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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

  ەیمانەل  کهاتوونێپ ەک  ەکراو  ۆب  یکخستنێر  یو کار  ەکراو  ەئاماد  کەیەژنیل  نیەالەل  ەانیاریزان  مەئ

پ.د.   )زێرەب  ژێلۆک  یراگر  یرشتەرپەس  رێژ  ەل  ۆوخەراست  یکەیەوێش ەب  هاەروەو ه  ،ەوەخوار

ەچوو  ەوێرەب  ەکەکار  (نینژاد احمد حس . 

 

  

 
 هەولیر  –زانکۆی سەالحەددین  ▪
 (٢٠٢٢  –  ٢٠١٨کارو چاالکیەکانی کۆلێژی ئەندازیاری لە سااڵنی ) ▪
 نووسین و زمانەوانی : م. بنیاد خەزنەدار ▪
ابوبکر علیدیزاین : م.  ▪  النە 

 ( دانە٥٠٠تیراژ : ) ▪
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ناوەرۆک

  بابەت ژمارە

  شەکیپێ 

  ژی ئەندازیاریێپەیکەری کۆل 

  ژی ئەندازیارىێاگرى كۆلرووتەى   

 

و لە  2022  یتایۆتا ك 2018وان  ێن انكاریەكان لە ماوەى سااڵنیڕگۆ گەشەسەندن 

 و بەشە سەرەكيەكاندا  یژی ئەندازیارێكۆل

 

  بەشە زانستیەكان یەكەم

  بەشى ئەندازیارى شارستانى ▪ 

  بەشى ئەندازیارى كارەبا ▪ 

  بەشي ئەندازیارى میكانیك ▪ 

  بەشى ئەندازیارى تەالرسازى ▪ 

  و ئینفۆرماتیکس  پڕۆگرامسازیبەشى ئەندازیارى   ▪ 

  بەشى ئەندازیارى  سەرچاوەکانی ئاو ▪ 

  ئەندازیارى جیۆماتیکسبەشى   ▪ 

  پترۆكیمیاکیمیا و  بەشى ئەندازیارى   ▪ 

  بەشى ئەندازیارى فرۆكەوانى ▪ 

  جۆرى  ینیایڵکارو چاالکی  د دووەم

  (اینۆلۆب  ەیسۆپردانی پرۆگرام )ێپەرەپ یەمێس

  ندنى بااڵ و بەرزكردنەوەى پلەى زانستىێخو چوارەم

  االکیەکانی هۆبەی تۆمارچ پینجەم

  تاقیگاكان شەشەم

  ( IT) چاالکیەکانی سەنتەری تەکنەلۆژیاو زانیاری    و  ۆژەڕپ حەوتەم

  کردنى سیستەمى خۆیندن  یپڕۆژەی بەئەلیکترۆن ▪ 

 
▪  Internship and capacity Development 

(ICD)نمەشق و پەرەپێدانی تواناکا  پڕۆژەی 
 

  پڕۆژەی )بیرۆکەی گەنج( ▪ 

 
جۆری  ڕپ ▪ بۆ  کۆلێژەکەمان  ئینتەرنێتی  گۆڕینی  -Fiberۆژەی 

Optic 
 

  ەک تیلیکۆم.ڕوتەر بە هاوکاری کۆیکردنەوەی تاقیگەی کۆمپ ▪ 

  سەنتەری هەواوی هەشتەم

  سینگەی راوێژکاریونو نۆیەم

  ژمێریاری دەیەم

  (گاۆو كافتریا و ک  ەو باخچ  ەبخانێ) كتلیژۆک  یتر  یکانەشەب  -:  مەهەازدی یازدەهەم 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

لكا   2022تا   2018  نی نێواناڵماوەى سا ەروچاالكيە زانستى و هونەریەكان 

 یەکەم
ژی ئەندازیاری و ێۆژە و گفتوگۆ وکارە هاوبەشەکانی نیوان کۆلڕپ

 الیەنەکانی تر
 

  (ى نێودەولەتى لەكۆلێژی ئەندازیاریبۆڵۆنیاجێبەجێكردنى سیستە مى ) .1 

 
بۆ پەرەپێدانی کۆرسی نێودەوڵەتی بە   (DAAD) پڕۆژەی رێکخراوی    .2

 شێوەی ئۆناڵین لە بواری بە پیشەسازی کردنی زیادکراو
 

 

خولی هاوینە بۆ قوتابیە یەکەمەکانی قۆناغی سێیەم لە بەشی میکانیک و    .3

 Additiveمیکاترۆنیک لە کۆلێژی ئەندازیاری لە ژێر ناونیشانی )

manufacturing in engineering) 

 

 

 

 
پڕۆژەی دابینکردنی کارەبا بە ووزەی خۆر لە کۆلێژی ئەندازیاری    .4

 زانکۆی سەاڵحەدین
 

 

کە یەکەم پڕۆگرامی زیرەکی دەستکردە بۆ   KTTSپرۆگرامی    .5

 خوێندنەوەی نووسراوی کوردی

 (   AGIR – Hifaz)    یگرامۆپر .6

 

 

  ژی ئەندازیاریێیە زانستیەکان وهونەریەکانی کۆلیچاالك دووەم

  انسی زانستیڕکۆنف .1 

  وۆرکشۆپ   .2 

  سیمیناری زانستی .3 

  گەشتی زانستی و  چاالکی ئەکادیمی و کردنەوەی خوول .4 

  و رۆشنبیری  چاالكى هونەرى .5 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

   شەکیێپ

ئەندازیاریێکۆل سەاڵحەدین  ژی  زانکۆی  سا  هەولێر  -  لە  رووی    ،دامەزراوە  ١٩٦٨ی  ڵلە  لە 

یە گەورەکان لە سەر ئاستی  رئەندازیاژە ێکە لە کۆلێیەک ،ئەکادیمیەوەری و مرۆیی و ورخانی ئابوێژ

لە    . تێو ماستەر پیکدگری بڕوانامەی دکتۆرا ڵهە  ٢٣٠لە   ئەم کۆلێژە  ستافی ئەکادیمی  ،دستانکور

ئەندازیاری   بەکەکۆلێژی  ماستەربڕواناماکانی  و  دەبەخش  لۆریۆس  دکتۆرا  بەشە    و،  رێتو  لەم 

 -ت:ێکدێپ  خوارەوەی  زانستیانە

 بەشی ئەندازیاری شارستانی  -١

 بەشی ئەندازیاری کارەبا  -٢

 میکاترۆنیک -بەشی ئەندازیاری میکانیک    -٣

 بەشی ئەندازیاری تەالرسازی  -٤

 بەشی ئەندازیاری پرۆگرامسازی و ئینفۆرماتیکس  -٥

 رچاوەکانی ئاوەبەشی ئەندازیاری س  -٦

 جیۆماتیکس ) رووپیوان(بەشی ئەندازیاری    -٧

 پیترۆکیمیابەشی ئەندازیاری کیمیا و   -٨

 ۆکەوانیڕبەشی ئەندازیاری ف  -٩
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

جگە  ێکۆل ئەندازیاری  ئەندازیارژی  پێگەیاندنی  مامۆستاکانیانلە    جۆراوجۆر   راوێژکاری  شی، 

بە  و    پێشکەش  تایبەت  کوردستانلە  حکومی  کەرتی  پڕۆژەی    دەکەن  هەرێمی  دەیان  دیزاینی  و 

ل ئەنجامداوە  کوردستانیان  و وگەورەی هەرێمی  باڵەخانە  و  ڕێگاوبان  و  پرد  و  ێە  کارەبا  ستگەی 

کەرستەک  و  پیشەسازی.ابەنداو  و  بیناسازی  و    نی  قوتابیان  تواناکانی  پێگەیاندنی  الیەنی  لە 

ئەندازیاریمامۆستایان کۆلێژی  لە  ەوە،  هاوبەشی  پڕۆگرامی  چەدەیان  وەکو  گەڵ  زانکۆی  ندین 

گ و کالسرۆی ئەڵمانی و  فلۆریدای ئەمەریکی و گلیندۆری بەریتانی و دۆنگسیۆی کۆری  رفرایبێ

گۆڕینەوەی   و  هاوبەشی توێژینەوە  پڕۆژەی  هەیە و  ئێرانی  و سەنعەتی  علم  و  تۆکیۆی ژاپۆنی  و 

 مامۆستای هەیە.قوتابی و 

هەولێر، جگە لە دامەزران و کارکردنیان  -زانکۆی سەالحەدین   لە  نی کۆلێژی ئەندازیاریادەرچوو

کاردا   بازاڕی  لە  ناوچەکە  و  کوردستان  هەرێمی  ئاستی  سەر  لە  حکومەت،  دامودەزگاکانی  لە 

کۆمپانیاکانی   گەورەترین  لە  و  سەرە  لە  کاردەکەخواستیان  ناوەڕاست  هەروەها  ڕۆژهەاڵتی  ن، 

ک ئەم  دەرچووانی  لە  بەرچاو  کۆمپانیای  بەشێکی  چەندین  ۆلێژە  و  دادەمەزرێنن  خۆیان  بە  تایبەت 

 دامەزراون.  وە  ن دەرچووانی ئەم کۆلێژەلە بازاڕی کاری کوردستان لە الیە  کۆمپانیای سەرکەوتوو
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ندازیاریەژی ئێپەیکەری کۆل
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ندازیارى  ەئ ژیێۆلرى كگى راەووت

راگری کۆلێژ  دوای وەرگرتنی پۆستی    ٢٠١٨لە ساڵی  

لە   کرد  کارمان  نوێ،  کارگێڕی  تیمێکی  پێکهێنانی  و 

نێوان   لە  ساڵ  چوار  ماوەی  بۆ  کە  پالنەی  ئەو  سەر 

دامانڕشتبوو. ئەم پالنە هەموو   ٢٠٢٢تا  ٢٠١٨سااڵنی 

 .الیەنەکانی زانستی و کارگێڕی و دارایی لەخۆگرتبوو

گۆڕینی   بە  درا  گرنگیەکی تایبەت  رووی زانستیەوە  لە 

رێگەی    سیستەمی لە  بەکەلۆریۆس  خوێندنی 

نموونەیەکی   وەک  کە  بۆلۆنیا،  پرۆسەی  جێبەجێکردنی 

  . اسەرکەوتوو لە نێوان زانکۆکانی کوردستان سەیر کر

بە   درا  تایبەت  گرنگیەکی  بااڵ  ئاستی خوێندنی  سەر  لە 

هەموو   لە  دکتۆرا  و  ماستەر  و  دبلۆم  کردنەوەی 

 .بەشەکانی کۆلێژ

دەسکەوتەکانی   لە  تر  هەروەها  یەکێکی  بوو.  فڕۆکەوانی  بەشی  کردنەوەی  ماوەیەدا  لەم  کۆلێژ 

و   کیمیا  بەشی  تاقیگەی  و  فڕۆکەوانی  بەشی  تاقیگەی  وەک  گرنگ  تاقیگەی  چەندین  کردنەوەی 

پلەی   بەرزکردنەوەی  بە  درا  گرنگی تایبەت  ماوەیەدا  لەم  میکانیک.  بەشی  لە  کۆمپیوتەر  تاقیگەی 

 .زانستی مامۆستایانی کۆلێژ

کارگێڕیدا گرنگیەکی تایبەت درا بە رێکخستنی کاروباری بەشەکان و هۆبەکان و یەکە  لە بواری  

بارودۆخی   لە  هەوڵماندا  و  چاکسازی،  و  ئابووری  و  دارایی  پێشخستنی بواری  لە پێناو  ئیداریەکان 

بەردەوام   لەبەردەم  بەربەستێک  هیچ  کۆرۆنا  پەتای  باڵوبوونەوەی  و  کوردستان  ئابووری  سەختی 

 .ەی خوێندن دروست نەبێتبوونی پرۆس

لە بواری نووسینگەی راوێژکاری توانرا کارەکانی پتر کارابکرێتەوە و مامۆستایان رۆڵیان لە  

دەیان پڕۆژە هەبێت کە لە هەمان کاتدا یارمەتیەکی دارایی بووە بۆ مامۆستایانی بەشداربوو لەم  

 پڕۆژانە.  
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

کۆلێئ  ٢٠٢٢-٢٠٢١ی ڵژ بۆ ساەنجومەنی 

سەالحەدین   لەزانکۆی  ئەندازیاری  کۆلێژی  بەڕێوەبردنی    -ئەنجومەنی  ئەرکی  گشتی  بە  هەولێر 

ئەستۆدایە،   لە  بۆ   وەککۆلێژەکەی  داڕشتن  سەرچاوەکان  وبارەکانکار   پالن  بەڕێوەبردنی   . و 

کۆلێئەنجومەن نا    ژی  و  ئەکادیمی  پالندانانی  و  جۆری  دڵنیایی  و  ئەکادیمی  پێشکەوتنی  چاودێری 

 .ئەکادیمی و کارگێڕی و پەیوەندی لەگەڵ کەرتی بازرگانی و کۆمەڵگا دەکات

 -لە :  هاتوون  ئەندامانی ئەنجومەن پێک

و   کاروباری زانستی ەرپرسیڕاگر و سەرۆکی بەشە زانستییەکان و ب  یاریدەدەری راگری کۆلیژ و

 .نوێنەری مامۆستایان و نوێنەری قوتابیانتۆمار  و بەرپرسی    و خوێندنی بااڵ
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 كان  ەزانستي  ەشەب -م:  ەكەی   

   ندازیارى شارستانىەشى ئەب ▪

ساڵی    لەگەڵ لە  سلێمانی،  شاری  لە  ئەندازیاریی  کۆلێژی  بەشی  ١٩٦٩-١٩٦٨دامەزراندنی   ،

، داتا لە سەرە کراوەتەوە.شارستانی بۆ یەکەم جار لە کوردستان 

لۆریۆس بووە. دوای گواستنەوەی  قۆناغی بەکە  بۆخوێندن تەنیا  

ە پێگەیاندنی  زانکۆ بۆ هەولێر بەشی شارستانی بەردەوام بووە ل

لە پسپۆر  کەرستەی    ئەندازیاری  بیناکاری،  بوارەکانی  گشت 

و   ڕووپێوان  پرۆژەکان،  بەرێوەبردنی  ئاو،  ڕێگاوبان،  بینا، 

  .بواری خاک

دکتۆرا   و  ماستەر  خوێندنی  کردنەوەی  دواتر،  سااڵنی  لە 

و   کردووە  دروست  شارستانی  بەشی  لە  وەرچەرخانێکیان 

می  یستافی ئەکاد  .پاڵنەرێکی باش بووە بۆ پەرەسەندنی بەشەکە

پێکها واڵتانی بەش  و  ناوخۆ  دەرچووانی  لە  دەرەوە،   تووە 

، بە  تر کردووەەندەمڵ دەولە رووی زانستیەوە بەشەکەی ئەمەش 

بیناسازی ئێستای  کەرتی جۆرێک کە بەشداری کارایان هەیە لە 

کردنەوەی   و  ڕاوێژکاریی  و  دیزاین  بوارەکانی  لە  کوردستان 

  .و تایبەت  خولی ڕاهێنان بۆ کەرتی حکومی

بە شارستانی  ڕاوێژکار  بەشی  نووسینگەی  پشتی  دبڕبڕەی  کۆلێژ  لە  ی  بەردەوام  کە  ادەنرێت 

دایە لەگەڵ وەزارەتەکان و کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت. بە هەمان شێوە دەرچووانی بەشی  پەیوەندی

کردنی   پێشکەش  و  واڵت  ئەمڕۆی  ئاوەدانکردنەوەی  لە  دیارە  پەنجەیان  جێ  شارستانی 

مامۆستا و    .گەشەی ئابووری و کۆمەالیەتی  گشتی کە خۆی لە خۆیدا هۆکارێکە بۆەتگوزاری خزم

لە   زانستی  توێژینەوەی  لە  هەیە  بەرچاویان  و  بەردەوام  چاالکی  بەش  بااڵی  خوێندنی  قوتابیانی 

 .گۆڤارە ئاست بەرزەکانی ناوخۆ و دەرەوە

لە خۆ دەگریت کە وێرای سودی زانستی بۆ قوتابیان    بەشی شارستانی حەوت تاقیگەی سەردەمیانە

ئەنجام دەدرێت،  تێدا  پرۆژەکان  بۆ  دەگمەنی  گرنگ و  پشکنینی  زانستی، کۆمەلێک  توێژینەوەی  و 

کوردستان حکومەتی  و  بەش  ستافی  بۆ  داهاتێک  دابینکردنی  هۆی  دەبێتە  تەمەنی   .کە  ماوەی  لە 

سیستەمی   و  پرۆگرام  جار  چەندین  شارستانی  گونجاندنبەشی  بۆ  نوێکردۆتەوە  خۆی    ی خوێندنی 

ئەندازیاران. لە ئێستادا بەشی شارستانی،   بۆ هەلی کارزیادکردنی لەگەڵ پەروەردەی سەردەمیانە و 

بوونی   سەدان    32مامۆستا،    39بە  هەروەها  ماستەر،  و  دکتۆرا  قوتابی  دەیان  کارگێری،  ستافی 

ک لە  پێشەنگ  زانستی  بەشێکی  بە  بکالۆریۆس،  سەرکەوتووانە  قوتابی  کە  دادەنرێت  وردستان 

 .سیستەمی خوێندنی بۆلۆنیا پرۆسێس پەیرەو دەکات
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی شارستانی پێشان دەدات.

 

 

 باەندازیارى كارەشى ئەب ▪

بەشی ئەندازیاری کارەبا یەکێکە لە کۆنترین بەشەکانی زانکۆی  

ڕابردوو  -سەالحەدین سەدەی  حەفتاکانی  سااڵنی  لە  کە  هەولێر 

بووە   سلێمانی  لە  کارەبا  ئەندازیاری  بەشی  سەرەتا  دامەزراوە. 

لە ساڵی   هەولێر  ١٩٨٢دواتر  ماوەیەدا،   .گواستراوەتەوە بۆ  لەو 

دەیان   و  کارەبا  ئەندازیاری  سەدان  کارەبا  ئەندازیاری  بەشی 

دک و  ماستەر  بااڵ،  دبلۆمی  بە    یتۆرادەرچووی  پێشکەش 

و   پرۆفیسۆر  چەندین  خاوەنی  کارەبا  بەشی  کردووە.  کۆمەڵگە 

 .مامۆستای شارەزا و بە ئەزموونە
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

بۆڵۆنیا سیستەمی  لە  بریتیە  بەشە  لەو  خوێندن  سیستەمێکی خوێندنی    (Bologna)   سیستەمی    کە 

ئەو وواڵتە  زۆربەی  لە  و  دەکرێتر جیهانیە  پەیڕەو  تاقیگەی   .ووپیەکان  چەندین  کارەبا  بەشی 

کارەبای گشتی و کۆمپیوتەر و پاوەر و ئامێرەکان   کانیتاقیگە کە بریتین لەپراکتیکی لەخۆ دەگرێت 

دەرچوانی بەشی ئەندازیاری کارەبا هەلی  ،  PLC و ئەلکترۆنیك و گەیاندن و مایکرۆپرۆسێسەر و

دەکەوێت   دەست  کارگەکان  و  کۆمپانیاکان  زۆربەی  لە  و    کوەکاریان  گەیاندن  کۆمپانیاکانی 

کارگەکان و   و  نەوت  کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی  لەو    ەکانیپڕۆگرام   .هتد...ئینتەرنێت و  خوێندن 

داڕێ بە جۆرێك  ئەوەی قوتابی    ژراونبەشە  بۆ  بازاڕ  ئەمڕۆی  پێداویستی  لەگەڵ  بن  هاوتەریب  کە 

بتوانێ بەکالۆریۆس  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی  و  تەواوکردن  کاری  لەدوای  هەلی  ئاسانی  بە  ت 

  .کەوێتبدەست

یەکەم و دووەمی ئەو بەشە بریتیە لە کارەبای گشتی کە تیایدا قوتابی فێری    قۆناغەکانیخوێندن لە  

دە کارەبا  ئەندازیاری  پرینسیپەکانی  و  ئاراستە  بێتبنەماکان  چوارەم، قوتابی  و  سێیەم  لە قۆناغی   .

یان   ئامێرەکان  و  پاوەر  یان  گەیاندن  و  ئەلکترۆنیك  لقەکانی  لە   یەکێك  هەڵبژاردنی  بۆ  دەکرێت 

 و کۆنتڕۆڵ کە هەڵبژاردنی لقەکان ئارەزوومەندانەیە بەگوێرەی حەزی قوتابی دەبێتکۆمپیوتەر  

 ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی کارەبا پێشان دەدات.
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ندازیارى میكانیكەشي ئەب ▪

گرنگەکانی   بەشە  لە  یەکێکە  میکاترۆنیک  و  میکانیک  بەشی 

خاون   ئەندازیاری.  سەر  کۆلێژی  لە  خۆیەتی  بە  تایبەت  پێگەی 

  .ئاستی کوردستان و عیراق

بە گوێرەی ئەو پالنەی کە بۆ ماوەی چوار ساڵ لە نێوان سااڵنی  

پەرەپێدانی    ٢٠٢٢تا    ٢٠١٨ سەر  لە  کار  داڕێژرابوو، 

بازاڕی   لەگەڵ  زیاتر  ئەوەی  بۆ  کرا  خوێندن  پڕۆگرامەکانی 

میکاترۆنی  پسپۆڕی  هەروەها  بگونجێن.  ئەمڕۆ  بۆ  کاری  ک 

بەشەکە زیادکرا کە پێویستیەکی گرنگ بوو بۆ بەرەوپێش بردنی  

هەروەها   کاردا.  بازاڕی  لە  میکانیک  ئەندازیاری  کاری 

بەشی   نێوان  هاوبەشی  پڕۆگرامی  بە  درا  تایبەت  گرنگیەکی 

میکانیک لە زانکۆی سەاڵحەدین و زانکۆی فرایبێرگی ئەڵمانی  

 ی بااڵوە.ی ئەڵمانی و خوێندنDAADلە رێگەی بەرنامەی  
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 الرسازىەندازیارى تەشى ئەب ▪

ساڵی    لە  کۆلێژی ئەندازیاری  لە  تەالرسازی  بەشی 

دامەزراوە. یەکێکە لە بەشە پێشەنگەکان لەم    ١٩٩٣

تەالرسازی   بەشی  لە  خوێندن  ماوەی  کۆلێژەدا. 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩بریتیە لە پێنج ساڵ. لە ساڵی خوێندنی  

سیستەمی   جێبەجێکردنی  پێویستە  دوای  بۆلۆنیا، 

بەدەستهێنانی    ٣٠٠قوتابی   بۆ  کۆبکاتەوە  کریدیت 

تەالرسازی.   ئەندازیاری  لە  بەکەلۆریۆس  پلەی 

بە   تەالرسازی  بەشی  لە  خوێندن  پرۆگرامەکانی 

پێشکەوتنەکانی   لەگەڵ  کە  کراون  ئاراستە  شێوەیێک 

بەدەستهێنانی   دوای  بن و قوتابی  هاوتەریب  سەردەم 

با لە  بتوانێت  کار  بڕوانامە  دەرفەتی  کار  زاڕی 

بدۆزێتەوە. بابەتە ئەکادیمیەکان لە بەشی تەالرسازی  

دوو بەشن، کۆمەڵێکیان بابەتی سەرەکین کە راستەوخۆ پەیوەندیان بە بواری تەالرسازیەوە هەیە،  

لە   هەبێت  زانیاری  تەالرساز  ئەندازیاری  پێویستە  کە  یارمەتیدەرن  بابەتی  تریشیان  هەندێکی 

ئ  هۆی  بە  بابەتە  سەریان.  دەبینین  بۆیە  رەهەندە،  فرە  ئەکادیمی  بوارێکی  تەالرسازی  ەوەی 

تەالرسازیەکان فرەچەشنن و لە کۆمەڵێک ئاستدا دەخوێندرێن وەک بابەتی نەخشەکێشانی پڕۆژەکان  

و   تەالرسازی  مێژووی  و  تەالرسازی  تیۆریەکانی  و  هونەریەکان  بنەما  و  شار  نەخشەکێشانی  و 

سااڵنە لە بەشی    .ینگە و فیزیای تەالرسازی و وێنەکێشان و چەندانی تربابەتە ئەندازەییەکان و ژ

تەالرسازی دەستەیێک لە قوتابیان دەردەچن و بەشدار دەبن لە خزمەتکردن لە سێکتەری حکومی و  

کەرتی تایبەت، تەنانەت هەندێکیان دەبنە خاوەن پڕۆژەی تایبەت بە خۆیان، بەشێکیشیان درێژە بە  

 بواری ئەکادیمی و توێژینەوەی زانستی کاردەکەن.      خوێندن دەدەن و لە
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

 

 و ئینفۆرماتیکس  ندازیارى پڕۆگرامسازیەشى ئەب ▪

پرۆگرامسازی   ئەندازیاری  ساڵی    بەشی   ،دامەزراوە  ٢٠٠٠لە 

تەنها   وەرگرتنی  یەکەم    .قوتابی  ٢٠بە  ئەندازیاری  کۆلێژی 

ئەم   کە  بوو  کرایەوەکۆلێژ  تێدا  ژمارەی  بەشەی    ساڵ   قوتابیان. 

  450زیاتر لە  ئەم بەشە  ساڵ زیادیان کردووە، بۆیە ئێستا  دوای  

بەکەلۆریۆسهەیە    قوتابی خوێندنی  قۆناغەکانی  هەموو  لە    .لە 

بەشە   2002ساڵی   کردنەوەی    کرد  دەستی  ئەم    خوێندنی بە 

لە ساڵی   دواتر  بااڵ و  دەستی     2006دبلۆمی  ماستەر  خوێندنی 

بۆ   بەشەکەدەرچوو  قوتابیانیپێکرد  رووی  .  ی  لە  بەشە  ئەم 

چاالکە گەلێک  زانستیەوە  شارەزاکانتوێژینەوەی  توێژەرە    ی ، 

بەرەوپێشبردنی   لە  هەیە  کاریگەریان  و  گەورە  بەشداریەکی 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

تەکنەلۆژیا ئێستادا  بواری  لە  لەن  30.  و  توێژەر  ئەکادیمی  ستافی  لەوانە  دەکەن،  کار  بەشەکەدا  او 

و   توێژینەوە  چاالک  قوتابیان ،ستافی  لە  ئەم بەشێک  لەتوێژینەو  ی  کەسااڵن   یپێشانگا   انە  ە  ناسراو  ە 

ئەندازیاری    .ەرووندەخرێ  SEDAF بە   بەشی  سەرکردەیەکی    پڕۆگرامسازیدەرچووانی  وەک 

   پرۆگرامسازی بواری  گەشەپێدانی  بۆ دەکەنکارهەمیشە  ناسراون،  داهێنەر لە بواری ئەندازیاری

کارکردنیان   ڕێگەی  پێشخستنی    لە  توێژینەوەی    خوێندن بۆ  بەشە   وتوو.پێشکەزانستی  و    ئەم 

قوتابپێ  لە  ەبەردەوام کارامەیی  و  توانا  پرۆگرامسازی   یەکانیشخستنی  بواری  بەشی    .دالە  ئەرکی 

ئەندازیاران   پرۆگرامسازیئەندازیاری   ئامادەکردنی  و  فێرکردن  لە  و   بریتییە  زانستی  رووی    لە 

خۆیان، و   پیشەیی  رکردە لە بواریسەئەوەی ببنە بۆ  ییانشارەزا ، هەروەها زیادکردنیەوەهونەری 

ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی   .ببنە کادیری کارامە بۆ خزمەتی کۆمەڵگا.

 سۆفتویر پێشان دەدات
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 سەرچاوەکانی ئاو  ندازیارىەشى ئەب ▪

پێشەنگە سەنتەرێکی   ئەندازیاری  لە    کۆلێژی 

ورووی   فێرکردن  و    کردنی پێشکەش  توێژینەوە 

 راوێژکاری.  

ئاو   سەرچاوەکانی    پسپۆڕیەکی ئەندازیاری 

بایەخ بە  دیاریکراوە لە ئەندازیاریی شارستانی کە 

بەڕێوەبردنی  رێگاکانی  دیزاینی سیستەم و  الیەنی  

 .سەرچاوەکانی ئاو دەدات

سەرچاو  ئەندازیاری  ئەیلولی    ەکانیبەشی  لە  ئاو 

ناوی  ٢٠٠٦ بە  بەنداوەوە  ئەندازیاری  دا 

.  سااڵنە بووە خوێندنیسیستمی  لە پێشوودا و    ،وەردەگرێت  قوتابی  60سااڵنە    . ئەم بەشەکراوەتەوە

لە تەمموزی  و   ABET)بۆ سیستەمی ئەی بی تی)گۆڕا  ٢٠١٨لە ساڵی  خوێندنپرۆگرامی  پاشان

ەوە پرۆسەی بۆلۆنیا  ٢٠١٩ئاو. لە ساڵی    ەکانیناوی بەشەکە گۆڕا بۆ ئەندازیاری سەرچاو  ٢٠١٩

و  ماستەر،    خولی  سێ   و  بەکالۆریۆس،خولی  چوار  تا ئێستا جێبەجێ کراوە.    خوێندندا پڕۆگرامی  لە

بەرنامەکانی ئەندازیاری  و    دەرچوون. کارلەم بەشە دکتۆرا    خول، و یەک  بلۆمی بااڵد  خولی  دوو

های پێکهاتەی  دیزاینی  لە  بریتین  ئاو  ئاوەڕۆ،  سەرچاوەکانی  تەختەی  ویرس،  وەک  درۆلیکی، 

بەنداوەکان، و ئاوبڕەکان، بەڕێوەبردنی ڕێگا ئاوییەکان، وەک پاراستنی فرێشن و پاراستنی الفاو و  

پیسکەر   گواستنەوەی  و  تێکەڵکردن  پێشبینی  وەک  ژینگەیی،  وزەی  و  بەڕێوەبردنی  گەشەسەندنی 

دواییەدا  .  رۆلێکتریکهاید گرفتیلەم  هۆی  سروشتی  بە  ژینگەی  چارەسەرکردنی    پاراستنی  و 

ئەم    ە.زیاد کردوو  یگرنگی ئەندازیاریی سەرچاوەکانی ئاو  ،پێداویستییەکانی واڵتانی گەشەسەندوو

 وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی سەرچاوەکانی ئاوو پێشان دەدات.

 



  

18 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

 سجیۆماتیکندازیارى  ەشى ئەب ▪

زانستیە   سجیۆماتیک چەند  پسپۆڕیەکی  تری  بوار  ینکە  ی 

ڕووپێوی    وەک  ،لەخۆدەگرێتجۆراوجۆر   ئەندازیاری 

الیەنی تری زۆر  لەگەڵ  بە  زەوی  بەڕێوەبردنی    پەیوەست 

تا    یداتا و نەخشەسازییەوە  داتا  زانستی  لە  دەگاتە  فەزایی 

پێشکەوتنەکانیجوگرافیا دوابەدوای  داتا    .   پرۆسێسی 

پێویست دیجیتاڵیەکان کە  ئەرکانەی  ئەو  سروشتی  لە    ن، 

ڕابردوودا  ز   یڕووپێوبواری   سااڵنی  لە  ەوی 

لەگەڵ    پەرەسەندنێکی بینیوە.   بەخۆیەوە  بەرچاوی 

یانەی کە پەیوەستن  زانیارئەو  ئاڵۆزبوونی کۆمەڵگاکانمان،  

فەزاوە بۆ    بە  دەبن  گرینگتر  لە  مەبەستی  ،  چ  بڕیاردان، 

  هەروەها ی و چ لە ڕوانگەی بازرگانییەوە،  ەی کەس ڕوانگ

و کۆمەڵگە  ڕوانگەی  ڕوانگەی  لە  گەورەی    لە 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

جیۆماتیک  .حکومەتەوە بەکارد  سئەندازیارانی  تەکنەلۆژیا  پێشکەوتووی  ئامرازی  ەهێنن  کۆمەڵێک 

تیۆدۆ بەکارهێنانی  ئامێری  الیتیوەک  گشتی،  کۆی  وێستگەکانی  و  جیهانی    دیجیتاڵی  سیستەمی 

مانگی  (GPS) ی  ناسشوێن )هەردوو  دیجیتاڵی  ئاسمانی  وێنەی  پرۆسێسکردنی  فۆتۆگرامێتری،   ،

هەوا و  کۆمپیوتەرییدەستکرد  و  هایدرۆگرافی  ڕووپێوی  دوورەوە،  لە  سیستەمی    و  (، هەستکردن 

  و  توانای کۆکردنەوە سئەندازیاری جیۆماتیک وەئامرازانە  هۆی ئەم بە (GIS) . زانیاری جوگرافی

پەیوەندیدارەکانی فەزایی   و  شیکردنەوە  و  پرۆسێسکردن زانیارییە  بەڕێوەبردنی  و  بە    بینین  دەبێت 

کۆمەاڵیەتی    مەبەستی و  تەکنیکی  کێشەی  کۆمەڵێک  شێوەیەکی  چارەسەرکردنی     . تربەرفراوانبە 

جیۆماتیک  ئامانج ئەندازیاری  لە  سلە  فەزاییە    بریتیە  تەکنیکە  بەکارهێنانی  و  پەرەپێدان 

  و  ڕێکخستن و  پالندانان و جۆراوجۆرەکان لەسەر بنەمای تەکنەلۆژیای مۆدێرن بۆ باشتر تێگەیشتن

زەویەی   ئەو  بەڕێوەبردنی  و  سەریچاودێریکردن  لە  نەخشەی    کە  بەرهەمهێنانی  دەژین، 

ت )پالندانان، موڵک،  بەرگری و هتد(  زانیاری فەزایی بۆ پێداویستییەکانی واڵوجۆراوجۆر و داتا 

ک  ێرووبەر یان    فەزایەکی هەر جۆرە  horizontal and vertical)و دیاریکردنی شوێنی ورد ) 

ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی رووپێوان    .یەوەبە زەوی   تێب  پەیوەست  کە

 پێشان دەدات.

 



  

20 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 كیمیاۆترپ  کیمیا و  ندازیارىەشى ئەب ▪

پیترۆکیمیابەشی   و  کیمیا  خوێندنی   ئەندازیاری  ساڵی  -٢٠١٧لە 

خوێندندا    ٢٠١٨ ساڵی  هەمان  لە  و  چوار    دامەزراوە  و  چل 

بەشە  وەرگیراون.  قوتابی لە   بڕوانامەی  ئەم  بەکەلۆریۆس 

پیترۆکیمیا و  کیمیا  پرۆگرامی   دەبەخشێت.  ئەندازیاری 

کە  ەبەک ساڵەیە  چوار  پرۆگرامێکی  سەرلۆریۆس  هەشت   بە 

کیمیا  بەشی دابەشکراوە.  ستەر  یمیس پیترۆکیمیا   ئەندازیاری    و 

لەو   لەزانکۆی    نۆ یەکێکە  ئەندازیاری  کۆلێژی  بەشەی 

  . کوردستانە  ۆکانیهەولێر کە لەپلەی یەکەمی زانک  -  سەالحەدین

چەند قۆناغێکی   بۆتێپەڕاندووە    سەرەتاییبەشەکە  کاردەکات   و 

بواری  هەرێمی  پێداویستییەکانی   پاڵپشتیکردنی لە  کوردستان 

پەیوەندیدارەکانی بوارە  و  سروشتییەکان  بەشەکە   .داتر   سامانە 

هەیە،گشتگیر  خوێندنی  پرۆگرامێکی دە   ی  هۆی  دەبێتە  کادیریکە  کە    رچوونی  توانن  بلێهاتوو 

  ئەوەی وەاڵمی بۆ  بەرپرسیارانە چارەسەر بکەن،  شێوەیەکی  بەرەنگارییەکانی پیشەسازی جیهان بە 

لە   خاوەنکارەکان  گەشەسەندووەکانی  و  بواری  پێشبینیە  نەوت  بدەنەوەپیشەسازی    ، پیترۆکیمیا 

ی و  پیشەساز بواری  بۆ بەردەوامیدان بە پیشەگەرێتی پیشەسازی و بوون بە سەرکردە لە    هەروەها

ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارەی ماموستایانی بەشی کیمیا پێشان    .حکومەت  کەرتی   ئەکادیمیا و

 دەدات.
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 وانىەكۆندازیارى فرەشى ئەب ▪

ف ئەندازیاری  یەکڕبەشی  نوێوکەوانی  لە    یەکان بەش   ینترێکە 

ی سەالحەددین هەولێر، بەشی  ۆزانک  لە  کۆلێژی ئەندازیاری

.  یەوەکرا  ٢٠٢٠  ی تشرینی یەکەمی ساڵی١٦  فروکەوانی لە

سیم چوار  لە  واتە  دووەم  و  یەکەم  ساڵی  یەکەم  ەستی لە  ری 

هەولێرقوتابیان   لە  ئەندازیاری فروکەوانی  بەشی    کۆرس  لە 

زانکوی    ( maintenance of aircraft) لەسەر  لە 

ساوەردەگرن  سەالحەددین دوو  دوای  لە  ،و  دەکاتە    ڵ،  کە 

وانی شاهانەی  كادیمیای فڕۆكە م لە ئە یەم ،و چوارە   ێی سساڵ

قوتابیەکان و  ئوردن  دەدەن  خوێندن  بە  وانامەی  ڕب  درێژە 

 لۆریوس وەردەگرن.ەکەب

 ماوەی خوێندن   پێدانە جێگای ئاماژه   .وەرگیران  قوتابی لەم بەشە(  33)  ،لە یەکەم ساڵی کردنەوەیدا 

ئە  ساڵ  كادیمیای فڕۆكە لە  دوو  ئوردن  شاهانەی  لەده وانی  و  تە بێت  ماوەیەدا قوتابییان  بابە م   تە نها 

ده پڕاكتیكییە  بڕوانامە كان  و  لە خوێنن  بكالۆریۆسیان  سە   ی  پێده الحە زانكۆی  مۆڵە دین  و  تی درێت 

دامەزراوە    ١٩٦٦ئەکادیمیای فڕۆکەوانی شاهانەی ئوردن ساڵی   .درێتئوردن پێده   وانیان لە فڕۆكە 
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پێشەنگ راهێنا  ە و  بواری  فڕۆکەوانیی  لە  ناوچەکەدا،نی  ئەکادیمیای    لە  گەورەترین  و  یەکەم  بە  و 

دادەنرێتفڕۆکەوان )  ی  ئەفریقا  باکووری  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  هەروەها    MENAلە   ،  )

ئەکادیمیاکە لەالیەن دەسەاڵتی ڕێکخستنی فڕۆکەوانی مەدەنی ئوردنەوە متمانەپێکراوە، کە لەالیەن  

( مەدەنی   فڕۆکەوانی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  ICAO) رێکخراوی  ستانداردەکانی  بەپێی  ەوە 

ی ماموستایانی  ئەم وێنەیەی خوارەوە پلە و ژمارە  سەالمەتیی فڕۆکەوانی ئەورووپاوە دانپێدانراوە.

 بەشی فرۆکەوانی پێشان دەدات.

 

  رىۆج  یدلنيا کارو چاالکی   -م :ەوود  

زانستی   توێژینەوەی  بااڵو  خوێندنی  وەزارەتی  پالنەستراتیژییەکانی  لەگرنگترین  یەکێک 

  ( فێرکردنە  چۆنیەتی  دڵنیایی  (   Teaching Quality Assurance (TQA)جێبەجێکردنی 

کوردستان پەیمانگاکانی هەرێمی  لە خوێندنی    کی پرۆسەیە  ەئەم   ،لەزانکۆو  تێگەیشتنمان  بۆ  تازەیە 

 بااڵ لە هەرێمی کوردستان.
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کوالێتی پرۆسەکانی فێرکردن   کردنی چاودێری دەخاتە بەرچاو بۆ  راپۆرتی ورد  TQA پرۆگرامی

 ئەکادیمی. پرۆگرامی  لە سەرئاستی  ، و بڕیاردانمارکردن، وردبینی لە پرۆسەکانی تۆربوونو فێ

TQA   ناوەڕۆک بە  ڕاستەقگرنگی  پرۆگرامی  شێوازی    هەروەها  دەدات،  فێرکردن  ەکانیینەی 

پرۆگرامە   ئەو  پێی  بە  کە  ڕاستەقینە  بەرنامەیە  نئەنجامەکانی فێرکردن دیاریکراوفێرکردنی  ئەم   .

گونجاو  لەفێرکردن  پڕۆسەی  کە    دەدات  ییدڵنیا و    دایە،چوارچێوەیەکی  سیاسەت  تێیدا هەموو  کە 

بەرزترین پێوەرەکان    گەیەنرێنەدە  ەکانپراکتیکی   ەو هەروەها بابەت  یەکانکارگێڕی و تەکنیکالیەنە  

لەوەیدڵنیاپڕۆسەیە    ئەم .ئەرکی   ستانداردە    بوونەوەیە  بە  تەواویان  متمانەی  هەمووان  کە 

جۆری دڵنیایی  سیستەمی  و  زانکۆ  پڕۆسەیە    ئامانج،  هەیە  ئەکادیمییەکانی  ژینگەیەک    ئەوەیە  لەم 

فێربوون و توێژینەوە. ژینگەیەکی ئاوا هانی قوتابیان    و  ۆ فێرکردنکە گونجاو بێت ب   رێتبین بکدا

و   داهێنان  و  خوێندن  بۆ  نوێ  دەدات  پرۆسەرێچکەی  ئەنجامەکان  ی لە  و  بەراورد    بیرکردنەوەدا 

سدەکرێن   جیهانیەکانلەگەڵ  پڕۆسانەی    .تانداردە  و  ڕێوشوێن  گونجاون   TQA لە  بەشدارنئەو 

 مریکا.  کۆلێژەکانی ژمارەیەک لە زانکۆکانی بەریتانیا و ئەلەگەڵ سیاسەتی دڵنیایی جۆری  

ڕۆژانە پێکهێنراون   ئەرکی  راپەڕاندنیو لیژنە الوەکییەکانی ناو زانکۆکانمان بۆ   ی سەرەکیلیژنە

پێکەوەبەستنی و  پێکهاتە  جێبەجێکردنی  لە  بەرپرسیارن    . ەکانلیژن رۆکی  سەلەگەڵ   TQA و 

پێ  کورت  ڕاپۆرتێکی  ئەیلولدا  بەرێوەبردنی  لەمانگی  بەچۆنیەتی  سەبارەت  دەکەن  شکەش 

ڕاپۆرتانە  کاروچاالکیەکان ئەم  ڕابردوودا  ساڵی  بەردەم    ەوە دەنووسرێن   لەماوەی  دەخرێنە  و 

بەڕێوەبەر  لیژنەیەکی لەئەستۆی  دواتر  زانکۆدایە  ایەتیبااڵو  جۆری  زانیارییەکی    دڵنیایی  کە هەر 

 .لیژنەی بااڵ  بە  بیگەیێنن و ڕاپۆرتانە دەربهێنن وپەیوەندیدار لە

ناوی  . بکەن کۆرس و بابەتەکانیان بۆ هەڵسەنگاندن تایبەت دەتوانن بە بەکارهێنانی فۆرمی یانقوتاب

. ئەم فۆرمانە  هەڵدەگیرێنرانەوە لەالیەن ڕێکخەئەم فۆرمانە و  ناسراو دەبێتنە قوتابیانی بەشداربوو

لیرەدا بە پێویستمان   وەک پێویست دەبینرێن. وەە لەالیەن وانەبێژانی کۆرس و هەڵسەنگاندنی دەرەکی

لە بەشە زانستیەکان لە    پێشکەشکراوزانی چەند زانیاریەک بخەینە روو وەک ژمارەی سیمیناری  

 -ماوەی چوار سالی رابردوودا وەک لەم وێنەیەی خوارەوەدا روون کراوەتەوە:
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ساهەرو مامۆ اڵ ەها  لە  زۆر  ژمارەیەکی  هۆی نە  بە  دەبەخشریت  پێ  پیزانینیان  و  سوپاس    ستایان 

لە سەرکەوتنیان  و  وینەیە  بەردەوامبونیان  لەم  وەک  ساڵ  بەدریژایی  جۆری  دلنیایی  ی  پرۆسەی 

 خوارەوە  روون کراوەتەوە.
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ۆ مەبەستی بەرزکردنەوەی پلەی  بجگە لەوەش چەندین سیمینار ئەنجام دەدرێت لە بەشە زانستیەکان  

 زانستی.

 (اينۆلۆب ەیسۆپر) پەرەپيدانی پرۆگرام  -م:ەسيي          

دەستەبەرکردن ئامانجی  پرۆسەیەکە  بۆلۆنیا  و    خوێندنچۆنیەتی  راوردکردنی  بەو   پرۆسەی 

کە حوزەیرانی  ١٩لە    ستانداردەکانە  دا  ١٩٩٩ی 

وەزیرەکانی    دەستیپێکرد واڵتی    29کاتێک 

گرنگ   ڕێککەوتنێکی  ئیمزاکردنی  بۆ  ئەوروپا 

کاتەدا  کۆبوونەوە،   بۆلۆنیا لەو    بەیاننامەی 

 کرد.ێستیپبەفەرمی دە

زانکۆی   کە  ئاشکرایە  و  روون  هەروەک 

یەکەم   سەالحەددین ئەندازیاری     کۆلیژی 

لە   کردەوی پرۆسەی بۆلۆنیای ڕپەی ژبوو کەێکۆل

خو کە    (٢٠٢٠-٢٠١٩  )  ندنیێساڵی 

راگری   الیەن  لە  راستەوخۆ  بەشیوەیەکی 

احمد   نەژاد  پ.د.  بەریز  ئەندازیاری  کۆلیژی 

دەچوو.  حسێن  بۆلۆنیا    بەریوە  لیژنەی  هەروەها 

عبد کە   پ.د.محمد  سەرۆکایەتی  بەریز  الباقی 

 .  .دەکرد

بەریوە بردنی پرۆسەی بۆلۆنیا لە کۆلیژی ئەندازیاری لە سەرەتادا پیک هاتبو لە پ.د.محمد  یژنەی ل

کە  عبدالباقى ابراهیم سەرۆک لیژنە و د. سیروان خضر مال و م. النە ابوبکر علی ئەندامانی لیژنە

 .بوون

وەیەکی  ێ ندامانی لیژنە بە شندن لە سیستەمی بۆلۆنیا دەستکرا بە زیاد کردنی ئەێی دووەمی خوڵلە سا

ۆسەی بۆلۆنیا ی  ڕدنی کاری پوەبرک راستەوخۆ بەرپرسبێت لە بەڕێێ ە هەر ئەندامک ، کرێکوپێ

بەش  کی زانستی ێبەش دوو  زانسیان  گوی  بە  بەشەکاندا ، وێ تی  لە  پەیوەندی    رەی ژمارەی قوتابیان 

هەب ب ێراستەوخۆی  لەگەل  بەشەکە.ڕت  وئەیاردەری  خوارەوە  ێم  ننەیەی  راگری    وانێپەیوەندی 

 .بەشەکان روون دەکاتەوە یاردەری  ڕبسەرۆک لیژنە لەگەل ئەندامان و  کۆلیژو
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لیژنە وبژو سەرۆک لیژنەی بلێوان راگری کۆێپەیوەندی ن  یاردەریڕۆلۆنیا لەگەل ئەندامانی 

 بەشەکان
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خا بریت اڵ.ئەم  خوارەوە  چۆنی   یننەی  دەربارەی  روونکردنەوەیەک  چەند  پەیرەوکردنی  لە  ەتی 

   -سیستەمی بۆلۆنیا بە گشتی:

 Program Guidlines  ۆگرامڕنماییەکانی پێر  -یەکەم:

سەالحەدین   پرۆگرامەکانی    -زانکۆی  پەیڕەوی  بۆخوێندنی   وەرزیخوێندنی  هەولێر    دەکات 

سیستەمی وەرزی ساڵ    بە گشتی  ،زاراوەیەکی ئەکادیمییە، سیستەمی وەرزی خوێندن بەکەلۆریۆس

بەهار  وەرزدوو    بۆ وەرزی  و  پایز  وەرزی  ناوەکانی  بە  دەکات  ئەو    ،دابەش    بابەتە هەموو 

 ەندازیاری پشت بە چاالکی قوتابیانکراون لە کۆلێژی ئ دابینداواکراوانەی کە لەالیەن بەشەکانەوە  

(workload)   بابەتێک بنەمای    بە  تایبەت  کریدیتی  )یول مۆد(  یدەبەستن. هەر  لەسەر  هەیە  خۆی 

 .پڕۆسەی بۆلۆنیا

( کاتژمێر لە  27یەکسانە بە ) کریدیتهەولێر / کۆلێژی ئەندازیاری، یەک  -لە زانکۆی سەالحەدین 

خوێندکاران لە   کریدیتیکهەموو   .Student Learning Time (SLT) کاتی فێربوونی    بریتیە 

چاالکی ئەنجامەکانی  ماوەی    قوتابیان  بڕی  ئاسایی  وەرزەکەدالە  ساڵی  چوار  پرۆگرامی   .

)ەبەک ئەندازیاری  کۆلێژی  لە  ئەندازیاریی  240لۆریۆس  پرۆگرامی  لە  کاتێکدا  لە  هەیە،  کرێدیتی   )

بەک تەال بڕوانامەی  ساڵ  )پێنج  )ەرسازیدا  ئەوە  بۆیە  کرێدیتە(  300لۆریۆس(  دەبێت    قوتابیەکە. 

بەکالۆ240) بڕوانامەی  بۆ  کۆبکاتەوە  کرێدیت  ئەندازیاری )(  لە  بەک   -4ریۆس  و  ەساڵی  لۆریۆس( 

بەک300) بڕوانامەی  بۆ  کرێدیت  لە ئەنە(  )لۆریۆس  تەالرسازی  بەک  -5دازیاریی  لۆریۆس(  ەساڵی 

 .ئەنجام دەدرێتتاقیکردنەوەی کۆتایی  لەکۆتایی هەر وەرزیکدا   .،و

    Program   Commonalities In Study  لە پرۆگرامی خوێندن   ە گرنگەکانڵخا  -دووەم:

لۆریۆس لە هەریەک لە بەشە  بەکەبەخشینی بڕوانامەی    ەب  خوارەوە پێویستن  بابەتانەیئەم  

 :کۆلێژی ئەندازیاری  زانستیەکانی

لەخۆ    General Modules  یشکانیەگشت بابەتەکە  Core Modules سەرەکیەکان    بابەتە  -یەکەم : 

 :بریتین لە دەگریت  

 English Language  زمانی ئینگلیزی (1

 Kurdology  کوردناسی (2

 Academic Debates  ئەکادیمی  دیبەیتی (3

 Information Technolog ( IT )  تەکنەلۆجیای زانیاری (4

 Mathematics  ماتماتیک (5

 Engineering Analysis  شیکاری ئەندازیاری (6
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  Engineering Drawing  نەخشەکێشانی ئەندازیاری (7

 Engineering Statistics  ئاماری ئەندازیاری (8

: ئەمە مۆدیولێکی سەرەکیە بۆ دەرچوون و لە    Engineering Project  پرۆژەی ئەندازیاری (9

 .دەردەکەوێت  می قوتابیسەر نوسراوی فەر

ماوەیەکە  Internshipکردن  کار (10 دەبێت  :  بەشدار  تیایدا  لەالیەن  قوتابی  کە  کار  ئەزموونی  لە 

 .شکەش دەکرێت بۆ کاتێکی دیاریکراوکەرتی گشتی و تایبەتەوە پێ

( تایبەت بە خۆی هەیە کە پێویستە قوتابی تێیدا   Coreوە هەروەها هەر بەشێکیش چەند بابەتێکی ) 

 دەربچێت

 (   Electiveىابەتەکانی )    -دووەم:

 Acadmic Session بەشی ئەکادیمی    -یەم :ێس

و )وەرزی بەهار( دابەش دەکرێت،   (وەرزی پایز )  کی خوێندنی زانکۆ بەسەر دوو هەر ساڵێ .1

( هەفتە  5( هەفتە و )15( هەفتەیە. تەواوی ماوەی خوێندن دەبێتە )20ماوەی هەر وەرزێک )

بەهار   وەرزی  و  پایز  وەرزی  نێوان  پشووی  خوێندن.  وەرزی  کۆتایی  تاقیکردنەوەکانی  بۆ 

 .( هەفتە پشووی هاوینە8( هەفتە، لە کاتێکدا )2بریتیە لە )

 :ادیمی زانکۆ لەم خشتەیەی خوارەوەدا ڕوونکراوەتەوە خوێندنی ئەک .2

   Academic Calendar ژمێری ئەکادیمی  ڕۆژ  .3

وەرزی   جێ بە جێ بکەن. وەرزی یەکەمڕۆژژمێری ئەکادیمی وەرزی خوێندن    پێویستە قوتابیان  

کەپایز دووەم1لە    ە  کاتێکدا  لە  دەستپێدەکات،  سێمپتێمبەر  لە      ی  بەهار(  شوباتەوە  ١)وەرزی  ی 

 .دەست پێدەکات
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 Program Registration   پڕۆگرامی خوێندن  کردنیتۆمار  -چوارەم:

پ     قوتابیانپێویستە   بۆ  تۆمار بکەنڕخۆیان  خوێندن  دیاریکراودا    ۆگرامی  کاتێکی  لە  و  کە  دەبێت 

ناکەن   پەسەندکراوە کانی زانکۆ کە پەیڕەوی یاسا قوتابیانەیبۆ ئەو  .دیار دەکرێتلەالیەن زانکۆوە 

 .کرێتاەچاوی داواکارییەکەیان نبەبێ هیچ بیانوو و هۆکارێک ڕئەوا  

   RegistrationExam   Semester And  سیمستەر و تۆمارکردنی تاقیکردنەوە  -پینجەم:

 .تۆمار بکات  خوێندن  مۆدیوولەکانی   ی دەبێت لە سەرەتای هەر سیمیستەرێکداقوتاب .1

تاقیکردنەوەی .2 بۆ  تۆمارکردن  تۆمارەکانی    مۆدیوول  دوبارە  لەسەر  نابێت  کاریگەری 

 .قوتابی

 .کداێلە هەر وەرز ێی وەرزی خوێندن بداتدەبێت پێش دەستپێک کرل ێقوتابی پارال .3

ناتوانن  پار   قوتابیانەیئەو   .4 نەداوە  وەرزیان  تەواوی  بکەن    ەکانلمۆدیوەی  بۆ    تۆمار 

 .تاقیکردنەوەکان

 .بۆ تاقیکردنەوە تۆمار بکات  وانەکەی  ەکی دیاریکراوداماوەی دەبێت لەکات و  قوتابی .5

پێش    قوتابی .6 هەفتە  یەک  تاقیکردنەوەی  بەرواری    دەتوانێت  لە  تۆمارکراو  تاقیکردنەوە 

 .بکشێتەوە

پێویستە   .7 لەتاقیکردنەوەدا  تۆمارکردن  کەپێشترقوتابی  بۆ  پێداویستیانەی     ن یە ال  ەل   ئەو 

کراوە  ەوە کەوان   یستاۆمام رۆ مامئەگینا    بکاتی  جێبەجێ   دیاری  پێستا  نادات  ێگەی 

 .هەڵدەوەشێنرێتەوەبە ئۆتۆماتیکی    تۆماری تاقیکردنەوەکەتاقیکردنەوە و   بەشداربێت لە

   Credit System کریدیت سیستەمی    -حەوتەم :

پ .1 خوێندن  ڕهەموو  هەیە  کریدیتی  ۆگرامەکانی  بەشی    لە  کە  دیاریکراویان  الیەن 

 :وەک لە خوارەوە پیشاندراوە دیاری کراوە  بەپێی پرۆسەی بۆلۆنیا  ەوە،پەیوەندیدار

 کێکرێدیت بۆ هەر وەرز 30 •

 .پرۆگرامێکی خوێندن )بەرنامەی چوار ساڵ(کرێدیت بۆ هەر   - 240 •

 .کرێدیت بۆ هەر پرۆگرامێکی خوێندن )بەرنامەی پێنج ساڵ( -300 •

 

بریتیە لە    مۆدیولەکە کارو ئەرکی داواکراوی -: ( Students work loadsئەرکی قوتابیان )  .2

فێربوون چاالکیەکانی  گشتی  دەکرێت    یەکقوتابی  هەرکە    کۆی  بێنێت.پێشبینی  بۆ    بەدەستی 

وانەکانی  نەونمو لە  کردن  و    بەشداری  ڕاپۆرت  نووسینی  وەک  تری  چاالکیەکانی  و  کۆلێژ 

 .ەدەگرێتەو  شتی تریشماڵەوە و تاقیکردنەوەکان و    ئەرکی
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3. ECTS  :-   کریدیتەکانی  کۆکردنەوە  وسیستەمی گواستنەوەی کریدیت  (ECTS  )  ئامرازێکی

فێربوونی    ڕادەیبەراوردکردنی    بۆ  ەستاندارد دەرەنجامەکانی  بنەمای  لەسەر  فێربوون 

 .ەوەکاری قوتابی  پەیوەستبوونیان بەپێناسەکراو و  

 

 

 
 

 .هەیەتایبەتی خۆی  هەر مۆدیولێک بەهای کریدیتی    -:کریدیتی مۆدیول .4

مۆدیول .5 بە  مۆدیو  -:   کۆدی  خوارەوەدا    ،ناسێنراون  ژمارەلەکان  شێوەی  لە  وەک 

 :ڕوونکراوەتەوە

 

 

   -:خوێندن  و ماوەی کریدیتکۆی   .6

a)   ژمارەی بەک کریدیت  کەمترین  تەواوکردنی بڕوانامەی  )ەبۆ  لە  بریتییە    4–240لۆریۆس 

 ساڵی پرۆگرامی خوێندن(  5–300ساڵ پرۆگرامی خوێندن( و )
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b) بەک ڕپ بڕوانامەی  ساڵ  یلۆریۆسەۆگرامی  )  یچوار  لەدوای    ستەرییمی س(  ٨بەسەر  یەک 

(   زیادە ستەرییمیس ٤واتا )  دوو ساڵی تر کە  ڕێگەیان پێدراوە . قوتابیاندابەشکراوە یەک

 .لۆریۆسەبڕوانامەی بەک  بەدەستهێنانیبۆ   درێژ بکەنەوە

c) ئەندازیاری بەرنامەی    بۆ  درێژی  )ەبەک  خوێندنیتەالرسازی  سەر   ،( ساڵە5لۆریۆس    بە 

قوتابیەکان ڕێگەیان پێدراوە کە  دوو    دابەشکراوە،  یەک لەدوای یەک  ستەرییمیس(  10)

بڕوانامەی    بەدەستهێنانیدرێژ بکەنەوە بۆ  خوێندن  ستەری زیادە(   ی میس  ٤ساڵی تر واتا ) 

 .لۆریۆسەبەک

 

کرێدیتی مۆدیولە تەواوکراوەکان لە هەمان بەرنامە یان هاوشێوەکانی    -:گواستنەوەی کریدیت .7

بەشی   لیژنەی  پەسەندکردنی  پاش  بەرنامەیە  ئەم  بۆ  بگوازرێتەوە  دەتوانرێت  تر  زانکۆکانی 

 .پەیوەندیدار

   -: کرێدیتەکان بۆ مۆدیولە تەواونەکراوەکان .8

a. بۆ تاقیکردنەوەکانی داهاتووی مۆدیولی تەواونەکراو تۆمار بکات  خۆی دەبێت  قوتابی. 

b.   وەک چوارەم  هەوڵی  دەبێتەوە،  دووبارە  جار  سێ  مۆدیول  تەواونەکراوی  تاقیکردنەوەی 

تاقیکردنەوەی  مۆدیوول بۆ    پارالێلتاقیکردنەوەی   لە  قوتابی  ئەگەر  تەنیا  دووبارەکراوەکان  ە 

کۆرسەک ئەوا  نەبوو،  سەرکەوتوو  بەرنامەی  سێیەمدا  خولی  وەک  گشتی  بە    پارالێل ە 

 .دادەندرێت

c. دووبارەکردنەوەی تاقیکردنەوەی یەکەی دەرچوو ڕێگەپێدراو نییە. 

d.  کۆن دەگرنەوە  کریدیتە کەڵەکەبووە نوێیەکان جێگەی کریدیتە تەواونەکراوەکانی. 

 Grading System  سیستەمی گرادینگ  -هەشتەم :

مۆدی .1 هەر  وەرزێک  لەلێک  وبۆ  قوتابیهەر  نمرەی  وانەلەالیەن      دا،   لە  وەماموستای 

 .تدیاری دەکرێ  ردنەوەداتاقیک

ه  .2  ( بۆ  دەگۆردریت  تاقیکردنەوە  بۆلۆنیانمرەی  سیستەمی  لە  خوارەوە  ئەم .  ەلسەنگاندن(  ەی 

 :سیستەمی نمرە بۆ هەڵسەنگاندن بریتیە لە گۆرینی  

 

 پەیوەندی نيوان نمرەو ئاست

Marks Level 

90-100 Excellent نایاب 

80-<90 Very good زۆرباش 

70-<80 Good باش 
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60-<70 Medium ناوەند 

50-<60 Pass پەسەند 

0-<50 Fail کەوتوو 

 

 Assessment  هەڵسەنگاندن  -نۆیەم :

 تاقیکردنەوەکان .1

بەروارە • لە  ئەکادیمی  ڕۆژژمێری  بەپێی  تاقیکردنەوەکان  ئەنجام    دیاریکراوەکانیان      پێویستە 

 .بدرێن

بەشداری لە تاقیکردنەوەی کۆتایی  ئەو قوتابیانەی کە  هەموو لەسەر  ڕێنماییەکانی تاقیکردنەوە •

 دەکەن جێبەجێ دەکرێت.

وەرز  باڵوکردنەوەی .2 نمرەکانی    کۆلێژ ی:پێویستەنمرەکانی  هەموو  بەشەکانیەوە  ڕێگەی  لە 

 دا.کاتێکی دیاریکراولە   مۆدیولەکان بە ئۆنالین ڕابگەیەنن

   Award of a degree  وانامەڕب  -:دەیەم

بەک )  دەدرێت ەبڕوانامەی  داواکارییەکانی    قوتابیانەیئەو    ەلۆریۆس(  بە    مستەرەکانیان  یسکە 

 :شێوەی خوارەوە  مسەرکەوتوویی تەواو کردووە بە

o   ەکانولمۆدیدەرچوون لە. 

o تەواوکردنی هەموو مۆدیولە پێویستەکان. 

o   پێویست. کریدیتی  کۆکردنەوەی 

o  تێدەب  ەوەکۆلێژ  داواکردنی بڕوانامە لەالیەن 

o داواکردنی ڕێنمایی و ڕێنماییەکانی تر لەالیەن زانکۆوە دەردەکرێت 
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 ى زانستىپلەى  ەوەرزكردنە و باڵندنى بایخو -:مەوارچ          

لە   سەرەکی  خوب  دەرکردنیئامانجی  بەرنامەکانی  دەسپێکردنی  با ێڕیاری  بۆ  اڵندنی    پێگەیاندنی  

 .بوو بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق    دواڕۆژستافی ئەکادیمی و توێژەری  

وەک ماستەر   بااڵپرۆسەی وەرگرتن بۆ خوێندنی 

فەرمییەوە   ڕاگەیاندنێکی  لەڕێگەی  دکتۆرا  و 

بەشە   لەالیەن  تایبەت  پالنێکی  دابینکردنی  دوای 

بەئەنجوومەنی   پێشکەش  کۆلێژ  زانستییەکانی 

هەر    لە  تاقیکردنەوەیەکی تایبەت  ،زانکۆ دەکریت

دەدرێت ئەنجام  ئەو  بەشیک  خوێندکارانەی  . 

دەکەن   پێشکەش  خۆیان  پیویستەکانی  کەزانیاریە 

دەتوانن   بااڵ  خوێندنی  تەواوکردنی  بۆ 

کە   تاقیکردنەوەی زانستی    ە پەیوەست  توانستی 

دوای   و  بدەن  ئەنجام  خوێندنیان  بەبواری 

بەشەدا  لەو  تاقیکردنەوە،  ئەنجامی    دەرچوونی 

 خوێندنیان پێدەدرێت.  کورسی

 

 

وینەیەی   پێشان  ئەم  ئەندازیاری  کۆلیژی  بەشەکانی  لە  بااڵ  خوێندنی  قوتابیانی  ژمارەی  خوارەوە 

 دەدات.
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0
5

10
15
20
25

شارستانی کارەبا میکانیک تەالرساز
ی

پرۆگرام
سازی

رووپێوان سەرچاوە
کانی ئاو

دبلۆمی باالی پیشەیی 22

دبلۆمی باالی ئەکادیمی 13 15 8 5 11 0 5

ماستەر 13 22 11 9 11 5 7

دکتۆرا 16 8 15 15 1 0 0

وەرگیراون ( ٢٠٢٠-٢٠١٩)قوتابیانی خوێندنی بااڵ کە لە سالی 

دبلۆمی باالی پیشەیی دبلۆمی باالی ئەکادیمی ماستەر دکتۆرا

شارستانی کارەبا میکانیک تەالرسازی پرۆگرامسازی رووپێوان
سەرچاوەکانی 

ئاو

ماستەر ١٢ 23 11 18 11 4 7

دکتۆرا 17 9 15 15 3 0 0

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

قوتابيانی خوێندنی بااڵ بۆ سالی 

(٢٠٢٢-٢٠٢١)

ماستەر دکتۆرا
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  لە   ووەسەی خوێندنی باالیان تەواو کردقوتابیانەی کە بە سەرکەوتوویی پرۆ  وای ژمارەی ئەڕتێک

 -بە شێوەیەکی گشتی بریتیە لەمەی خوارەوە:  ١٧/٣/٢٠٢٢هەموو بەشە زانستییەکان تا رێکەوتی  

 

 

الیەکی زانستییان    چەندین مامۆستا  ترەوە  لە  پلەی  و  توانیویانە  بکەنەوە  بەرز 

مامۆ زانستی  پلەی  کە  بگەنە  پرۆفیسۆر،  و  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری  و  ستا 

   -ژمارەیان لەم وێنەیەی خوارەوە روون کراوەتەوە:
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 االکيەکانی هۆبەی تۆمارچ   -پينجەم:

  قوتابیان   پڕۆسەی وەرگرتنی  وەبردنی کاروباری قوتابیان وڕێبەبریتیە لە  ئەم هۆبەیە  کاروچاالکی 

خو هەژمارکردنیندن،  ێ لە  تەواوکردنی    هەروەها  دوای  بە  نمرەکانیان  خوێندن  پڕۆگرامەکانی 

دەرچوونێپ  مەبەستی بەڵگەنامەی  زانیاری    .دانی  کۆمەلێک  لە  بریتیە  خوارەوە  وێنەیەی  ئەم 

قو و  ماموستایان  ژمارەی  ساڵی  دەربارەی  بۆ  ئەندازیاری  کۆلێژی  زانستیەکانی  بەشە  تابیانی 

 ( ٢٠٢٢-٢٠٢١)خوێندنی  

 

کچ( لە گشت بەشە  ڕ و  ) کو  ییەکی تەواو دەربارەی ژمارەی قوتابیانو زانیار جگە لەوە داتا

(،  ٢٠٢٠،  ٢٠١٩( ، ) ٢٠١٩-٢٠١٨)  اڵنی خوێندنینی کۆلێژی ئەندازیاری لە سازانستیەکا

 -( لەم وێنانەی خوارەوە روون کراوەتەوە:٢٠٢٢-٢٠٢١( ، ) ٢٠٢١،  ٢٠٢٠)
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

   :روون کراوەتەوە شوودا لەم وێنەی خوارەوە  وان لە چوار ساڵی پێوئاماری دەرچ  هەروەها

 

 كانەگتاقي -:مەشەش 

 تاقیگەی بەشی فرۆکەوانی  -١

رێکەوتی  رۆژی   )احمد    ٦/١/٢٠٢٢پێنجشەممە  مامۆستا  بەڕێز  ئامادەبوونی  بە  مەراسیمێکدا  لە 

پارێزگاری   خۆشناو(  )ئومێد  بەڕێز  و  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  دووی  لقی  بەرپرسی  کانی( 

(  فەتاح سەعید رەوه ەهەولێر و بەڕێز )د.امیر( راوێژکاری وەزیری خوێندنی بااڵ و بەڕێز )پ.د.ج 

)ئەمین   بەڕێز  و  کۆلێژ  راگری  حسین(  احمد  )پ.د.نژاد  بەڕێز  و  سەاڵحەدین  زانکۆی  سەرۆکی 

قوتابیانی   یەکێتی  سکرتێری  حسین(  )نێچیروان  بەڕێز  و  ئایندە  ناوچەی  بەرپرسی  الجانی( 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

و   مامۆستایان  و  بەشەکان  سەرۆک  و  راگر  یاریدەدەری  خەزنەدار(  )بنیاد  بەڕێز  و  کوردستان 

کار و  ئەندازیاری  قوتابیان  کۆلێژی  لە  فڕۆکەوانی  ئەندازیاری  بەشی  تاقیگەکانی  کۆلێژ،  گێڕی 

کرایەوە. میوانان لە نزیکەوە و بە شێوەیێکی پراکتیکی ئاشنا کران بە ئامێرەکانی ناو تاقیگەکان کە  

بە شێوەیێکی زانستی وورد قوتابیان دەتوانن سوودی لێوەربگرن. ئەم ئامێرانە هەموو ئەو پشکنینانە  

زانستی  دە ووردەکاریەکانی  ناو  بچنە  پراکتیکی  شێوەیێکی  بە  دەتوانن  قوتابیان  کە  خۆ  گرێتە 

گەیشتوونەتە قۆناغی دوو، بۆ   ئەمساڵ قوتابیەکانی  بەشە  ئەم  باسە  ئەندازیاری فڕۆکەوانی. شایانی 

  و درێژە بە خوێندنیان   ،  ئەکادیمیای فڕۆکەوانی شاهانەی ئوردونقۆناغی سێیەم و چوارەم دەچنە  

لە   دەسخۆشیان  میوانان  مەراسیمەکەدا  کۆتایی  لە  وەردەگرن.  پسپۆریە  لەم  بڕوانامە  دواتر  دەدەن 

کارگێڕی کۆلێژ و سەرۆک بەش و مامۆستایان کرد بۆ دانانی ئەم تاقیگەیە بەم شێوازە زانستیە کە  

 هاوشانی وواڵتانی تری دونیایە و هیوای سەرکەوتنیان بۆ قوتابیان خواست. 

 کانک دەربارەی ئامیرەکانی ناو تاقیگەلە چەند روونکردنەوەیە  ارەوە بریتینئەمانەی خوو

Educational Wind 

Tunnel 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

Subsonic Wind 
Tunnel Vertical 
Aerodynamic 

Trainer 

 

Subsonic Wind 
Tunnel Horizontal 
Aerodynamic 
Trainer 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

Turbo Jet Engine – 
Cut Section 

(Motorised) 

 

Gas Turbine Jet 

Engine 

 

Aerodynamics 
Trainer 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

Flow Nozzle Meter 
Trainer 

 

Nozzles Fans And 
Compressors 

 

Flight 
Demonstration 

Wind Tunnel 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 تاقیگەی بەشی کیمیا  - ٢

بە ئامادەبوونی )پ.د.جەوهەر فەتاح سەعید( سەرۆکی    ٢٥/١/٢٠٢٢رۆژی سێشەممە رێکەوتی  

زانکۆی سەاڵحەدین و )پ.د. مصطفی عەتار( یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری زانستی  

و )پ.د. نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژ و )پ.ی.د. محمد جودت( سەرۆکی بەشی ئەندازیاری  

کیمیا و پیترۆکیمیا و مامۆستایان و کارگێڕی کۆلێژ، تاقیگەکانی بەشی ئەندازیاری کیمیا و  

هەروەها تاقیگەی کۆمپیوتەر لە بەشەکە کرانەوە کە چەندین ئامێری گرنگ و  پیترۆکیمیا  

سەردەمیانەی لەخۆگرتووە سوودی هەیە بۆ قوتابیانی بەکەلۆریۆس و قوتابیانی خوێندنی بااڵ و 

هەروەها مامۆستایانیش دەتوانن لە توێژینەوە زانستیەکانیان سوودیان لێوە ببینن. بە دامەزراندن و 

م تاقیگانە لەمەودوا قوتابیان دەتوانن بە شێوەیێکی پراکتیکی وانەکانیان بخوێنن  کردنەوەی ئە

ئەمەش بێگومان سوودی هەیە بۆ پێگەیاندنی قوتابی بۆ ئەوەی ببێتە کادیرێکی ئەندازیاری بە توانا  

 و بتوانێت لە بازاڕی کار جێگای خۆی بکاتەوە.

 

یەک دەربارەی ئامیرەکانی ناو  لە چەند روونکردنەوە  بریتینئەمانەی خووارەوە   

کانتاقیگە   

Ultrasonic-   

Homogenize-   
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

High-Pressure Gas-   

Phase Reactor-   

 

- Digital Magnetic Stirrer 

with Heating, 

- Precise Balance (0.001 

G Accuracy), 

- Traceable Water-

Resistant Thermocouple 

Thermometer with 

Calibration. 

 

Rotary Evaporator 

With Chiller, And Vacuum 

Pump 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

Lab Water Distiller 

 

Crude Oil, And Heavy Oils 

Centrifugation Device 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

Ftir Spectrometer 

Bruker® Alpha Ii 

 

Fume Hood 

 

 
 

 

 

Educational Liquid Phase   

Reactor With Heater, 

Condenser, And Reflux  
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 تەر لە بەشی ميکانيک و ميکاترۆنيککۆمپيوتاقيگەی   -٣

بەرواری    پێنجشەممە  سعید(    ١٠/٢٠٢١/ ٧رۆژی  فتاح  بەڕێزان)پ.د.جوهر  ئامادەبوونی  بە 

ئەندازیاری   کۆلێژی  راگری  حسێن(  احمد  )پ.د.نژاد  و  سەاڵحەدین  زانکۆی  سەرۆکی 

و کاروباری زانستی  بۆ  زانکۆ  سەرۆکی  یاریدەدەری  عطار(    ( )م.بنیاد خەزنەدار  و)پ.د.مصطفی 

)د.محمد   راگر و  و  یاریدەدەری  مامۆستایان  و  و میکاترۆنیکس  میکانیک  بەشی  سەرۆکی  طاهر( 

و   میکانیک  بەشی  لە  کۆمپیوتەر  پێشکەوتووی  تاقیگەیێکی  حیزبی،  کۆلێژومێوانانی  کارگێڕی 

ئەم تاقیگەیە کۆمەڵێک کۆمپیوتەری پێشکەوتوو لە   ٠میکاترۆنیکس لە کۆلێژی ئەندازیاری کرایەوە

و بەکەلۆریۆس  قوتابیانی  کە  سوودی    خۆدەگرێت  دەتوانن  کۆلێژ  لە  بااڵ  خوێندنی  قوتابیانی 

بابەتە    ٠لێوەربگرن  روونکردنەوەی  بۆ  کە  تێدایە  گەورەی  بۆردێکی  سمارت  تاقیگەکە  هەروەها 

 ئەندازەییەکان و وانە ووتنەوە بەکاردێت.
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 (  IT) تەکنەلۆژیاو زانياریەری  سەنت  پرۆژەوچاالکیەکانی-حەوتەم:

خۆیندن  پڕۆژەی -１  بەئەليکترۆن کردنى سيستەمى 

پەتاى  دانى ڵلەگەل سەرهە بە سەرپەرشتی ڕاگری کۆلیژی ئەندازیاری) پ . د. نەژاد احمد حسین(

مانگى   لە  سەاڵحەدین،  ٢٠٢٠ى    ٣کۆرونا  زانکۆی  لە  ئەندازیاری  ب  دەستی    کۆلێژی  ە  کرد 

 بەشەکان بە هەمو قوناغەکانیەوە،ۆ گشت ب ئەلیکترۆنی وانەکان بە شێوەی دروست کردنى خشتەى

دەیانتوانیکە   قوتابیان  ئەلیکترۆنیە  خشتە  ئەم  ریگاى  ماموستاى    لە  بلەگەل  گفتوگۆ   کەن،وانە 

شان بەهەمان  بۆ هەر ماموستایەک . پا  Zoomئەکاونتى  ٣٠٠ر لە دنی زیاتروست کرد  ئەمەش بە

بۆ گشت کرا وتوانزانکۆ د  کۆلێژەکانی   ریگا  لە  ر  زاەه   ٢٦  را روست  کە  پێک    ١٥قوتابى  کۆلێژ 

نى ئەم  وت. پاش سەرکەاى بابەت ببەسترێنەوەست ۆمام بەنیانە م خشتە ئەلیکترۆبوون  لە ریگاى ئە هات

م سیس ئەپلیکێشن دباۆتەمە توانیمان  کە قوتابیان  بروست  یل  توانیان  ێگاى ئیمێلە رکەین  لى زانکۆ 

شت ماموستایان  گەمان کاتدا توانرا  لە ه ى تر. هەر  رزانیا  وەهاشتەى بابەتەکان و هەربگەن بە خ

   ئاسانیەکى کار  هۆیوە  کە بو  ڤنى لە گوگل دراینالەسەر تۆمار کردنى بابەتەکانیان ودا  رابهێنرێن

 .زۆر بۆ قوتابیان و ماموستایان

２- Internship and capacity Development (ICD)   پڕۆژەی مەشق و

 .پەرەپێدانی تواناکان

دوابەدوای سیاسەتی نوێی   بە سەرپەرشتی ڕاگری کۆلیژی ئەندازیاری) پ . د. نەژاد احمد حسین(

و   کار  بازاڕی  پێداویستیەکانی  پێی  بە  خوێندن  پڕۆگرامی  پەرەپێدانی  بە  سەبارەت  بااڵ  خوێندنی 

گۆڕینی سیستەمی خوێندن لە زانکۆکان و پەیڕەوکردنی پڕۆسەی بۆلۆنیا کە لە ئێستادا لە زانکۆی  

ەی ئەم پڕۆژەیە دانرا کە چۆن  سەاڵحەدین و تەنها لە کۆلێژی ئەندازیاری جێبەجێ دەکرێت. بیرۆک 

دەرچوون    دوای  و جێگایانەی  پڕۆژە  ئەو  و  کار  بازاڕی  بە  بکرێن  ئاشنا  پێش دەرچوون  قوتابیان 

دەتوانن رووی تێ بکەن بە مەبەستی کارکردن. دوای لێکۆڵینەوە ئەم بابەتە زیاتر فراوان کرا بۆ  

انیان سوودی لێوەربگرن. ئەم پڕۆژەیە  ئەوەی مامۆستایان و قوتابیانی خوێندنی بااڵ لە توێژینەوەک

 .دەبێتە پردێک لە نێوان وەزارەتی خوێندنی بااڵ و وەزارەتەکانی تری حکومەت و کەرتی تایبەت

 ناوەڕۆکی پڕۆژەکە

 :ئەم پڕۆژەیە لە سێ بەشی سەرەکی پێکدێت

 یەکەم/ وەزارەتی خوێندنی بااڵ

 :ی لێوە دەبیننلێرەدا مامۆستایان و قوتابیان بەم شیوەی خوارەوە سوود
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

ک دەتوانێت بە هەژماری تایبەتی خۆی بچێتە ناو ئەم سیستەمە و بە  یەقوتابیان: هەر قوتاب  .１

تواناکان   و  پڕۆژە  لە  دەبێت  دەستی  بەر  لە  کە  داتایەی  ئەو  و  خۆی  ئارەزومەندی  پێی 

دەرچوونی بدۆزێتەوە. هەروەها   کۆتایی  پڕۆژەی  و هەروەها  کردن  مەشق  جێگایێک بۆ 

بیێک لە کاتی خوێندنی وانەکان ئەم سیستەمەی لەبەر دەست دەبێت بۆ کەڵک  هەموو قوتا

بە   دەکات  قوتابی  لە  وا  ئەمەش  و  پراکتیک،  و  وانەکان  تایبەتی  پڕۆژەی  لە  وەرگرتن 

رێگای ئەم سیستەمە بزانێت ئەو وانانەی دەیخوێنێت چ کەڵکیان لێوەردەگرێت لە بواری  

 .پراکتیکدا

ئ .２ بااڵ:  خوێندنی  بۆ  قوتابیانی  دەبێت  بەردەست  بااڵ  خوێندنی  قوتابیانی  بۆ  سیستەمە  ەم 

هەڵبژاردنی   بۆ  هەروەها  و...هتد.  کارگەکان  و  پڕۆژەکان  لە  زانیاری  وەرگرتنی 

رەنگە   و  هەبێت  کوردستانەوە  واقیعی  بە  پەیوەندی  زیاتر  کە  دەرچوون  پڕۆژەیێکی 

خەرجی رێگایەوە  لەم  بکات (Fund) بتوانێت  مسۆگەر  خۆی  پڕۆژەی  کاری    بۆ  و 

 .پڕۆژەکەی ببێتە هۆی چارەسەری گرفتێک لە کەرتی حکومی یان تایبەت

ئاگاداری   .３ دەتوانێت  خۆی  تایبەتی  هەژماری  رێگەی  لە  مامۆستایێک  هەر  مامۆستایان: 

نیە   )مەرج  پسپۆر  مامۆستایانی  شێوەیە  بەم  و  بێت  سیستەمەکە  ناو  زانیاریەکانی  هەموو 

گ دەتوانن  زانکۆ بن(  لەیەک  بابەتانەی  هەموویان  ئەو  بۆ  بکەن  دروست  توێژینەوە  روپی 

 .کە لە الیەن کەرتی حکومی و تایبەت دەخرێنە روو بۆ چارەسەرکردنیان

 دووەم/ وەزارەت و دەستەکانی حکومی جگە لە وەزارەتی خوێندنی بااڵ

شێوەی  بە  حکومی  ەئەم سیستەمە  دەستەیێکی  یان  وەزارەتێک  کە هەر  دیزاین دەکرێت  دەتوانێت  ک 

راستەوخۆ   ئەوەی  بۆ  روو  بخەنە  خۆیان  گرفتەکانی  پڕۆژە و  کراوە  دیاری  بۆی  کە  جێگایەی  لەو 

 .مامۆستایان و قوتابیان لەبەر دەستیان بێت

 سێیەم/ کەرتی تایبەت

کورت   پڕۆژە  و  درێژخایەنەکان  پڕۆژە  وەک  کراوە  دابەش  لقێک  چەند  سەر  بە  کە  بەشەدا  لەم 

کی کەرتی تایبەت بە هەمان شێوە بابەتەکانی خۆی  ە..هتد. هەر کۆمپانیای کارگەکان و.خایەنەکان و  

بەردەست   و قوتابیان  مامۆستایان  بۆ  ئەوەی  بۆ  پیشان دەدات  کراوە  دیاری  بۆی  کە  جێگایەی  لەو 

 .بێت

 ئامانجی پڕۆژەکە

قوتابیان   و  مامۆستایان  نێوان  لە  راستەوخۆیە  پردێکی  کردنی  دروست  پڕۆژەیە  لەم  لە  ئامانج 

ەتی هەرێم و کەرتی تایبەت لە  ک و وەزارەت و دەستەکانی حکوم ەەزارەتی خوێندنی بااڵ لە الیو

مامۆستاەالی ئەوەی هەموو  بۆ  ترەوە،  یەکسانی    یانکی  بە  بتوانن  زانکۆ حکومیەکان  لە  و قوتابیان 



  

51 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

نکۆ دەست بکەوێت و  زانیاریان لە بواری کارکردن و خوێندنی خۆیان لە کۆمەڵگا و دەرەوەی زا

پێشبڕک  پێی  ێیەئەمەش  بە  بتوانن  ئەوەی  بۆ  دەکات  دروست  نێوانیان  لە  دروست  و  راست  کی 

هۆی   دەبێتە  و  بدەن  ئەنجام  توێژینەوەکانیان  و  راهێنان  و  مەشق  خۆیان  ئارەزوومەندی 

 .بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی لە زانکۆکان

جێبەجێکردنی  ماوەی پڕۆژەکە و چۆنيەتی 

ئەم   بیرۆکەی  دانانی  کۆلێژی  دوای  لە  پسپۆر  تیمێکی  الیەن  لە  راگرەوە  الیەن  لە  پڕۆژەیە 

ئەندازیاری کاری لە سەر کراوە و بە پێی ئەو پالنەی کە بۆی دانراوە )وەک لە هاوپێچدا هاتووە(  

ئەزموونی   شێوەیێکی  بە  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە  جار  یەکەم  بۆ  سیستەمەکە  بوونی  تەواو  دوای 

   و زانکۆکان بەردەست دەبێت.جێبەجێ دەکرێت، دواتر بۆ هەمو

پڕۆژەکە  پێداویستیەکانی 

هیچ تێچووی پڕۆژەیە  ئەلیکترۆنی،  ە ئەم  سیستەمی  دروست کردنی  بۆ  سەر حکومەت نابێت  لە  کی 

لەم   بن  هاوکار  بکرێت  دەستەکان  و  وەزارەتەکان  لە  داوا  کە  دەبێت  ئەوە  پێداویستیەکانی  تەنها 

پڕۆژەکە،   سەرخستنی  بۆ  زانیاری  پڕۆژەیە  و  داتا  فەرمانگەی  تەواوی  هاوکاری  هەروەها 

 ئەنجومەنی وەزیران کە تا ئێستا بە سوپاسەوە هاوکارمان بوونە.

 )بیرۆکەی گەنج(  پڕۆژەی -３

رووی   لە  داوەتێ  دەستی  ئەندازیاری  کۆلێژی  کە  نوێکاریانەی  و  رێفۆرم  ئەو  چوارچیوەی  لە 

گەڵ گۆڕانکاریەکانی سەردەم و بازاڕی کار  گۆڕینی سیستەمی خوێندن و بابەتە زانستیەکان کە لە

بگونجێت، هەوڵیشی داوە لە رێگەی چەندین پرۆژەوە توانای قوتابیان و کەسانی خاوەن ئەزموون و  

ئەنجام   بە  پڕۆژەکانیان  ئەوەی  بۆ  بڕەخسێنێت  بۆ  گونجاویان  هەلی  و  پەرەپێبدات  نوێ  بیرۆکەی 

 .بگەیێنن

ناونیشانی پڕۆژەی)بیرۆکەی گەنج(ە، ئامانج لەم پڕۆژەیە بە پراکتیزەکردنی  یەکێک لەم پڕۆژانە بە 

و   بیرۆکە  ئەوەی  بۆ  بدۆزنەوە  رێگەیێک  دەخوازن  کە  بەتوانایە  کەسانی  داهێنانی  و  بیرۆکە 

 .داهێنانەکانین لە رێگەی پرۆژەیێکەوە بخەنە بواری جێبەجێکردن

داهێنانێ یاخود  بیرۆکەیێک  خاوەنی  کەسێک  هەر  تایبەتەوە  ئەگەر  لینکی  رێگەی   لە  دەتوانێ  کە 

فۆرمی تایبەت پڕبکاتەوە. دواتر داواکاریەکە و ووردەکاری بیرۆکەکە لە الیەن کەسانی شارەزاوە  

پەسندکردنی   دوای  دەکرێت.  بۆ  هەڵسەنگاندنی  جیاوازەکان  پسپۆڕیە  لە  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە 

خود کە  تایبەتەوە  لیژنەیێکی  رێگەی  لە  تیایدا،  داواکاریەکان  دەبێت  ئەندام  پڕۆژەکە  خاوەن  ی 

بە   تایبەت  گرێبەستی  قۆناغدا  دوا  لە  راستەقینە.  پڕۆژەیێکی  چوارچێوەی  دەخرێتە  بیرۆکەکە 
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پڕۆژەکە لە نێوان نووسینگەی راوێژکاری کۆلێژی ئەندازیاری و خاوەن بیرۆکەکە واژوو دەکرێت  

 بە مەبەستی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە.    

 

 (  ((Fiber-Opticئینتەرنێتی کۆلێژەکەمان بۆ جۆری  پرۆژەی گۆڕینی    -４

ینتەرنێتی  ئ  بوو، و  ) Mb/s36خێرایی باندی ئینتەرنێت لە کۆلێژی ئەندازیاری ) 2020پێش ساڵی  

جۆری لە  باراندا     (Point to Point)کۆلێژەکەمان  کاتی  لە  هەبوو  زیانی  جۆرەیان  ئەم  بوو 

ئینتەرنێتی بەشەکانی کۆلێژی ئەندازیاری بەیەکتر    و  ،هەبوو لەسەر خێرایی ئینتەرنێت  کاریگەری

 نەبەسترابونەوە.

ساڵی   دوای  بۆ    2020لە  ئینتەرنێت  خێرایی  زیادکردنی  بە  گۆڕینی    (Mb/s 170)هەستاین  و 

جۆری   بۆ  کۆلێژەکەمان  زانیاری  (Fiber-Optic)ئینتەرنێتی  دایە  لەتوانای  جۆرەیان  ئەم  ە  ب کە 

بگوازێتەوەخێرای زۆر  مەودای  ەکی  وە لە  زۆر  ئینتەرنێتی    کی  هەروەها  تێخستن،  بەکەمترین 

بەیەک   بەستراونەتەوە  و  مەرکەزی  بە  و کران  بەستەوە  بەیەکتر  ئەندازیاریمان  کۆلێژی  بەشەکانی 

 نێتۆڕک .

دەرگاکانی  هەموو  ناو  هەروەها  بۆ  ژوورەوە  ئینتەرنێت    هاتنە  لەڕێگای  ئەندازیاری  کۆلێژی 

  .ناو کۆلێژی ئەندازیاری بکرێت بۆ  و دەتوانرێت چاودێری هاتوچۆ  ITبەستراونەتەوە بە یەکەی  

بۆ    اتوچۆبۆ مامۆستا و قوتابی و فەرمانبەر دروست دەکرێت و دەتوانرێت بەم کارتە ه ID Cardو 

د  وبە سو توندتر بکەین  ەنی پاراستنی ناو کۆلێژ  توانیومانە الی  و  ،ناو کۆلێژی ئەندازیاری بکرێت  

و کامێرەی چاودێری کۆلێژەکەمان کە لەسەر سیستەمی    ID Cardلە چاودێری کردنی    وەرگرتن

 (ی چاودێری کاردەکات.7/24)

 ەک تیلیکۆم.ڕوتەر بە هاوکاری کۆیکردنەوەی تاقیگەی کۆمپ  -５

پێشکەشک بە  ئایتی هەستا  کۆردنی  سەنتەری  کۆمپانیای  تیلیکۆم  ڕ پرۆپۆزەلێک بۆ  مەبەستی ەک    بە 

بۆ دابین کردنی   یانتوانیمان رێککەوین لەگەڵکۆلیژی ئەندازیاری. لە سەنتەری ئایتی  پاڵپشتیکردنی

کۆمپیوت تاقیگەی  ندوو  بە   تایبەت  تری  تاقیگەیەکی  )ۆ تێەرو  لە  پیکهاتوون  تاقیگەکان  (  ٦٠رک، 

دا و  الپتۆپ  دوو  و  ش کۆمپیوتەر  سویت تا  و  راوتەر  و  پرینتەر  و  سپل  چۆ  و  کورسی  و  مێز  ت  یو 

 وتەر .یب وهەموو کەل وپەلێکی پیویست بۆ تاقیگەی کۆمپاڵودۆ

ستەم  یلەسەر س  یانوقوتاب  یانستاۆت بە راهێنانى مامێدەستڵى هەۆخ  انینتەرە جگە لە کارەکەئەم س 

 .ۆگرامەکانى کۆلێژڕو پ
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 بردنی کۆگاەسیستەمی بەڕێو -６

کۆل کۆگای  هۆبەی  بۆ  سیستەمێک  پڕۆگرامسازی.  ێدانانی  بەشی  هاوکاری  بە   ئەندازیاری  ژی 

ژی ئەندازیاریە بە  ێێوەبردنی کاروبارەکانی کۆگای کۆلئامانج لە دروست کردنی ئەم سیستەمە  بەڕ

دەبەستێتەوە. پێکدێت لە  ژی ئەندازیاری ێێیدا کۆگا بە هەموو بەشەکانی کۆلکتڕۆنی کە تەلیشێوەی ئ 

  وپەل ینی کەلڕلیستی کو   گا و بەشەکان وهۆبەکانۆبردنی کەلوپەلی ناو کەچەند بەشێک وەک)بەڕێو

 گا(ۆلە بەش بۆ ک گا بۆ بەشەکان و بەش بۆ بەش وۆگواستنەوەی کەلوپەل لە نێوان کو 

 

 هەولێرزانکۆی ساالحەددین لە سەنتەری هەواوی    کردنەوەی-هەشتەم:    

سە  لە الحە زانكۆى  رێككە سە دین  عێراقدا  و  كوردستان  ئاستى  لەیە وتنامە ر  كۆمپانیاى  گە كى  ڵ 

كرهە  واژوو  سە واوى  ده نە   ڕایره د.  فە بوونى  بە وامى  ڤایرۆسى  پە   باڵوبوونەوەیهۆى  رمى  و  تا 

سە ،  كۆڕۆنا چاالكلە   دینالحە زانكۆى  و  ئەوەی  بڕاوه دانە   یەکانی كار  و  گەلە   بۆ  مامۆستایان  ڵ 

بە ێر هسە لە   هەمیشەقوتابیان   هاوكات  بن،  بە رده ڵ  لە شێوه وام  ئۆنالین  و  گەى  جیهان  زانكۆكانى  ڵ 

پسپۆڕییە  بە كۆمپانیا  نیتۆرك  بوارى  لە رده كانى  هێڵە سە وام  بە   ر  شێوه هە تا  ئاگادارى  یە موو  ك 

بە كان  پێشهاتە  سوود  و  الیە هەبێ  بگەیەنێتزانست  نەموو  پێبدات،  و    یەکان  سۆنگە لەپەرەی   وه م 

فەوهە پ.د.جە   2020-4-21  واریبەر سە ر  سە تاح  سە عید  زانكۆى  بە ە الحرۆكى  ت كالە وهدین 

رێككە شێوه بە  واژووى  ئۆناڵین  بەگە لە   یوتنێكی  وانگلى  بەڕێز  گبەڕێوه ڵ  كۆمپانیاى  رى  شتى 

 .دینحەاڵزانكۆى سە واوى لەهەكادیمیاى  ى ئەوهبۆ كردنە  ،نجامدائە  عێراقواوى لەهە

ى وه گفتوگۆدان بۆ كردنە واوى لە دین و كۆمپانیاى هە الحە زانكۆى سە   كە یەماوه   ى شیاوى باسە وهئە 

ئك  كادیمیایە ئە  و  نێتۆرك  پسپۆڕى  سە   ،رنێتنتە یبۆ  زانكۆى  لە حە اڵتا  سوود  ئە ئە  دین  و زموونى 

سە تربگرێوه   یەكۆمپانیا ئێستاش  ئە تەن،  ئە ێكۆللە  كادیمیایە ئە و  رى  لەندازیارژى  زانكۆى    یە 

 .دینحەاڵسە

ئە  رێككە هاوكات  بە سە لە  یە وتنامە م  كوردستان  و  عێراق  ئاستى  لەیە ر  كان  گرنگە   وتنە رێككە كێك 

ئە داده  بێگومان  ده مە نرێ،  زۆرى  سوودێكى  تۆڕەکانی  ش  بواری  لە  تایبەتی  بە  قوتابیان  بۆ  بێ 

ئە ەنتیئ لەمە رنێت،  ئە نێوه   و  رێككە ندى  كە یەوتنامە م  ئە شێوه بە،  ئۆنالین  مستە ى  پ.د.  فا نجامدرا 

  ن الیە  لە رپرسێكند بە چە و رۆكى زانكۆ بۆ كاروبارى زانستى و خوێندنى بااڵ، رى سە تار یاریده عە 

الی  ك لە ر یە ین هە ى ئۆنالشێوه بە   کەبوون    ەکە وتنرێككە مەراسیمی  ى  ئاماده  یەوەواونیاى هە كۆمپا

 .کرد  كەوتنەر رێككەسەلە  ی واژوو وهخۆیە
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 وهزانکۆی سەالحەدین كرایە واوى لەئەکادیمیای هە

نوێنە ئاماده   بە  وه بوونى  توێژینە زارهرى  و  بااڵ  خوێندنى  حسێن  وهتى  د.محمد  بەڕێز  زانستى  ى 

ودک سەرپەرشتی  دەزگای  سەرۆکی  لەوەزارنیایی  ڵالری  با جۆری  خوێندنی  جە اڵەتی  ر وهە ، پ.د. 

رۆكى زانكۆ بۆ كاروبارى زانستى و  رى سە ەدە دین، یاریدالحە رۆكى زانكۆى سە عید سە تاح سە فە

ژى  ێكۆل لەحەدین  اڵ واوى لە زانکۆی سەئەکادیمیای هە ندازیارى و مامۆستایان،  راگرى كۆلیژى ئە 

 .وهندازیارى كرایەئە

مەڕاسیمە  لە چە   کەدالە  وتار  نوێنە الیە ندین  وه ن  سە زاره رى  و  بااڵ  خوێندنى  و  تى  زانكۆ  رۆكى 

بە ەدە یارید هە بە ڕێوه رى  كۆمپانیاى  خوێندرایە رى  جە ، هەوه واوى  لە مووان  پێشبردنى  رهبە ختیان  و 

 .موو زانكۆكانى كوردستانندى هەنێوه  لە وهرنێت كردهبوارى ئینتە

و    وه دینى خوێنده الحە تى زانكۆى سە رۆكایە عید وتارى سە تاح سە ر فەوهە ش پ.د. جە وهیە م باره لە 

، وهكرده   وه ختیشى لە وڵى مامۆستایان و قوتابیان كرد بۆ پێشخستنى زانكۆ، جە هەى بە تیایدا ئاماژه 

ى ره نتە م سەى ئە وهدنە ى كرو بیرۆكە   كۆمپانیاكانى جیهان  ورهگە لە  كێكە واوى یە كۆمپانیاى هە   كە 

 .نجامداوهئە  یندین پێشبڕكێچە  وهپارساڵەو لە وهنادا

بەمەئە   دیاره   بە ش  سە هۆى  زانكۆى  قوتابیانى  بووه الحە شداریكردنى  بەدین  زانرا  ،  پێویستیش 

سە كادیمیایە ئە  یاخود  بكرێتە نتەك  هە   وه رێك  تە تا  و  زانیارى  لە كنە موو  نوێ  بگرێ،  لۆژیاى  خۆى 

 ییبڵكانى نیتۆڕك و كە ێره ئام  ى كرد، كەو كۆمپانیایە رۆكى زانكۆ سوپاسى ئە سە  وه كى دیكە الیە لە

 نجام بدرێ.ندین كۆرسى خوێندن تیایدا ئە، تا چەدابینكردووه
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لۆژیای  كنەاڵتی تەتوانییان خە  وه كەیەی پڕۆژهڕێگە ولێر ، لەهە-دیناڵحەسێ قوتابی زانكۆی سە

 .ستهێناده بە٢٠٢٢یاندن بۆ ساڵی ڕاگە

لە  بە   تیمێك  لە شی  قوتابییانی  ئینفۆرماتیكس،  و  ئە   پڕۆگرامسازی  زانكۆی  كۆلێژی  ندازیاری 

بەهە -دینالحە سە  لە ولێر،  هە   شداریان  تە پێشبڕكێی  بۆ  ڕاگە كنەواوی  ساڵی  لۆژیای  بۆ  كرد  یاندن 

 .ستبهێنندهم بەكەی یەئاكامدا توانییان پلە و لە٢٠٢٢

رویده   ( ست  قوتابییان  مصطفی،  عرفان  نیاز  حنا،  بە لۆقا  متی(  صلیوا  م.سلڤا  رپە سە یڤن   ( رشتی 

كادیمیای  ئە  رۆكیسە  –پشتیوانی ) د.ماردین عبدهللا انور    حكمت متی، د.مؤید یوسف بطرس( و بە 

 .نجامداوهیان ئەم پێشبڕكێیەئە  (نیدحەاڵزانكۆی سەلە  واوی  هە
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 .ست هێنادهمیان بەكەی یەپلە ICT پێشبڕكێی جیهانی ولێر، لەهە-دینالحەسەسێ قوتابی زانكۆی 

 ICT تیوڵە شتا و پێنج واڵت، پێشبڕكێی نێوده هە  (٨٥شداری  ) بە  بە٢٠٢٢ / ٦ / ١٨رواری   بە 

بە هە  – لە ڕێوه واوی  پێشبڕكییە چوو،  ئە قوتاب  3  م  كۆلێژی  سە ی  ولێر  هە -دینحە اڵندازیاری زانكۆی 

رشتی ) د.ماردین  رپە سە بە  ە،صادق، محمد برهان احمد، احمد محمد () أیمن یوسف حمە  کە ناویان

ست ده ر ئاستی جیهان بە سەم لە كەی یە شدار بوون و توانیان پلە ی ئۆنالین بە شێوه عبدهللا انور(، بە 

 .بهێنن

زار(  دوو هە  -٢٠٠٠)  ار قوتابی( لە زنجا هە د و پە سە   -١٥٠٠٠٠واوی  ) هە – ICT پێشبڕكێی لە

 .جیهان بەشداربوونری  رانسەسەیمانگا لەزانكۆ و پە

لە  پێشبڕكییە ئامانج  برم  قوتابكۆیە سە   نی دروستكرد  لە   یە تی،  بۆ  ئە ك  بۆ  زانكۆ  بە وهیانی  بتوانن   ی 

 بواری یان لە یشدا زانیاری و لێهاتوووه ئەڵ گە ن، لەكادیمی پێشبڕكێ بكە ندروست و ئە كی تە یە شێوه 

ICT ىرنامە ەشداربووى ب ە قوتابی ب ٤٠ى ۆك لە  .وه نەرزبكە بە Huawei Iraq-Seeds for the   

Future 2020  تیان  ەاڵخ  یقوتاب ٨شداریان کرد هەر ەقوتابى ب  ٨ دین كە الحە قوتابیانى زانكوى سە

 .قوتابیش لە کۆلێژی زانستن ٢ی ئەندازیارین و  یان لە کۆلێژ  ٦لەو قوتابیانە    ،رتگوەر

گوتنە قوتابی حمد(   شایەنی  سە ۆزانك  لە  )صفا جبار  بە   ،دینحە اڵى  ئەندازیاری  کارەبا کۆلێژی    شی 

یە  هەواوی  سە لە    میكەپلەی  کۆمپانیای  تاقیکردنەوەکانی  و  راهێنان  خولی  لە  عیراق  ئاستى  ر 

الیە،  ناێستهە دەب لە  بەرزی قوتابیان  ئاستی  ئەمەش  الیەککە  لە  سەالحەدین  زانکۆی  و    ی ترەوە ک 

 .دەخاتە بەرچاو

 :پێیان بەخشرائەمەی خوارەوەش لیستی ناوی قوتابیانی زانکۆی سەالحەدین و ئەو خەاڵتانەیە کە  

باش  Good) توانستی 

Performance) 

 Freepuds 3i :خەاڵت

 شەنگ مسعود .١

 زهرا یوسف .٢

 نڤین کمال الدین .٣

 سایە نزار رؤوف .٤

 Full Score) نمرەی تەواو

100%) 

 Huawei Phone :خەاڵت

Nova 7 5G 

 صفا جبار حمد .

 (Over 95% Score) ٩٥نمرەی سەروو  

 Huawei Mobile / Y9 Prime  :خەاڵت



  

57 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 لوقا  روید 

 (Over 90% Score) %٩٠نمرەی سەروو  

 Huawei Watch GT2  :خەاڵت

 میان مازن

 (Best Team Leader) باشترین سەرۆکی تیم

 Huawei Watch GT  2e  :خەاڵت

 محمد عبد السمیع

 

 

 

 سینگەی راوێژکاریونو -نۆیەم :   

 

ڕاوێژکاریی   پەیکەنووسینگەی  لە  بەشێک  وەک  زانکۆی  ئەندازیاریی  ئەندازیاریی  کۆلێژی  ری 

دین، لە گشت بوارەکانی ئەندازیاریی کاری ڕاوێژ و پشکنین بۆ پرۆژەکانی کەرتی گشتی و  حەاڵسە

مرۆییەکانی سەرچاوە  دەکات.  ئەکاد  تایبەت  ستافی  لە  پێکدێت  ستافی  ینووسینگە  و  ئەندازیار  می، 

سوود ڕکارگێ بە  کە  کۆلێژ،  ئامێرەکانی  پێشکەوتووترین  و  زانستیەکان  تیۆرییە  لە    ی وەرگرتن 

 .تاقیگەیی و ستاندەرە بەرکارەکان، کاری ڕاوێژ و پشکنین پێشکەش دەکەن

ساڵی   کۆتایی  ڕا  2018لە  نوێی  بە هەودەستەی  بوو،  ماندوو  ڵوێژکاریی دەست بەکار  بوونێکی  و 

شەڕی سااڵنی  بەهۆی  قەیرانەی  لەو  نووسینگە  توانرا  تووشی    زۆر  ئابووری  قەیرانی  و  داعش 

هاتبوو ڕزگار بکرێت. هەر لەسەرەتای کارەکان دەستەی نوێ بڕیاریدا بە البردنی پاداشتی مانگانە  

دەستە،   ئەندامانی  تاقیگەیی،  و  بۆ  ئامێری  )کرینی  کۆلێژ  کاروباری  بۆ  پارەکە  تەرخانکردنی 

  .پێداویستی و نۆژەنکردنەوەی بالەخانەکان،... (

٪ زیاد کرا  50، شایستە داراییەکانی مامۆستا و ئەندازیارانی بەشدار لە کارەکان لە  داهەمان کات لە  

  .٪60بۆ 

کرا بە پەیوەندی کردن بە وەزارەت و فەرمانگە پەیوەندیدارەکان و کۆمپانیاکانی کەرتی  دواتر دەست

م بۆ  کار  رەخساندنی  و  ڕاوێژکاریی  نووسینگەی  ناساندنی  مەبەستی  بە  و  تایبەت  امۆستا 

ئەندازیارانی ناو کۆلێژ. ئەمەش وایکرد لەوماوەیە بەشێک لە وەزارەت و دامەزراوەکانی حکومی  

سەرهێل   مەبەستیبێنە  ڕاهێنان  بە  خولی  ئەندازیارییکارراوێژ   و  کردنەوەی  پشکنینی    و  ی 

ش خۆی  ت. ئەمەێالیەنەکانی پەیوەندیدار دروست ب  ەکی باش لە نێوان کۆلێژ وو پەیوەندی تاقیگەیی  

کارای   بەشداریی  هۆی  بووە  و  کرد  زیاد  بەچاو  شێوەیەکی  بە  نووسینگەی  داهاتی  دا،  خۆی  لە 

 .مامۆستایان لە چەندین پرۆژەی گرنگ لە کوردستان

 دەخەینە ڕوو:  االکییەکانی نووسینگەی ڕاوێژکاریچەند نمونەیەک لە کاروچ  وەلە خشتەی خوارە
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 ناونيسانی کار ژ

 دن و ڕاپرسیکۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژارخولی ڕاهێنان بۆ   1

 ن تاوەراڵدیزاینی گو  ووردبینی کردنی 2

 تاوەرەکانی گوندی لوبنانی  ووردبینی کردنی 3

 تاوەرەکانی جیهان ستی  ووردبینی کردنی 4

 م 150دیزاینی قۆناغی سێیەمی شەقامی    یو پەسند کردن  ووردبینی کردن 5

 ماس ستیپڕۆژەی  دیزاینی ژێرخانی بەشێک لە   6

 لە چاککردنەوەی مۆنۆمێنتی شەهیدان  کردن  بەشداری 7

 خولی ڕاهێنان بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن 8

 دیزاینی هایدرۆلۆجی بۆ رووباری خابور لە زاخۆ 9

 ی هەولێراڵفۆتۆگرامێتری لە قەکاری   10

 کەرکوک  یەک لەچەند نەخۆشخانە  ووردبینی کردنی 11

 3-دهۆک تاوەر  ووردبینی کردنی 12

 (ڵدهۆک )گۆپا  -ڕێگای هەولێر لە  لە چەندین پرۆژە بۆ نمونە  ڵچارەسەری کێشەی خۆ 13

 

چاالکی هەبووە و پشتگیری کەرتی حکومی و   و کار دانووسینگەی ڕاوێژکاری لە دەیان بواری تر

شێو هەمان  بە  کردووە.  کەرستەکانتایبەتی  بۆ  پشکنین  جۆر  دەیان  ئەندازیاریی    لە  ە  بوارەکانی 

 ئەنجام دەدات.

ڕاوێژکاریی   نووسینگەی  کارەبا  میکانیکی،  بیناسازی،  کەرستەکانی  بۆ  تاقیگەیی  کاری  وێرای 

ل،  ێی وەک قوتابخانە، نەخۆشخانە، هوتۆژەڕبۆ دەیان پ   ووردبینی کردنیکاری دووبارە دیزاین و 

وەزاڵبا شارەوانی،  وەزارەتی  وەبەرهێنان،  دەستەی  بۆ  جۆراوجۆر  .... ەخانەی  پەروەردە،  رەتی 

هەاوەامدئەنج  کاری  و  کراوە  پرۆژەکان  بۆ  مەیدانی  پشکنینی  پشکنینی خاک  ڵ. هەروەها  کەندن و 

 .بەشێکی چاالکی کارەکانی نووسینگەی ڕاوێژکاریی بووە
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خوارەوە   ڕاوێژکاریبەرزبوونەبۆ    ەشاندەر نیوێنەی  نووسینگەی  داهاتی  ماوەی    وەی  ساڵی    ٤لە 

داهاتی   وێرای  کە  کردووە  زیادی  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  داهات  ماوەیە  لەو  دیارە  وەک  ڕابردوو. 

 ەتەوە خەزێنەی حکومەت.وڕاستافی کۆلێژ بەشێکی بەرچاوی گەمامۆستا و 
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 ژمێریاری چاالکیەکانی هۆبەی  -دەیەم :    

کۆکردنەوەی داهاتی گشتی کۆلیژ. ئەم  لە کۆلێژ بریتیە لە   ژمێریاریبەشێک لە چاالکیەکانی هۆبەی  

داهاتە بە شیوەیەکی گشتی لە چەند سەرچاوەیەکەوە كۆ دەکرێتەوە . ئەم خشتەیەی خوارەوە داهاتی  

 پێشان دەدات.  ٢٠٢٢تا    ٢٠١٨سااڵنی  نێوان  کۆلێژ لە 

 

 

اری بە  فەرمانبەرانی هۆبەی ژمێریهەروەها  

کانی خۆیان  کارە  شێوەیەکی بەردەوام توانیویانە

  رەچاوکردنی رێکارەبەرێوە ببەن بە  

  پەتایلە کاتی باڵوبوونەوەی    یەکان تەندروست

 وەک لەم وێنەیەی خوارەوەدا دیارە    کۆرۆنا
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 (کۆگاو كافتریا و   ەچ و باخ   ەبخانێ) كتتری کۆليژ  ەشەکانیب -: یازدەهەم  

کۆلێژ   -١ دەرگاکانی  کردنی   بە ئەليکترۆنی 

و  IT هەموو دەرگاکانی کۆلێژی ئەندازیاری لەڕێگای ئینتەرنێت بەستراونەتەوە بە یەکەی

بۆ   ID Card، و  ناو کۆلێژی ئەندازیاری بکرێت  بۆ  اودێری هاتوچۆچ  بائاسانی  دەتوانرێت

او کۆلێژی  ن بۆ  ێت و دەتوانرێت بەم کارتە هاتوچۆمامۆستا و قوتابی و فەرمانبەر دروست دەکر

د بینین لە  وناو کۆلێژ زیاتر بکرێت بە سو  چاودێری لەالیەنی    راوەوتوان ،ئەندازیاری بکرێت 

(ی  7/24و کامێرەی چاودێری کۆلێژەکەمان کە لەسەر سیستەمی ) ID Cardچاودێری کردنی  

گەی  ێستا کە لە رۆبۆ مام  usernameبووەتە   ID Cardهەر هەمان   و  ێری کاردەکات.چاود

 .ۆفایلی خۆی لە سیستەمی بۆلۆنیاڕە  ماموستا دەتوانیت بچێتە ناو پئەوەو
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باخچەکان ي س   -٢ ئاودانی   ستەمی 

بۆ ئەم  کۆلێژی ئەندازیاری رووبەرێکی سەوزایی فراوانی هەیە ،   دیارە کە کەمپی  هەروەک

باخچەکانی    بەشی زۆریبۆ   دێریستەمی ئاویدانانی س   ئەرکیوەزارەتی ئاوەدانکردنەوە  مەبەستە  

 .گرتە ئەستۆ  کۆلێژی ئەندازیاری
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کتێبخانە   -٣ و  کۆلێژ  یانەی   نۆژەنکردنەوەی 

حس.د.  ی)پ.  زەڕێ ب  ەیراسپارد  رەس  ەل احمد  راگر نی نژاد    ی کێنیزاید  یار یندازەئ  یژێلۆک  ی( 

  ە ارڕی ب ە( کژ ێلۆک ەیبخان ێ( و )کتژ ێلۆک ەیان ی) ەیخانڵەبا ردووەه ەیو ەنکردن ەژۆ ن ۆب ەانیمەرد ەس

  )م. کارزان عبدللا  یالرسازەت یش ەب یستا ۆ مام ردووە ه نیەال ەل تێبکرێپ ۆڕیوگڵئا انی کانە نێشو

ر عیشف )م.  و  دانراوعبدللا  ندەوە(  بە(    زان ەڕێب  ە ل  کیەرەه   ەمم ەشێ س  ی ژۆر   شەستەبە م  م ەئ  ۆ. 

حسی)پ. احمد  نژاد  راگرن ی.د.  )پ.  ژێ لۆک  ی(  الدیو  صالح  سن یاسی  نی.د.    ی شەب   یکۆرە ( 

س دارەزن ەخ   اد یو )م. بن  ی الرسازەت کام ی)پ.  زەڕێب  ی ردانە(    ۆی زانک  ی کۆرە ( سونسی  ران ە.د. 

پ  انین یدەح ەاڵس و  ر   نیە ال  ەل   ەکەژ ڕۆکرد،  )م.  و  کارزان(  پندە وە)م.  و    شەشکێ (    ز ەڕێبکرا، 

شێوەیە   کورت  یکەیەماو  ەب   ەک   شانداین  ەکەژ ڕۆپ   ۆب  ۆیخ  ڵیشحاۆخ   ۆ زانک  یکۆ رەس   بەم 

 .ەکراوەئاماد
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لة ماوەریەزانستى و هون ەاالكيچ كارو  ( 2022-2018) ى سااڵنیەكان 

 ژی ئەندازیاری و الیەنەکانی ترێهاوبەشەکانی نيوان کۆلکارە  گفتوگۆ وو   پرۆژە  -کەم:یە
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رێکخراوی  -١ لە   (DAAD)پڕۆژەی  ئۆناڵین  شێوەی  بە  نێودەوڵەتی  کۆرسی  پەرەپێدانی  بۆ 

 (Additive manufacturing) بواری بە پيشەسازی کردنی زیادکراو

لەم چاالکیەدا سێ زانکۆ لە میانی یەک کۆرسی ئۆناڵیندا بە یەک گەیشتن بۆ گفتوگۆکردن لە سەر  

لە   کردن  پیشەسازی  بە  پالنی  دەتوانرێ  چۆن  لە:  بریتیە  کە  تایبەت  پراکتیکی  زانستی  پرسێکی 

   بواری بە پیشەسازی کردنی زیادکراو لە زانکۆ جیاوازەکاندا کە بەشدارن لەم پرۆژەیە بە شێوەی

وانەیێکی هاوبەش  بگوترێتەوە لە کاتێکدا کە هەر زانکۆیێک تەکنەلۆژیایێکی جیاواز پیادە دەکات  

 لە بواری بە پیشەسازی کردنی زیادکراودا؟

بە   تایبەت  نێودەوڵەتی  ئەندامانی پرۆژەی  لە  یەکێکە  کە  یۆنگهانز(  )مانوێال  وەک  وەاڵمەکە ئەوەیە 

ەندامە لە سەنتەری زانکۆی نێودەوڵەتی روونی دەکاتەوە  بواری بە پیشەسازی کردنی زیادکراو و ئ

" ئەم پرۆژەیە بە شێوەی تەکنەلۆژیای گۆڕینەوەی زانیاریەکان ئەنجام دەدرێت لە نێوان قوتابیان و  

توێژەرانی زانکۆی تەکنەلۆژی لە فرایبێرگ لە واڵتی ئەڵمانیا و زانکۆی زانست و تەکنەلۆژیا لە  

زا و  رووسیا  واڵتی  لە  سەاڵحەدینمۆسکۆ  رێکخراوی-نکۆی  الیەن  لە  کە   (DAAD) هەولێر 

  ."خەرجی بۆ ئەم پڕۆژەیە ئامادەکراوە لە بواری فێرکردنی ئەلیکترۆنیدا

ەوە تیمێک پێکهات کە لە الیەن پرۆفیسۆر )هێنینگ زایدلەر( سەپەرشتی دەکرا    ٢٠٢٠لە پاییزی 

زمانی   بە  ئاوێتە  نێودەوڵەتی  کۆرسی  بە  لە  سەبارەت  بەرهەمهێنان  )پالنی  بواری  لە  ئینگلیزی 

بواری بە پیشەسازی کردنی زیادکراو(. لە مانگی نیساندا قوتابیان لە چاالکیێکدا بە یەک گەیشتن بۆ  

 .گفتوگۆکردن سەبارەت بە الیەنی پراکتیکی پرۆژەکە

دەڵێ: کۆرسەکە  ناوەرۆکی  بە  سەبارەت  دەکات،  پرۆژەکە  هەماهەنگی  کە  المۆتک(  "    )مۆریتز 

سەرباری وانەی تیۆری و مەشق کردن لە سەر پالنی بەرهەمهێنان لە بواری بە پیشەسازی کردنی  

زیادکراو، ئەم کۆرسە ئۆناڵینە بە شێوەیێکی تایبەت بایەخ بە الیەنی پراکتیکی دەدات. قوتابیان پالن  

کارهێنانی سێ  دادەرێژن و دەست دەکەن بە جێبەجێ کردنی بەرهەمهێنانی پێکهاتە جیاوازەکان بە بە

پرۆسەی جیاوازی بە پیشەسازی کردنی زیادکراو. پالنی بەرهەمهێنان لە زانکۆیێک جێبەجێکراوە  

کە تەکنەلۆژیایێکی ئەوتۆی بەردەست نیە. لێرەدا هەماهەنگی لە نێوان گروپی قوتابیاندا بووە هۆی  

مهێناندا قوتابیانی هەر  دروست بوونی پەیوەندیێکی درێژخایەن لەم بوارەدا. لە قۆناغی پالنی بەرهە

زانکۆیێکی بەشدار لە پرۆژەکەدا ئەو ئامێرانەی کە بەردەستن لە زانکۆکانیان خستە روو بۆ ئەوەی  

پالنی   بنەمایەدا،  ئەم  سەر  لە  ئامێرەکان.  بە  بن  ئاشنا  بەشدار  تری  زانکۆکانی  قوتابیانی  گروپی 

شێوەیێکی   بە  بەشداربووەکانەوە  گروپە  الیەن  لە  ئەوەی هەر  بەرهەمهێنان  پێش  دارێژرا  هاوبەش 

گروپێک جارێکی تر لە زانکۆکانی خۆیان جێبەجێی بکەن. ئەم پرۆسەیە بە شێوەی بازنەیی دەبێت  

لە نێوان سێ شوێنی جیاواز و سێ تەکنەلۆژیای جیاواز و سێ تیمی خۆماڵی. بەو هۆیەوە قوتابیان  



  

67 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

دە ئاشنا  کردن  پیشەسازی  بە  نوێی  تەکنەلۆژیای  بە  لەوەی  ئەم  جگە  زۆربەیان  رەنگە الی  کە  بن 

تەکنەلۆژیایانە دەستەبەر نەبن، هەروەها زانیاری دەربارەی تەکنەلۆژیای خۆماڵی بەردەست قووڵتر  

 ."دەبێتەوە کاتێک کە باس لە رۆڵی مامۆستا دەکرێت

بە رەچاو کردنی تەکنەلۆژیای نوێی بەردەست، ئامانجی ئەم پڕۆژەیە بریتیە لە رەخساندنی دەرفەت  

قوتابیان بۆ ئەوەی سوود لەو ئامێرانە وەربگرن کە لە الیەن واڵتانی بەشداربووەوە دەستەبەر    بۆ  

پراکتیکی   ئەزموونێکی  کردنی  دروست  پێناو  لە  دەبێت  یەکەم  هەنگاوی  وەکو  ئەمەش  دەکرێت، 

کردنەوەی   رێگەی  لە  گرووپ  شێوەی  بە  کارکردن  و  ئۆناڵین  رێگەی  لە  کارکردن  نێودەوڵەتی. 

 .نە دەبێتە هۆی ئەوەی قوتابیان زیاتر سوود لە زانیاری یەکتر وەربگرنخولی هاوی

پڕۆژەیەدا   لەم  کە  سوودانەی  ئەو  دەڵێ:" سەرباری  )هێنینگ زایدلەر(  پرۆفیسۆر  روانگەیەوە  لەم 

هەیە سەبارەت بە گرنگی بابەتەکانی خوێندن بۆ داهاتوو، هەروەها ئامانج لەم پڕۆژەیە بەستنەوەی  

ربووە لەگەڵ یەکتری بە بێ گوێدان بە سنوورە نەتەوەیی و کەلتوریەکان. ئامانجمان  قوتابیانی بەشدا

لە   تەنها  ئەمەش  بکەین،  دابەش  قوتابیان  نێون  لە  کارەکان  پراکتیکدا  بەشی  لە  تایبەتی  بە  ئەوەیە 

بە   چاالکیەکان  هەموو  کارە  ئەم  پاڵپشتی  بۆ  دەکرێت.  دەستەبەر  نێودەوڵەتی  هەماهەنگی  رێگەی 

    ."ەلیکترۆنی سەرپەرشتی دەکرێنشێوەی ئ

 :زانياری لە سەر پڕۆژەکە

 .پڕۆگرامی نێودەوڵەتی بۆ خوێندنی ئەکادیمی بە شێوەی ئەلیکترۆنی

بۆ ئەوەی پەرە بە بواری خوێندنی ئەلیکترۆنی بدرێت لە رێگەی هەماهەنگی نێودەوڵەتی لە نێوان  

رێکخراوی پڕۆژەی   (DAAD) زانکۆکاندا،  بۆ  وهەڵبژارد شەست  نێودەوڵەتی  پرۆگرامی  بۆ  وە 

ئەلیکترۆنی شێوەی  بە  ئەکادیمی  بۆ  ، (IVAC) خوێندنی  فیدیراڵی  وەزارەتی  مەبەستەش  ئەم  بۆ 

  ٥٥٠٠٠٠٠خەرجی ئەم پڕۆژەیەی دابین کردووە کە بریتیە لە   (BMBF) پەروەردە و توێژینەوە

 ٢٠٢١پێنج ملیۆن و پێنج سەد هەزار یورۆ تاوەکو کۆتایی ساڵی  

سيستە مى )بۆڵۆنيا(ى نێودە - ٢  ەتى لەكۆلێژی ئەندازیاریوڵجێبەجێكردنى 

رێکەوتی    )كارین    ١/٥/٢٠١٩لە  خاتوو  میواندارى  سەالحەدین  لەزانكۆى  ئەندازیارى  کۆلێژی 

ك گفتوگۆ  بۆ  ئەلمانى  فرایبیرگى  لەزانكۆى  كرد  ئەو  زیشونە(ی  بۆ  ڕاوێژكارى  پێدانى  و  ردن 

ئ کە  ەى  ڵۆپۆزەڕپ )بۆڵۆنیا(ى  كۆلێژى  مى  سیستە  جێبەجێكردنى  بۆ  كردووه  ئامادەى  ەندازیارى 

و   زانكۆ  رۆكى  سە  بەڕێز  ئامادەبوونى  بە  خایاند  رۆژى  سێ  گفتوگۆیەکان  لەكۆلێژدا.  نێودەولەتى 

 ى سیستەمى )بۆڵۆنیا( لە كۆلێژى ئەندازیارى.ڵۆپۆزەڕ كۆلێژ و ئەندامانى ئامادەكردنى پئەنجومەنى 
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خۆیەوه   سیستەمە  لەالى  ئەم  جێکردنى  جێبە  بۆ  نیشاندا  خۆى  پشتیوانى  تەواوى  زانكۆ  سەرۆكى 

 لەکۆلێژى ئەندازیاری.

لە    -٣ و ميکاترۆنيک  لە بەشی ميکانيک  قۆناغی سێيەم  یەکەمەکانی  قوتابيە  بۆ  خولی هاوینە 

  Additive manufacturing in engineering)(کۆلێژی ئەندازیاری لە ژێر ناونيشانی

ئەیلولی  ٢٢-١٢لە              نێوان    ٢٠٢١ی  لە  ئەکادیمی  هەماهەنگی  پڕۆژەی  چوارچێوەی  لە 

عیراق زانکۆکانی  و  ئەڵمانی  سەرەکیە    کە  ،زانکۆی فرایبێرگی  هاوبەشێکی  سەاڵحەدین  زانکۆی 

. هەر بۆیە کۆلێژی ئەندازیاری بۆتە سەنتەرێکی سەرەکی بۆ  دالەگەڵ ئەم زانکۆ ئەڵمانیە لە عیراق

 .کردنەوەی کۆمەڵێک خول

بەگوێرەی ئەم رێککەوتنە چاالکی هەمەجۆر ئەنجام دەدرێت وەک خولی راهێنان بۆ مامۆستایان و  

ه قوتابیان،  و  هاوبەشی  تەکنیکاران  پرۆگرامی  و  قوتابیان  بۆ  هاوینە  خولی  کردنەوەی  ەروەها 

 .ماستەر و دبلۆمی بااڵ

و   سەاڵحەدین  زانکۆی  لە  میکانیک  بەشی  یەکەمەکانی   قوتابیە  بۆ  هاوینە  خولێکی  ئەمساڵیش 

و   موسڵ  زانکۆی   بەغدا و  لە  نەهرێن  زانکۆی  بەغدا و  لە  تەکنەلۆژی  زانکۆی  و  کۆیە  زانکۆی 

تیشک   بەشداری  زانکۆی  بە  دهۆک  لە  پۆلیتەکنیک  و زانکۆی  هەولێر  لە  پۆلیتەکنیک  زانکۆی  و 

 .قوتابی و بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆی فرایبێرگ کرایەوە  ٢٦

و   گەشتکردن  تێچووی  ئەڵمانی هەموو  الیەنی  بەڕێوەدەچوون و  ئەڵمانیا  لە  خوالنە  ئەم  پێشوودا  لە 

  ٢٠٢٠ی باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا لە سااڵنی  مانەوەی قوتابیانی لە ئەستۆ دەگرت. بەاڵم بە هۆ

لە    ٢٠٢١و   لەبەرئەوەی  بەڕێوەچوون  سەاڵحەدین  زانکۆی  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە  خوالنە  ئەم 

هەیە. خولەکە   Additive manufacturing و 3D printingو   CNC بەشی میکانیک تاقیگەی 

کرا پێشکەش  ئەڵمان  مامۆستایێکی  الیەن  لە  ئۆناڵین  شێوەی  بەکارهێنانی  بە   System دەربارەی 

CAD   کۆمپانیاکانی کردنی  سەردانی  و  ئامێرەکان  بەکارهێنانی   3Dو   3D scanningو 

printing بە بەشداری کردنی  قوتابیان لە هەولێر و دهۆک و کۆیە و بەغدا و موسڵ. 

ئەندازیا کۆلێژی  نێوان  و بەردەوامەکانی  سەرکەوتوو  چاالکیە  لە  یەکێکە  چاالکیە  ری زانکۆی  ئەم 

زانکۆی   ئەندازیاری  کۆلێژی  نێوان  هاوبەشەی  پرۆگرامە  ئەم  فرایبێرگ.  زانکۆی  و  سەاڵحەدین 

ئاستی   سەر  لە  سەرکەوتووەکان  هەرە  پرۆگرامە  لە  یەکێکە  فرایبێرگ  زانکۆی  و  سەاڵحەدین 

نێوان   ماوەی  لە  ئەڵمانی.  الیەنی  ئەستۆی  دەکەوێتە  پڕۆگرامە  ئەم  خەرجیەکانی  هەموو  عیراق. 

لە    ٢٠٢١تا    ٢٠٠٩ااڵنی  س قوتابی    ٢٠٠زیاتر  و  بەکەلۆریۆس  قوتابی  و  تەکنیکار  و  مامۆستا 

 .خوێندنی بااڵ سوودیان لەم پرۆگرامە بینیووە
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پرۆگرامە   ئەم  پشتگیری  حسین(  احمد  نژاد  )پ.د.  بەڕێز  کۆلێژ  راگری  خودی  باسە  شایانی 

 پرۆگرامە بە شێوەیێکی  هاوبەشەی کردووە و ئاسانکاری بۆ جێبەجێکردنی کردووە. ئەم  

علی(   )پ.ی.د. عبدالقادر  بەڕێز  راستەوخۆی  سەرپەرشتی  ژێر  لە  رێکخەری  سەرکەوتوو  وەک 

   کراوە.ئەم پرۆگرامە جێبەجێ

رێکخراوی  چاالکییەکانی  لە  زانکۆکانی    DAADبەشێک  لەگەڵ  ئەڵمانی  زانکۆی  فرایبێرگی  و 

 عێراق

قوتابخانەی هاوینە بۆ قوتابیە یەکەمەکانی زانکۆکانی بەغدا، موسڵ،     ،وەک بەشیک لە چاالکیەکان

سەردان لە   بوون  بریتی  چاالکیانە  لەو  هەندێك  کە  کرایەوە،  کۆیە  و  دهۆك  ئەو  کردنی  یهەولێر، 

پەیوەند  یانەی  کۆمپانیا  و  کارگە  ی   یدارنکە  خولەکەوە،  کرا  ەبە  سەردانی  کە  کۆمپانیایانە  لەو  کێک 

کۆم لە  بوو  ئامێری   (MULTIPATH) پانیایبریتی  بینینی   و  بەرزی  توانای  بەهۆی  کە 

 .پێشکەوتوو و چۆنیەتی کارکردنیان ئەم کۆمپانیایە  هەڵبژێردرا

زانکۆکان بە سەرکەوتوویی ئەنجامدرا کە بریتی بوون    ەکانییەکەم   ەسیمینارێکی زانستی بۆ قوتابی 

 :لە

  هەولێر  -حەدین  اڵزانکۆی سە -1

  هەولێر  -  ییکتەکنزانکۆی پۆلێ -2

 زانکۆی کۆیە -3

 دهوک  -زانکۆی پۆلیتەکنیکی   -4

  بەغدا  -زانکۆی نەهرین   -5

  موسڵ -زانکۆی موسڵ   -6

 هەولێر  -زانکۆی تیشك  -7

 بەغدا  -تەکنەلۆجیا  زانکۆی   -8

ئەو قوتابیانە ئاشنا بوون بە نوێترین تەکنەلۆجیای   MULTIPATHلەژێر سەرپەرشتی کۆمپانیای 

لەیزەری   لەیزەری    3Dجیهانی  سکانەر  و   FARO 3D  ،FARO QUANTUMسکانکردن، 

FARO Laser ARM L 
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بااڵ  خولی  یەکەمین دبلۆمی  هاوبەشخویندنی  زانکۆ  لە  ی  زانکۆی    ینێوان  و  ئەڵمانی  فرایبێرگی 

 سەاڵحەددین  

.د. عبدالقادر علی( و بە هۆی  ی.پ( و بە دەستپێشخەری لەالیەن )  2019لەگەڵ دەستپێکی ساڵی )

کۆمپان  و  حکومەت  لە  ئەندازیاران  تواناکانی  پەرەپێدانی  بە  واڵتەکەمان  زیاتری  لە  پێویستی  یاکان 

پکا ەبوار بە  ئەندازیاری  کۆنتڕۆڵی  کوالیتی  پسپنی  ئەندازیاری،  ۆڕی ێی  بەشەکانی  جیاوازەکانی  یە 

سەالحەدین   زانکۆی  هەردوو  نێوان  لە  هاوبەش  بااڵی  دبلۆمی  زانکۆی    –بەرنامەی  و  هەولێر 

فڕایبێرگی ئەلمانی لە پسپۆڕی کوالیتی کۆنتڕۆڵ بۆ بەشەکانی ئەندازیاری داڕێژرا. ئەم بەرنامەیە  

هاوتەریب کە  هاوبەشانەی  بەرنامە  لەو  هەردوو  یەکێکە  نێوان  ئەکادیمییەکانی  بەرنامە  لەگەڵ  ە 

ی ئەوروپی. ئەم  (+ERASMUS) ی ئەلمانی و(DAAD) زانکۆکە بە سەرپەرشتی رێکخراوی

.د. عبدالقادر علی( وهاوکاری پتەوی زانکۆی فڕایبێرگی ئەلمانی داڕێژرا  ی.پبەرنامەیە لەالیەن )

کۆڕسی   بەشداربوو  قوتابیانی  شێوەیەك  بە  سەالحەدین  ،  زانکۆی  لە  وانەکانیان     –یەکەمی 

مامۆست  لەالیەن  )وانەکان  و  هەولێهەولێروەرگرت  لە  وە(  ووترانە  زانکۆکە  هەردوو     و   ر،ایانی 

س لە  وانەکان  دووەمی  ئەی میکۆڕسی  وواڵتی  لە  هاوینە  فڕایبێرگ  ڵستەری  زانکۆی  لە  و  مانیا 

تیۆری و پراکتیکی ئامادەبوونیان هەبوو لە  وەرگیران، بە جۆرێك بەشداربوانی بەرنامەکە بەشێوەی 

دەرکۆ پلەی  سەرکەوتوویی  بە  و  دەستهێنچڕسەکە  بە  )توێژین وونیان  پڕۆژەی  هەروەها   . ی  وە(ەا 

و   پراکتیکی  شێوەی  بە  بااڵکەیان  دبلۆمی  ئەزانستی  مامۆستایانی  سەرپەرشتی  ژێر  لە  ڵلە  و  مانیا 

سەردەم و  زانستی  شێوەیەکی  بە  زانکۆکە  نووسینەوەی  تاقیگەکانی  بە  سەبارەت  ئەنجامدا.  یانە 

ئەم بەرنامەیە   و ،شی نێوان هەردوو زانکۆکە بووەپرۆژەکە )توێژینە وە( کە بە سەرپەرشتی هاوبە

هەرێ لەسەرئاستی  هەژماردەکرێت  بەرنامە  یەکەم  ئامادبە  ئێستاشدا  لە  و  کوردستان  کاری  ەمی 

 .ابیانی نوێۆژەکە و ئامادەکاری بۆ قوتڕدەکرێت بۆ ساڵی دووەمی پ
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  پڕۆژەی دابينکردنی کارەبا بە ووزەی خۆر لە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەدین - 4

لە دیوانی پارێزگای هەولێر کۆبوونەوەیێک رێکخرا بە    ٢٠٢٢/ ١/ ٣١رۆژی دووشەممە رێکەوتی  

خۆشناو(   )ئومێد  بەڕێز  ئامادەبوونی 

)ستیفن   بەڕێز  و  هەولێر  پارێزگاری 

پەرەپێدانی   بەرنامەی  بەڕێوەبەری  شمیپ( 

یەکگرتووەکان عیراق  UNDP نەتەوە  لە 

کە بە شێوەی ئۆناڵین بەشدار بوو، و بەڕێز  

و   کۆلێژ  راگری  حسین(  احمد  نژاد  )پ.د. 

سعید(   محمد  طاهر  محمد  )پ.ی.د.  بەڕێز 

بەڕێز   و  میکانیک  بەشی  سەرۆکی 

ئیدری حمەخان(  )پ.ی.د.  عزت  س 

جێبەجێ بە  پڕۆژەی  کرسەبارەت  دنی 

پڕۆژەیە   ئەم  سەاڵحەدین.  زانکۆی  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە  خۆر  ووزەی  بە  کارەبا  دابینکردنی 

لەگەڵ UNDP رێکخراوی هەماهەنگی  رێکخراویEJCC   بە  رێگەی  لە  هەولێر  پارێزگای   ی 

FMDV  زانستی سەنتەرێکی  دەبێتە  پڕۆژەیە  ئەم  دەکرێت.  تەواوی  -جێبەجێ  کە  ئەکادیمی 

ق و  دەبێتە  مامۆستایان  و  لێوەردەگرن،  سوودی  بەشەکان  تەواوی  لە  ئەندازیاری  کۆلێژی  وتابیانی 

سوودی   دەتوانن  کوردستان  و  عیراق  تری  شارەکانی  هەموو  کە  نێودەوڵەتی  سەنتەرێکی 

 .لێوەربگرن
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هەر   FMDV رێکخراوی لە  پێکدێت.  وواڵتێک  چەند  لە  فەرەنسیە  ناحکومی  رێکخراوێکی 

ئەنجام پڕۆژەیەک  کە  رێکخراوە    وواڵتێک  لەو  ئەندام  دەبێتە  شوێنە  ئەو  یان  وواڵتە  ئەم  دەدەن، 

 .نێودەوڵەتیە

وەک تر  ناحکومیەکانی  رێکخراوە  لەگەڵ  هاوکاری  بە  رێکخراوە  پڕۆژەکانیان   UNDP ئەم 

هەولێر   پارێزگای  لە  تایبەتی  بە  کوردستان  لە  نیازە  بە  ئێستادا  لە  رێکخراوە  ئەم  دەکەن.  جێبەجێ 

ووزەی نوێ بووەوە کە پێکدێت لە چوار سێکتەر جێبەجێ بکات   Renewable energy پڕۆژەی

ئەکادیمی دەبێت لە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەدین، کە بریتیە  -وەک سەنتەرێکی زانستی

 :لە

١- PV panel ئەم بەشە بریتیە لە بەرهەمهێنانی ووزەی کارەبا، ئەم بەشە بە شێوەی On-

grid  و Off-grid   لەجێبەجێ مەبەست  سیستەمی   On-grid دەکرێت.  بەستنەوەی  واتە 

مەرکەزی سیستەمی  بە  خۆر  ووزەی  لە  کارەبا  سیستەمەکە   Off-grid بەرهەمهێنانی  واتە 

 .سەربەخۆ کاردەکات و کارەبا بەرهەم دێنێت

٢- Solar water heating system   بۆ خۆر  ووزەی  بەکارهێنانی  لە  بریتیە  بەشە  ئەم 

 .گەرم بۆ ماڵ و پێداویستی تر  بەرهەمهێنانی ئاوی

٣-  Solar pump   ئاو بیری  بۆ  یان  بۆ مااڵن  ئاو  پێکردنی ماتۆڕی  ئیش  بۆ  بەکاردێت  بەشە  ئەم 

 .یاخود بۆ کاری کشتوکاڵی

٤-  Solar pond   مەلەوانگەکان بۆ  بەکاردێت  ئاوە  حەوزی  گەرمی  پلەی  راگرتنی  بۆ  بەشە  ئەم 

 .تر  یاخود شوێنی بەخێوکردنی ماسی و پێداویستی

نووسراوی     KTTSپرۆگرامی    -٥  خوێندنەوەی  بۆ  دەستکردە  زیرەکی  پڕۆگرامی  یەکەم  کە 

 .کوردی

ڕێکەوتی   می  ١٢/٤/٢٠٢٢لە  شایستەان لە  مەڕاسیمێکی  ڕێزدار    ی  پشتگیری  و  چاودێری  بە  و 

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی و بە ئامادەبوونی بەڕێز د. ئاالن حەمە  

سعید بە نوێنەرایەتی سەرۆکی حکومەت و بەڕێز د. هێمن هەروامی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی  

و   توێژینەوەی زانستی  خوێندنی بااڵ و  وەزیری  قادر  محمد  ئارام  د.  و بەڕێز  کوردستان  هەرێمی 

و   هەولێر  پارێزگاری  ئومێد خۆشناو  و بەڕێز  گەیاندن  و  گواستنەوە  جەوهەر وەزیری  ئانۆ  بەڕێز 

مانتاران و بەڕێز پ.د. نەژاد احمد حسین ڕاگری کۆلێژی ئەندازیاری و مامۆستایان دەستکرا  پەرلە

پڕۆگرامی ناساندنی  خوێندنەوەی    (KTTS)  بە  بۆ  دەستکردە  زیرەکی  پڕۆگرامی  یەکەم  کە 

لە   عونی  هەوراز  بەڕێز  )دکتۆرا(  بااڵ  خوێندنی  قوتابی  و  مامۆستا  الیەن  لە  کوردی  نووسراوی 
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ئەنداز پڕۆگرامە  کۆلێژی  ئەم  باسە  شایانی  پەرەیپێدراوە.  ئەندازیاری  کۆلێژی  تیمێکی  و  یاری 

کۆمپیوتەر بخوێنێتەوە و بەم   یخزمەتێکی بەرچاوی نابینایان دەکات کە وا دەکا پیشانگەری )شاشە(

و   کوردیەکان  دەقە  خوێندنەوەی  بۆ  ببەستن  پێ  پشتی  دەتوانن  کورد  نابینایانی  هەموو  هۆیەوە 

شت ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان. شایانی باسە پڕۆگرامی لەم شێوەیە یەکەم جارە  بەکارهێنانی گ 

ئە  دەستی  لەسەر  کە  پەرەیپێبدرێت  ناوچەکە  و  عێڕاق  و  هەرێم  ناوخۆیی  نلە  کادری  و  دازیار 

میان لە  نوێنەریدروستکراوە.  مەڕاسیمەکە  پشتگیری    سەرۆکی   ی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

خۆی دووپات کردەوە بۆ ئەم پڕۆژەیەو پڕۆژەکانی داهاتوو و هەروەها بەناوی سەرۆکی حکومەتی  

 ٠هەرێم دەستخۆشی لە پەرەپێدەرانی پڕۆگرامەکە کرد

 

   ( AGIR – Hifaz ) پرۆگرامی -٦

ریکەوتننامەی   پێی  رێکخراوی    (i-2022-09 )بە  و  سەالحەددین  زانکۆی  نێوان  هاوبەشی  ی 

(IFPO)   فەرەنسی )  (AGIR – Hifaz)   ۆگرامیڕپ،  ی  نێوان  لە  هاوبەشە  پڕۆگرامێکی  کە 

(  بەشی شوێنەوار  ادابکۆلێژی ئ ژی ئەندازیاری  بەشی تەالرسازی ودین /  کۆلیزانکۆی سەاڵحە

موس زانکۆی  تەالرسازی  بەشەکانی  )    ڵو  لەگەل    وئەندازیاری   )  Institut (Ifpo)شوینەوار 

français du Proche-Orient  جێکردنی .ەتی فەرەنسا هەلدەستێت بە جێباڵکە و  ی فەرەنسی 

بەشەکانی   هەردوو  لە  ساالحەدینن  زانکۆی  کاندیدی  خوارەوە  ماموستایانەی  ئەم  باسە  شایانی 

 و شوێنەوار.  تەالرسازی  ئەندازیاری

 Name Department Academic qualification 

1 Dr. Hawar Himdad Jamal Architecture Phd- Lecturer in 

Architecture 

2 Binyad Marouf 

Khaznadar 

Architecture Lecturer in Architecture 

3 Suzan Tahir Imsail Architecture Lecturer in Architecture 

4 Ansam Saleh Ali Architecture Lecturer in Architecture 

5 Lana Abubaker Ali Architecture Lecturer in Architecture 

6 Fenk Dlawar  Architecture Lecturer in Architecture 

7 Vian Sabir Architecture Assistant Lecturer 

8 Awat Latif Architecture Assistant Lecturer 

9 Sakar Othman Mustafa Archaeology  Assistant Lecturer 

10 Hawkar Ahmed 

Abdulrahman 

Archaeology  Lecturer 
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11 Nariman Khana Rahim Archaeology  Assistant Lecturer 

12 Chiman Abdulla Omer Archaeology  Assistant Lecturer 

13 Muhammed Hama 

Gharid 

Archaeology  Assistant Lecturer 

14 Khana Akram 

Muhammed 

Archaeology  Assistant Lecturer 

15 TwanaAbubakir Mamand Archaeology  Assistant Lecturer 

16 Hussein Rafeeq Hasan Archaeology  Assistant Lecturer 

هاتووە کە کۆرسی یەکەم بریتی بوو لەپێشکەش کردنی  رۆگرامە لە دوو کۆرسی خوێندن پێکئەم پ

ر لە  ی هەشت هەفتە ، چوار ڕۆژ لە هەفتەیەکدا و هەروەها دوو کاتژمێ سیمیناربە ئۆناڵین بۆ ماوە

 کۆتایی پێهات.  ٣٠/٦/٢٠٢٢دەستی پێکرد وە لە    ٢/٥/٢٠٢٢هەر ڕۆژێک . کە لە 

رێکەوتی  و لە    ەاڵی دێرینی هەولێر ئەنجامدراهاتووە لە بەشی پراکتیکی کە لە ق کۆرسی دووەم پێک

پێکرد  ٢٠٢٢/ ٩/ ١٧ مامۆ    .دەستی  وێنەی  لە  بەشێکن  خوارەوە  کاتی  ستایئەمانەی  لە    مەشقی ان 

   ی هەولێر.پراکتیکی لە قەاڵ
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 ژی ئەندازیاری  کۆلێ  وهونەریەکانی  زانستیيە  االكيچ   -: دووەم
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 مپۆزیۆميو س  ی زانستیکۆنفرانس -یەکەم: 

و  ر،ێاولەه نیدەالحەسا ۆیزانکا  وانێان ەل یدانەئااو یراسااتید ۆب  یتڵەوەودێن  یمیۆزۆمپیس  -١

(ifpoل  )نیددەالحەسا ۆیزانکا یریشانبۆر یرەنتەسا ەل ٢٠١٨ یسال  یرەبۆکتۆئ ی ١٠-٩ ە 

 ەفار یکێوازێشاوەک  کاانیەرجەخ و ەوەخاووالن ەبوو ل یتیبر  یکەرەس  یتەباب  ەچوو.ک  ەوێرەب

 .راستەناو  یالتەژهۆر  یکانەشار  یوەدانکردنەئاو  ەل  نیەال

 

ن وارشاۆ و زانکاۆی ساەاڵحەدی ژیکنۆلاۆتی تەالرساازی زانکاۆی تەڵەیۆمی نێودەوزسیمپۆ  -٢

زانکااۆی لە سااەنتەری رۆشاانبیری  ٢٠١٨ی تشاارینی یەکەماای سااالی  ١٧-١٦ر کە لە ێااهەول

 حەددین بەرێوە چوو.سەال

 

 داری شاانکۆکاانی عێاراق و ئەڵمانیاا بە بەباۆ ز ژیین کۆنفڕانسی زانساتی و تەکنەلاۆسێهەم   -٣

کۆمپانیااا ناوخۆییەکااان و ئەڵمانییەکااانی ڕێککەوتااوو لەگەڵ زانکااۆی سااەاڵحەددین کاااۆلێژی 

، بەشی یەکەمی ڕۆژی دووشەممە کهاتبووکۆنفڕانسەکە لە دوو بەش پێ  .بەڕێوەچوو  ئەندازیاری

بە  زانکااۆی ساااەاڵحەدینلە سااەنتەری ڕۆشاانبیری  ٢٠١٨ی تشاارینی دووەماای ١٩بەرواری 

 ڕاگری کاۆلێژی ئەنادازیاری و ساەرۆکدین و کی زانکۆی سەاڵحەنی بەڕێزان سەرۆئامادەبوو

و تێیدا بەڕێز سەرۆکی زانکۆی سەاڵحەددین وتااری  پێکردستیبەشەکانی کۆلێژی ئەندازیاری دە

، دواتاار کۆمپانیااا کاارایەوەو دواتاار ناااوەڕۆکی کۆنفڕانساەکە ڕوون  کردپێشکەشاا یدەساتپێکردن
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ازرگانییەکانی خۆیان و پێشکەشکردنی چەندان هەلی کار  بە نیشاندانی بابەتە ب  ساندارەکان هەڵشبە

ی ٢١ەشی دووەمی کۆنفڕانسەکە لە ڕۆژی چوارشاەممە بەرواری ب  .بۆ قوتابیانی قۆناغی چوار

لە کۆلێژی ئەندازیاری بەشی میکانیاك و میکاترۆنیاك )هاۆڵی سامینار(   ٢٠١٨تشرینی دووەمی  

 دەربااارەی چااۆنییەتی یمینارێكیئەڵمااانی ساای (DAAD)، کە تێیاادا ڕێکخااراوی بەڕێوەچااوو

مینارێکدا ی، دوای ئەوە لە چەند ساپێشکەشکردهەلی خوێندن لە زانکۆکانی ئەڵمانیا   بەدەستهێنانی

میناری یبە پێشکەشکردنی چەنادان کاورتە سا ستیانکردکۆمەڵێك ئەندازیاری ناوخۆ و ئەڵمانی دە

 دیدی ئامادەبووان.بەر    خستە  یانبەسوود و پێویست و چەندان پڕۆژەی نوێ

 

  -SU)هەولێر  -زانکۆی سەالحەدین  لە  دووەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی کۆلێژی ئەندازیاری     -٤

ICEIT 2019) کۆکردنەوەی    لەم کۆنفرانسە  ، ئامانج  بەڕێوەچوو. ٢٠١٩ی نیسانی  ١٦-١٤ەل

لەوانە ) شارستانی،    ەبوارە هەمەجۆرەکانی ئەندازیاری  قوتابیانیو    ئەندازیارانن و توێژەرا
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  تیشک دەخاتە سەرئەم کۆنفرانسە    .(، بەنداوەکانوان، ڕووپێپڕۆگرامسازیمیکانیکی، کارەبا،  

و ڕاهێنانەوە، ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتییە    توێژینەوە  و  ئەندازیاری لەڕووی پەروەردە  بواری

کانی توێژینەوەو بیرۆکە نوێیەکان و ئەزموونی گەشەپێدانی  بەدوای باڵوکردنەوەی ئەنجامە ڕەسەنە

(  -بابەتە سەرەکیەکان پیک هاتبون لە : .داکپراکتی  و  لە رووی تیۆریپراکتیکیدا دەگەڕێت  

Structural Engineering  ،Materials Engineering  ،Transportation Engineering  ،

Dam and Water Resources Engineering  ،Survey and Geomatics 

Engineering  ،Geotechnical Engineering  ،Architecture Engineering and 

Urban Design ،Interior and Landscape Design ،Energy and Power System  ،

Electronics, Control, Signals, and Systems  ،Computer and Software 

Engineering  ،Communication Engineering  ،Mechanical and Mechatronic 

Engineering ،Industrial and Manufacturing Engineering, Renewable Energy 

Systems  ،Chemical Engineering  ،Petroleum Engineering  ،Environment and 

Green Technologies  ،Engineering Management  

 

 

بە ئامادەبوونی یاریدەدەری راگری کۆلێژ و سەرۆکی بەشی    ٧/١٠/٢٠١٩دووشەممە  رۆژی    -٥

تەالرسازی و بەڕێوەبەرانی گشتی لە وەزارەتی خوێنادنی باااڵ و چەنادین بەرپرسای حکاومی و 

ساایمپۆزیۆمی نێااودەوڵەتی بە ناونیشااانی )بەرەو ئاسااۆیێکی نااوێ بااۆ  ،مامۆسااتایان و قوتابیااان

تی لە هەرێماای کوردسااتان و رۆڵاای تەالرسااازی لەم بااوارەدا( پەرەپێاادانی کەرتاای تەندروساا

بەڕێوەچوو. ئەم سیمپۆزیۆمە لە الیەن بەشی تەالرسازیەوە رێکخرابوو بۆ بەڕێازان پرۆفیساۆر 

ئاالن دیالنی و پرۆفیسۆر پۆل باراک و ئەنادازیاری تەالرسااز نادیاا تۆبیاا، لێاژنەی رێکاخەری 

الدین یاسین و م. سوزان طاهر و م. فێنک دالوەر و  لە پ.ی.د.صالح  نسیمپۆزیۆمەکە بریتی بوو

م. زینب قاسم و ئەندازیاری تەالرسااز ماحەمەد سایامەند. هەریەک لە میواناانی سایمپۆزیۆمەکە 

سیمینارێکی تێروتەسەلیان لە سەر بابەتی سیمپۆزیۆمەکە پێشکەش کرد و لە کۆتاییشدا بڕوانامەی  

انکاۆ لە الیەن سااەرۆکی بەشای تەالرسااازیەوە ساوپاس و پێازانین و دیاااری بەڕێاز سااەرۆکی ز

 پێشکەش بە میوانانی بەشداربووی سیمپۆزیۆمەکە کرا.
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می نێوان  ۆچوارەمین سیمپۆزی  ،لە سەنتەری رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی زانكۆی سەاڵحەدین  -٦

 .زانكۆی سەاڵحەدین و زانكۆی فرایبێرگ بەڕێوەچوو

رۆژانی   كۆمەاڵیەتی    ١١/٢٠١٩/ ٢٥-٢٤لە  و  رۆشنبیری  سەنتەری  لە  بیركار  كۆچەر  لە هۆڵی 

سیمپۆز چوارەمین  سەاڵحەدین،  و  یۆزانكۆی  سەاڵحەدین  زانكۆی  ئەندازیاری  كۆلێژی  نێوان  می 

سیمپۆزیەمە   لەو  زانستی  توێژینەوەی  چەندین  كە  بەڕێوەچوو،  ئەڵمانی  فرایبێرگی  زانكۆی 

 پێشکەشکران.
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کااۆلێژی ئەنادازیاری لە زانکااۆی سااەاڵحەدین بە  ٧/٣/٢٠٢٢دووشاەممە رێکەوتاای رۆژی  -٧

هەماهەنگی لەگەڵ کۆلێژی ئەندازیاری لە زانکۆی دهۆک سیمپۆزیۆمێکی نێودەوڵەتیان بەست لە 

ژێر ناونیشانی )پارێزگاریکردنی سەرچاوەکانی ئاو و مەترسیەکانی الفااو : بەرەنگااریکردن و 

بوونی بەڕێز پارێزگاری هەولێر و بەڕێزان راوێژکاران و بەڕێوەبەرە چارەسەرەکان( بە ئامادە

گشااتیەکانی وەزارەتاای خوێناادنی بااااڵ و تااوێژینەوەی زانسااتی و بەڕێاازان سااەرۆکی زانکااۆی 

سەاڵحەدین و زانکۆی دهۆک و راگری کۆلێژ و یاریدەدەری راگر و وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتیە  

کارگێڕی کۆلێژ و مامۆستایان و قوتابیان. لەم سیمپۆزیۆمەدا  پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم و 

ەن کەسانی پسپۆر و چەندین سیمیناری زانستی دەربارەی تەوەری سەرەکی سیمپۆزیۆمەکە لە الی

کران و گفتوگۆیەکی تێر و تەسەڵ دەربارەی باابەتە پێشکەشاکراوەکان لە الیەن شارەزا پێشکەش

ێاز )پ.د. داناا خادر مولاود( ساەرۆکی بەشای ئەنادازیاری ئامادەبوانەوە کارا. شاایانی باساە بەڕ

شارستانی لە زانکۆی سەاڵحەدین سەرۆکی لیژنەی بەڕێوەبردنی سایمپۆزیۆمەکە باوو و بەڕێاز 

)پ.ی.د. جێمس حسدۆ( راگری کاۆلێژی ئەنادازیاری لە زانکاۆی دهاۆک هاوساەرۆکی لیاژنەی 

 .بەڕێوەبردنی سیمپۆزیۆمەکە بوو
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رۆژانی    -٨ لە    ٢٠٢٢/ ٢٩/٨و    ٢٨/٨/٢٠٢٢لە  پرۆسێس  بۆلۆنیا  زانستى  کۆنفرانسى  یەکەمین 

 ٠هەولێر بەسترا

مین كۆنفرانسی  كە رێمی كوردستان، یە تی هە ی زانستی حكومە وهتی خوێندنی بااڵ و توێژینە زارهوه 

جیاجیاکانی بۆڵۆنیا پرۆسێس لە هەرێمى  زانستى بەمەبەستى پێداچونەوە و هەڵسەنگاندن بۆ ڕەهەندە 

 ٠نجامدا، بە بەشدارى پسپۆڕە نیشتمانى و نێودەوڵەتییەکانکوردستان ئە

، بۆ پێداچونەوە و هەڵسەنگاندن بوو بۆ ڕەهەندە جیاجیاکانی بۆڵۆنیا پڕۆسێس   م كۆنفرانسە ئامانج لە 

ئاڵنگارییەکانی و  گرفت  زانستی  دیبەیتی  و  گفتوگۆ  ڕێگەی  لە  پرۆسەیە    ئەوەی  ئەم  بەردەم 

دەستنیشان بكرێت و رێکار و نەخشەڕێگای گونجاو بۆ چارەسەرکردنیان دیاری بكرێن، کە ماوەی  

ن وەزیرى خوێندنى بااڵ و  الیە ند وتارێك لە چە   لەحەوت ساڵە بڕیاری جێبەجێکردنی دراوە. جگە 

شت دا هە كە دو رۆژی كۆنفرانسە   یماوه ، لەم بواره تی ئە وڵەتوێژینەوەى زانستى و پسپۆڕانی نێوده 

پانێل پێشکەشکرا کە بەڕێز )پ.د.نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژ لە یەکەم پانێلدا بەشداری کرد،  

 ٠هەروەها بەڕێز )پ.ی.د. جیهان محمد فتاح( لە پانێڵێکی تر بەشداری کرد

ئە وشداربوبە  گفتوگۆی  سە ان  بەباره كادیمی  بابە چە   ت  پە ندین  بە ه یوتی  نگاندنی  ڵسە هە  ست 

كۆتاییشدا    رێمی كوردستان کرد و لە زانكۆكانی هە   جێكردنی بۆڵۆنیا پڕۆسێس لە كانی جێبە نگاوههە 

 تاوتوێ کرا.  كەكانی كۆنفرانسەنجام و راسپاردهئە
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 ئەندازیاریی بەشەکانی کۆلێژی  ڵو پەرەپێدانی قوتابیانی کۆتا سا  یۆمی راهێنانزسیمپۆ  -٩

رێکەوتی    سێشەممە  بە    ٢٠٢٢/ ١٥/١١رۆژی  سەاڵحەدین  زانکۆی  لە  ئەندازیاری  کۆلێژی 

و   کۆمپانیا  و  وەزارەت  چەندین  نوێنەری  و  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی  لەگەڵ  هەماهەنگی 

( ناونیشانی  ژێر  لە  بەست  نێودەوڵەتیان  بەرەو  سیمپۆزیۆمێکی  بۆ  راهێنانی قوتابیان  و  مەشقکردن 

پەرەپێدانیان و  و  پیشخستن  راوێژکاران  بەڕێزان  و  هەولێر  پارێزگاری  بەڕێز  ئامادەبوونی  بە   )

بەڕێوەبەرە گشتیەکانی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی و بەڕێزان سەرۆکی زانکۆی  

 ێم.سەاڵحەدین راگری کۆلێژ و یاریدەدەری راگر بەڕێوەبەرایەتیە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەر

لە الیەن کەسانی پسپۆر و شارەزا پێشکەش  کە  دوو تەوەری سەرەکی پێکهاتوە لە ەم سیمپۆزیۆمەئ 

و گفتوگۆیەکی تێر و تەسەڵ دەربارەی بابەتە پێشکەشکراوەکان لە الیەن ئامادەبوانەوە کرا.    کران

لە    رێکخەری ئەم سیمپۆزیۆمە بوو وە    )پ.د.نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژ  شایانی باسە بەڕێز

ی  بەشی ئەندازیاری شارستانی لە زانکۆماموستا لە  (  عمر قرنی)پ.د. یەکەم پانێلدا بەشداری کرد  

 .سەاڵحەدین سەرۆکی لیژنەی بەڕێوەبردنی سیمپۆزیۆمەکە بوو  
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-  

 وۆرکشۆپ  -دووەم:

سێ وۆرکشۆپ لە الیەن بەڕێاز )پ.ی.د. ناژاد احماد  ٢٠١٩ /٩/ ٢٦- ٢٥- ٢٤لە رۆژانی     -١

حسااین( بااۆ مامۆسااتایانی قۆناااغی یەکەماای بەشااە زانسااتیەکانی کااۆلێژ ئەنجاماادرا بە مەبەسااتی 

کە بڕیار    بۆڵۆنیا روونکردنەوەی گرنگترین رێنمایی و ووردەکاریەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی  

جێبەجێی بکات.    ٢٠٢٠_٢٠١٩ساڵی خوێندنی    وایە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەدین بۆ

لەم زنجیرە وۆرکشۆپەدا کە هەر رۆژێک بۆ چەند بەشێک دیاریکرابوو گفتوگۆ لەسەر الیەنەکانی  

کرا و چەندین پرسیار سەبارەت بەم سیستەمە ئاراستەی بەڕێز راگری کۆلێژ کرا    بۆڵۆنیاسیستەمی  

 لە الیەن مامۆستایانی ئامادە بووەوە.
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وۆرکشااااۆپێک سااااەبارەت بە رێنماییەکااااانی  ٤/١١/٢٠١٩و  ٣/١١/٢٠١٩لە رۆژاناااای  -٢

لە کۆلێژی ئەندازیاری بەڕێوەچاوو. لەم وۆرکشاۆپەدا کە تیایادا   بۆڵۆنیاجێبەجێکردنی سیستەمی  

ری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری زانستی و بەڕێوەبەرە  ەسەرۆکی زانکۆی سەاڵحەدین و یاریدەد

گشااتیەکانی وەزارەتاای خوێناادنی بااااڵ و مامۆسااتایانی میااوان لە زانکااۆی فرایبێرگاای ئەڵمااانی و 

راگرەکانی کۆلێژی ئەندازیاری لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و راگر و یاریدەدەری راگر و 

کۆی سەاڵحەدین ئامادەبوون، لە چەند تەوەرێکدا  سەرۆک بەشەکان و مامۆستایانی کۆلێژەکانی زان

باااااااااس لە ووردەکاااااااااری 

جێبەجێکردناااای سیسااااتەمی 

کاااارا و گفتوگااااۆی  بۆڵۆنیااااا

تێروتەسااەڵی لەبااارەوە کاارا. 

شاااااایانی باساااااە کاااااۆلێژی 

ئەنااااادازیاری لە زانکاااااۆی 

  بۆڵۆنیا سەاڵحەدین سیستەمی  

جێبەجااێ دەکااات بااۆ ساااڵی 

، لە ٢٠٢٠_٢٠١٩خوێنادنی 

 کۆتاییشااااااادا بڕواناااااااامەی

رێزلێناااان لە الیەن راگاااری 

کاااااااااااااااۆلێژەوە درایە ئەو 

بەڕێااازانەی کە بابەتیاااان لە 

 وۆرکشۆپەکە پێشکەش کرد.
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احمد    -٣ بەرێز)پ.د.نژاد 

کۆلێژی    حسێن( راگری 

شۆپێکی بۆ  ئەندازیاری وۆرک

بەشەکان   سەرۆک 

  ئەنجامدا   ومامۆستایانی کۆلێژ

گفتوگۆ دەربارەی  بۆ  کردن 

لە   خوێندن  پرۆگرامەکانی 

لەرۆژانی   بۆلۆنیا.  سیستەمی 

کە ماوەی    ٢٩/٥/٢٠٢٢و ٢٥

 دوو رۆژی خایاند.
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 سيميناری زانستی -يەم:ێس  

بە ئامادەبوونی )م.بنیاد معروف خەزنەدار (یاریدەدەری    ٢٣/١٠/٢٠١٩رۆژی چوارشەممە    -١

راگر و ژمارەیێک لە مامۆستایان و قوتابیانی کۆلێژ سیمینارێک لە الیەن بەڕێز )بۆتان رساول( 

ئەندامی ئەلومنای کوردستانی بۆ زەماالتی چیڤنینگ کە خۆشی یەکێک بووە لە سوودمەندانی ئەم  

ەیە پێشکەشااکرا سااەبارەت بە زەماااالتی چیڤنینگای بەریتااانی کە سااااڵنە لە الیەن وواڵتاای زەماال

بەریتانیاوە بۆ کۆمەڵێاک لە ئارەزومەنادانی خوێنادنی باااڵ لە هەماوو جیهاان باڵودەکارێتەوە. لە 

بەم  سەرەتادا یاریدەدەری راگر ووتەیێکی پێشکەش کرد ئینجا سیمینارەکە پێشکەش کرا سەبارەت  

ە و مەرجەکانی پێشکەشکردن و  زەمالەی

کردن و لە کۆتاییاادا چااۆنیەتی پێشکەشاا

گفتوگۆ لە سەر بابەتەکە کارا و چەنادین 

لێارەدا  پرسیار ئاراستەی میوانەکە کارا.

بە پێویسااااتی دەزانااااین وەک کااااۆلێژی 
ئەنااادازیاری باسااای رۆڵااای بەرچااااوی 

ساااااەنتەری بەکارخساااااتن بکەیااااان لە 

سااەرۆکایەتی زانکااۆی سااەاڵحەدین بە 

تاااااایبەتی )م.ئااااااوات ساااااعدی( باااااۆ 

هەماهەنگیاااااان باااااۆ ئەنجامااااادانی ئەم 

 سیمینارە.

 

رۆژانی   -٢ یەکەمی٣١و ٣٠و٢٩و٢٨لە  تشرینی  الیەن    ٢٠١٩  ی  لە  سیمینار  زنجیرەیێک 

خەزنەدار(   معروف  بەڕێز)م.بنیاد 

بۆ قوتابیانی   کۆلێژ  راگری  یاریدەدەری 

زانستیەکانی   بەشە  یەکەمی  قۆناغی 

روونکردنەوەی   بۆ  ئەنجامدرا  کۆلێژ 

سیستەمی   جێبەجێکردنی  رێنماییەکانی 

زانکۆی    بۆڵۆنیا ئەندازیاری  کۆلێژی  لە 

خوێندنی   ساڵی  بۆ  سەاڵحەدین 

سیمینارەکاندا    ٢٠٢٠ـ٢٠١٩ کۆتایی  لە 

بابەتەکە   دەربارەی  پرسیار  کۆمەڵێک 

و   دەکرا  راگر  یاریدەدەری  ئاراستەی 

 گفتوگۆی لەبارەوە دەکرا.

 

بە بە   -٣ سشمیلینغ  بنجامین  ریکخراوی  بە ریوه ریز  بئەی  (DAAD)ری  التی روژهە   ۆلمانی 

ژی  رۆلە    زانکۆشنبیری  رۆری  نتە ر بیرکار لە سە چە کۆ ی  هۆڵلە    تیتایبە   ێکینار است سیمیڕناوه 
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دین و  حە اڵنگی نیوان زانکوی سە هە مال هە سا١٢ی  نە بۆبە  نجامدا  ئە   ٢٨/٣وتی  ممە ریکە دوو شە 

سە ێر خستە  تیشکی  و  ناوبراو  کاروچاالکیە کخراوی  گرنکترین   رر  لە  ێکانی  ناوبراو  کخراوی 

داهاتوودا   لە  و  مکرهاوکاری  بۆرابردوو  و  قوتابیان  بدنی  کوردستان  زانکوکانی    ۆ اموستایانی 

 ٠مانیاڵی زانستی لە زانکوکانی ئەوهنەنانی هاوکاری دارایی بو خویندن و تویژیێهستدهبە

هینانی  ستبە ده   بۆگا و بوار  ێت و ررفە ک دهڵێمە ۆر کزیان تیشکی خستە سە ێردا، بەم سیمیناره لە

دارا مە ی هاوکاری  بە  خویندنی  بە ی  تو  بااڵستی  کاری  خود  زانکوه ژینە ێیا  لە  زانستی  کانی  ۆی 

سیمیناره لە   ،مانیاڵئە  سە ێربە   دام  خستە  تیشکی  ده ڵێکۆمە ر  زیان  ررفە ک  و  بوار  ێت  و    بە   بۆ گا 

دارایستده  هاوکاری  مە   یهینانی  خوبەبە  تو   بااڵندنی  ێستی  کاری  خود  لە  وهژینە ێیا  زانستی  ی 

 ٠مانیاڵئەکانی  ۆکزان

ری ئوفیسی ریکخراوی داد لە کوردستان  بە ریوه ری خاتوو جوان خالص بە زیان بە یاوه ڕێپاشان بە 

 یتاقیگە  ەوەیکردنرسەنیکیان کرد بو بەۆندازیاری  میکانیک و میکاتری ئەشردانی بەسە

CNC – 

Spectro – 

ئە  تاقیگە کە  دوو  داد  م  ریکخراوی  هاوکاری  بە  چە دامە یە  ئامزراون و  ئە ێندین  تاقیری  لە    گانەم 

 .نوانو دیاری ئە  دابینکراونوه  هکخراوی دادێی رگەێر

 

 

 -لە سەنتەری رۆشانبیری زانکاۆی ساەاڵحەدین  ١٦/٦/٢٠٢٢رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی   -٤

هەولێار، بە ئاماادەبوونی )پ.د. مصاطفی صاابر( یاریادەدەری ساەرۆکی زانکاۆ باۆ کاروباااری 

زانستی و خوێندنی بااڵ و )م. بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری راگر و )پ.ی.د. سەالحەدین یاسین( 

سازی و ئەندام پەرلەمان و بەرپرسانی حکومی و مامۆستایان و قوتابیاان، سەرۆکی بەشی تەالر

سیمینارێک بۆ ئەندازیاری تەالرساز )پ.د. ئاالن دیالنی( دامەزرێنەری )ئەکادیمیای نێودەوڵەتی  

بۆ دیزاین و تەندروستی لە ستۆکهۆڵم، سوید( لە ژێار ناونیشاانی )گەڕان بە دوای کۆمەڵگاایەکی 

نیک لە کوردساتان( بەڕێوەچاوو. کە تیایادا تیشاکی خساتە ساەر تیاۆری و تەندروست ساالوتۆجی

بیرۆکەی سالوتۆجینیک کە لە ئێستادا لە زۆر وواڵتانی جیهان کاری لە سەر دەکەن بۆ بنیادنانی 

کۆمەڵگای تەندروست و چۆنیەتی سوود وەرگرتن لەم ئەزموونانە کە خودی توێژەر رۆڵی هەبووە  
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ی وواڵتاااانی دونیااا باااۆ ئەوەی کوردسااتانیش هەنگااااو بناااێ بەرەو لە دامەزراناادنیان لە زۆربە

کۆمەڵگایێکی تەندروست، دواتر لە الیەن ئامادەبووانەوە گفتوگۆیێکی تێروتەسەڵ دەربارەی بابەتی  

 سیمینارەکە کرا.

 

 

بەشااای تەالرساااازی لە کاااۆلێژی ئەنااادازیاری  ٢٥/١/٢٠٢٢رۆژی سێشاااەممە رێکەوتااای  -٥

سەنتەری رۆشنبیری زانکۆ لە ژێر ناونیشانی )تەالرساز لە نێوان کاری ئەکادیمی  کۆڕبەندێکی لە 

و کاری پیشەیی( رێکخست. سەرەتا سیمینار و پیشانگایێک بۆ کارەکانی تەالرساز )د.لؤی علاي 

الجبااور ( بەڕێوەچااوو، ساایمینارەکە لە ژێاار ناونیشااانی )تەالرسااازی پێاای گااوتم: ئەزمااوونی 

پانێڵێک بە سەرپەرشتی )پ.ی.د. صالح الدین یاسین باپیر( و )پ.ی.د.   ئەکادیمیەک( بوو. پاشان

فارس علي مصطفی( و )پ.ی.د. حامد ترکي هیکل( بەڕێوەچوو. شایانی باسە لیژنەی رێکخستنی  

لە )پ.ی.د. حساین علاي حساین( و )م. ساوزان طااهر اساماعیل( و )م.ی.  نکۆڕبەند بریتی بوو

ات لطیف قادر(. ئەمەو ژماارەیێکی بەرچااو لە مامۆساتایان و کارزان عبدللا شفیع( و )م.ی. ئاو

 تەالرسازان و قوتابیان ئامادەی ئەم کۆڕبەندە بوون.
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 لچاالکی ئەکادیمی و کردنەوەی خو -چوارەم: 

و   بۆ کاارو چااالکی  پێشانگای تەالرسازی  -١

پاااارۆژە بەناوبانگەکااااانی نااااۆژەنکردنەوەی 

تەالرسااازە بەناوبانگەکااانی  و شااوێنەوارەکان

 .داجیهان لەم بوارە

 

 

بۆ ساڵی دووەم لەسەر یەک دووەمین ڤێستیڤاڵی پێشبڕکێی ڕۆبۆتیک بە  ٤/٢٠١٩/ ١٦بەرواری  -٢

پڕۆفیساۆر)د. احماد دزەیای( و ئامادەبوونی هەریەک لە بەڕێزان ساەرۆکی زانکاۆی ساەاڵحەددین 

ن( سایتی کوردساتان و )د. ناژاد احماد حمامۆستا )احمد کانی( بەرپرسی لقی دووی پارتی دیموکرا

بەش و  ر(یاریاادەدەری ڕاگاار وچەناادین سااەرۆکڕاگاری کااۆلێژی ئەناادازیاری و)م.بنیاااد خەزنەدا

 مامۆستایانی کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەددین بەڕێوەچوو.

بەشااداربوو پڕۆژەکانیااان پێشکەشااکرد و لە الیەن لێژنەیەکاای دادوەری تااایبەت  ٢٠ لەسااەرەتادا

کەپێکهاتبون لەبەڕێزان )د.ئیدریس حمەخان(و)د.دلێر حسن(و)د.موید یوسف(بە ڕۆبۆتیک و لەسەر  

 جیهانی پڕۆژەکانیان هەڵسەنگێندرا و براوەکان ڕاگەیێندران.  پێوەرێکی ستانداردی  دچەن

براوەی یەکەم : هارون حکیم قوتابی قۆناغی چوار لە بەشی میکانیک و میکاتڕۆنیک / بە پڕۆژەی       

RC Air Plane  

 Dلە بەشی میکانیک و میکاتڕۆنیک / بە پڕۆژەی  سێبراوەی دووەم: دارا جەبار قوتابی قۆناغی 

Printبااۆ مۆبایاال هۆنااۆر ایەنی باسااە ئەم فێسااتیڤاڵە بە سپۆنسااەری کرمااانج کۆنسترەکشاان و ، شاا

                                                                            .ش بە براوەکان کرد  ەکشبەڕێوەبران و خەاڵتی گەورەیان پێ
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بە ئاماادەبوونی یاریادەدەرانی ساەرۆکی زانکاۆ باۆ  ٣٠/٦/٢٠١٩روزى یەکشەممە رێکەوتای   -٣

کاروباری کارگێڕی و زانستی و قوتابیان و راگری کاۆلێژ و یاریادەدەری راگار و چەناد ساەرۆک 

بەشااێک و یاریاادەدەری کونسااوڵی ئەڵمانیااا لە هەولێاار و چەناادین بەرپرساای حیزباای و حکااومی و 

ئۆتۆمبێل لە کۆلێژی ئەندازیاری کرایەوە کە   ژمارەیێک لە مامۆستایان و قوتابیان، تاقیگەی پشکنینی

 .بە شێوەیێکی زانستی و لە الیەن کادیری پسپۆرەوە پشکنین بۆ ئۆتۆمبێل ئەنجام دەدەن
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بە ئاماادەبوونی یاریادەدەرانی ساەرۆکی زانکاۆ باۆ  ٣٠/٦/٢٠١٩روزى یەکشەممە رێکەوتای   -٤

کاروباری کارگێڕی و زانستی و قوتابیان و راگری کاۆلێژ و یاریادەدەری راگار و چەناد ساەرۆک 

 ١٠بەشێک وچەندین بەرپرسی حیزبی و حکومی و یاریدەدەری کونسوڵی ئەڵمانیا لە هەولێر یادی 

انکاۆی ساەاڵحەدین و بەشای میکانیاک لە پرۆگرامی هاوبەشی نێوان بەشای میکانیاک لە ز  ەیساڵ

زانکۆی فرایبێرگی ئەڵمانیا کاردەوە. لە مەراسایمەکەدا ووتااری یاریادەدەری ساەرۆکی زانکاۆ باۆ 

کاروباری کارگێڕی و راگری کۆلێژ خوێندرایەوە. ئینجا پریزینتێیشانێک ساەبارەت بەم پرۆگارامە 

 و.هاوبەشە خرایە رو
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ری هەڵساا بە کاردنەوەی کۆلێژی ئەنادازیالە بەشی تەالرسازی  ٢/٢٠١٩/ ٢٣-٢٢لە رۆژانی   -٥

انیای کرماانج الیەن کۆمپ لەۆژەکانی قوتابیانی بەشی تەالرسازی، ئەم پێشانگایە ڕپ  بۆ  پێشانگایەک

و ساەرۆکی  و یاریادەدەری راگار ژی ئەنادازیاریێسپۆنسەری بۆ کرا ، بە ئامادە بونی راگری کۆل

 ( کرایەوە.ڵی )فامیلی مۆڵان و کەسانی تر لە هۆبەشی تەالرسازی و قوتابی

 

 

ی پەرەپێاااادانی خوێناااادنی سااااەردانی لێااااژنە -٦

لە زانکۆکانی هەرێمای کوردساتان باۆ   ئەندازیاری

زانکۆکاااانی واڵتااای فینالناااد بە مەبەساااتی ساااوود 

 زانکۆکانی واڵتی فینالند.ئەزموونی  وەرگرتن لە 
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کۆلێژی ئەندازیاری لەمانگی شوباتەوە لەڕێگەی دوو لێژنەوە.لێژنەی پرۆسەی بۆلۆنیاو لێژنەی    -٧

 ٠ئامادەکاری بۆ خوێندنی ئۆناڵین لە ئەگەری وەستانی دەوامموودڵ دەستی کردووە بە  

سەبارەت بەپرۆسەی بۆلۆنیا کە بۆ قۆناغی یەکەم پەیڕەو دەکرێات لەساەرەتای سیمیساتەری دووەم 

هەموو پرۆسەکە بوو بە ئەلیکترۆنی وهەرچەندە قوتابی وانەکانی لەپۆل وەردەگرێت بەاڵم هەماوو 

ئەوکااارانەی کەپەیوەناادیان بە مامۆسااتاو قوتااابی هەبااووە بە ئەلیکترۆناای ئەرکەکااان وهەروەهااا 

کرابوو،لەسیستەمی کۆرسات وسااڵنە مامۆستایان لەکۆلێژی ئەندازیاری سیساتەمی ماوودڵ بەکاار 

دێانن، دوای ئامادەکاااری تەواو وانەکاان بەشااێوەی ڤیادیۆ ئامااادەکراوە ولەگەڵ ئەرکەکاان دەدرێاانە 

هێنانی کەبەشێوەی ڤیادیۆ لەگەڵ چۆنیەتی بەکار ێکدنی ئۆناڵین پڕۆگراممەبەستی خوێنبە٠قوتابیان

ئامااااادەکراوە خااااراوەتە 

بەردەسااااااتی هەمااااااوو 

مامۆستایان وڕۆژی پێنچ  

شااااااااااااااااااااااااااااااەمە 

 ٢٠٢٠⁄٣⁄١٩ڕێکەوتاااای

یەکەم تااااااااقیکردنەوەی 

لەسااااااەر ئەنجاماااااادرا 

لە) ( قوتاابی ٧٠کەزیاتر 

تێیاادا بەشااداربوون . ئەم 

تاااااااااقیکردنەوە لەالیەن 

ی بڕیاااااااردەری بەشاااااا

لەکاتی    ٠پڕۆگرامسازی )م.سلڤا حکمت( بەپێشکەش کردنی وانەیەک بەسەرکەوتووی بەڕێووەچوو 
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هەموو ئامادەکاریەکان تەواو بووە باۆ پێادانی وانەکاان  ٢٠٢٠⁄٤⁄١درێژکردنەوەی پشوو بۆ دوایی 

وئەرکەکانی قوتابی بەڕێگاای سیساتەمی ئەلیکترۆنای وماوودڵ وبەشاداری ڕاساتەوخۆی قوتابیاان 

 ٠لەوانەکانیان لەگەل مامۆستاکانیان بەخشتەیەکی دیاری کراو بەڕێگای پڕۆگرامی زووم  

جێگای ئاماژەیە لەسەرەتای پڕۆسێساەکە بەڕێگاای چەنادین گروپای ڤاایبەر کەڕاساتەوخۆ لەالیەن 

و بەڕێازان بەرپرسای پرۆساەی  ڕاگری کۆلێژ پڕۆفیسۆر)د.نژاد احمد حسێن( سەرپەرشتی دەکارا

ۆر)د.محمد عبدالباقی( و بەرپرسی ئایتی ولێژنەی موودڵی کاۆلێژ بەڕێز)م.ماروان بۆڵۆنیاو پڕۆفیس

هەروەهاا ٠م کارا ەعزیز( تێیدا بەشدار بوون هەموو ئامادەکاریەکاان بۆمامۆساتایانی کاۆلێژ فەراه

بەرێزان سەرۆک وبریاردەری بەشەکان ولێژنەکانی بۆلۆنیاو موودڵ وئایتی ونوێنەرایەتی قوتابیانی  

ی بەدواداچوونی کارەکان وچارەسەری گرفتەکانی تایبەت ڵماوەیە بەڕۆژو بەشەو سەرقا  ژ لەمکۆلێ

 بەمامۆستایان وقوتابیان بوون.

یاریادەدەری  ەتتاارئاماادەبوونی پ.د.مساتەفا ع بە ١٥/١٠/٢٠٢٠رۆژی پێنچ شەمە رێکەوتی  -٨ 

پ.د.نژاد احمد حسێن راگری کۆلێژی ئەندازیاری ومامۆستا   و  سەرۆکی زانکۆ بۆکاروباری زانستی

بنیاااد خەزنەدار یاریاادەدەری راگاار و مامۆسااتا ماااردین عباادللا ب.ئااایتی زانکااۆی سااەالحەدین و 

ی اضال توفیاق ساەرۆکد.موید بطرس سەرۆکی بەشی پرۆگرمسازی و د.ف و  ب.ئەکادیمیای هواوی

بەسەر ئەو قوتابیانەی کە لە خولی هواوی بەشاداریان کردباوو. ئەم  ادابەشکر تاڵبەشی کارەبا خە

( قوتاابی لەهەردوو کاۆلێژی ئەنادازیاری ٧( رۆژ تیایادا)٥خولە بەشێوەی ئۆنالین بوو بۆ مااوەی)

ەنی  شای ٠پلەی زۆرباشیان بەدەستهێناوە لەخولەکە  و  ،وکۆلێژی زانست بەشداری خولەکەیان کردبوو

باسە یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری زانستی لە وتەیەکدا باسی توانا بەرزەکانی قوتابیانی  

ن و ئاساتی زانساتی قوتابیاانی زانکاۆی وزانکۆی بەگشتی کرد کە هەردەم لەخولەکاندا ساەرکەوتو

 .لەکۆتاییدا دەست خۆشی لێکردنو ندایە  وسەالحەدین لە بەرز بو
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رێکەوتی  رۆژی    -٩ کالری(سەرۆکی  ئاماده بە   ١١/٢٠٢٠/ ١٦دووشەممە  حسێن  )د.محمد  بوونى 

باالونوێنە  خوێندنی  وەزارەتی  جۆری  ودلنیایی  سەرپەرشتی  وه دەزگای  و  رى  بااڵ  خوێندنى  زیری 

وسە وهتوێژینە  زانستى  سە ى  زانكۆى  و)د.مصطفی  الحە رۆكى  سەعید  فتاح  دین)پ.د.جوهەر 

سە عطار(یاریده  كۆلیژى    رۆكىرى  حسێن(راگرى  احمد  )پ.د.نژاد  و  زانستى  كاروبارى  بۆ  زانكۆ 

وانى و  شى فرۆكە رۆكى بە سە   (عگاب   و )د.عاید   راگر یاریدەدەری    )م.بنیاد خەزنەدار( و ندازیارىئە 

بە  لەشى فرۆكە مامۆستایان،  ئە وانى  كرایە كۆلیژى  ئەوه ندازیارى  بە،  یە   شە م  جارى  ر سە لە  مە كەبۆ 

 .وهكرێتەئاستى زانكۆكانى كوردستاندا ده

ئە  وه بۆ  قوتابى  گرێ،  ردهمساڵیش 

هەوه یەمباره لە یە ش  ك ر 

وه نوێنە لە خوێندنى  زاره رى  تى 

سە  پشتگیرى  بااڵو  زانكۆ  رۆكى 

ئە  بۆ  بە خۆیان  و  ده  شە م  ربڕى 

لە  خواست  ببێتە هیوایان   داهاتوودا 

بۆ   وپێشبردنى  ره بە هۆكارێك 

كوردستان  خانە فرۆكە  كانى 

 .وهكەموو روویەهەلە

 

رێکەوتی      -١٠ دووشەمە  حسێن کالری( سەرۆکی    ٢٠٢٠/ ١٦/١١رۆژی  )د.محمد  بەئامادەبوونی 

ونوێنەری   زانستی  باالوتوێژینەوەی  خوێندنی  وەزارەتی  جۆری  سەرپەرشتیارودلنیایی  دەزگای 

وهەر فتاح سەعید(سەرۆکی زانکۆی سەالحەدین و)پ.د.نژاد احمد  وەزیری خوێندنی باالو )پ.د.جە

بۆ   زانکۆ  سەرۆکی  یاریدەدەری  عطار(  و)پ.د.مصطفی  ئەندازیاری  کۆلێژی  راگری  حسێن( 

بنیاد   )م.  و  زانستی  کاروباری 

یاریدەدەر و  خەزنەدار(  راگر  ی 

یای  ۆژلەن ەک)م.ماردین عبدللا( ب.ت

وئامار بەڕێوەبەری  و    زانیاری 

لەزانک هواوی  ۆی  ئەکادیمیای 

عباس(   و)د.رافد  سەالحەدین 

گشتی  بەڕێوەبەری    یاریدەدەری 

ه رى نتە سە ،  واویە کۆمپانیای 

ئەندازیاری  بە لە   واوىهە  شى 

وئینفۆرماتیکس   لە  پرۆگرامسازى 

ئە  و ،  وه كرایە ندازیارى  كۆلیژى 

لە چە  وتار  نوێنە الیەندین  رى ن 

رۆكى  ى بااڵ و سە تى خوێندنزارهوه 
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یاریده  و  بە زانكۆ  هە بە ڕێوه رى  كۆمپانیاى  خوێندرایە رى  هەوه واوى  جە ،  لە مووان  و ره بە ختیان 

ئینتە  بوارى  كرده پێشبردنى  هە نێوه لە   وه رنێت  كوردستانندى  زانكۆكانى  باره لە ٠موو  پ.د. وه یەم  ش 

وڵى هە ى بە و تیایدا ئاماژه   وه دینى خوێنده الحە سە تى زانكۆى  رۆكایە عید وتارى سە تاح سە ر فە وهە جە 

قوتابیان   و  جە   کردمامۆستایان  زانكۆ،  پێشخستنى  لە بۆ  كە وهكرده   وه ختیشى  هە   ،  واوى  كۆمپانیاى 

جیهان   وره گە لە  كێكەیە  بیرۆكە   كۆمپانیاكانى  كردنە و  ئەوه ى  سە ى  داوه ره نتەم  لە  ى   وه پارساڵە و 

 .نجامداوهێشبڕكێ ئەندین پچە

 

 سێ زانکۆ لە دوو خولی ئۆناڵین بەشدار دەبن    -١١

ئۆنالن   خولی  دوو  زانکۆ،  پالندانانی    –سێ  داتوانرێت  چۆن  تایبەت:  پراکتیکی  ئەرکێکی  و 

پێکەوە فێر بکریت ئەگەر    Additive Manufacturingبەرهەمهێنان بۆ بەرهەمهێنانی زیادەکراو  

کۆبوونەوانەدا   لەم  هەبیت؟  زیادەی  بەرهامهینانی  جیاوازی  تەکنۆلۆژیای  هاوبەش  زانکۆیەکی  هەر 

وەک  ی.د. محمد طاهر محمد سعید  کۆلێژی ئەندازیاری و پ.  بەریزان پ.د.نەژاد احمد وەک راگری 

ع پ.ی.د.  و  ومیکاترۆنیک  میکانیک  بەشی  رێکخراوی  سەرۆکی  رێکخەری   وەک  علی  بدالقادر 

DAAD  بەشدار بوو 

 TUلەم کۆبونەوانەدا ئاماژە بە هاوکاری نێو دەوالتی درا لە نیوان خوێندکاران و توێژەرانی زانکۆی 

Bergakodemie Freiberg    هەولێر، عیراق( لە پرۆژەی دیجیتالکردنی  و زانکۆی سەالحەددین(

 دابین دەکرێت بۆ وانەووتنەوە.کە پارەی بۆ   DAADزانکۆی  
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بە ئاماادەبوونی بەڕێاز )داناا عبادالکریم( وەزیاری  ٢/٩/٢٠٢١پێنجشاەممە بەرواری رۆژی  -١٢

ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن و بەڕێازان بریکاارانی وەزارەتای ئااوەدانکردنەوە و بەڕێاوەبەرە 

گشتیەکان و )پ.د. نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژی ئەندازیاری و )م. بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری  

پ.ی.د. فیرۆشا( بەڕێوەبەری نووسینگەی راوێژکاری و مامۆستایانی کۆلێژ، بڕواناامەی راگر و )

تەواوکردنی خولی بەهێزکردنی ئەندازیاری بە سەر ئەندازیارانی بەشداربووی سەر بە وەزارەتای 

ئاوەدانکردنەوە دابەشکرا، شایانی باساە خاولەکە مااوەی دوو ماانگی خایاناد و لە الیەن کۆمەڵێاک 

 ٠پسپۆری کۆلێژی ئەندازیاری وانەکان وترانەوە  مامۆستای

 مامۆستایانی راهێنەر) پ.دعمر قرنی، پ.ی.د.ئاسۆ فائز

 ، پ.ی.د.رزگار علی،پ.ی.د.فیرۆشا صالح

 ، پ.د.یوسف اسماعیل ، پ.ی.د.هڤال عبداجبار

 ،د.احمد محمد(

 

 

سێ  -١٣ رێکەوتی  مشەرۆژی  فەوهە پ.د.جە   ٢٠٢١/ ١/ ١٢مە  سە سە تاح  ر  زانكۆى  عید  رۆكى 

لە الحە سە  سە دین  لە رۆكایە دیوانى  پێشوازى  زانكۆدا  قد.نە   تى  كۆمپانیاى  ە بیل  راوێژكارى  شات 

ئە تسوبی می كرد،  لەمە شى  لە یە وه كۆبوونە و  باس  سكولكدا  كە   پانە شیەر و  می  كرا،  شى  بی سوت كۆمپانیاى 

(   6ش )شى شە بی سوت دا كۆمپانیاى مییە وهو كۆبوونە ر لە ها هە روه هە    .دینحە اڵزانكۆى سە   خشێتە یبەده 

بە ر سكۆله كۆلجیاجیایە   شە بە   یانیقوتاب  خشیە شیپى  ئە ێكانى  لە ژى  تا  رێگەندازیارى  هاوكارى    وه یە م 

ئە  بۆ  بكرێ  پرۆژه وه قوتابییان  جێبە ى  بكە كانیان  دیكە الیەلە   .نجێ  ناوبراك  وه كى  بە ۆمپانیاى  ڵێنى و 

"  دین، هاوكات پرۆگرامى " گرانتالحە زانكۆى سە   خشێتە ببە   رشیپى دیكە داهاتوودا سكۆلە دا لە یوهئە 

لە  بكات  سە كارا  زانكۆى  میحە اڵنێوان  كۆمپانیاى  و  سە بیسوتدین  هاوكات  زانكۆى  شیدا.  رۆكى 

لە حە اڵسە  خۆیە دین  هە ئە  وه الى  كۆمپانیاىنگییە ماهە م  نێوان  زانكۆ بیسو تمی  ى  رزنرخاند،  بە   یشى و 

لە جە  كەوهكرده   وه ختیشى  هە   ،  ئە رده زانكۆ  هانى  قوتابییانە م  كەده  و  لە یانە ده  دات،  و  وێ  خوێندن 

 .وتوو بنركەكانیاندا سەپرۆژه

ۆستا  دا پ.د.نژاد احمد حسێن راگری کۆلێژی ئەندازیاری و مامیەوه و كۆبوونە لە   ى شیاوى باسە وهئە 

یاریده  راگرو  یاریدەدەری  خەزنەدار  سە بنیاد  خوێندنى  دەرى  و  زانستى  كاروبارى  بۆ  زانكۆ  رۆكى 

كان  تییە وڵە نێوده   ندییە یوه رى پە بە ڕێوه رۆكى زانكۆ بۆ كاروبارى قوتابییان وبە رى سە دە ەیاریدو  بااڵ،  

 بوون. ئاماده
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بە ئامادەبوونی بەڕێزان وەزیری ئاوەدانکردنەوە و    ٢١/٦/٢٠٢١رۆژی دووشەممە رێکەوتی     -١٤

نیشاااتەجێکردن و بریکاااااری وەزارەت و راوێژکااااارانی وەزارەت و بەڕێااااوەبەرە گشااااتیەکان و 

بەڕێوەبەرانی سەر بە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و راگری کۆلێژ و یاریدەدەری راگار و ساەرۆکی 

بەڕێوەبەری نووساینگەی  بەشی شارستانی و

راوێژکااااری کااااۆلێژ، خاااولی ئەناااادازیاری 

رێگاوبان و پرد بۆ کۆمەڵێک ئەندازیاری سەر  

لە  ٠بە وەزارەتاای ئاااوەدانکردنەوە کااارایەوە

ساااەرەتای مەراسااایمەکە )د.فیروشاااا صاااالح 

محمد( بەڕێوەبەری نووسینگەی راوێژکااری 

کااۆلێژ کااورتە باسااێکی دەربااارەی خااولەکە 

اتااااار بەڕێااااز )داناااااا پێشااااکەش کاااارد، دو

عەباادولکەریم( وەزیااری ئاااوەدانکردنەوە لە 

ووتەیێکدا گرنگی ئەم خولەی بۆ ئەندازیارانی  

ساااەر بە وەزارەتااای ئااااوەدانکردنەوە روون 

 ٠کردەوە

شاایانی باسااە ئەم خااولە بە هەماااهەنگی و لە 

الیەن نووساااینگەی راوێژکااااری کاااۆلێژەوە 

حەفاتە دەخایەنێات کە  ٧کراوەتەوە و ماوەی  

ۆستایانی بەشی شارستانی و جیۆمااتیکس مام

 ئەرکی ڕاهێنەریان هەیە

 

باشترین    -١٥ بۆ  عیراق  )تمیز(ی  پرۆژەی    ١٠خەاڵتی  پیشبرکێی  لە  بریتیە   دەرچوون  پرۆژەی 

 دەرچوونی قوتابیانی بەشی تەالرسازی لە سەر ئاستی هەموو زانکۆکانی عیراق.

زانکۆی سە لە  حەمید  ئاستی عیراقحەدین  اڵ ئیسرا  لەسەر  بێنێت  بە دەست  ئاستی چوارەم  لە    توانی 

 Architectural Community Awareness Centreبە پرۆژەی     ٢٠٢٠سالی  
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کە  کە  ەپرۆژ ئەوەیە  ئامانجی 

کاریگەری   و  تەالرسازی  هۆشیاریی 

و   باڵوبکاتەوە  کۆمەڵگەکان  لەسەر 

بکات   بەهێز  زانیاری  بە   خەڵک 

ئەوەی   بە کە  وەک    وانەوە پەیوەندی 

پەروەردەکردنی    لەوە   ئامانج  ،هەیە

شێوازی   بە  سەبارەت  خەڵکە 

دروستکردنی   جۆراوجۆری 

شوێنی   وەک  تایپۆلۆگی 

هیوای ئەوەی  نیشتەجێبوونی خۆیان بە

هۆی   ببێتە  لەداهاتووشدا 

دیزاینی   . واتادارتردروستکردنی 

 
رێکەوتی    -١٦ سێشەممە  سەعید(    ٢٥/١/٢٠٢٢رۆژی  فەتاح  )پ.د.جەوهەر  ئامادەبوونی  بە 

سەرۆکی زانکۆی سەاڵحەدین و )پ.د. مصطفی عەتار( یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری  

احمد   نژاد  )پ.د.  و  بەشی  زانستی  سەرۆکی  جودت(  محمد  )پ.ی.د.  و  کۆلێژ  راگری  حسین( 

ئەندازیاری کیمیا و پیترۆکیمیا و مامۆستایان و کارگێڕی کۆلێژ، تاقیگەکانی بەشی ئەندازیاری کیمیا  

و   گرنگ  ئامێری  چەندین  کە  کرانەوە  بەشەکە  لە  کۆمپیوتەر  تاقیگەی  هەروەها  پیترۆکیمیا  و 

لەخۆگرتووە و    سوودی  کە  سەردەمیانەی  بااڵ  خوێندنی  و قوتابیانی  بەکەلۆریۆس  بۆ قوتابیانی  هەیە 

و   دامەزراندن  بە  ببینن.  لێوە  سوودیان  زانستیەکانیان  توێژینەوە  لە  دەتوانن  مامۆستایانیش  هەروەها 

کی پراکتیکی وانەکانیان بخوێنن ئەمەش  ەەودوا قوتابیان دەتوانن بە شێوەیکردنەوەی ئەم تاقیگانە لەم 

هەیە بۆ پێگەیاندنی قوتابی بۆ ئەوەی ببێتە کادیرێکی ئەندازیاری بە توانا و بتوانێت  بێگومان سوودی 

 .لە بازاڕی کار جێگای خۆی بکاتەوە

 

لە پەراوێازی مەراسایمی کااردنەوەی تاقیگەکاانی بەشای ئەناادازیاری فڕۆکەوانای لە کااۆلێژی  -١٧

بەڕێز مامۆستا )ئەحمەد کانی( بەرپرسی لقی   ٦/١/٢٠٢٢ئەندازیاری رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی  

دووی پاارتی دیمااوکراتی کوردساتان بە یاااوەری بەڕێازان راگااری کاۆلێژ و یاریاادەدەری راگاار و 



  

102 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

نیااک و بەشااێک لە مامۆسااتایانی بەشااەکە سااەردانی بەشاای میکانیااک و سااەرۆکی بەشاای میکا

میکاترۆنیکی کرد و لە نزیکەوە بەڕێزیان هەموو تاقیگەکانی بەشاەکەی بەساەرکردەوە و چەنادین 

تاقیکردنەوەی زانستی لەبەردەمیان ئەنجامدرا، لە الی خۆیەوە بەڕێزیاان خۆشاحاڵی خاۆی باۆ ئەم 

بەشاەکە لە رووی ژێرخاانی زانساتی و تاقیگەکاان کە شانبەشاانی پێشکەوتنە گەورەیە ئەنجامدا لە  

وواڵتە پێشکەوتووەکانی دونیایە و هیوای ساەرکەوتنی باۆ بەشای میکانیاک بە تاایبەتی و کاۆلێژی 

ئەندازیاری بە گشتی خواست. پاشان بەڕێزیان وەک قوتابی بەشدار بوو لە وانەیێکی کۆمپیوتەر لە 

شایانی باسە مامۆستا )ئەحمەد کانی( خۆی ئەندازیاری میکانیکە و تاقیگەی کۆمپیوتەر لە بەشەکە. 

 .ئەم سەردانەی بۆ ئەم بەشە وەک یادکردنەوەیێک بوو بۆ رۆژانی قوتابیەتی و پسپۆری خۆی

 

)پێشابڕکێی زیرەکاای لە نێاوان قوتاابیە یەکەمەکااانی  ٨/٣/٢٠٢٢رۆژی سێشاەممە رێکەوتای  -١٨

ئەندازیاری( لە هۆڵی رزگاری لە کۆلێژ بەڕێوەچوو. لەم چاالکیەدا راگری کۆلێژ  بەشەکانی کۆلێژی  

و یاریدەدەری راگر و سەرۆک بەشەکان و مامۆستایان و قوتابیان ئامادەبوون. لە کۆتاییدا قوتابیانی  

بەشی میکانیک پلەی یەکەم و قوتابیانی بەشی پرۆگرامسازی پلەی دووەم و قوتابیانی بەشی کارەبا 

ی سێیەمیان بەدەست هێنا. لە کۆتاییشدا خەاڵت و بڕوانامە درایە قوتابیە سەرکەوتووەکان. شایانی  پلە

 باسە ئەم چاالکیە لە الیەن بەڕێزان )د.سیروان خدر مەال( و )د.محمد اسماعیل( بەڕێوەچوو
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لەساەنتەری رۆشانبیری زانکاۆی سااەالحەدین ، لە ،  ١٤/٦/٢٠٢٢رۆژێ شاەممە رێکەوتای  -١٩

 (  چاپتەری ئەی سی ئای کوردستان)دیداری  

پەیمانگای کۆنکریتی ئەمریکی” دیدارێکی رێکخست بۆ تەواوی زانکۆکانی کوردستان و سەندیکای  

 ٠هۆڵی کۆچەر بیرکار  لە    نئەندازیاران و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستا

دیدارەکە ماوەیەی یەک رۆژی خایاند، تێیدا بەشیوەیەکی فەرمی دامەزراندنی چاپتەری كوردساتان 

ئەکادیمیساات و ئەناادازیاران لە چەنااد  و كاارااالكی چاااپتەرەکە چااهەروەهااا باساای كااارو  نرا،ناسااێ

پەیمانگاای کاۆنکریتی ئەمریکای و ئایش و مینارێک و پانێڵێک تیشاکیان خساتە ساەر کارەکاانی یس

 یان خستە روو.زانیاری ئەندازیارین داتا و  یکارەکانیان ، هەروا لە پانێڵەکاندا دوا

 

 

 -وەک بەشێک لە چاالکیەکاانی ئەکادیمیاای )ئاای سای تای هەواوی( لە زانکاۆی ساەاڵحەدین  -٢٠

ئینفۆرمااتیکس لە کاۆلێژی ئەنادازیاری لە زانکااۆی هەولێار، گروپێاک لە بەشای پرۆگرامساازی و 

، و توانیان  ٢٠٢٢-٢٠٢١سەاڵحەدین بەشداری کرد لە پێشبڕکێی هەواوی بۆ تەکنەلۆژیای راگەیاندن  

بگەنە پێشبڕکێی کۆتایی جیهانی لە بابەتی داهێنان و نوێخوازی، شایانی باسە گروپەکە پێکهاتووە لە 

عرفان مصطفی( و )ستیڤن صلیوا متی(، رۆژی سێشەممە رێکەوتی  قوتابیان )روید لۆقا حنا( و )نیاز  

بەڕێز )پ.د.نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژ بە ئامادەبوونی بەرێز)م. بنیاد خەزنەدار(    ١٤/٦/٢٠٢٢

یاریدەدەری راگر وبەرێز)زامدار ئازاد( بەرپرسی راگەیاندنی کۆلێژ، بە مەبەستی پیرۆزبایی کردن  

)د.عباس محمد( سەرۆکی بەشای پرۆگرامساازی و ئینفۆرمااتیکس و )د. پێشوازی کرد لە بەڕێزان 

مااااردین عبااادللا( بەرپرسااای ساااەنتەری هەواوی لە زانکاااۆی ساااەاڵحەدین و مامۆساااتا )سااایلڤا( 

سەرپەرشتیاری قوتابیان و مامۆستا )سەنەر فوز ( بڕیاردەری بەش، سەرەڕای دەسخۆشی هەروەها  

ان و مامۆستاکانیان خواست و خوشحاڵی خۆی دەربڕی کە بەڕێز راگر هیوای سەرکەوتنی بۆ قوتابی

قوتابیان و مامۆستایانمان گەیشتونەتە ئەم ئاستە زانستیە بەرزە لە جیهان، و پاڵپشتی خۆی بۆ هەموو  

 داواکاریکانیان پیشاندا.
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رۆكى زانكۆ بۆ كاروبارى زانستى و خوێندنى  رى سەتار یاریدهفا عەبە ئامادەبوونى پ.د. مستە  -٢١

نادازیارى و مامۆساتا بنیااد خەزنەدار یاریادەدەری بااڵ، پ.د. نژاد احمد حسێن راگارى كاۆلیژى ئە

راگرو د.موید بطرس سەرۆکی بەشی ئەندازیاری پرۆگرام سازی و د.محمد طاهر سەرۆکی بەشی 

کاب سەرۆکی بەشی ئەندازیاری فرۆکەوانای و مامۆساتا مااردین عەندازیاری میکانیک و د.عاید ئ

 بەغادارى هواوى و تیمێکای بااالی کۆمپانیاای هاواوی کە لە سالێمانی و نتەرى سەبەڕێوهعبدللا بە

اوى تیماى نو ساێ قوتاابى باەماەشكرا، ئەر قوتابییانى پێشبڕكێى هواوى دابەسەاڵت بەن ،خەوهاتبو

 ستهێنادهمیان بەكەى یەڕاست پلەاڵتى ناوهر ئاستى رۆژهەسەدین لەالحەزانكۆى سە

رۆكى زانكۆ باۆ رى سەیاریده وهیەمباره، لەنجامدراوهى ئۆنالین ئەشێوه، بەو پێشبڕكێیەهاوكات ئە

واوى كرد و خۆشحاڵى خاۆى ەه رىنتەئاراى سە هێنانەكاروبارى زانستى و خوێندنى بااڵ باسى لە

ى و خوالنااەت باەبارهى ساەربارده

.  ندرێاانجام  دهدا ئااەرهنتەم سااەلااە

م.مااااااردین  وهكى دیكاااااەالیاااااەلە

رى نتەرپرساااى ساااەبااادوڵاڵ بەعە

لەەه اڵتى دا خاەسمەو رێوڕهواوى 

كان وتووهركەسااە ر قوتابییااەسااەبە

شااااكرد و هیااااواى خواساااات دابە

 پێشااابڕكێیەداهاتوودا بتاااوانن لەلاااە

 مان شاااااێوههاااااەكان بەجیهانییااااە

 .ێننست بدهبە ورهوتنى گەركەەس
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)م. رۆژگااار قرەناای اسااماعیل( مامۆسااتا لە بەشاای ئەناادازیاری رووپێااوان )جیۆماااتیکس( لە  -٢٢

نسااتی کۆلێژەکەمااان  تااوانی پاالەی یەکەم لە سااەر ئاسااتی جیهااان بەدەسااتبێنێت لە پێشاابڕکێی زا

فۆتااۆگرامەتری لە بااواری ئەناادازیاری رووپێااوان کە لە وواڵتاای سویساارا ئەنجاماادرا. جێگااای 

ژێاار رۆشااانایی  ئاماژەپێاادانە، مامۆسااتا لە

کی زانساتی کە خاۆی ەئەنجامی توێژینەوەی

داوە کاااااریگەری فااارۆکەی بااااێ ئەنجامیااا

فڕۆکەوانااااااای دەرخساااااااتووە لە ساااااااەر 

دروساتکردنی ژێرخااان باۆ بااۆڕی نەوت و 

ان بە تێچوو و کاتێکی کەمتر  کوردستگاز لە 

 بە شێوەیێکی ووردتر. و

 

رێکەوتی    -٢٣ سێشەممە  چەندین    ٢٠٢٢/ ٢/ ٢٢ڕۆژی  بە  کۆلێژەکەمان  قوتابیانی  لە  کۆمەڵێك 

سەر و  ناوازە  یادی)پڕۆژەی  لە  بوون  بەشدار  سەعد  ( ١٨نجڕاکێش  )مامۆستا  هۆڵی  لە  شوبات  ی 

 ...پڕۆژانەعبدللا( کە پێکهاتبوو لەم  

(Aotumation watering system by arduino 

microprocessor) 

 عبدللا شاکر-

 بەهرە مەهدی-

 ئەلەند سوار-

 یوسرا معتصم-

(Construction of drone) 

 حسین صباح-

 أسراء أسماعیل-

 أحمد ستار-

 أبراهیم سهیل-

(Automatic climate control system for 

chicken poultry) 

 هرامعمر ب-

 ئارام محمد-

(Pyrolysis process) 

 محمد نەبەز-

الفاو   دەربارەی هۆکارەکانی  پڕۆژەیەك  پێشکەشکردنی 

 و ڕێگریکردن لە الفاو  

 مصطفی سۆران -



  

106 
 

( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 هاوژین فاروق -

 دروستکردنی ئۆتۆمبێل و ئامێری لەحیم کردن

 مەبەست سلێمان  -

 هێور هۆشیار -

 

کۆلێژی    -٢٤ سوپاس راگری  ئەندازیاری 

وئەندامانی   سەرۆک  بەرێزان  بەخشیە  وپێزانینی 

بۆلۆنیا سیستەمی  بەرێز    ٠لێژنەی  لەسەرەتادا 

تایبەتی   زۆر  خۆشیەکی  دەست  کۆلێژ  راگری 

بەرێکو زۆر  ماوەیە  ئەم  کە  پێکی  لێکردن 

سیس  کارەکانی  بۆلۆنیایان  وسەرکەوتوانە  تەمی 

هەو بەرز    ڵئەنجامداوەو  زۆر  وماندوبونیانی 

  لە  و بوو وخاند کە ئەم سیستەمە زۆر پێشکەوتونر

کۆلێژەکەمان قوتابیانی    ٠بوو  بەرژەوەندی 

دا بەرێز راگری کۆلێژ هیوای خواست کە  یلەکۆتای 

بچێت پێش  بەرەو  زیاتر  سیستەمە  دەست   و  ،ئەم 

لەبەرێز)پ.د.محمد   تایبەتی  زۆر  خۆشییەکی 

زۆر   کە  لێژنە  سەرۆکی  وەکو  کرد  عبدالباقی( 

 ووە.سەرکەوتوانە کارەکانی جێ بەجێکرد
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ئەندازیاری    ٢٠٢٢ی    ٥ی    ٣١بەرواری    -٢٥ کۆلێژی  لە  هواوی  ئەکادیمیای  سەنتەری  لە 

سەالحەدین  زانکۆی  سەرۆکی  محەمەدئەمین  یونس  د.ڕافد  هەولێ -پ.ی.د.کامەران  ئامادەبوونی  بە  ر 

ه سەرۆکی  جێگری  نوەعەباس  د.جمال  و   عێڕاق  لە  لە  رواوی  پەیوەندییەکان  بەڕێوەبەری  ی 

ه  حسێن(ەکۆمپانیای  احمد  )پ.د.نژاد  و  )   واوی  و  ئەندازیاری  کۆلێژی  عبدللا( دڕاگری    .ماردین 

لە وۆرکشۆپێکی تایبە ت بە    انیان و مامۆستایان بەشداریەری سەنتەری ئایتی زانکۆ و قوتاببەڕێوەب

سێرڤەر   وەک  کاڵود  کوردستان  لە  ئەکادیمی  الیەنێکی  جارە  یەکەم  کە  کرد،  هواوی  کاڵودی 

سەالحەدین  زانکۆی  یەکەمجارە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ه-بەکاربهێنێ.  كاڵودی  لەسەر  واوی  ە هەولێر، 

ڕادەگەیەنێت سەرکەوتووانە  بەشێوەیەکی  تاقیکردنەوەکان  ب   .ئەنجامی  ڕێزلێنان  هەروەها  ڕوانامەی 

چەند   لە    قوتابییەکیبەخشرایە  ئەپلکەیشنێک  دروستکردنی  بە  هەڵسابوون  کە  ئەندازیاری  کۆلێژی 

 .بۆمەبەستی سوود گەیاندن بە زانکۆ  ەبواری توێژینەو

 

دووەمین  )  -٢٦ لە  بەشداربوو  کارەبا  ئەندازیاری  بەشی  چوارەمی  قۆناغی  قوتابی  بهرام(  عمر 

دەرچوون   پڕۆژەی  باشترین  بۆ  گرانت  )بەخشینی  زانکۆی  کۆنفرانسی  قوتابیانی  بە  ئایدیا  و 

بیرکار(  اڵسە لە هۆلی )کۆچەر  حەدین( 

ڕۆشنبیری سەنتەری  پلەی    و  لە  توانی 

بە   بهێنێت  بەدەست  یەکەم 

پڕۆژەپێشکەشکرد  باشترین  ی  نی 

زانکۆی   ئاستی  لەسەر  دەرچوون 

 حەدیناڵسە

پڕۆژە.  Automatic) ناونیشانی 

climate control system for 

chicken poultry) 

 عمر بهرام-١

 ئارام محمد-٢

)م.ئازاد   سەرپەرشتیار  مامۆستای 

 نصرالدین(
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قۆناغی سێیەمی   انی)مەیسەم ئەمیر( قوتابی و  )شاهان أحمد(و  )دیاری فەریق(و  )بصام عبدللا( -٢٧

ایسکلێکی گەورە دروست بکەن و لە بەردەم  پتوانیان پەیکەری    و میکاترۆنیکن کە  بەشی میکانیک

 ایسکل.پبە هاندانی خەڵك بۆ بەکارهێنانی  بەشی میکانیك دایبنێن وەكو هێمایەك بۆ ژینگە پارێزی  

 

 

بەشداری قوتابیانی زانکۆی سەاڵحەدین لە بەشەکانی پرۆگرامسازی و تەالرسازی و میکانیک،   -٢٨

 Global)بە سەرپەرشتی مامۆستایان )فێنک دالوەر میران و هاوناز ئیسماعیل عدۆ( لە پرۆگرامی  

solutions and sustainability challenges)     کە لە الیەن رێکخراویIrex    و پاڵپشتی دارایی

و بە سپۆنسەری وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە لە الیەن حکومەتی    Stevens initativeلە الیەن  

الیەن   لە  و  کراوە  دابین  الیەن    Aspen inistituteئەمریکاوە  لە  هەروەها  بەڕێوەدەبرێت. 

بەش ماوەی  ئیماراتەوە.  و  مەغریب  حکومەتەکانی  و  بێزۆس  بنەماڵەیی  لەم  دامەزراوەی  داربوون 

تیم  ٩امە  پرۆگر تیمزانکۆی سەاڵ   ی حەفتەی خایاند،  وەک  ئەندازیاری    ١٦ژمارە    یحەدین کۆلێژی 

کۆی   لە  بەدەستبێنێت  دووەم  پلەی  و    ١٦توانی  ئوردون  و  عیراق  زانکۆکانی  ئاستی  سەر  لە  تیم 

داهێنانی   بە  ئەمریکا 

کۆکردنەوەی   پڕۆژەی 

ب  بە  ئاوی  اران 

بەکارهێنانی  

ی  کەتەکنەلۆژیای 

و   پێشکەوتوو 

گرانت  بەدەستهێنانی 

بڕی     ١٥٠٠بە 

 .دۆالری ئەمریکی
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شداری كۆرسێكی  ولێر، لە زانکۆی فرایبێرگی ئەلمانی بەهە-پێنج قوتابی زانکۆی سەاڵحەدین  -٢٩

 .نكەده هاوینە

بەردەوام  هەولیر بۆ مەبەستی گرینگیدان بە توانا و کارامەیی قوتابیان    –زانکۆی سەالحەددین  

بۆ بینینی خولی    دەکات  زانکۆکانی جیهان  رەوانەیلە بوارە جیاجیاکان  قوتابیانی کۆلیژەکان  

  ٢١/٨  تاوەکو  ٨/٨ئەکادیمی، بۆ ئەم مەبەستەش کۆرسێکی هاوینە لە زانکۆی فرایبێرکی ئەلمانی لە  

قوتابی لە بەشی ئەندازیاری میکانیک و میکاترۆنیکی کۆلیژی ئەندازیاری تێدا  ٥ە  کرایەوە، لەم خول

 بەشدار بوون.

 Additiveناونیشانی ئەم کۆرسە بریتیە لە بەکارهێنانی بەرهەمهێنانی زیادە لە ئەندازیاریدا  

manufacturing.    ئەم هاوکاریە لەالیەن پرۆژەی،DAAD    امە و ئەم  ەوە بەردەو  ٢٠٠٩لە سالی

 ت.چاالکیانە لە خۆی دەگرێ

 (  Additive manufacturingوانەی تەیبەت لە بواری )

 سەردانی تاقیگەی تایبەت -

 راهینان لە تاقیگە -

 سەردانیکردنی کۆمپانیای بەرهەمهێنانی پرۆتۆتایپ -

 سەردانیکردنی کۆمپانیای ئۆتۆمبیلی ڤۆلکسواگن -

 چۆنیەتی ئەنجامدانی سیمینار بۆ قوتابیانراهینانی   -

 ناوی قوتابیان

 بسام عبدللا -１

 عبدللا حسین -２

 زکریا محمد -３

 ایالف کاوە -４

 ئاال عبدالعزیز -５
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سە   -٣٠ ده  15ولێر،  هە -دینالحە زانكۆی  بۆ  كادیمیای فڕۆكە ئە   نێرێتە قوتابی  ئوردن  شاهانەی  وانی 

 .خوێندن

چوارشەممە   تایبە یەوه كۆبوونە   لە   ٢٠٢٢/ ٨/ ١٧رۆژی  پ.ی.د.كامە كی  محمدئە تدا،  یونس  مین  ران 

سە سە  زانكۆی  بە هە -دینالحە رۆكی  یاریده ئاماده   ولێر  سە ده بوونی  كاروباری  ری  بۆ  زانكۆ  رۆكی 

وانی لە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆی سەالحەدین،  شی فڕۆكە رۆكی بە زانستی و خوێندنی بااڵ و سە 

تە ده ئاما ناردنە كاریی  بۆ  كرا  بە وه ره ده   واو  قوتابییانی  فڕۆكە ی  بەمەشی  بە  بە وانی   درێژەدان  ستی 

 .وانیی شاهانەی ئوردنكادیمیای  فڕۆكەخوێندن لە ئە

م بێت و لە اڵ ده وانی شاهانەی ئوردن دوو سكادیمیای فڕۆكە لە ئە   ماوەی خوێندن   پێدانە جێگای ئاماژه 

تە ماوەیەدا   بابە قوتابیان  ده یە پڕاكتیك  تە نها  بڕوانامە كان  و  بخوێنن  لە ەك ەی  زانكۆی    لۆریۆسیان 

 .درێتئوردن پێده وانیان لەتی فڕۆكەدرێت و مۆڵەدین پێدهحەاڵسە

 

 

 مانیا.ڵۆگرامسازی بۆ زانکۆی کارلسرۆی ئەگەشتی زانستی قوتابیانی بەشی کارەبا و پر  -٣١
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زانکۆی    کردنبەشداری  -٣٢ لە  سپاگێتی  پردی  کردنی  دروست  سااڵنەی  پێشبڕکێ  سیێەمین   لە 

 سلێمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یی وانكە ڕۆف یای میكادئە   ەل رێولەه -نید ەالحەس ۆیزانک یار یندازەئ یژێلۆک یان یقوتاب یندنێخو -٣٣

د  ەیشاهان    ی ندنێخو  ۆب   یقوتاب پانزە     نید ەالحەس  ۆیزانک  یار یندازەئ  یژێلۆ.ککردێپیستە ئوردن 

و    ڵە دوو سا  یە ای میكادئە  وەل  ندن ێخو ەئوردن، ک   ەی شاهان   ییوانكە ڕۆف  یا یمیكادئە   ۆنارد ب   ی وانەکڕۆف

 .نێخوده  كان ەیكیپراكت تەبابە  اینتە  انییقوتاب  داەیەم ماولە

م  تێدرده ێپ  نیدالحە سە   ۆیزانك  لە   انی سیۆرۆكالەب  یوانامە ڕب  انییقوتاب  لە   انیوانكە ڕۆف  یتە ۆڵو 

پ قوتابتێدرده ێئوردن  سا  ان یی.  سا  نن،ێخوەد  ڵچوار    ۆی زانک  ەل  ج ەنهەم   ەیوێش ەب  مەک یە  ڵیدوو 

 .ننێخوەئوردن د  ەیشاهان  یوانكەڕۆف  یایمیكادئە ەل  شییتاۆک  ڵیو دوو سا  ننێخوەد  نیدەالحەس
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ل   ۆ ركێپ.د.ش   ۆڵیه  یوه كردنە   یمیراسمە    -٣٤ میکاترۆنیکی   کی کانیم  ی ارینداز ەئ  یشە بەبابان    و 

  ۆی زانك   یاریندازئە   یژێلۆك  لە   ٢٠٢٢  یمكە ە ی  ینیتشر  ی  ١٣  یوتككە ڕێ  ە، ل  یار یندازەئ  یژێلۆک

  ۆی زانك   یكۆرسە   ن یممحمدئە   ونسی ران  .د.كامە یپ.  ی بوونئاماده   بە   ر،ێولهە -نیدالحە سە 

حس   یمانرلەپە   یكۆرسە   یگرێج   یورامهە   من ێد.ه  و  نیدالحە سە  احمد  پ.د.نژاد  و    ن ێكوردستان 

و   یوحکوم یحزب یوانانێبابان وم ۆركێ پ.د.ش شبووۆخێ خول یوادوخانە  یاری ندازەئ  یژێلۆک یراگر

فە   انیستاۆمام مە رمانبە و    ک یکانیم  یاری ندازەئ   یشە بەل  كۆڵێه  یوه كردنە   ۆب   كێمیراسران 

  ی کۆر ە.د.محمد طاهر سیپ. كەمە یراسمە  یتاره سە . لە كخراڕێ شبووۆخێ خوال یناوبە  کینۆ کاتریوم

ب   ە کەژ ۆپر  ەل   یباس  کی کانیم  ی شەب دواتر  راگر  رۆ دکت  رۆس یفۆپر  ز ێرەکردو    ی باس  ژ ێلۆک  ی نژاد 

 .بابان کرد  ۆرکێش  رۆدکت  رۆسیفۆپر  شبووۆخێخوال  یلۆور  انیژەل

پ  ڕۆڵ  ی باس  شبووۆ خێخوال  یوادهخانە   دواتر لە   انی بابان  ۆرك ێپ.د.ش  یگە ێو  و    ن ینووس  یبوار  كرد 

بە خزمە  زانك  تكردن  و  لەوه ئە   ڵگەلە   ،ۆزانست  بە رجە سە   یباس  دایكانقسە   یزێراوپە   شدا  و رهە م  م 

كە   شبووۆخ ێخوال  یكانبە ێكت ئاماژه روه هە   ،بە ێكت  54  ان یژماره   كرا  كە وه بە   ها    ی بیكت  ێنابراو س  كرا 

 .چاپیان بکات دانە  یەگڕێرگ  مە  ماڵبە چاپ  ۆب  بووئاماده  یتر

ناو  ۆركێ.د.شپ  یچكە ۆشار  لە   ١٩٥٢  ڵیسا  لە  بابانە   قیفۆت  میعبدالكر  ۆركێ ش  یواوتە   یبابان 

 لە  ۆیزانك یندنێو خو واوكردووه ركوك تە كە لە  ییو ئاماده  یندناوه  یندنێخو ،كبووه یدا لە  ڵمامچە چە 

  ۆ زانك  یتخزمە   بە  یستده   ١٩٧٧  ڵی سا  ، لەواوكردووه غدا تە بە   یجۆلكنە تە   ۆی زانك  لە   كیكان یم  یشبە 

لە  كردووه  م  یمانێسل  یجۆلكنەتە   یمانگایپە  و  و  بابل  لەوه تەگوتووه   یوانە   سانی و    ١٩٨٥  ڵیسا  ، 

 .یكانزاناس  یبوار لە  واوكردووهتە  نساهڕفە لە  انیمپۆك  یجۆلكنەتە  ۆیزانك لە  یراۆدكت

  ی ژێلۆك  لە   كیكان یم  یشبە   یراننە ێزردامە  لە   بووه   كێكە ی   ١٩٨٧  ڵیسا  لە  دانە ێپئاماژه   یگاێج

نز  ناوه ێستهده بە   یرۆ سیفڕۆپ  یپلە   ٢٠١٠  ڵیسا  لە  ن،یدالحە سە   ۆیزانك  یاریندازئە   25  یكەیو 

فە   یزینگلیئ  یزمان  بە   كیكانیم  یار یندازئە   ۆڕیپسپ  لە   یوهنە یژێتو عە   ینسهڕو   یبره و 

  ێی تاوتو  انیده  لە   یشدارو بە   كردووه   یراۆ ر و دكتماستە   یقوتاب  انیده   یرشترپە سە  ،وه تە ۆ وكرداڵب

 .كردووه رانامەۆو دكت  رنامەماستە

لە   اڵبا   یكێندبابان هزرمە   ۆرك ێش  رۆ دكت  كیكان یم  یار یندازئە   یبوار  لە   یكەە ۆڕی پسپ  لە  جگە   بووه 

 لە   یكانچاپكراوه   مەرهە بە  ۆیو ك  بووه هە   یمرهەبە   لە   ڕپ  یكەیو خامە   دای و زمانناس  زمانڕێ   یبوار

لەبە ێكت  54  زمانڕێ  یبورا   ی ژڕۆتا    كاربووه ستبە ده   رێولهە -ن یدالحە سە   ۆیزانك  لە   1987  ڵیسا  . 

 .2021 ی 6  ی 10 لە  ییدوا  یچۆك
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ناردە    ێکبۆ مەبەستی بەژداربوون لە خول  یستاۆانیکی کۆلیژی ئەندازیاری دوو مامبەشی میک  -٣٥

 وواڵتی ئەلمانیا
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ئەندازیاری وبە ئامادەبوونی  بە سەرپەرشتی بەرێز )پ.د. نژاد احمد حسین( راگری کۆلێژی   -٣٦

کرایەو ئەندازیاری  لە کۆلێژی  خولیكى زانستی  میكاترونیك  و  میكانیك  بەشی  سەرۆکی  بە    ەبەرێز 

  ٢٠٢٢/ ١٠/ ٢٧تاکو٢٥/١٠/٢٠٢٢هەماهەنگی لەگەل پارێزگاری هەولێر لە رێکەوتی  

میكانی بەشی  سەرۆکی  سعید(  محمد  طاهر  محمد  )پ.ى.د.  بەرێز  سەرەتادا  بەخێرها لە  تنی  ك 

راگەیان دەسپێکی خولەکەی  و  كرد  خدبەشداربووانی  ئەم  كارمە .  بۆ  بوو  تایبەت  زانستیە  ندانی  ولە 

بە سە  حكوتە زارهوه   ر  هە مە كانی  ئە تی  كوردستان.  لە خم  ریمی  ئە الیە  ولە   ووزه ن   كادیمیای 

بەرزکردنەوەی توانایی مرۆیی  لە    کە ئامانجیان بریتى بوو كرابوو ئاماده  (RENAC ) كاننوێبووە 

پارێز لە  تۆکارمەندانی  بەستنەوی  بوارى  لە  هەولێر  کارەبایڕگای  سیستەمی    ی  بە  نیشتمانى 

   Grid connected PV) بەرهەمهێنانی کارەبا بە تیشكى خۆر بە شیوازى بەستنەوەی راستەوخۆ
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photovoltaic systems).  ەوە  سایى و داراییو هەروەها چۆنیەتی بەستنی گرێبەست لە رووی یا

چۆنیەتی ئەنجامدانی کارەکان وەهەروەها زانیارى وەرگرتن لەسەر   لەگەل کۆمپانیای جێبەجێکار و

ئیش پرۆژەیەچۆنیەتی  ئەم  سیستەمەکە.  پاراستنی  و  پارێزگای    پێکردن  تواناكانى  بۆ  پالپشتی  وەک 

  ( RECIPSE) هەولێر لە بەرهەمهێنان وە دەست خستنى ووزەی تیشكى خۆر

بۆ زانین   ،ئەنجامدراوە FMDV چوارچێوەی راپەراندنی کارەکان لە الیەن رێکخراوی فەرەنسیلە

دامەزراند دەکات بۆ  دابین  پێویست  بودجەی  کارەبا  نرێکخراوی نابراو  بەرهەمهێنانی  ی سیستەمی 

بڕی   ئەندازیاریkW 50بە  کۆلێژی  بە تۆ  لە  راستەوخۆ دەبەسترێتەوە  نیشتمانى  ڕکە  ی کارەبای 

 22هەروەها دانانى سیستەمێکی تر لە ئامادەیی پیشەسازی کچان لە هەولێر بە بڕی    ان وكوردست 

kW  کارەبا بۆ بەکارهێنانی   یپاتری تیادا بەکار دەهێنرێت بۆ عەمباردنى ووزە کە ەم سیستەمە ئوە

 .لە كاتى کوژانەوەی کارەبای نیشتمانى

رشتیاری خوولەکەی لە ئەستۆ  ە سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان خەرجی و سەرپ UNDP رێكخراوى

 .کە ئەنجامدانی مەشقەکەی لە ئەستۆ گرتبوو RENAC كخراوىێبە هەماهەنگی لەگەل ر  ووەگرت

 :ناوى مامۆستایانى مەشقەکە

 Rofael Juan Marti روفایل جوان مارتى -1

 زید الحافظ -2

  ئەمانەی خوارەوە بوون:ئەندازیاریو ئەندازیاران لە کۆلێژی    لە لە مامۆستائامادەبووانی ئەم خو

 پ.ى.د فاضل توفیق عوال -1

 پ.ى.د هەورو خلیل شكر -2

 پ.ى.د رزگار بكر ولي -3

 د. سارا محمد احمد -4

 ئەندازیار ئەرژەنگ فائق محمد -5

 ئەندازیار عبدللا رسول -6
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 چاالكى هونەرى -پينجەم:

ئامادەبوونی )م. بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری راگر و یاریادەدەری بە    ٢٠/١٢/٢٠١٨رۆژی    -١

سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری قوتابیان و میوانانی حکومی و حیزبی و نوێنەرایەتی قوتابیانی کۆلێژ 

 و قوتابیان، ئاهەنگی یەکترناسین بۆ قوتابیانی قۆناغی یەکەم سازکرا.

 

 
 

بە ئامادەبوونی بەڕێز)م.بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری راگری    ١٨/١١/٢٠١٩رۆژی دووشەممە    -٢

کۆلێژ و بەرپرسی کتێبخانەو بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆلێژ و نوێنەری قوتابیانی کۆلێژ و ژمارەیێک  

بە  لە قوتابیانی کۆلێژ، پیشانگای کتێب لە یانەی کاۆلێژ کارایەوە. ئەم پێشاانگایە کۆمەڵێاک کتێبای

 بوو.زمانانی کوردی و ئینگلیزی لە خۆگرتووە و چەند رۆژێک بەردەوام  
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رۆژی ساااااااااااێ شاااااااااااەمە  -٣

بەئامااااااااادەبوونی  ٢٠١٩⁄١٢⁄١٧

بەڕێز)پ.د.ناااااااااااژاد احماااااااااااد 

حساااااێن(ڕاگری کۆلێژو)م.بنیااااااد 

خەزنەدار(یاریااااادەدەری ڕاگااااار 

ومامۆسااااااتایان و فەرمااااااانبەران 

وقوتابیاان، ڕۆژی ئاااڵی پیاارۆزی 

کوردساتان لەکاۆلێژی ئەنادازیاری 

بەرز ڕاگیاارا. وە پارچەشاایعرێک 

لەسااەر ئااااڵی کوردسااتان لەالیەن 

 قوتابی )قادر رسول(خوێندرایەوە 
 

 

بە ئامااااااادەبوونی )م. بنیاااااااد  -٤

دەدەری راگاااری یاااخەزنەدار( یار

کاااااۆلێژ و کاااااارگێڕی کاااااۆلێژ و 

قوتابیااان، و بە هەماااهەنگی لەگەڵ 

لێااژنەی ناااوێنەرایەتی قوتابیاااان و 

ڕاگرایەتااای كاااۆلێژ ، ڕێكخاااراوی 

فێرسااااااااان  ڕۆژی سێشااااااااەممە 

  ١٩/٢/٢٠١٩بەرواری  

ساایمینارێكی لەژێاار ناونیشاااانی " 

خەونی منداڵی لە واقیعی ئەمڕۆدا" 

ە بۆ  بەڕێز"عبدالساالم مەدەنای " ل

 هۆڵی رزگاری سازدا.

 

و  SEDAF 19کە پێشااانگاکانی  ١٥/٤/٢٠١٩فیساتیڤاڵی سااااڵنەی کاۆلێژی ئەناادازیاری لە  -٥

بەشەکانی شارستانی و کارەبا و تەالرسازی لە خۆ گرتبوو. تیایادا دوایاین بیارۆکە و پرۆژەکاانی 

 .قوتابیانی ئەم بەشانە خرابووە روو
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

بەشێک لە چاالکیەکانی هۆبەی راگەیاندن لە کۆلێژ بریتیە لە باڵوکردنەوەی هەواڵی ئەکادیمی و  -٦

تۆڕی   رێگەی  لە  کۆلێژ  ناو  ئەندازیاری.  چاالکیەکانی  کۆلێژی  ماڵپەڕی  و  فێسبوک  کۆمەاڵیەتی 

بەرپرسی   و  کۆلێژ  راگری  یاریدەدەری  الیەن  لە  چاالکیانە  ئەم  هەواڵی  ئامادەکردنی  و  نووسین 

 راگەیاندنی کۆلێژەوە ئەنجامدەدرێت.

کێک لە کارە گرنگەکانی هۆبەی راگەیاندن بریتیە لە ئامادەکردنی چەند  فیلمێکی دۆکیومێنتاری  یە

دەربارەی کۆلێژی ئەندازیاری لە زانکۆی سەاڵحەدین بە سەرپەرشتی مامۆستا    ١٠/٥/٢٠١٩ە   ل

راگەیاندنی   بەرپرسی  ئازاد(  )زامدار  یارمەتی  و  تەالرسازی  بەشی  لە  مامۆستا  ابوبەکر(  )النە 

ئەم   ئامادەکردنی  و  وێنەگرتن   . غازی(  کیفاح  و  )پەخشان خالند  هاوکاری فەرمانبەران  وە  کۆلێژ 

 مە لە الیەن کۆمەڵێک قوتابی خۆبەخشی کۆلێژ ئەنجامدرا لە ژێر ناوی رێکخراوی ڕوان.فیل
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

رۆژی پێنجشاااااااااەممە ڕێكەوتااااااااای  -٧

لێااااااژنەی نااااااوێنەرایەتی  ١٢/١٢/٢٠١٩

قوتابییانی كۆلێژی ئەنادازیاری هەڵمەتێكای 

بەرفراوانی ئەنجامدا بۆ چاندنی گوڵ لە ناو 

مامۆستا و کۆلێژ بە بەشداری ڕاگرایەتی و 

فەرمااااااانبەران و قوتابیااااااانی كااااااۆلێژی 

 ئەندازیاری .

 

سێشەمە   -٨ ڕاگر    ٢٠١٩⁄١٢⁄١٧ڕۆژی  یاریدەدەری  خەزنەدار(  بەڕێز)م.بنیاد  بەئامادەبوونی 

حکومی    وبەڕێز)د.شێروان صالح( مێوانانی  بۆکاروباری قوتابیان و  سەرۆکی زانکۆ  یاریدەدەری 

قوتابیانی قۆناغی یەک بەچەندین چاالکی جۆراو جۆر بەڕێوەچوو  وحیزبی ئاهەنگی یەکتر ناسینی  

 .شایەنی باسە ئاهەنگەکە لەالیەن نوێنەرایەتی قوتابیانی کۆلێژ ئامادەکاری بۆکرابوو
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

 

بەئاماااادەبوونی بەڕێاااز یاریااادەدەری ڕاگاااری ٢٠١٩⁄١٢⁄١٩رۆژی پێاانچ شاااەمە رێکەوتااای -٩

سەرۆکی بەشی کیمیاو پترۆ کیمیا ومامۆستایان    بەڕێز)د.محمد جودت(و    کۆلێژ)م.بنیاد خەزنەدار(

وقوتابیان بەسەرپەرشتی )م.سمیە نجیب( ڤیستیڤالی کلتوری کاوردی بەچەنادین شاێوازی جاۆراو 

 جۆری فۆلکلۆری کوردی لەبەشی کیماوپترۆکیمیا بەڕێوەچوو

 
 

بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری  لەژێر چاودێری بەڕێز)م.  ٢٠٢٠⁄٢⁄٤رۆژی سێشەممە ڕێکەوتی    -١٠

راگری کۆلێژ وبە ئامادەبوونی کارگێڕی کۆلێژ و قوتابیان، خولی شاەترەنج باۆ قوتابیاانی کاۆلێژ 

 کرایەوە
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 ٢٠٢٠⁄٢⁄١٦رۆژی یەکشاااااااەمە بەرواری -١١

بەچاودێری بەڕێز)م.بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری  

ڕاگاار بەئامااادەبوونی بەڕێااز )د.مویااد بطاارس( 

سەرۆکی بەشای پرۆگرامساازی و اباراهیم خلیال 

نااوێنەری قوتابیااان وڕاگرایەتاای کااۆلێژ خااولی 

کاااۆلێژ کۆتاااایی هاااات شااەتڕەنج باااۆ قوتابیاااانی 

هەرسێ قوتابی یەکەم ت بەسەر  اڵلەکۆتاییدا خە٠

 و دووەم و سێیەم دابەش کرا

 

بە ئاماادەبوونی )پ.د. ناژاد احماد حساێن( راگاری  ٤/٢/٢٠٢٠رۆژی سێشەممە ڕێکەوتی   -١٢

 کاۆلێژ و مامۆساتایان و قوتابیاان،وکۆلێژ و )م.بنیااد خەزنەدار( یاریادەدەری راگار و کاارگێڕی 

پێشانگایەکی وێانەی فۆتاۆگرافی کاردەوە کە  بەهەمانگی نوێنەرایەتی قوتابیان، بەشی تەالرسازی

 بریتی بوو لە کۆمەڵێک وێنەی باڵەخانە و تەالری کۆن و نوێ لە شاری هەولێر
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

بە ئامادەبوونی بەڕێز )پ.د. جوهر فتاح ساعید(  ٩/١٢/٢٠٢١رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی   -١٣

کاۆلێژ و )م. بنیااد معاروف سەرۆکی زانکۆی ساەاڵحەدین و )پ.د. ناژاد احماد حساین( راگاری 

خەزنەدار( یاریدەدەری راگر و )پ.ی.د. محمد طاهر محمد سعید( ساەرۆکی بەشای میکانیاک و 

ۆژەی قوتابیان کرایەوە، کە  ڕبیان و کارگێڕی کۆلێژ پیشانگای پمیکاترۆنیک و مامۆستایان و قوتا

شایانی باسە ئەم  ٠ونە رووتیایدا چەندین پرۆژە و داهێنانی بە سوود بە شێوەیێکی پراکتیکی خرابو

 پرۆژانە بە سەرپەرشتی بەڕێز )پ.ی.د. هەورۆ خلیل شاکر( ئەنجامدراون

 

لە ژێر چاودێری )م.بنیاد معروف خەزنەدار( یاریدەدەری راگری  ٢/٣/٢٠٢١لە بەرواری   -١٤

کااۆلێژ و بە ئامااادەبوونی نااوێنەری قوتابیااانی کااۆلێژە زانسااتیەکان لە سااەرۆکایەتی زانکااۆ و 

نوێنەرایەتی قوتابیانی کۆلێژی ئەندازیاری پێشانگای کتێب لە کۆلێژی ئەندازیاری کرایەوە و چەند  

 رۆژێک بەردەوام بوو
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

بە بۆنەی رۆژی جلی کوردی و رۆژی ئافرەتانی  ٨/٣/٢٠٢١رۆژی دووشەممە بەرواری   -١٥

ئااهەنگێکی میوزیکیاان باۆ قوتابیاانی کاۆلێژ جیهانی، نوێنەرایەتی قوتابیانی کۆلێژی ئەندازیاری 

رێکخست. ساەرەتا ووتااری راگرایەتای کاۆلێژ لە الیەن )م. بنیااد خەزنەدار( یاریادەدەری راگار 

پێشکەشکرا، پاشان سیمینارێک لە ساەر رۆژی جلای کاوردی لە الیەن قوتابیاانەوە پێشکەشاکرا، 

( خوێناادرایەوە. مەراساایمەکە بە دواتار ووتارێااک دەربااارەی رۆژی ئافرەتااان لە الیەن )د.ساامیە

ئامادەبوونی یاریدەدەری راگر و کارگێڕی کۆلێژ و مامۆستایان و قوتابیان بە رەچاوکردنی رێنماییە  

 تەندروستیەکان بەڕێوەچوو 
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

وەك چاالكیەك لێژنەی ژینگەی كۆلێژ بەئامادەبوونى بە ڕیزان یاریدەدەرى سە رۆكى زانكۆ    -١٦

بۆکاروبارى زانستى و ڕاگرى كولێژو یاریدەدەرى ڕاگرو چەنادین ساەرۆك بەش ومامۆساتایان، 

 هەلمەتى ڕواندنى چەند گوڵە نەمامیك لە ناو كۆلێژ بەڕێوەچوو.

 

 

 

  ٢٠٢٢/ ٢/ ١٤رۆژی دووشەممە رێکەوتی  -١٧

بە ئامادەبوونی )م. بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری  

قوتابیان پیشانگایێکی  راگر و کارگێڕی کۆلێژ و 

کرایەوە  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە   کتێب 

 

بە ئامادەبوونی )م. بنیاد خەزنەدار( یاریدەدەری    ١٦/١٢/٢٠٢١رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی    -١٨

راگری کۆلێژ و سەرۆک بەشەکان و مامۆستایان و قوتابیان و فەرمانبەران و کارگێڕی کۆلێژ، لە 

 ئااڵ( بەرز راگیرامەراسیمێکدا یادی )رۆژی  
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

ێکەوتی  رۆژی پێنچ شەمە ر  -١٩

ی  خولێکی  تۆپی پێ  ٤/٣/٢٠٢١

بچوککراوە لەژێر چاودێری  

بەرێز)م.بنیاد خەزنەدار (یاریدەدەری  

راگر وبەسەرپەرشتی یەکەی  

وەرزشی کۆلێژ لەنێوان بەشەکانی  

 کرایەوەکۆلێژ  

 

تیمی ڤاکسینی کۆرۆنا سەردانی کۆلێژی ئەندازیاریان کرد بە مەبەستی پێدانی ژەمە ڤاکسین بۆ    -٢٠

 فەرمانبەران.مامۆستایان و قوتابیان و 

 

ی بچووککراوە بۆ قوتابیانی  ایی تۆپی پێیاری کۆت  ٢٨/٢/٢٠٢٢رۆژی دووشەممە رێکەوتی    -٢١

بەشەکانی کۆلێژ لە نێوان بەشی میکانیک و بەشی کیمیا و پیترۆکیمیا بەڕێوەچوو کە لە ئەنجامادا 

میکانیاک یااریەکەی گۆڵ باۆ بەشای  ٣گۆڵ بەرامبەر بە  ٤بەشی کیمیا و پیترۆکیمیا بە ئەنجامی 

بردەوە. لەم یاریەدا بەڕێزان راگری کاۆلێژ و یاریادەدەری راگار و کاارگێڕی کاۆلێژ و ساەرۆک 

بەشەکان و مامۆستایان و میوانانی حیزبای و قوتابیاان ئاماادەبوون و لە کۆتاییادا خەاڵت بە ساەر 

ەرزشای ساااڵنە لە تیپەکان و یاریزانان دابەشکرا. شایانی باسە ئەم خولە و چەندین خولی تاری و

 الیەن یەکەی وەرزشی کۆلێژەوە ساز دەکرێت.
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

 

بە ئامادەبوونی یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ     ٩/٣/٢٠٢٢  رۆژی چوارشەممە رێکەوتی  -٢٢

کاروباری قوتابیان و یاریدەدەری راگر و کارگێڕی کۆلێژ، چاالکیەکی ژینگەیی لە الیەن  

ئەنجومەنی بااڵی خانمان و دەستەی ژینگە بەڕێوەچوو کە بریتی بوو لە هەڵمەتی چاندنی نەمام و 

 اریسەوز کردنی چەند رووبەرێک لە ناو کۆلێژی ئەندازی

 

بە میوانداری هونەرمەندی گەورەی گەلەکەمان  ١٠/٣/٢٠٢٢رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی   -٢٣

مامۆســتا )مەزهەری خـــالیقی( و نووســەری دیـــار مامۆســـتا )رێبــوار ســـیوەیلی( کە باســـێکی 

تێروتەسەلیان لەمەڕ کەلتوور و مێژوو و شوناسی کورد پێشکەش کـرد، هەروەهـا بە میوانـداری 

ک )ماهیر ئەمین( کە بە دەنگە رەسەنە زواڵڵەکەی ئامادەبووانی جۆش هونەرمەندی ئەندازیار کا

کرد بە چەپکێک گۆرانی کوردی، و بە ئامادەبوونی مامۆستا )ئەحمەد کانی( بەرپرسی لقی دووی  

پارتی دیموکراتی کوردستان و )د.محمد شکري( سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان و )د. نژاد احمـد 

د خەزنەدار( یاریـدەدەری راگـر و )ئەمـین الجـانی( بەرپرسـی حسین( راگـری کـۆلێژ و )م. بنیـا

ناوچەی ئایندە و )نێچیروان حسین( سکرتێری یەکێتی قوتابیانی کوردستان و سەرۆک بەشەکان و  

مامۆستایان و قوتابیان و میوانان، )فیستیڤاڵی بەهارە و زمان و کلتووری کوردی( بەڕێوەچوو کە  

ــو ــووری لەخۆگرتب ــاالکی کلت ــدین چ ــانگای چەن ــوردەواری و پیش ــوەتی ک ــردنەوەی خی و وەک ک

فۆتۆگرافی و نمایشی ئەسپ سواری و هەڵپەڕکێ و خواردنی کوردەواری. لە کۆتاییدا رێزلێنـانی 

راگرایەتی کۆلێژ بەخشرایە مامۆستا مەزهەری خالیقی و مامۆستا رێبوار سیوەیلی و هونەرمەنـد 
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 ماهیر ئەمین.

 

ی رۆژی چوارشااااااااەممە بەروار -٢٤

بە ئامااااااااااااااااادەبوونی  ٣٠/٣/٢٠٢٢

یاریدەدەری راگری کاۆلێژ و ساەرۆکی 

بەشااااای میکانیاااااک و مامۆساااااتایان و 

کااارگێڕی کااۆلێژ و یەکەی وەرزشاای، 

یاری کۆتایی تێنسی سەرمێز بەڕێوەچوو  

کە لە کۆتاییاادا بەشاای میکانیااک پاالەی 

یەکەمی بەدەستهێنا و دواتر جام و میدالیا 

، بە قوتااابیە سااەرکەوتووەکان بەخشاارا

شااایانی باسااە ئەم پاااڵەوانیەتیە لە الیەن 

 یەکەی وەرزشی کۆلێژەوە رێکخرابوو.
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رێکەوتی    -٢٥ یەکشەممە  رۆژی 

بەرزراگرتنی    ٣/٧/٢٠٢٢ بۆ 

دوو   کردنی  شەهید  کارەساتی 

سەاڵحەدین   زانکۆی  مامۆستای 

)پ.ی.د.   و  ئیسماعیل(  )پ.د.کاوان 

شێوەیێکی   بە  حەمەخان(  ئیدریس 

و   کۆلێژ  راگرایەتی  نامرۆڤانە. 

و   فەرمانبەران  و  مامۆستایان 

بەردەم   لە  ساتێک  کۆلێژ  قوتابیانی 

شەهیدانی   وێنەی  و  وەستان  کۆلێژ 

بێگومان   بەرزکردەوە.  زانستیان 

مامۆستایە   دوو  ئەم  لەدەستدانی 

 خەسارەتێکی گەورەیە بۆ رەوتی زانست و خوێندنی بااڵ لە هەرێمی کوردستان

 

 

لەخولی تۆپی پێی زانکۆی سەالحەدین کۆلێژی ئەندازیاری  ١٣/ ٢٠٢٢/١٠پێنچ شەمە    رۆژی  -٢٦

 (سەرکەوت بەسەر کۆلێژی یاسا.٣-٤بەئەنجامی)

 

 
 

  نیدەالحەس  ۆیزانک  ەیبچووکراو  ێیپ  یپۆت  یخولەل  ٢٠٢٢/ ١٦/١٠  ەممەشکیەرۆژی    -٢٧

  ەشقالو  ەیردەروەپ  یژێلۆک  رەسەب  وتەرکەسزا س  ی دانێلە(ب٤-٥)ینجامەئەب  یاریندازەئ  یژێلۆک

 .  ییتاۆک  یاری  ەشتەیگ و
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( ٢٠٢٢-٢٠١٨) اڵنی  سا  نێوانژی ئەندازیاری لەێکۆل                                           

  نیدەالحەس  ۆیزانک  ەیبچووکراو  یخول  ەل  ٣٠/١٠/٢٠٢٢  یوتەکێر  ەممەکشیەرۆژی     -٢٨

  ەییستەج  ەیردەروەپ  یژێلۆک  ەگەڵل  ییتاۆک  یاری  ەشتەیگ  یاریندازەئ  یژێلۆک  ،کانەژێلۆک  وانێنەل

بوو    مەکیە  کانیەرزشەو  ەزانست  ەیستەج  ەیردەروەپ  یژێلۆک  نجامداەئەل  کانیەرزشەو  ەزانست

  ەک  مانەکەژێلۆک  ۆبوو ب  رەشکۆخڵد  ەنجامەئ  مەئ ناێه  ستەدەب  یمەدوو  ەیپل  یاریندازەئ  یژێلۆک

 ییتاۆک  یاری  ەشتەیگ

 

 

 

 

 

 


