
( زەمالەى خوێهدن لە ٠٣وەزارەتى خوێهدنى باڵا )

 ڕادەگەیەنێت وەنگاریا وڵاتى

 

دکتۆرا لە  وەزارەتى خوێهدنى باڵا و توێسیهەوەى زانستى زەمالەى خوێهدنى ماستەر/

ڕادەگەیەنێت، کە لە  (٢٠٢٣-٢٠٢٢بۆ ساڵى خوێهدنى ) وەنگاریا وڵاتى

 رێمی كوردستان و وێهدنی باڵاى وهتی خ زاره ی نێوان وه وتهامه ڕێكه چوارچێوەى

 ٢٠ماستەر و  ٠٠) رشیپ ( سكۆله٣٠) نگاریا ساڵانە كانی وه مرۆییه  تی توانسته زاره وه

 ێهێت. گه بۆ فێرخوازان و واوڵاتیانی وەرێمی کوردستان ڕاده دکتۆرا(
 

 خوێهدنى باڵا و توێسیهەوەى زانستىارەتى لەو بارەیەوە وەز 

تی خوێهدنی باڵا و  زاره ی نێوان وه وتهامه ی ڕێكه وهچوارچێ ەل ڕایدەگەیەنێت:

نگاریا  كانی وه مرۆییه  تی توانسته زاره رێمی كوردستان و، وه ی زانستی وه وه توێسیهه

رشیپ بۆ فێرخوازان و واوڵاتیانی وەرێمی  ( سكۆله٣٠) وەنگاریا کرد کە ساڵانە

رشیپی خوێهدنى  بۆ سكۆله ێهێت، لە ئێستاوە دەرگاى پێشکەشکردن گه کوردستان ڕاده

 .رێتەوە بەپێى ئەم مەرج و ڕێهماییانەى خوارەوەدەک وەنگاریا باڵاى

 

 مەرج و ڕێهماییەکانى پێشکەشکردن:

زەمالەى  (٠٣) وەنگاریا پێشکەشکارانى وەرێمی کوردستان ئاگادار دەکەین کە ولاتی

ە، بەمەبەستی دکتۆرا( پێشکەش بە وەرێمی کوردستان کردو ٢٠ماستەر و  ٠٠خوێهدن )

 خوێهدنی ماستەر و دکتۆرا بەم شێوەی خوارەوە:
 

 ماستەر: -

  .پێشکەشکار دەبێت واوڵاتى وەرێمى کوردستان بێت 

  پێشکەشکار ئەگەر فەرمانبەر یا مامۆستا بێت لە دامودەزگاکانی وەرێمی

کوردستان، ئەوا دەبێت بە لایەنی کەم دو ساڵ خزمەتی وەبێت لە پاش 

 دوایین بروانامە. واتا لە دوای بە دەستهێهانی دواین بروانامە.بەدەست وێهانی 

  خوێهدن لەم زەمالەیە بە زمانی ئیهگلیزیە، دەبێت پێشکەشکار بە لایەنی کەم

یان واوتاکەی لە تاقیکردنەوە ستانداردەکانی  STLEI( 5ئاستی زمانی ئیهگلیزی )

خشتەی  ( وەک TOEFL IBT, PTEدیکەی توانستی زمان کە بریتین لە )

 بەراوردکاری لە خوارەوەیە:

 جۆری تاقیکردنەوە
IELTS TOEFL (IBT) Pearson Academic (PTE) 

5 59 52 



5.5 66 59 

6 73 67 

6.5 80 70 

7 88 74 

7.5 96 78 

8 104 82 

8.5 112 86 

9 120 90 

 

 تێبیهی:

  زمان کات، دەبێ تێستی دە دۆکیومێهتی پێویستکاتێک وەزارەتەکەمان داوای

 بێت.وسەر نەچبە

  پێشکەش داواکار دەبێت لە وەمان بواری خۆی داواکاری بۆ بەرنامەی ماستەر

 .(ەکەى لە وەمان بوار بێتو ماستەر  بکات. )واتا بەکالۆریۆس

  ئەم زەمالەیە پشتگیری مۆلەتی واورێیەتی واوسەری ناکات. وەروەوا

 پرۆسیسی ڤیزەی واوسەر و مهداڵ ناکرێت.

  دارپەیوەندیلایەن وەزارەتی لەئەگەر دامەزراو بێت، ئەوا  سەرکەوتوکاندیدی 

ە تەنها مۆڵەتی خوێهدنی پێدەدرێت واتا بە موچەی بهەڕەتی و دەرماڵ

 جێگیرەکان.

 ت لایەن وەزارەتەکەمان، داواکار دەبێلەکاتی داواکردنی بەڵگەنامەکان لە

 ون لە فەرمانگەکەی خۆی پێشکەش بکات.نوسراوی لاری نەب

 ێۆرۆی( ٠٢٠) نزیکەی تی وەنگاریا مانگانە بریکاندیدی سەرکەوتوو لە لایەن وڵا 

و بیمەی تەندروستی و  کرێی خوێهدن و  پێدەدرێت  ەی مانگانەوەک دەرماڵ

فرۆکەی بۆ دابین م کرێی ، بەڵای لە زانکۆ بۆ دابین دەکرێتیناوخۆ بەشی 

 زەمالەکە بکەن(بۆ زیاتر ووردەکاری تکایە سەردانی مالپەری ) ناکرێت.

 ٠١/٠/٢٠٢٢بریتیە لە  دوا مۆلەت بۆ پێشکەشکردن 

  بۆ زانیاری زیاتر و پێشکەش کردن، تکایە سەردانی ئەم لیهکانەی خوارەوە

  https://stipendiumhungaricum.hu بکەن:

 

 تێبیهی: 

ئەم بوارانەی خوارەوەی بۆ خوێهدنی ماستەر دیاری کردووە: واتا وەزارەتەکەمان 

بەرنامانەی خوارەوە پێشکەش بکات بە  پێشکەشکار تەنها دەبێت داواکری بۆ ئەم

 پێچەوانەوە دواجار لە لایەن وەزارەتەکەمان کاری لە سەر ناکرێت:

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/


Study programme 2022-2023 
Study 
level 

Study 
mode 

Branch of science 

Structural Engineering MA FT Engineering Science 

Ethnic and Minority Policy MA FT Social Science 

Music Composition MA FT Arts 

Archaeology MA FT Arts and Humanities 

Advanced Practice in Nursing MA FT Health Science 

Petroleum engineering MA FT Engineering Science 

Philosophy MA FT Arts and Humanities 

Interior and Spatial Design MA FT Arts 

Clinical Laboratory Sciences MA FT Health Science 

Cultural Heritage Studies MA FT Arts and Humanities 

 

 زەمالەکە )وە ی سەرەکی ڕ پەڵێگەی ماڕتەنها لە پێشکەشکردن راستەوخۆ و

 نگاریا( دەبێت.

 لایەن وەنگاریاوە، وەزارەتەکەمان لەسەر دوای دەرچونی ئەنجامی بەرایی لە

 دەبسێرێت.ڵکاندیدەکان وە ٢٠٢٠(ی سالی ١رێهمایی ژمارە )بهەمایی 

 ەوا ناوی و لە خوێهدن، ئئەگەر کاندیدی سەرکەوتو پاشگەز بۆوە یا بەردەوام نەب

بە ویچ بەرنامەیەکی  یە داواکاری پێشکەشبۆی ن دەخرێتە لیستی رەش، و

 ی یا دەرەوە بکات.یی ناوخۆ ڵاخوێهدنی با

  وەر کاتێک کاندید بەلگەنامەی نا دروست پێشکەش بە لایەنی وەنگاریا یا

ەش و زەمالەکەی ڕ کەمان بکات، ئەوا دەخرێتە لیستی وەزارەتە

 وەلدەوەشێهرێتەوە.

  پەری زەمالەکەیە، و تا ڵماێگەی ڕاستەوخۆ لەڕ ئەوەی پێشکەشکردن لەبەر

نی ئەنجامی بەرایی، وەزارەتەکەمان ویچ فایلی لەبەردەست نیە تا کاری دەرچو

پەری ڵێگەی ماڕدەرچونی ئەنجامی زەمالەکە لەلەسەر بکات، بۆیە تا 

 ، بە ویچ شێوەیەک سەردانی وەزارەت مەکەن.وەزارەتەکەمان

 

 

 :دکتۆرا -

 کوردستان بێت.تی وەرێمی ڵاپێشکەشکار دەبێت واو 

  دەزگاکانی وەرێمی فەرمانبەر یا مامۆستا بێت لە داموپێشکەشکار ئەگەر

وەبێت لە پاش کرداری خزمەتی  ڵدەبێت بە لایەنی کەم دو سا کوردستان، ئەوا

  هێهانی دوایین بروانامە.بە دەست



بەلام سەبارەت بە دەرچوانی بەرنامەی تواناسازی دەبێت پابەندی ئەم 

 وە.وەزارەت واژۆیان کرد ڵە بن کە پێشتر لەگەرێککەوتههامەی

 زمانی ئیهگلیزیە، دەبێت پێشکەشکار بە لایەنی کەم خوێهدن لەم زەمالەیە بە

یان واوتاکەی لە تاقیکردنەوە ستانداردەکانی  STLEI( ١ئاستی زمانی ئیهگلیزی )

وەک خشتەی ) (SnE E TPLو  nosraePدیکەی توانستی زمان کە بریتین لە )

 :(بەراوردکاری خوارەوە

 جۆری تاقیکردنەوە

IELTS TOEFL (IBT) Pearson Academic (PTE) 

5 59 52 

5.5 66 59 

6 73 67 

6.5 80 70 

7 88 74 

7.5 96 78 

8 104 82 

8.5 112 86 

9 120 90 

 

 

 تێبیهی:

  کات، دەبێ تێستی زمان دە ێهتی پێویستدۆکیومکاتێک وەزارەتەکەمان داوای

 و بێت.سەر نەچبە 

  داواکار دەبێت لە وەمان بواری خۆی داواکاری بۆ بەرنامەی دکتۆرا پێشکەش

 .(ی لە وەمان بوار بێتو دکتۆراکە ماستەربکات. )واتا 

 ێیەتی واوسەری ناکات. وەروەوا ڕئەم زەمالەیە پشتگیری مۆلەتی واو

 پرۆسیسی ڤیزەی واوسەر و مهداڵ ناکرێت.

 پەیوەندی دارلە لایەن وەزارەتی  ئەگەر دامەزراو بێت، ئەوا وکاندیدی سەرکەوت 

 ەڵبە موچەی بهەڕەتی و دەرماە ەتی خوێهدنی پێدەدرێت واتڵتەنها مۆ

 جێگیرەکان.

  لە کاتی داوا کردنی بەلگەنامەکان لە لایەن وەزارەتەکەمان، داواکار دەبێت

 نوسراوی لاری نەبوون لە فەرمانگەکەی خۆی پێشکەش بکات.

 ( ١٠٠ -٣٩٠) نزیکەی یڕ تی وەنگاریا مانگانە باڵیدی سەرکەوتو لەلایەن وکاند

 پێدەدرێت، وەروەوا بیمەی تەندروستی وى ەی مانگانەڵوەک دەرما ۆرۆیی



م کرێی فرۆکەی ڵابە دەکرێت.لە زانکۆ بۆ دابیه یکرێی خوێهدن و  بەشی ناوخۆی

 .ی زەمالەکە بکەن(ڕ پەڵیاتر ووردەکاری تکایە سەردانی ما)بۆ ز  ناکرێت. بۆ دابین

 (.٠١/٠/٢٠٢٢)ەت بۆ پێشکەشکردن بریتیە لە ڵدوا مۆ  

 کردن تکایە سەردانی ئەم لیهکانەی خوارەوە بکەن:بۆ زانیاری زیاتر و پێشکەش 

 https://stipendiumhungaricum.hu 

  ە:ەی بۆ خوێهدنی دکتۆرا دیاری کردوئەم بوارانەی خوارەووەزارەتەکەمان 

 

Study programme 2022-2023 

Stu
dy 

leve
l 

Stu
dy 
mo
de 

Branch of science 

Architecture 
PH
D FT Arts 

Doctoral Program of Political Science 
PH
D FT Social Science 

Doctoral Program of Business and Management 
PH
D FT Social Science 

Doctoral School of Mathematics 
PH
D FT Natural Science 

Doctoral School of Chemistry 
PH
D FT Natural Science 

Doctoral School of Biology 
PH
D FT Natural Science 

Doctoral School of Sociology 
PH
D FT Social Science 

Doctoral School of Economic and Regional Sciences 
PH
D FT Social Science 

Doctoral School of Landscape Architecture and Landscape 
Ecology 

PH
D FT Engineering Science  

Doctoral School of Pharmaceutical Sciences 
PH
D FT Health Science 

Doctoral School of Neurosciences 
PH
D FT Health Science 

Doctoral School of Dental Sciences 
PH
D FT Health Science 

Doctoral School of Clinical Medicine 
PH
D FT Health Science 

Mikoviny Sámuel Doctoral School of Earth Sciences 
PH
D FT Natural Science 

Doctoral School of Mental Health Sciences 
PH
D FT Health Science  

Doctoral School of Sport Sciences 
PH
D FT Health Science 

Doctoral programme in Civil engineering PH FT Engineering Science  

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/


D 

Doctoral School of Nutrition and Food Sciences Nutritional 
science PhD Program 

PH
D FT 

Health Science / 
Agricultural Science 

Doctoral School of Computer Science 
PH
D FT Engineering Science  

Doctoral School of History and Ethnology 
PH
D FT Arts and Humanities 

Doctoral School of Veterinary Science 
PH
D FT Agricultural Science 

 

 پێشکەش  سەرەوەری بۆ ئەم بەرنامانەی اواتا پێشکەشکار تەنها دەبێت داواک

 بکات:

 ی سەرەکی زەمالەکە )وە ڕ پەڵێگەی ماڕپێشکەشکردن راستەوخۆ و تەنها لە

 نگاریا( دەبێت.

 لایەن وەنگاریاوە، وەزارەتەکەمان لەسەر دوای دەرچوونی ئەنجامی بەرایی لە

ەکان ، کاندیدە سەرکەوتو٢٠٢٠( ی سالی ١ێهمایی ژمارە )ڕبهەمایی 

 وەلدەبسێرێت.

 ئەوا ناوی  و لە خوێهدن،ئەگەر کاندیدی سەرکەوتو پاشگەز بۆوە یا بەردەوام نەب

بە ویچ بەرنامەیەکی  بۆی نیە داواکاری پێشکەش دەخرێتە لیستی رەش و

 ی ناوخۆی یا دەرەوە بکات.ڵاخوێهدنی با

 گەنامەی نا دروست پێشکەش بە لایەنی وەنگاریا یا ڵوەر کاتێک کاندید بە

ەش و زەمالەکەی ڕ کەمان بکات، ئەوا دەخرێتە لیستی رەتەوەزا

 دەوەشێهرێتەوە.ڵوە

  پەری زەمالەکەیە، و تا ڵێگەی ماڕاستەوخۆ لەڕ لەبەر ئەوەی پێشکەشکردن

ا کاری ونی ئەنجامی بەرایی، وەزارەتەکەمان ویچ فایلی لەبەردەست نیە تدەرچ

پەری ڵما ێگەیڕلە لەسەر بکات، بۆیە تا دەرچونی ئەنجامی زەمالەکە

 ویچ شێوەیەک سەردانی وەزارەت مەکەن.وەزارەتەکەمان، بە


