پرسیار و وەاڵهی گطتی
 .1بەضەكاًی زاًكۆ چی یە وە دەرچىوی كىێ وەردەگرى؟
دەرچىوی ئاهادەیی ،پەیواًگا ،ئاهادەیی پیطەیی

كۆلێج /بەش

تەهەى

 .1زانستی

ئەًذازە /ضارستاًی
ئەًذازەً /ەوت

 .2پەیمانگای تەكنیكی /بەشی بیناكاری
.3ئامادەیی پیشەسازی /وێنەی ئەندازەیی
 .1ئامادەیی پیشەسازی /وێنەی ئەندازەیی
 .2پەیمانگایی تەكنیكی /تەكنەلۆجیا نەوت

كەهتر لە  30ساڵ
كەهتر لە  30ساڵ

 .1زانستی

ئەًذازە /كۆهپیىتەر

 .2پەیمانگایی تەكنیكی/تەكنەلۆجیایی زانیاریی ( )ITیان سیسەتمی زانیاری

كەهتر لە  30ساڵ

 .3ئامادەیی پیشەیی /تەكنەلۆجیای زانیاری ()IT

زاًست /ضیكاری ًەخۆضییەكاى

 .1زانستی
 .2پەیمانگایی تەكنیكی /شیكردنەوەی نەخوشییەكان

كەهتر لە  30ساڵ

 .1زانستی

بەضی ئیٌگلیسی

 .2وێژەیی
 .3پەیمانگای ( )5ساڵ سەر بە وەزاەرتی پەروەردە /بەشی ئینگلیسی و
وەرگێران

كەهتر لە  30ساڵ

 .1زانستی
 .2وێژەیی

بسًس /ژهێریاری

 .3پەیمانگای ( )5ساڵ سەر بە وەزاەرتی پەروەردە /ژمێریای و كارگێری
 .4پەیمانگا تەكنییەكان /كارگیری بانكەكان یان ژمێریاری

كەهتر لە  30ساڵ

 .5ئامادەیی بازرگانی
 .1زانستی
 .2وێژەیی

بسًس /كارگێڕی كار

 .3پەیمانگای ( )5ساڵ سەر بە وەزاەرتی پەروەردە /ژمێریای و كارگێری
.4پەیمانگا تەكنییەكان /كارگیری
.5ئامادەیی بازرگانی

 .2هەرجی تەهەى هەیە؟
وەاڵم :بەڵێ وە لە خطتەكەی سەرەوە دیاری كراوە.
 .3بۆ لە زاًكۆكاًی تر هەرجی تەهەى بەم ضێىەیی ئێىە ًییە؟
وەاڵم :ئەو زاًكۆیاًە دەواهی ئێىاراًیاى هەیە.

كەهتر لە  30ساڵ

 .4ئایا دەرچىوی پەیواًگا وەردەگرى؟
وەاڵم :بەڵێ بە دوو ضێىە:
 .Aلە بەضە هاوضێىەكەی خۆی كە لە خطتەكەی سەرەوە هەرجەكاى دیاری كراوە.
 .Bبە ًورەی پۆلی ()12هیي واتە ضەضەهی ئاهادەیی ئەو كات هەرجەكاًی ضەضەهی ئاهادەیی لەسەر جێبەجێ
دەبێت.
 .5ئایا دەرچىوی ئاهادەیی پیطەیی وەردەگرى؟
وەاڵم :بەڵێ ئاهادەیی بازرگاًی و ئاهادەیی پیطەیی بەضی  ITو سیستەهی زاًیاری ولە خطتەكەی سەرەوە هەرجەكاى
دیاری كراوە.
 .6ئایا لەم زاًكۆیە هەرجی تایبەتی خۆتاى هەیە بە دەر لە هەرجەكاًی وەزارەت بۆ وەرگرتي؟
وەاڵمً :ەخێر.
 .7كەواتە ئێىە جیاوازیتاى چییە لەگەڵ زاًكۆكاًی تر؟
 .Aئێوە ساڵێكی خىێٌذًی پێص وەختواى هەیە بۆ فێربىوًی زهاى و بەرزكردًەوەی تىاًستەكاى .كەواتە
وەاڵم:
تۆ ًەك تەًها دەبیتە خاوەى بڕواًاهەی زاًكۆ بەڵكى لەگەڵیذا زهاًی ئیٌگلیسی فێردەبیت.
 .Bسیستەهی خىێٌذًی ئەم زاًكۆییەی ئێوە سوستەرەو فێرخىاز هافی هەڵبژاردًی كۆرسەكاًی هەیە لە
سیوستەرەكەدا.
 .8کرێی خىێٌذًی ئەم ساڵە(پێص وەختە ) لەسەر زاًكۆیە؟
وەاڵمً :ەخێر ئەهە بە دەرە لە كرێی خىێٌذًی سااڵًە.
 .9كەواتە ئێستا هي ببن بە فێرخىاز دەبێت پارەیەکی زۆر بذەم واتە (كرێی ساڵی یەكەم و ساڵی پێص وەخەت)؟
وەاڵمً :ەخێر تەًها پارەی كۆرسی زهاى و تىاًستەكاى دەدەیت.
 .10باضە هي لە ئاهادەییەکی تایبەتەوە هاتىوم و ئیٌگلیسییەکەم زۆر باضە بۆ ساڵی زیاتر بخىێٌن؟
وەاڵمً :ا هەرج ًییە ساڵێك بخىێٌیت ،لێرە تاقیكردًەوەیەك ئەًجام دەدەیت بۆ زهاى وە ئەگەر ًورەی دەرچىوًت هێٌا
ئەوا هیچ كۆرسی زهاى وەرًاگریت و هیچیص پارە ًادەیت ،ئائەهەیە كە ئێوەی جیاواز كردوە.

 .11دەبێت چەًذ هاًگ بخىێٌن بۆ زهاى؟
وەاڵم :ئێوە لە زاًكۆ ( )5ئاستواى هەیە لە ( 1تا  )5وە هەر ئاستێك بۆ هاوەی ( )2هاًگ دەخىێٌیت دواتر
تاقیكردًەوە دەكەیت ئەگەر دەرچىویت ئەوا دەچیتە ئاستیكی سەرووتر ،بە تەواوكردًی ئاستی ( ،)5كۆرسی
زهاًەکەت تەواو دەبێت.
 .12لەو هاوەیەی كە زهاى دەخىێٌن هیچ کۆرسێکی زاًكۆ وەردەگرم؟
وەاڵم :لە هەر ئاستیكی زهاًذا بیت تەًها واًەی ئەزهىوًی زاًكۆ ( )University Experienceوەردەگریت.
 .13تاقیكردًەوەی تىاًستەكاى چیە؟
وەاڵم :تاقیكردًەوەی تىاًستەكاى  3بەضەی سەرەكی لە خۆ دەگرێت كە بریتی یە لە (تىاًستی زاًست ،تىاًستی
پەیىەًذیكردى و تىاًستی كۆهپیىتەر).
 .14كۆرسی تىاًستەكاى كەی وەردەگرم؟
وەاڵم :ئەگەر ئاستی زهاًی ئیٌگلیسیەكەت ( )3و زیاتر بێت دەتىاًیت كۆرسەكاًی تىاًستەكاى وەربگریت.
 .15كەواتە هي ساڵێكی خىێٌذًن زیاد دەكات؟
وەاڵم :بەڵێ ئەگەر تۆ ئاستی زهاًەکەت ًسم بێت واتە ( 1یاى  )2بێت.
 .16ئەگەر هي بڕواًاهەی زهاًن هەبىو لە زاًکۆیەکی تر ئێىە قبىڵی دەكەى؟
وەاڵم :ئێوە تەًها بڕواًاهەی ئەو زاًكۆ یاى سەًتەراًە قبىڵ دەكەیي كە بەفەرهی هۆڵەتی ًێىدەوڵەتییاى هەیە بۆ ئەًجاهذاًی
تاقیكردًەوە وەك (.)IELTS, TOEFL TOEIC, PTE

ً .17ورەی دەرچىوی ئەم تاقیكردًەواًە وەك یەكە؟
وەاڵمً :ەخێر ،سەیری ئەم خطتەیی خىارەوە بكە:
بڕواًاهە
IELTS
 TOEFLكۆهپیىتەر
كاغەز
TOEFL
TOEIC
PTE
 OOPTتایبەت بە تاقیكردًەوەی كۆهار

ًسهتریي كۆ
ًورە
5.0
61
550
650
36
66

 .18ئەگەر هي پێىیستن بە زهاى ًەبێت یەکسەر دەچوە ئەكادیویا؟
وەاڵم :هەًذێك كۆرسی ئەكادیویا دەتىاًیت وەربگریت ،بەاڵم تۆ بیرت ًەچێت تاقیكردًەوەی تىاًستەكاًت هەیە و
ئەگەر دەرًەچىویت ئەوا كۆرسی پێص وەختی تىاًستەكاى وەردەگریت،
ً .19رخی خىێٌذى چۆًە؟
وەاڵم :سااڵًە زاًكۆ ًرخی خىێٌذى بە هەهاهەًگی و رەزاهەًذی وەزارەتی خىێٌذًی بااڵی هەرێن دیاری دەكرێت بۆ
هەر بەضێك و بۆ ئەم ساڵ بەم ضێىەیەی خىارەوەیە:
كۆلێج /بەش

ًرخی خىێٌذى بە دیٌاری عێراقی

ئەًذازە /ضارستاًی

6, 090, 000

ئەًذازەً /ەوت

5, 935, 000

ئەًذازە /كۆهپیىتەر

5, 200, 000

زاًست /ضیكاری ًەخىضییەكاى

4, 000, 000

بەضی ئیٌگلیسی

3, 500, 000

بسًس /ژهێریاری

4, 043, 000

بسًس /كارگێڕی كار

4, 043, 000

 .20لەم زاًكۆیە فێرخىازی دەرًەچىو واتە واًەیەك یاى زیاتری لە پۆلی ضەضەهی ئاهادەیی هابێت وەردەگرى ؟
وەاڵم :زاًکۆ پەیواًگایەکی تایبەتی هەیە بە ًاوی (( پەیواًگای کۆهار)) بۆ ڕاهێٌاى و فێربىًی زهاًی ئیٌگلیسی و
دەتىاًیت لە الی ئەواى كۆرسی زهاى و تىاًستەكاًت بخىێٌیت.
ً .21رخی كۆرسی زهاى و تىاًستەكاى چەًذە؟
وەاڵم :هەر كۆرسێك (ئاستێك)ی زهاى (  )$ 650دۆالری ئەهریكی یە.
هەر كۆرسێكی تىاًستەكاى (  )$ 450دۆالری ئەهریكی یە.
 .22ئەگەر لە پەیواًگای كۆهار كۆرسی زهاى و تىاًستەكاًن بە سەركەوتىویی تەواو كرد دواتر لە زاًكۆ تاقیكرًەوەی
زهاى و تىاًستن لێ داوادەكات یاخىد بڕواًاهەكەی پەیواًگای كۆهار قبىڵ دەكات؟
وەاڵم :زاًكۆی کۆهار بڕواًاهەی پەیواًگای كۆهار قبىڵ دەكات و هیچ تاقیكردًەوەیەكی ترت لێ داواًاكات.
ً .23رخی خىێٌذًن چەًذ دەبێت بۆ هەر لێڤڵێكی زهاى؟
وەاڵمً :رخی هەر لێڤڵیكی زهاى  $750دۆالری ئەهریكی یە بۆ ئەو فێرخىازاًەی كە عبىریاى هەیە لە ئاهادەیی ،بەاڵم
واتە فێرخىاز ًیي لە زاًكۆ ،بەاڵم ئەگەر تۆ فێرخىازی زاًكۆی كۆهار بیت ئەوا بە  $650دۆالری ئەهریكی یە.
 .24بۆ تاقیكردًەوەی زهاى و تىاًستەكاى دەبێت پارە بذەم؟
وەاڵم :بەڵێ بۆ فێرخىازی عبىر  $100دۆالری ئەهریكی یە و بۆ فێرخىازی زاًكۆی كۆهار بۆ زاًست و تەكٌەلۆجیا
تەًها  $50دۆالری ئەهریكی یە.
 .25پاش دوو هاًگ لە خىێٌذًی ئاستەكەم و دەرًەچىوم چین بەسەردێت؟
وەاڵم :ئاستەكە دووبارە دەكەیتەوە ،و تاقیكردًەوە دەكەیتەوە و دەبێت دەربچیت.
 .26فێرخىازی زاًكۆكاًی تر وەردەگرى لەم زاًكۆیە واتە گىاستٌەوە هەیە؟
وەاڵم :بەڵێ
 .27هەرجتاى هەیە بۆ گىاستٌەوە؟
وەاڵم :بەڵێ بەدەر لە هەرجەكاًی وەزارەتی خىێٌذًی بااڵ و تىیژیٌەوەی زاًستی هەرجی زهاى و تىاًستەكاًی
زاًكۆكەی خۆهاى هەیە.

 .28زاًكۆ یارهەتی فێرخىازی كەم دەراهەت یاى زیرەك و لیهاتىو ًادات؟
وەاڵم :بەدڵٌیاییەوە سااڵًە چەًذیي جۆری جیاوازی یارهەتی و داضكاًذًواى هەیە بۆ ئەم هەبەستە پەیىەًذیك بە
ئىفیسی كاروباری فێرخىازاى .
 .29ئایا ئەگەر بەضی ( ضیکاری ًەخۆضییەکاى) تەواوبکەم ،دەتىاًن بچوە کۆلێجی پسیطکی؟
وەاڵمً :ەخێر.
 .30هي پار فۆرهن لێرە وەرگرت بەاڵم دواتر ًەهاتن ئایا ئێستا دەتىاًن بە هەهاى فۆرم بگەڕێوەوە؟ ئەگەر ًا چی
بكەم باضە
؟

وەاڵمً :ەخێر .بەاڵم ئێستا دەتىاًیت جاریكی تر وەكى دەرچىوی ضەضەهی ئاهادەیی فۆرم وەربگریت.

