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 دةتوانى دةرطاى كار ليَرة ببينى :. يانحكوميةكان دةتوانن دةرطاي كار بةكار بينن بوَ بالوكردنةوةي كارةكان لة ريَكخراوي نا NCCIةندامانى ئ

http://jobs.ncciraq.org/ 

 حيسابت

دروَست دةكريَت وثاشان هاوبةش دةبيَت لةطةل  NCCIهةية. ئةم حيسابة لة اليةن  كار دةرطاى سابىيحيةك  NCCIحكوميةكانى  هةر  ئةنداميَك لة ريكخراوى نا
  . يَتكخراوت بةكار بهيَنرريَكخراوتان .تكاية تيَبيين بكةة كة ئةم حيسابة دةتوانيَت لةاليةن زوَر كةس لة نيَوان ريَ

 بة تةختى كونرتول   توماركردن وطةيشنت

. لة سةريكى ترةوة تو NCCIحكوميةكانى ئةندامانى  كخراويى نالة دةرطاي كار  و كليك بكة لة سةر  لينكى ريَبوَ الثةرى  سةرةتا   سابت بروَ بوَ توَماركردن  بو حيَ
 loginدةكةى داية. توَ بوَ شاشةى  توماركردن ئاراستة دةكريت سايويب نا حكوميةكان كة لة سةر  سةرنووسى كخراوةدةتوانيَت  كليك بكةيت لة سةر  دوطمةى ريَ

screen. 

 يةكةم جار بةكارهيناني حيسابت لة

بطورة.تكاية هةنطاوةكان لة خوارةوة شوين بكةوة تا  ثاسووردةكةت وناوي بةكار بةر نريت بوَ توماركردن بوَ دةرطاي كار,ئةطةر ئةمة يةكةم جارة كة حيسابت بةكاردهيَ
كي لةسةريَ. NCCIكخراوة نا حكوميةكاني ئةنداماني لة دةرطاي كار وكليك بكة لة سةر لينكي ريَ  االثةري سةرةتبو َ توماركردن بو َ حيسابت بروَ اليي  بةردةوام ببيت.

 دةكريَت. شاشةي توماركردنسةري ويبسايتةكةي داية. توَ ئاراستةي ترةوة دةتوانيَت لة سةر دوطمةي ريكخراوة نا حكوميةكان كليك بكات كة لة 

. 
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 توماركردن بثةستينة .ثاشان تو بوَ تةختى كوَنرتول ئاراستة دةكريت.ناوت وثاسووردةكةت بنوسة و دوطمةى 
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 تةختى كونرتول شاشةييَكة بةناو كة تو  ثروفايلت , وكارةكان وبةشةكان  بةريَوة دةبةيت.

 طيَرانةوةى زانيارييةكانى توماركردنى بزربوى 

لة سةر  ثاسووردةكةت لة يادت كرد..؟  ناوت لة يادت كرد  ..؟  ئةطةر ثاسووردةكةت وناوت بزربو , توَ دةتوانيت ئةوان بطيَريتةوة بكارهيَناني لينكى 
تكاية تيَبيين ينةوة. . لة سةر لينكي كليك بكةوة  ورينمايي شوين بكةوة تا زانيارييةكانى بزر بووى بطةر شاشةي توَماركردنى ريكخراوة نا حكوميةكان

ئاطادار بكةى كة كام  ناوونيشاني ئيميل دةبيَت بوَ حيسابت  NCCIدةنيَرريَت بوَ ناوونيشاني ئيميَل بوَ حيسابت ,بوية طرنطة تو َ بكة  كة زانيارييةكان 
 .ت كة ثيويستة بوَ طةرانةوةي  زانياريةكانى بزر بوويتان ئةمة ناونيشاني ئيميل بري بكاي  لة خوَارةوة تيَبيين بكاتثةيوةندى هةبريَت . زور طرنطة تو َ 

 webmanager@ncciraq.orgئةطةر  زانياري توماركردن و ناونيشاني ئيميلت بزر بو ن  تكاية ئيميلةكةي بنيَرة بوَ  

 

 كخراوت.بةريَوةبردنى ثروفايلي ريَ

كخراوةكةى ولوَطوَيي . ئةم ثروفايلة بةرضاوة بوَ كخراوةكان ثروفايلي بةكارهينةري هةية ثيشانداني زانياري بنةرةتى دةدات دةرباري ريَهةر يةك لة ريَ
 لة تةختى كونرتول . بكة لة سةر ثروفايلي ريكخراوةكة ثاكنوسي ثروفايلةكةت كليكداواكارانى كار. بوَ  ثيَشاندان يان 
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دروَستكردن بوَ بينني يان دروَستكردني ثروفايلت. توَ تةدوانيت ويَنةي ثروفايلي كليك بكة لة سةر دوطمةي بينني يان ئاراستة دةكريت. تو َ بوَ ثروفايلت 
ت زانياريةكان دةتواني توَ كخراو  كليك بكةوة بو َ توماركردني طورانكاريةكان .لة سةر دوَطمةي توماركردني ريَ يان نوَي بكاتةوة .  ةوةكخراوت باربكاتريَ

 هةروةك توَ دةويَيت ,زانيارى كة تةنها ثروفايلةكة تيَدا ببيت دةبيَت ناوى ريكخراو و لوَ طوَية.  بكات يان كةم  زياد بكات

 بةريَوةبردني بةشةكانت 

بةش بةش كردني كارةكان. بو  ن بوَ ريكخراوة نا حكوميةكان دةتوانن يةك يان  زياتر بةشي هةبن بو َ حيسابيان. ئةم بةشانة دةتوانن بةكار بهيَنري
يان بةشةكان )بةشي  ريَكخراوت دروست بكةيت.) بوَ منونة نووسينطةى بةغدا, هةولري ........( نووسينطةى  منونة تو َ دةتوانيت يةك حيساب بوَ هةر

 رايةتى سةرضاوةي مروَيي , بةرنامةي ووش , بةشي ثةيونديكردن ....(بةريوةبة

 . كي نوَيبةشيَ دوطمةى   بةشيكي نوَي , بروَ بو َ تةختى كوَنرتول وكليك بكة لة سةربوَ دروستكردنى 
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كةي  تا بةشي توَ دروست كرد لة خوَارةوة الثةرة  خةزنكردنليَرة دةتوانيت ناوي بةشي توَ دةويَيت دروَست بكةيت ثر بكةيت . كليك بكة لة سةر دوطمةي  
 .خةزن بكريَت
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 لة تةختى كوَنرتوَل .  بةشةكاني منبةكارهيناني  تايبةمتةندي انةوة بةريَوةببيت دةتوانيت بةشةكاني م
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 ت .ئاراستة دةكريَ ئيَستا بةشةكاني مانةوةي  تو َ بوَ ليستةي   بةشةكاني منكليك بكة لة دوَطمةي  
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بسريَتةوة كة ت بةشيك طوجناو . تكاية تيَبيين بكة  كة توَ ناتوانيَئةمانة دةتوانيَت ثاكنوس بكريَت ,ببينريَت يان رةش بكريَت بةكار هيَناني دوَطمةي 
البردني ئةم سريتةوة  لةثيَش ب توَ  بوَ كار بالو كردووةتةوة.يةكةم ثيَويسيت دةبي تو هةموو كاري بالوكردةوة  كة ثةيونةدي لةطةل ئةم بةشة هةية 

 ةم رينماييدا ببيين.بةشة.زياتر زانيارى دةرباري بةريوَةبردنى كار دةتوانيت  ل

 بالوكردني كار

 بوَ بالوكردني كار بروَ بوَ تةخيت كوَنرتوَل. -1

 .كاريَكي نوَي زياد بكةكليك بكة لة دوَطمةي  -2
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 .كيَلطةي كة بة ستيَري سوَر نيشانكراوة سةثيَنراوة ,كيَلطةي ديكة ئارةزوومةندانةية زانياري ثيَويست ثربكةوة . -3

تيَبيين بكة كة تو تةنها   تكايةبوَ ثركردنى ناوى شار  تكاية ناوي شارةكةي لة ليستى خوارةوة هةلبذيَرة. تو  دةتوانيَت شاري زوَر هةل ببذيَريت. 
نووسيَكي بةديل بدوزيَتةوة ريَخوَارةوة هةل ببذيَريت,ئةطةر توَ ناتوانيَت شارةكةى توَ تاقي دكيتةوة  بةردةست لة ليسيت ةكانى دةتوانيت شار 

 بوَ ئةو ئيَمةو   webmanager@ncciraq.orgئةطةر تو هيَشتا ناتوانيت ناوى شارةكةي بدوزيتةوة ئيميليَك بو ئيمة بنيَرة بوً  بةكار بينة.
 .دةكةين زياد ليستةكة

كة ثرت كردنةوة بة شيَوةيةكى شوييَن دانراو شويَنيَت ئيَستاية. شارةكاني نيشان بدةيت.توَ  دةتوانيت شويَنى كاركردن لة سةر نةخشةكة  -4
 .نيشانة دانةر لة ناونيشاندائوتوماتيكي لةسةر نةخشةكة نيشان دةكريت. تا ئةوة بةكاربيين  كليك بكة لة سةر دوطمةي  

.  
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لةطةل زانيارى كة ضون داواكاراني كار بتوانن داواي كار بكةن. ئةطةر  ضون داواكاري بكةيتلةياد مةكة ثركردنةوةي بةشي  -5
 بنوسي.  ثاليًوراو  دةبينت داواكاري لة ريَطاي دةرطايةكي كاري دةرةوةيي بكةن توَ دةتوانيت لينكةكةي و رينماييةكان ليَرة

 خوارةوة.لة   خةزنكردني كاربكة لة سةر دوَطمةي  كليك -6

كارةكةي ثةسةند بكات, ثاشى ثةسةند دةكريَت  لة سةر دةرطاي كار  بالو دةكريتةوة. دةبيت كار لة ماوةى   NCCIثيَويستة  -7
ني ثاكنوسيان كرد يان دوبارة كاتذميَر بيتة ثةسةندكردن لة روذةكانى كار. رازيبون ثيويستة  تةنها بو َ كاري نويَ , كارةكا 24

 بالوبوتةوة ثيويسيت بة ثةسةندركردن نية.

بطريتةوة يان سيستةمةكاني  ( Dropboxكة توَ طريَدانةكان باربكات. توَ دةتوانيَت ثةيوندييَك بوَ )ئةوة شياو نية تكاية تيبيين بكة كة 
 هاوبةشكردني فايلةكاني ديرت.

ئاراستة بكريت كة  بة تو دةليَت ثيَويسيت   حيسابت بةكار دةهيَنيت تا كاريَكي نويَ بالو بكةيتةوة   لةوانةية  توَ بوَ شاشةيَيك ئةمة يةكةم كاتة ئةطةر 
 تكاية هةنطاوةكان لة خوارةوة شوَين بكةوة تا  بةردةوام ببيَت.بة بوَخضةكةي هةية .
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 لة سةر شاشةكة.دوايي تو َ بو شاشةي بوَخضةكان ئاراستة دةكريت.تا بةردةوام ببيَت كليك بكة لة سةر دوَطمةي بوَخضةكان 
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 .ستة بكرةئيَلة سةر دووةم شاشة , دوبارة كليك بكة لة سةر  ستة بكرة.ئيَكليك بكة لة سةر 
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 شاشةي  بوخضةي كريي ئاراستة دةكريت.ئيَستة بوَ 
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توَ ثيويستة سةرف ناكريَت.: ت.تكاية تيَبيين بكة كة توَ لة هيض خاليَك ثارة كار بكةيَ ت دةست بة بالوكردنيحيسابت ئيستة ضاالك بووة و توَ دةتوانيَ
 بوَ  ئيَوة  ثيَشرتي ضاالك نةكرد.  NCCIشوين بكات كة حيسابت ضاالك ببات ئةطةر  ئةم هةنطاوانة 

 ثاكنووسكردني كاري  بالوكراوة/ بسةرضووة  

ريَك دةخريَت. تا ئةوةندة بروَ بوَ تةختةي ريَت , ئيستينساخ دةكريت يان رةش دةكريت وبةرواري  داخسنت كاري  بالوكراوة يان بسةرضووة  ثاكنووس دةك
 كاري ئيمن .كوَنرتول وكليك بكة لة سةر دوطمةي 
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ئيستة بةرضاوة لةسةر كاري نيشانيان كرد كة بالوكراوة كة لة اليةن ريَكخراوت بالويان كردةوة.  زيَتةوة ةدودلة بةشي كاري ئيمن ليستةيَيكي هةموو كار 
ضاوةرواني رازي  وكاري نيشانيان كرد كة هةلواسراوةتيَ ثةربووني بةرواري داخسنت دراوة ثاشي دةرطاي كار, كاري نيشانيان كرد كة بةسةرضووة البر

كردن و رةشكردن ريَ دةدةن كة توَ كاري بالوت كردوة ثاكنوس بكات , دةكريَت كة بالوببيتةوة . دوطمةكاني دروستكردن , كوثي  NCCIبوون لة اليةن 
 تةوة .بكات يان ببةسريَ كوثيثيَشاني بدات  , 
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ت يان دوبارة بالوبكاتةوة يان كاريكي بالوكراوة دريذ بكاتةوة بة ت كاري بالوت كردووة ثاكنووس بكاثيَشةي ثاكنووس كردن دةتوانيَلة ريطاي 
توَ دةتوانيَت بةرواري   كاري ئيمندريذكردنةوةي برواري  داخسنت .ئةطةر توَ دةويَت كاريَك بالو نةكاتةوة بةالم دةويَيت كارةكة بهيَليَتةوة لة ليسيت 

كارةكةي كة بوَ داواكاراني كار.توَ هيَشتة دةتوانيَت  نا بةرضاو دةبيَت كة ثاشان بةسةر دةضيَت وتةوة بوَ بةرواريَك لة رابردوو. كارةرت بكيَكوَداخسنت 
 بسةرضوة ثيَشاني بدات, ثاكنووسي  بكات  //دوبارة بالوبكات .

توَ ئاطاداريي زوَر بوَ هةمان كار بالو بكاتةوة بةالم بوَ بكاتةوة.ئةمةية بةسوودة ئةطةر  روونووس كارةكان  كردن روونووسدةتوانيَت بة تايبةت مةندي 
روونووس بكات وشويَنةكةي يان ئيميلي داواكردن بوَ كار بطوَريتةوة, نووسينطةي يان شوييَن جياواز.لةم حالةتةدة توَ تةنها دةتوانيَت ئاطاداريي كار 

 و.ثيَويست نية توَ هةموو زانيارييةكان بوَ هةر ئاطاداري خبيَتة نا
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 رييَت .ديارناك  منئيكاري بة هةميشةيي الدةبريَت , ولة ليسيت   البردنكارةكاني كة الدةبريَنت بة كار هيَناني دوطمةي 

 ثرسيار

   .webmanager@ncciraq.orgئةطةر ثرسيارت يان ثيَشنيارت هةبن دةرباري دةرطاي كار تكاية ثةيوةندي لةطلة ئيمة بكة لة 
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