريَت يان هاوبةشى ثىَ بكات لةطةلَ طةشتيارانى تر كة هةردووكيان بؤ هةمان شويَنى 
مةبةست دةرِؤن. بة شيَوةيةكى ئاسايى نرخةكان لة سةرةتاى طواستنةوة تاووتوىَ دةكريَن. دوو ريَطاى ثارةدان هةية: يةكةم, 

دؤالرى ئةمريكى وةردةطرن بؤ ناوةرِاستى شار.  35-25دووةم, تاكسييةكانى فرِؤكةخانة  نرخةكة بة ثيَى طةشتةكة دةدريَت,
دةكرىَ لةسةر شةقام بوةستيَنريَن. نرخةكانى تاكسى هاوبةشى ثيَ كراو دةوةستيَتة سةر ذمارةى ئةو طةشتيارانةى 

 راوةكان.سةركةوتوون.تاكسيية هاوبةشى ثيَ كراوةكان دةكرىَ ريَكبخريَن لة بنكة ديارى ك
 

 نيشتةجىَ بوون  خانووبةرةو

هةريَمى كوردستان لة ثرِؤسةيةكى بةردةوامى طةشةثيَدان داية. بةو هؤيةوة ئةطةرةكانى طةشةى  ذيَرخان بة خيَراييةكى 
بةردةوام دادةرِؤن. هةركةسيَك ناسنامة و بةلَطةنامةيةكى هةبيَت لة ئاسايش )ئوَفيسي ئاسايش( ئةو كةسة ريَطة ثيَدراوة لةم 

 وقةيةك بة كرىَ بطريَت.ش /شويَنة بذييَت, يان خانوويَك 
 نرخةكانى نيشتةجيَ بوون

 

 شار كريَى مانطانة: شوقة

US$ 200-600 هةوليَر 
US$ 200-500 دهوَك 

 US$ 200-500 سليَمانى 

 

 شار كريَى مانطانة: خانوو

US$ 200-1000 هةوليَر 

US$ 150-700 دهوَك 

US$ 150-700 سليَمانى 

 

http://www.ettc-iraq.net/
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لةطةلَ ئةو ئامادةكاريية ئةكادميييانة ئةمانةى 
 خوارةوةش بوونيان هةية:

 
 قوتاخبانة ثيشةسازييةكان •

 قوتاخبانة بازرطانييةكان •

 قوتاخبانة هونةرييةكان •

 قوتاخبانة كشتوكالَييةكان •

 
: ئةو كةسانةى بةتةمةن طةورةن و تيَبينى

وةنديى نا /نةيانتوانيوة خويَندنى سةرةتايى
توانن تةواو بكةن جا بةهةر هؤكاريَك بيَت دة

خؤيان ناو نووس بكةن لة قوتاخبانةى ئيَواران 
 تايبةت بة تةمةن طةورةكان. 

 

 

 

 

  

 

 خويَندن
 

قوتاخبانةى سةرةتايى تا برِوانامةى دكتؤرا. ثةميانطاى تايبةتى زؤر باشيش هةية . لة خويَندنى طشتى لة ووآلت بىَ ثارةية
 بةآلم نرخى خويَندن تياياندا طرانة.

بؤ ئةو طةرِاوانةى كة دةيانةوىَ بةردةوام بن لة خويَندن بةآلم تةمةنيان لة ئاستى ئاسايى بةسةرةوةية دةتوانن لة 
ش ضةندين سةنتةرى راهيَنان و ثةميانطاى فيَربوونى زمان هةية بؤ ئةو طةرِاوانةى قوتاخبانةى ئيَواران خبويَنن. جيا لةوانة

 ئارةزووى برةو دان بة شارةزايى ثيشةييان هةية.
 وةزارةتى خويَندن بةرثرسة لة قوتاخبانة سةرةتايى و ناوةندييةكان.

 دنى باآل.وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوة زانستيةكان بةرثرسة لة كاروبارى خويَن
لةطةلَ ئةوةشدا, وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى قوتاخبانةى ثيشةيي بةرِيَوة دةبات بؤ ئةو كةسانةى طةورةن بةتةمةن 

 بةآلم قؤناغى ناوةنديان تةواو نةكردووة و ئةو كةسانةى دانةمةزراون.

 

 سيستةمى خويَندن لة هةريَمى كوردستان لةمانة ثيَك ديَت:

 

 سالَى. 5-4ثيَش قوتاخبانة بؤ منداآلنى تةمةن ( خود ويستى)هةوةسى  خويَندنى دوو سالَ  •

 سالَى. 11-6خويَندنى قؤناغى سةرةتايى بة زؤرةمليَية بؤ تةمةنى  •

 خويَندنى ناوةندى كة لة دووخول ثيَك ديَت هةر يةكيَكيان بؤ ماوةى سيَ سالَ. •

 .سالَى 23-18سالَ خويَندنى باآل )زانكؤ( بؤ تةمةنى  2-6 •

 

 اوةكانقوتاخبانة بؤ مندالَة طةرِ
زانكؤكان كة ثيَشوازى لة مندالَة طةرِاوةكان دةكةن /دايكان و باوكان دةتوانن مندالَةكانيان ناونووس بكةن لة قوتاخبانةكان

قوتاخبانة هةية , بة ثيَشنيار كردنى بةرنامةى تايبةت و خوىل زمان بؤ ئاسانكردنى تيَكهةلَكيَشانةوة. ذمارةيةكى زؤرى 
 ئةمانةى خوارةوة بةناوبانطرتينةكانن:

 قوتاخبانةى نيَودةولَةتى فاخري ميَرطة سؤرى , هةوليَر •

 kurdistan.com-www.cisقوتاخبانةى نيَودةولَةتى كامربيج, هةوليَر:  •

 www.ishikhighschool.com   شةقامى طوآلن:  –دواناوةندى عيشق, هةوليَر  •

 قوتاخبانةى بةريتانى, هةوليَر •

 مةترى 40شةقامى  –قوتاخبانةى دواناوةندى هةوليَرى منوونةيى, هةوليَر  •

 k.org-www.aisشةقامى طوآلن:  –قوتاخبانةى نيَودةولَةتى ئةمريكى كوردستان, هةوليَر  •

 شةقامى تووى مةليك –كؤليَذى سليَمانى تايبةتى كضان, سليَمانى  •

 قوتاخبانةى طةشة, سليَمانى  •

شةقامى زاطرؤس:  –قوتاخبانةى دواناوةندى تايبةتى سةالحةددينى ئةييوبى, سليَمانى  •
www.salahaddinayyubi.com 

 انى لة هةوليَر و سليَمانىقوتاخبانةى ئةملَ •

 شةقامى قامسلؤ –قوتاخبانةى نيَودةولَتى شوةيفات لة سليَمانى, سليَمانى  •

 قوتاخبانةى نوهات, دهؤك •

 duhok.com-www.kps شةقامى ئاشتى:  –قوتاخبانةى تايبةتى زانيارى, دهؤك  •

 

ثيَناو لة هاوبةش بنةماى  

طةرِانةوة بة دان بةردةوامى  

 

http://www.ettc-iraq.net/
http://www.cis-kurdistan.com/
http://www.ishikhighschool.com/
http://www.ais-k.org/
http://www.salahaddinayyubi.com/
http://www.kps-duhok.com/
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 خويَندنى ئةكادميى لة هةريَمى كوردستان:
زانكؤى حكومى و ئةهلى بةردةسنت بؤ ئةوانةى كة توانيويانة منرةى ى كوردستان ضةندين لة هةريَم

 :بةرز بة دةست بيَنن لة قؤناغى دواناوةندى. ئةمانةى ديَن هةلَبذاردةيةكن لة زانكؤكان

 

 زانكؤ حكومييةكان

 www.usalah.orgزانكؤى سةالحةددين, هةوليَر:   •

 www.epu.edu.krdطةرِةكى زانكؤ:   –زانكؤى تةقةنى هةوليَر, هةوليَر  •

 www.unisul.com زانكؤى سليَمانى, سليَمانى:  •

  www.spu.edu.iqشةقامى شؤرش:   –سليَمانى, سليَمانى  زانكؤى تةقةنى •

 www.dohukuri.netزانكؤى دهؤك, دهؤك:  •

 www.dpu.edu.krdريَطاى زاخؤ:  –, دهؤك دهؤك زانكؤى تةقةنى •

 www.soran.edu.iqشةقامى كاوة:  –زانكؤى سؤران, سؤران  •

  www.koyauniversity.orgزانكؤى كؤية, كؤية:   •

  www.hawlermu.orgزانكؤى ثزيشكى هةوليَر:  •

 كةركوك: -ريَطاى سليَمانى  -ضةرمؤ, ضةمضةمالَ  زانكؤى •

www.charmouniversity.org  

 

 

 زانكؤ ئةهلييةكان

  www.ukh.ac زانكؤى كوردستان لة هةوليَر, هةوليَر:  •

  www.cihanuniversity.edu.iq زانكؤى جيهان, هةوليَر:   •

 زانكؤى حةيات •

 زانكؤى ئةمريكى لة سليَمانى, سليَمانى •

  www.sabisuniversity.net زانكؤى سابيس, هةوليَر:  •

 www.iu.edu زانكؤى عيشق, هةوليَر:  •

 

 
 

 

 

 

 

 تةندروستى ضاوديَرى
تةندروستى هةية لة هةريَمى ضاوديَرى  بة طشتى, دوو سيستةمى

 كوردستان, كة هةردوو جؤرى حكومى و ئةهلى لةخؤ دةطريَت.
 خزمةتطوزارى تةندروستى حكومى:

خزمةتطوزارى نةخؤشخانة حكومييةكان لة نرخدا هةرزانة و بةردةستة 
بؤ هةموو جؤرة كةسيَك. بةآلم زؤربةى كات بةدةست هيَنانى جؤرة  

لة نةخؤشخانة حكومييةكان. بؤية ئةستةمة دةرمانيَكى دياريكراو  زؤر 
هةنديَك كات نةخؤش ناضارة دةرمانةكانى لة دةرةوةى نةخؤشخانة 

 بةدةست بهيَنيَت.
 40نةخؤشخانةى طشتى  و  59لة هةريَمى كوردستان نزيكةى 

سةنتةرى ضاوديَرى  680نةخؤشخانةى تايبةت بوونيان هةية لةطةلَ 
 تةندروستى سةرةتايى.

كلينيكة طشتييةكان و  بةشى ضاوديَرى ضرِ بؤ حالَةتى لةناكاو  بة 
 ى دواى نيوةرِؤ. 2ى بةيانى تا  8شيَوةيةكى طشتى كراوةن لة كاتذميَر 

لة كةرتى طشتى خزمةتطوزارى تةندروستى بةردةستة بة شيَوةيةك وةكو 
تؤرِ واية لة نيَوان سةنتةرةكانى ضاوديَرى تةندروستى سةرةتايى و 

 شخانةكان.نةخؤ
ثيَداويستيية سةرةتاييةكانى ضارةسةركردن و دةرمانةكان لة  
سةنتةرةكانى ضاوديَرى  تةندروستى سةرةتايى و نةخؤشخانةكان 

دؤالريكى  0.4دةتوانني بلَيَني بةخؤرِايني لة بةيانيان. نةخؤش 
ئةمريكى دةدات بؤ بةدةست هيَنانى ثيَداويستيية سةرةتاييةكانى 

خةكان دةوةستنة سةر خزمةتطوزارييةكان. خةرجى ضارةسةركردن. نر
دؤالرى  40-20ضارةسةر كردن و طرنطى دان بة ددان دةطاتة نزيكةى 

 دينارى عيَراقى(. 50.000 – 25.000ئةمريكى )
طةرةنتى كراون بة هةبوونى طةرِاوة و ئاوارة ناوخؤيةكان ثةنابةر,

ى هةمان مافى خةلَك و دانيشتوانى طشتى لة بةردةست بوون
 خزمةتطوزارى كةرتى تةندروستى.

 :تايبةت خزمةتطوزارى تةندروستى
و سةنتةرى تةندروستى بوونيان هةية تايبةت  ةندين نةخؤشخانةى ض

لةطةلَ تاقيطة, خزمةتطوزارى ضارةسةركردن و نةشتةرطةرى بةآلم بة 
خةرجييةكى زؤر و نرخيَكى بةرز. زؤربةى نةخؤشخانةكان لة كاتذميَر 

ى دواى نيوةرِؤ كراوةن تا درةنطانى شةو. نةخؤشة تايبةتةكان دةبىَ  3
دؤالرى ئةمريكى بدةن تةنها بؤ تاقيكردنةوة ,  30-20نزيكةى 

 خةرجى ضارةسةركردن دةوةستيَتة سةر ثيَويستى خزمةتطوزارييةكان.
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 مووضةى مانطانة
 )بةردةوامة(

 كردنىخى دارايى بؤ طةرِاوةكان دةست ثيَبةهؤى بارودؤ
بضووك بريؤكةيةكى باشة. دةست ثيَ كردنى  كارطوزاريةكى

كار لة بوارى ضاككردنةوةى ئاميَر و كةلوثةلة 
تةكنيكييةكانى وةكو ) فيَنككةرةوة, بةفرطر و ئؤتؤمبيَل( و 

ى خواستى زؤرى لةسةرة لة اليةن ةيبة ثيَى زانيارى هةميش
كرِيارانةوة. وة هةروةها بةهؤى كارى دةستيش دةتوانى 

يَكى ئةزموون ETTC داهاتى خؤت دابني بكةى. تيمى 
بضووك  كارطوزاري راويَذكردنى دةستثيَكردنى باشيان لة 

ردن لة بةرةو ثيَشربدنى ثالنى كار و هةية و ثالَثشتى ك
و و شيَوازةكانى بةرِيَوة بردن. هةروةها تؤمار كردن و هةنطا

دياريكراو هةنديَك جار  طرتنى شويَنيكى بؤ بة كرىَ
 ثارةى سالَيَك ثيَش وةختة بدةى. ثيَويستة

 

 و ئاسايش: ئابوورى /ارودؤخىب

 وةستا لة كوردستان. 2000بةرزبوونةوةى بالَى دارايى لة سةراتاكانى سالَى  
مليؤن )ئاوارةى ناوخؤيي و ثةنابةرى سوورى( بةشيَكة لة هؤكارةكانى خراثرت كردنى  1.8ليَشاوى زياتر لة 

بةردةوام كةمبوونةوةى بةشة بودجةى هةريَمى كوردستان لة هاوردة كردنى نةوتى حكومةتى   :بارودؤخةكة.هؤكارةكانى تر
 ناوةندي و نزم بوونةوةى نرخى نةوت بةهؤى شةرِى دذ بة داعش.

نانى باش هةية لةطةلَ بيانييةكان و سيستةميَكى باش و ثيَشكةوتووى بانك, بةآلم بةهؤى تةنطذةى دارايى ياساى وةربةرهيَ
و بارودؤخى ئاسايش زؤربةى كؤمثانيا بيانييةكان هةريَمى كوردستانيان جىَ هيَشت يان ضاالكييةكانيان زؤر كةم كردةوة. 

ةكةن لة هةريَمى كوردستان, بةتايبةتى لة بوارى نةوت و  طاز. ذمارةيةك لة كؤمثانيا نيَودةولَةتييةكان هيَشتا كارد
 و طاز بؤ دةرةوة هةليَكى زؤر باشة بؤ طةرِاندنةوةى بارى دارايى بؤ باريَكى باش.هةناردة كردنى نةوت 

 

 دامةزراندن طةيشنت بة

اوةكانيش لةهةردوو كةرتى طشتى بةهؤى تةنطذةى بارى دارايى هةىل كار زؤر بةرتةسك بؤتةوة بؤ دانيشتوانى ئاسايى و طةرِ
نويَى و تايبةت.ئيَستا كةرتى طشتى وةكو طرينطرتين بةش بؤ دامةزراندن لة رابردوو تواناى دامةزراندنى هيض فةرمانبةريَكى 

 .نيية
بؤ  لة زمان زانيدا, بؤ منونة: ئينطليزى و عةرةبى, هةىل باشرتيان هةيةهةية ئةو كةسانةى كة شارةزاييةكى زؤر باشيان 

دؤزينةوةى كار. سةرةرِاى ئةوةش, ئةوانةى شارةزاييةكى باشى ثيشةييان هةية يان ئةزموونيَكى باشى بةرِيَوة بردنيان هةية 
 هةىل زياتريان هةية بؤ دؤزينةوةى شويَنيَكى باش و طوجناو  بؤ كاركردن.

يةكى زؤريان لةسةر شويَنى نيشتةجيَ بوون و سةرةرِاى هةبوونى هةموو تةنطذةكان لة هةريَمى كوردستان دانيشتوان داواكاري
هيض خوليَكى تايبةت بؤ كةسة تازة وةرطرياوةكان ناكةنةوة لة خاوةنكارةكان ضاككردنةوةى شويَنةكان هةية  .بة طشتى,

كؤمثانياكانيان و هةموو سيستةم و بونياد نانةكة بة ثشت بةسنت بة راهيَنان كردن لةسةر كارةكة بةرِيَوة دةبريَت. 
ثالَيَوةر, وةستاى ئاو و ضاككةرةوةى فيَنك كةرةوة هةموويان سةر بةو لقةن كة ثيَويستة  ئةزموونى ةليكرتؤنييةكان,  ئ

كاركردن تياياندا رةضاو بكريَت.زانيارى دةربارةى دامةزراندن, ريَكخسنت و ضاككردنةوة زؤر داواكارى لةسةرة لة هةردوو 
 امةزراندن دةرِةخسيَنيَت.كةرتى حكومى و ئةهلى و هةليَكى باشى د

ئافرةتانيش هةىل دامةزراندني باشيان هةية لة هةريَمى كوردستان, هةرضةندة ريَذةكةى كةمة شارةزايي بة ثشنت بةسنت بة 
 هيَشتا بةآلم هةىل بةرز بوونةوةى زؤرة.

 

 

 

 
  

 مووضةى مانطانة

ذمارةيةك مووضةى جياواز لةم خشتةيةدا باس كراون, بةآلم دةبيَت ئةوةمشان لة ياد بيَت كة مووضةى مانطانة هةميشة 
 دةوةستيَتة سةر ئةزموونى كاركردن و شويَنى كاركردن.

 

 ثيشة بة دؤالرى ئةمريكى /مووضة

US$ 500-1,500 ةكانيطشتي فيزياييةكانى ثةميانطا مانطانة 
US$ 400-800 ثةرستيار مانطانة 

US$ 300-700 مامؤستاى سةرةتايى مانطانة 

US$ 400-800 ندىمامؤستاى ناوة مانطانة 

US$ 600-2,000   مامؤستاى زانكؤ مانطانة 
US$ 300– 750 فةرمانبةرى حكومى مانطانة 

US$ 25 خانةبالَةكريَكارى  رؤذانة 
US$ 20-30 كريَكارى ثيشةسازى رؤذانة 

US$ 500-1,500 داية كشتوكالَى كة لةطةلَ فةرمابنةرى كشتوكالَفةرمانبةرى  مانطانة 
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 ثةنابةرى بؤ كراوة لةاليةن هاوبةشىكؤمةكى دارايي  
تيَكهةلَكيَشكردن و كردن كوَض و كؤمةكى دارايي ئةوروثى  

AMIF: Migration in Movement 

 

  

 

 

 

 
  

 ليستى ووآلتانى ميواندار

 ئوسرتاليا بةشى كوَضكردن و ثاريَزطارى سنوورةكان

 نةمسا (MoIوةزارةتى ناوةخوَى  فيدرِاىل نةمسا )

كوَضكردنى فيدرِاىل و دةزطاى فيدرِاىل بوَ ئوَفيسى 
 وةرطرتنى ثةنابةرة سياسييةكان

 بةجليكا

 دانيمارك وةزارةتى كاروبارى دةرةوة

 فنلةندا (MIGRIخزمةتطوزارى كوَضكردنى فنلةندى )

كوَضكردن و تيَكهةلَكيَش كردن ئوَفيسى فةرةنسى بوَ 
- (OFII) 

 فةرةنسا

ئوَفيسى فيدرِاىل بوَ كوَضكردن و ثةنابةرى دةرةكى 
– (BAMF) 

 ئةلَمانيا

 –بةشى بةرنامةكانى ثةرةسةندن و ئةوروثى 
(EDPD) 

 يوَنان

 ئيتالَيا وةزارةتى ناوةخوَ

 لوَكسمبوَرط ئةوروثىوةزارةتى كاروبارى دةرةوة و 

 مالَتا وةزارةتى كاروبارى ناوةخوَ و ئاسايشى نةتةوةيى

خزمةتطوزارى جيَهيَشنت و طةرِانةوة بوَ نيشتمان 
(R&DS )– وةزارةتى ئاسايش و دادى هوَلَةندا 

 هوَلَةندا

 نةرويج كوَضكردنى نةروجيى يةتىبةرِيَوبةرا

 روَمانيا ثشكنينى طشتى بوَ كوَضكردن

 ئيسثانيا كوَضى كوَضبةرانتيَكهةلَكيَش كردنى  بؤردي 

 سويد دةزطاى كوَضكردنى سويدى

 سويسرا سكرتاريةتى دةولَةت بوَ كوَضكردن

شانشينة  جيَبةجيَكردنى كوَضكردن – ناوةخوَئوَفيسى 
 يةكطرتووةكان

Australia Department of Immigration and 

Border Protection 

Austria The Federal Ministry of Interior of 

Austria (MoI-Austria) 

 
 ضنار موستةفاخاتوو. 

 85 24 457 750 964+تةلةفوَن: 
 iraq.net-erbil@ettc  :ئيمةيل

 ETTC-Erbil-Chnarسكايث: 

 

 بةرِيَز. جاسم قاسم
 01 70 331 750 964+تةلةفوَن: 

 iraq.net-dohuk@ettc: ئيمةيل

 ETTC Duhok - Jasimسكايث: 

 

 ووردةكارى ثةيوةندي كردن
راويَذكارةكامنان بةردةستة  بؤ دؤزينةوةى ثةيوةندى كردن لة ووالتى ميوان  بة خزمةتطوزارى 

 كيَشةيةك, لةم كاتانةى خوارةوة:باشرتين ضارةسةر بؤ هةر 
 بة كاتى ناوةخوَى عيَراق.  17:30تا  8:30 لة يةك شةممةوة تا ثيَنج شةممة كاتذميَر

 دهوَك  ETTC  ئوَفيسى

 

حكومةتى هةريَمى ى  ERINهةوليَر, بةرثرسى ثرِوَذةى   ETTCئوَفيسى سةرةكى
 كوردستان

 

 
 بةرِيَز. نةوزاد حمةممةد

 39 58 104 750 964+تةلةفوَن: 
 iraq.net-sulem@ettc: ئيمةيل

 ettc-suly-nawzadسكايث: 

 

 سليَمانى  ETTC  ئوَفيسى

 

   ETTCئوَفيسى سةرةكى, تيَكهةلَكيَشانةوةجيَبةجيَكارى بةرنامةى 
 

  erbil@ettc-iraq.net : ئيمةيل       www.ettc-iraq.net :  ويَب سايت           زانياريةكان بةردةسنت بة كوردى, ئينطليزى و فةرةنسى.                                          

 

 

 بةرِيَز. حةججاج موستةفا
  67 57 423 750 964+  تةلةفوَن:

 iraq.net-drei@ettc: ئيمةيل
 hajaj.mustafaسكايث: 

 

  24/7ذمارة تةلةفوَنى فرياطوزارى 

+964 750 727 90 95 
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