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 پێشەکی

 European Credit Transfer and (1) یەکەسیستەمی ئەوروپی بۆ گواستنەوە و کۆکردنەوەی    

Accumulation System (ECTS) لە ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی  کە ،مەیەەسیست ئەوEuropean 

Higher Education Area (EHEA) یو کۆرسەکان نوفێربو ڕونکردنەوە و شەفاف کردنی شێوازی اتربۆ زی 

 .ەیەلەو ناوچ یە،خوێندنی بااڵ و چۆنییەتیباشترکردنی جۆر ەشیبەم پێ ،بەکاردەهێنرێت(وانەکان) خوێندن

ECTS  لەناو پڕۆگرامی  ١٩٨٩لە ساڵی( ئیراسموسErasmus ) ناسێندرا، ئەمەش وەک ڕێگەیەک بۆ

 ڕێگەی ەل نلە دەرەوە بەدەستی هێنابوو یخوێندکار لە ماوەی خوێندنەکەکە  ،ەیدتانێگواستنەوەی ئەو کر

لە کاتی  پێویستن (Degree) وەرگرتنی بڕوانامەکەیبۆ  ، کەیەکانەیبۆ ئەو  کردن و زیادکردنیانهەژمار

بۆ  نەک تەنهاپالنی بۆ داڕێژراوە کە  وا ECTS ئاییندەدالە سااڵنی . گەڕانەوەی بۆ زانکۆی سەرەکی خۆی

بۆ  ، بەڵکوبێت و ئەنجامە بەدەستهاتووەکان بەکار کۆشش بنەمای  بنچینەکراو لەسەر یەکەیگواستنەوەی 

 جیاکاننی شوێنە جیابڕوانامەی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگاکا یەکەی پێویست بۆ بەدەستهێنانی کۆکردنەوەی

ە ک وادەکات ها گەیاندنی پڕۆگرامەکان،هەروە ،یارمەتیدەرە لە دیزاینکردن، وەسفکردن ECTS. ەهێنرێتبەکارد

ڕی ئاڵوگۆ کە ،دا شیاوبێتفێربوونی ماوەدرێژ بیرۆکەیلە  ۆراوجۆرفێربوونی جشێوازی تێکەڵکردنی 

لە شوێنی  و ماوەی خوێندن Qualifications یانەکانیئاسانکردنی دانپێدانانی لێهاتووی بە ڕێگە دەدات خوێندکاران

جێبەجێبکرێت، ئینجا ئەم پڕۆگرامە  (ەکانیپسپۆڕی)ی خوێندن وو پڕۆگرامەکانبەسەر هەم ECTS دەتوانرێت .تر

لە ناو هۆڵی خوێندن بێت، بنچینەکراو لەسەرکاربێت، فێربوون لە دوورەوە )هەر شێوەیەک بێت بە گەیاندنەکەی 

ێت، ب( Part-time پچڕ پچڕ یان Full-timeبەردەوام ) وەیێبەش خوێندکارخوێندن  لە چەشنییان ، ( بێت

 .ێتجێبەجێ بکر ،دەتوانرێت (فەرمی یان نافەرمی-فەرمی، نیمچە)  فێربوونیشدا ژینگەیەکیهەروەها لە هەموو 

بۆ  پێویست پەیوەندیو هەروەها  ECTSی جێبەجێکردنی ەڕێنمایی دەربار ECTSڕێبەری بەکارهێنەری     

 اریش بۆڵۆنا لە نوێنەرانیاواکاری لە دوای د. دەخاتە بەردەستبەسود  بەڵگەنامەی پشتگیریبەدەست خستنی 

، ڕێبەری (Bucharest Communiqué, 2012راوی بوخارست دنەڕاگەی) (پایتەختی ڕۆمانیا) یبوخارست

جارێکی تر پێداچوونەوەی بۆ کرایەوە، ئەمەش بە مەبەستی بەهێزکردنی  ٢٠٠٩ـی ECTSبەکارهێنەری 

ڕێبەرەکە . 'EHEA چەی خوێندنی بااڵی ئەوروپیناو لە (2)ئەنجامەکانی فێربوون ناوەڕۆکی جێبەجێکردنی

خوێندن لەگەڵ  یەکەکانیبگەیەنێت بە دامەزراوەکان تا زیاتر  نوێنەرانەدەیەوێت مەبەست و ئامانجی ئەو 

نەوە، هەروەها دەستخستنی ئەنجامەکانی رێببەستبەیەکەوە خوێندکار  هەوڵ و کۆششیئەنجامەکانی فێربوون و 

لەسەر  نراوەیاتبەربژێرکراو و چاککراوە بن کە ،ی ڕێبەرەکەئەم چاپە. ن بۆ بکرێتیافێربوونیش هەڵسەنگاندن

ە بۆنا ڵبناغەیەکی پتەوی ئەو کارانەی لە ماوەی ئەم سااڵنەی دوایی ئەنجامدراون، لە ناو هەردوو پڕۆسەی بۆ

                                                       
  1 بڕوانە پاشکۆی (SECT) لەم ڕێبەرەدا وشەی کرێدیت و یەکە بە یەک مانا بەکاردەهێنرێن، بۆ پێناسەی1 
و تێگەیشتن و  ئەو ئەنجامە چاوەڕوانکراوانەن، کە لە فێربون( Learning Outcomes)دەرئەنجامەکانی فێربوون مەبەست لە 2

پسپۆڕیەکی دیاری کراودا لە توانای خوێندکارێك لە کۆتایی ماوەیەکی  چۆنیەتی ئەنجام دانی کارێکی پەیوەست بە لێهاتووییەك یان

   .بینرێنەوەدە خوێندن
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بۆ  ،نی بااڵخوێند پشکدارانیئەمەش بۆ یارمەتی دانی کۆمەڵگەی ئەکادیمی و  تایبەت،واڵتانی تریش بە  گشتی و

 .شتگیری کراونلەالیەن پڕۆسەی بۆڵۆناوە پ کە ،انە بڕۆنگۆڕانکاری ی ئەوئاراستەئەوەی بە 

ااڵی ناوچەی خوێندنی ب ۆ گرتووە، بۆ نمونە دامەزراندنیای لەخیین گەشەسەندنەکانی پڕۆسەی بۆڵۆنئەم چاپە دوا

 Centered-Teacherنمونەی گۆڕانکاری لە  ماوەدرێژ،بەردەوام و ، چەسپاندنی فێربوونی EHEA  ئەوروپی

ێوە ش ، زۆربوونی ڕێژەی بەکارهێنانی ئەنجامەکانی فێربوون، هەروەها گەشەکردنیCentered-Student)3 (بۆ

لە خۆی  ێندنی خودیزاین و گەیاندنی پڕۆگرام بەتایبەت  بایەخێکی ڕێبەرەکە وە .فێرکردننوێکانی فێربوون و 

 ەکانیۆڕیپسپ ئەزموونی خوێندنی بااڵی دامەزراوەکان لە بەکارهێنانی چوارچێوەی ەو پشت دەبەستێت بدەگرێت، 

 .دائەکادیمی کاریلە  ECTSجێبەجێکردنی بنەماکانی  و 

خوێندنی  4، ستافی ئەکادیمی و کارگێری لە دامەزراوەکانیبە خوێندکاران و فێرخوازان ە پێشکەشەئەم ڕێبەر     

هەموو ئەو فەراهەم دەکەن، وە پەروەردە و فێرکردن  نکار و ئەوانەیپێشکەشە بە خاوەبااڵ، هەروەها 

ەدا زاراوەی خوێندکار وەکو بۆ ئاسانی خوێندنەوە لەم ڕێبەر. هاوبەشانەی کە بایەخ بە خوێندنی بااڵ دەدەن

ەردەوام ب بە ئەو خوێندکارانە ئایا)ئاماژەیەک بۆ تەواوی فێرخوازان لە دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ بەکارهاتووە 

Full-time پچڕ پچڕ یان Part-time لە ناو سنوری زانکۆ )ئۆنالین( ، بە شێوەی خوێندن لە دوورەوەدەخوێنن ،

 ەخۆسەرب و یەکەی خوێندنی یان کۆرس یان بۆ بەدەست هێنانی بڕوانامە، لەسەر بنەمای کارکردن یان خوێندن

 (.دەخوێنن

و  الەالیەن واڵتانی بۆڵۆن ،شارەزا ێکیگروپلەالیەن  ،اوەو چاککر هەڵبژێردراو راوەنوسە ئەم ڕێبەر    

ارەزایانی ی پشکداران و شەکە بۆ مەبەستی ڕاوێژپێکردن پێشکەش بە کۆمەڵەڕێبەر .وندەستنیشانکرا ،پشکداران

بووە لە پڕۆسەی  کۆمسیۆنی ئەوروپی هەماهەنگ. کراوەEHEA ی ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپ واڵتانی

پی ولە کۆتایدا، ڕێبەرەکە لەالیەن نوێنەرانی خوێندنی بااڵی ناوچەی ئەور. کاری ئەو ڕێبەرەڕەشنوس و ڕاوێژ

لەبەرئەوە، وەکو ڕێبەری . یڤان بڕیاری لەسەر درالە کۆنگرەی وزاری یەر ٢٠١٥بۆ خوێندنی بااڵ لە ساڵی 

 .بەکاردەهێندرێت ECTSفەرمی بۆ بەکارهێنانی 

 

 

 

 

 

                                                       
دکاران فێرکردنی خوێن بوە بۆ یارمەتیدەری سەرەکیکە لە کۆندا مامۆستا  ،لە سەر بنەمای چەقی فێربوندا ڕەنگدەداتەوەئەو شیوازە 3 

 . و مامۆستا تەنها ئاسانکاری دەکات فێربونزیاتر پشت بەخۆی دەبەستێت بۆ خوێندکار  بەاڵم لە شێوازی تازەدا

بە شێوەیەکی گشتی لە بری یان وەك وشەی زانکۆ و کۆلێژ وپەیمانگاکان ' دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ'ن یا' دامەزراوە'وشەی 4 

  .بەکارهاتوە
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 ECTSندییەکانی گرنگترین تایبەتمە بەشی یەکەم:

ECTS     بنەماکانی  یێبە پو  یەکەکان کۆکردنەوە و گواستنەوەی لە سەربەستەکە فێرخواز تێیدا  ،سیستەمێکە

ە ئامانجی بریتییە ل. کاردەکات داو هەڵسەنگاندن فێرکردنپڕۆسەی فێربوون و لە  (شەفافیەت) ڕۆشنیەتی

مەکانی خوێندن و ئاڵوگۆڕی خوێندکار بە دانپێدانانی ئاسانکاری لە پالن و گەیاندن و هەڵسەنگاندنی پڕۆگرا

 .یانەکان و ماوەی فێربوونەکەیدەستکەوتەکانی فێربوون و لێهاتووی

ئەنجامە دیاریکراوەکانی فێربوون و  هەڵچنراو لەسەر یگوازرشتن لە قەبارەی فێربوون ECTS یەکەکانی    

 دانراوە کەیتەواوی ئەکادیمی یان هاوتا بۆ ساڵێکی یەکە ECTS (٦٠). ێویست بۆ ئەو مەبەستەپ هەوڵ و کۆششی

 کیچاال ، کە ئاسایی ژمارەیەک هەوڵ و کۆششی پێویست بۆ ئەو مەبەستەئەنجامەکانی فێربوون و  امبەرربە

بە پشت بەستن بە ئامانجەکانی فێربوون و هەوڵ وکۆششی ) یەکەکانی و پەروەردەیی لەخۆی دەگرێتخوێندن و 

 .بە ژمارەی تەواو دادەنرێن ECTSی یەکەکانبە گشتی . بەسەردا دابەش دەکرێن( انیانپێویست بۆ بەدەست هێن

کە تاکێک دەیانزانێت، ، بریتیە لە ڕاگەیاندنی ئەو بابەتانەی :Learning Outcomesئەنجامەکانی فێربوون 

 هێنانین لە بەدەستبۆ دڵنیابوو . خوێندنتەواوکردنی پڕۆسەی  دوایلە  ئەنجامیان بداتتێیاندەگات و دەتوانێت 

 ئاشکراون و ڕو کە لەسەر بنەمایبکرێت ،ەکەوە ڕێگەی پڕۆسەیهەڵسەنگاندن لە  ئەنجامەکانی فێربوون پێویستە

بە  خوێندن یو پڕۆگرامەکان بە تاك تاك چاالکیەکانی خوێندن بابەت و بۆئەنجامەکانی فێربوون . نرابێت بنیات

ۆ ئەوروپییەکان و ناوخۆییەکان ب ە(ی)پسپۆڕی چوارچێوەی لێهاتووییەلە  ئەنجامانە ئەو هەروەها. ادەنرێند گشتی

 .بەکاردەهێندرێت وەسفکردنی ئاستی لێهاتووی ئەو تاکە

بە شێوەیەکی  ئاساییی )فێرخوازێک(  کە تاکێک ،ئەو کاتە خەمڵێندراوەیە :Workload (5)ئەرك و کۆشش

نارەکان، یمیوانەکان، س :وەك ،خوێندنی و وونچاالکییەکانی فێرب گشتی پێویستیەتی بۆ تەواوکردنی هەموو

هەروەها خوێندنی تاک کە پێویستە بۆ بە  ، (6)کار پێشینەی، ی عەمەلی(ی)وان کرداری چاالکیپڕۆژەکان، 

ك و ئەرنی گونجاندبەرامبەرکردن و. خوێندندادەستهێنانی ئەنجامی دیاریکراوی فێربوون لە ژینگە فەرمییەکانی 

بە فەرمی  یەوە،بە زۆری لەالیەن بەندێکی یاسایی ناوخۆی یەکە ٦٠بۆ  بەردەوام یمیساڵی ئەکاد كیە کۆششی

کاتژمێر بۆ ساڵێکی  ١٨٠٠بۆ  ١٥٠٠لە نێوان ئەرك وکۆششی خوێندکار لە زۆربەی دۆخەکاندا، . دەکرێت

. ندکاتژمێری کارکر ٣٠بۆ  ٢٥ بەکرێدت هاوتایە  ١ ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کەئەکادیمی هەژمار دەکرێت، 

ینە بۆ قاتی ڕاستەک ی جیاوازبۆ تاک بەاڵم، بێتئاسایی دە خوێندکارێکی ئەرکیبۆ  کە ئەمە ،پێویستە ئەوە بزانرێت

 .بەدەستهێنانی ئەنجامی ڕاستەقینە دەگۆڕێت

کرێدت بۆ  پڕۆسەیەکە بۆ دانانی ژمارەیەک ECTS :ـی کرێدتەکانAllocationدانان و دابەشکردن 

 انانید .پەروەردەییخوێندن ویەکی چاالک قەمەی پڕۆگرامەکان یان تا، بڕوانا(کانیەیلێهاتوو)ەکان یپسپۆڕی

، لە کوێ ەبێتد یان پڕۆگرامەکان بە گوێرەی یاسا یان کارپێکردنی ناوخۆیی ەکانیپسپۆڕیتەواوی  بۆ کرێدتەکان

                                                       
 .واتای ئەم چەمکە ئەرك وهەوڵ و کۆششی خوێندکار بۆ خوێندن و فێربون چ لە ناو پۆل یان لە هەر جێگایەکی تر دەگرێتەوە 5
وەکو هاوواتا  Traineeshipیان  Internshipیان  Training Periodیان  Placementیان  Work placementلەم ڕێبەرەدا  6

 .هاتووە کار بەکار پێشینەییان  ڕاهێنان و مەشقکردن بە مانای بە کوردی. ێتربەکاردەهێن
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ئەنجام  ەوروپییان چوارچێوەی لێهاتوویی ئ ،گونجاوبێت، بەاڵم بە پشت بەستن بە لێهاتووییە ناوخۆییەکان

ە ل، فێربوونی توێژینەوەکان، وانەکان :ی وەكپەروەردەییەکان چاالکیەدابەش دەبن بەسەر  یەکەکان .دەدرێت

 دەگرن دەبێتەیوەر ێکی تەواوی ئەکادیمیداڵلە سا یەکەیەی ٦٠، ئەو و ڕاهێنان کار پێشینەیو  ەوەکردنکار ڕێگەی

 یکە پێویستە بۆ بە دەستهێنانی دەرئەنجام ،هەوڵ و كۆششەیەو ، بە گوێرەی ئبنەمایەك بۆ دابەشکردنی یەکەکان

 .چاالکیەکی خوێندن وپەروەردەییدیاریکراوی فێربوون بۆ هەر 

 بەخشینی دا بریتییە لە کرداریECTSلە  یەکە: بەخشین یان پێدانی Awarding Credits بەخشراوەکان یەکە

 ەمەرجێكب ەکە بە گشتی و بابەتەکانی،یبۆ پسپۆڕی انفێرخواز بەخوێندکاران ودیاریکراون کە  یەکانەی،ئەو 

کە کام لە  ،دەسەاڵتدارە ناوخۆییەکان پێویستە ئاماژە بەوە بکەن. ئەنجامی دیاریکراوی پێویست بەدەست بهێنن

 بە خوێندکاران دەبەخشرێن لە دوای تەواوکردن یەکەکان. یان هەیە ـECTS یەکەیی یندامەزراوەکان مافی بەخش

دنی چاالکی فێربوون و بەدەستهێنانی ئەنجامە دیاریکراوەکانی فێربوون، کە لە ڕێگەی هەڵسەنگاندنی جێبەجێکر و

ئەگەر خوێندکاران یان فێرخوازانی تر ئەنجامی خوێندنیان لە ماوەی دیاریکراو یان . دروستەوە سەلمێندروان

ەی ەوا لەوانەیە کردێتەکان لە ڕێگشوێنی فێربوونی تری فەرمی، نیمچە فەرمی یان نافەرمی بەدەست هێنابوو، ئ

  .فێربوونەکە ببەخشرێن بە هەڵسەنگاندن و دانپێدانانی ئەو دەرئەنجامانەی

کە بەخشراون لەبەرامبەر بەدەستهێنانی  یەکەکان،پڕۆسەی کۆکردنەوەی  ECTSلە  یەکەکانکۆکردنەوەی     

ی فەرمیدا و هەروەها بۆ ئەو چاالکییە لە چوارچێوەیەک پەروەردەچاالکیەکانی خوێندن و ئەنجامی فێربوونی 

یەکەکان خوێندکارێک دەتوانێت . فێربونانەی کە لە چوارچێوەی نافەرمی یان نیمچە فەرمی ئەنجام دراون

 :کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی

ە کلەالیەن ئەو دامەزراوەیەی بڕوانامە کە بەو شێوەیەی، ێتبەدەست بهێن  Qualifications پسپۆڕی -

 .ەداواکراو ،دەبەخشێت

 .واتە بەدرێژایی ژیان بە بەڵگەکردنی دەستکەوتە کەسییەکان بۆ مەبەستی فێربوونی ماوەدرێژ -

 وێنی فێربونداشلە یەک  بەدەستهێنراوەکان یەکە انان و ناسینەوەیدانپێد بریتییە لە پڕۆسەی :یەکەکانگواستنەوەی 

ئەو  .بڕوانامە وپسپۆڕیستهێنانی تری فەرمیدا بۆ مەبەستی بەدە الیەن شوێنێکیلە( پڕۆگرام، دامەزراوە)

ەوەی لە بۆئ ،لە دامەزراوەیەک بگوازرێنەوە دەکرێت ،دەبەخشرێن كبە خوێندکارێ كکرێدتانەی کە لە پڕۆگرامێ

 ۆ خوێندنبتر  ێکیلەالیەن هەمان دامەزراوە یان یەککە لەوانەیە  ،کۆبکرێنەوەدا تر (پسپۆڕیەکی) پڕۆگرامێکی

بەشەکان  دامەزراوەکان و فاکەڵتییەکان و .ەخوێندکار شوێنگۆڕینییلی سەرکەوتنی لک یەکەگواستنەوەی . دانرابێت

 .ەکانیەکێدانان و گواستنەوەی نپدا ڕاستەوخۆی کردنیەنجام بدەن، کە هۆکارە بۆ مسۆگەردەتوانن ڕێکەوتن ئ

ن بۆ ئاسان دەبلە ڕێگەی بەڵگەکانی پشتگیری  ECTSهێنانی کرێدتەکانی ربەکا :ECTSبە بەڵگەکردنی 

بڕوانامەی  و ڕێکەوتنی فێربوون و وانەکانلیستی  ئەو دۆکیومێنتانەش ،باش دەکرێن انیشیانگواستنەوە و جۆرەک

هاوکار دەبێت لە شەفافی  ECTSهەروەها . دەگرێتەخۆ (ڕاهێنان) کار پێشینەیو بڕوانامەی  ToRبە نمرە 

 .کانیشانەهاو بڕوانامەدبلۆمی تەواوکاری  یان  تری وەکو  بەڵگەکانی
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 پیوو ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەور ECTSبەشی دووەم: 

(EHEA)European Higher Education Area 

دەبێت  کە ،و جەختکرایەوە ئامانجە سەرەکییەکان لە ك بوویەکێ ECTS بۆڵۆنا دراویڕاگەیانلە  ١٩٩٩لە ساڵی 

 ۆڵۆنابچاکسازیانەی لە پێشکەوتنی ئەو  ناو لە. رێتوە جێبەجێبکبۆڵۆنای بەشداربووی پڕۆسەی لەالیەن واڵتان

 .EHEAپی وئامرازێکی دیار و گرینگی ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەور بە بوو ECTS، بوونجێبەجێکرا

ECTS     لە زۆربەی واڵتانی  بۆ ژماردنی یەکە وەکو سیستەمی نیشتمانیEHEA لە وە . بەکاردەهێنرێ

دامەزراوەکان بەکاردەهێندرێت یان لەگەڵ سیستەمی  بە شێوەیەکی بەرچاو لەالیەن داهانناوچەکانی تری جی

لە  ێتدەب دەوریسیستمەکە  بەم پێەشبەراوردکراو،  ەریپێو لەسەر بنەمای تێکەڵدەکرێتکرێدتی ناوخۆیی 

 .پەروەردەدا خوێندن و لە بوون جیهانیبەگەشەسەندنی ڕەهەندی 

زیاترکردووە، لەبەرئەوە  و خوێندنی ئاسان تێگەیشتنی پڕۆسەی پەروەردەڕۆشنی و  ECTSدا،  EHEAلەناو 

، چونکە جێبەجێکردنی دەبێتە هۆی دەبێت ێکی کاریگەری لە هاندان بۆ گۆڕانکاری و بە مۆدێرن کردنڕۆڵ

ەقی خوێندکار وەك چ)بۆ ( مامۆستا وەك چەقی فێربوون) ی فێرکردنیشێواز لە لە ڕێچکەی سەرەکی گۆڕانکاری

 سەرەکیوەکو بنەمایەکی  ،دایە( 7)(فێربون خوێندکار وەك چەقی شیوازی)، کە لە ژێر زاراوەی (فێربوون

 .EHEA لە ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی دادەنرێت

ەیاندنی گرامی خوێندن و گلە دیزاینی پڕۆ هەوڵ و کۆششی پێویستبە بەکارهێنانی ئەنجامەکانی فێربوون و      

بێتە دە یەکەکانسەرباری ئەوە، بەکارهێنانی . ەردەوەخوێندکار دەخاتە چەقی پڕۆسەی خوێندن و پەرو ECTS دا، 

 ،دەدرێت وەیە، ڕێگە بە خوێندکارهۆی ئاسانی دروستکردن و بە بەڵگەکردنی ڕێگا گونجاوەکانی فێربوون، بەم شێ

 .سەربەخۆیی و بەرپرسیاریەتی زیاتر ۆب

 ەکانیخزمەت بە ئامانجی بەکارهێنان ،دا ECTSلە  بە ئەنجام پەیڕەو کردنی ڕەچکەی پشتبەستنبە هۆکاری 

 :لەوانە، دەکات EHEAتری 

و  و هانی زیاتری تەواوکردن دەکات ووونی پێشدانپێدانانی خوێندن و فێربوون و ئەزمبۆ ئاسانکاری  -

 .دەدات بەشداربوونی بەرفراوان لە خوێندنی ماوەدرێژ

ۆ ئەو ب اڵیەتییەکانکۆمە پێداویستیەەکی نزیکتر لە نێوان پڕۆگرامە پەروەردەییەکان و یپەیوەندی -

یهانی ج بەرچاوگرتنیلەگەڵ پشکداران باشتر دەکات، بە لە تێکەڵ بوندروست دەکات و  پڕۆگرامانە

 .کار و کۆمەڵگایەکی فراوانتر

بۆ  ەوەێك، لە واڵتتر یەکیبۆ دامەزراوە ەیەکەوەئاڵوگۆڕ لە نێوان دامەزراوە و واڵت، لە دامەزراو -

مچە فەرمی، نی: واتە)فێربوون  ژینگەکانیاجیاکانی پەروەردە و ، و لە نێوان کەرتە جیێکی ترواڵت

 یەکەکان.لە ڕێگەی دانپێدانان و گواستنەوەی ( ە بە کارنچینفەرمی، نافەرمی و فێربوونی ب

                                                       
ات هەوڵبدندا سەربەخۆیی تەواو بە فێرخواز دەدرێت بۆ ئەوەی پشت بەخۆی ببەستێ نەك مامۆستا و خۆی ولەم شێوازەی فێربو 7

 .فێربێت
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متمانە و  ك بۆ بەدەستهێنانیدەتوانرێت ببێتە پێویستیە ،ECTSنیشتمانیدا بەکارهێنانی  دانانیلە یاسا

 .خوێندنی بااڵ ەکانییپسپۆڕیو باوەڕپێکردنی پڕۆگرام 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گتێبینی گرن  

 

 پڕۆسەی بریتییە لە Student-Centred Learning(SCL) خوێندکار وەك چەقی فێربونشێوازی 

پێدانی نجی ا، بە ئاماخوێندکاران و فێرخوازانی تر لە ژینگەیەکی فێربووند خوێندنی جۆری ینیگۆڕ

 شتبەستنپشێوازی  پەیڕەوکردنی باشترکردنی توانای ڕەخنەگرانە لە ڕێگەیسەربەخۆیی تەواو و 

 . Outcome-based approachبە ئەنجام 

 :ەم بەشانەی خوارەوە پوختبکرێتەوەلدەتوانرێت  (خوێندکار وەك چەقی فێربون)چەمکی 

 ك.ونی ناچاالفێربو كوەنە ك،پشتبەستن بە فێربوونی چاال -

 . یان تێگەیشتنکردن، لە فێربوونی ڕەخنەگرانە و شیکار ەوەجەختکردن -

 .خوێندکار خودی لە نەوەێچیزیادکردنی بەرپرسیاریەتی و لێپ -

 .زیادکردنی سەربەخۆیی خوێندکار -

 یەنالشێوازێکی تێکەڵ بە تێرامان و بیرکردنەوە لە پڕۆسەی فێربوون و وانەوتنەوە لە -

 .کیانوهەردو اخوێندکار و مامۆست
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 ەکانبۆ دیزاینکردن و گەیاندن و چاودێریکردنی پڕۆگرام ECTSبەشی سێیەم: 

یان  (HEIs) دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ لەالیەن پڕۆگرامە پەروەردەییەکانی خوێندنئەم بەشە لە دیزاینی     

یارمەتی دیزاینکردنی  ECTSکانی یەکەبەکارهێنانی . ۆڵێتەوەدەک ،ی ئەو پڕۆگرامانەتر ئامادەکارەکانی

 مەتیارو ی ەوەدەکات وونترڕ چۆنیەتی بەدەست هێنانی یەکەکان کە كکردنی ئامرازێبە دابین ،پڕۆگرام دەدات

 .دەدات دیزاین و پەرەپێدانی پڕۆگرامی خوێندن لە ترگونجاو دروستبوونی شێوەیەکی

 پڕۆگرامی خوێندن و بەش داڕشتنی واتە پالندانان بۆ كیزاینکردنی پڕۆگرامێراوەییەوە، دلە ڕووی دامەز    

 ەدەستهێنانیانبۆ ب دارنپەیوە هەوڵ و کۆششی، بە دیاریکردنی دەرئەنجامەکانی خوێندن و یەکە پێیبە وپێکهاتەکانی

 اوەییدامەزر ەیچوارچێو. نی هەڵسەنگاندنبنەماکا ڕێکار و وون و ڕێگاکانی وانەبێژی وو چاالکییەکانی فێرب

 -فرەڕیچکەی  یو پشتگیر دابین بکات پڕۆگرامە جیاجیاکان یداویستپێویستە بتوانێت پێ بۆ یەکەکانی خوێندن

 .پسپۆڕی و جیاجیا بکات

بۆ  دامەزراوەیی چوارچێوەیپێویستی بە هەردوو  دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵدالە  ECTSبەکارهێنانی     

ن تێگەیشتنێکی قوڵ لە سیستەمەکە لەالیە لەگەڵ ،نمایی دامەزراوەکان بنیاتنراوەیەکەکان کە لەسەر بنەمای ڕێ

هەندێک لە دامەزراوەکان گەشە بەم جۆرە تێگەیشتنە دەدەن لە ڕێگەی . هەیە ییەوەئەکادیم دەستەیهەر ئەندامێکی 

 کەوتنبە کۆمەڵ و ڕێک دانبڕیارکە  ،ی بەڕێوەبردن و وانەبێژیبۆ ئەندامانی ستاف ی ئاساییئەنجامدانی ڕاهێنان

 .دەکات ترباش ی پڕۆگرامەکەییەکگرتوو ەسەر دیزاینکردنل

 

 

 

 

 

 تێبینی گرنگ

 ڕییەكپسپۆکە پێویستن بۆ بەدەستهێنانی  ،فێرخوازێکی سەربەخۆ دەتوانێت ئەو کرێدتانە     

Qualification هاتوییلێدەتوانیت زانیاری و بەهرە و  .کۆبکاتەوە لە ڕێگەی چەند جۆرێکی فێربوون 

ەمەش ئ: اتبخ دەستبەیان نافەرمی  پێویست و داواکراو لە چوارچێوەیەکی فەرمی یان نیمچە فەرمی

 پێیبە ،دەکرێت ئەنجامی بڕیارێکی بە مەبەست بێت یان دەرئەنجامی چەند چاالکییەکی فێربوون بێت

 ەوەیئ هەڵبژێرێت بەبێ و فێربون پەروەردەیی چاالکیدەتوانێت  ەکەخوێندکار. تێپەڕبوونی کات

ئەم  یپشتگیر ECTS. یاریکراو هەنگاو بنێتد ەکییپسپۆڕیبڕوانامە و بەدەستهێنانی ڕاستەوخۆ بەرەو 

 .درێژ باسکراوە پڕۆسەیە دەکات، هەروەک لە بەشی خوێندنی ماوە
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 خوێندندا: یدیاریکراون لە داڕشتنی پڕۆگرام مەندئەمانەی خوارەوە بە هەنگاوی سوود

 چوارچێوەی پڕۆگرامەکە ٣.١

بڕوانامەی ئەو  ئاسایی پەیوەستە بە ئاستی ی، یەکەم بڕیاردادەڕێژرێتکاتێک پڕۆگرامێکی نوێ      

 پۆڕیپسدەبەخشرێت، کە بە پشت بەستن بە بڕیارە پەیوەستدارەکانی یاسای نیشتمانی و چوارچێوەکانی 

 . دیاریدەکرێت( ئەوروپی، نیشتمانی، کەرتی، دامەزراوەیی)

لەبەرئەوە جێبەجێکردنی تەواوی  –بن ان داهەموو ئەنجامەکانی فێربوون لە یەک ئاست دیاردەکەوێت کە 

 .دەبێت ەکانئاست پیشاندەریپێویستی یی، یەکەەمێکی تسیس

 

 تێبینی گرنگ

 

 European Qualificationsئەوروپی  (لێهاتووی) دەوروبەری ڕێکخستنی توانستی دوو جۆر     

Frameworks ی ئەوروپی ناوچەی خوێندنی بااڵ چوارچێوەی ڕێکخستنی توانستی: هەیە(QF-

EHEA ) ادئەوروپی بۆ فێربوونی ماوەدرێژ لە یەکێتی ئەوروپا دەوروبەری ڕێکخستنی توانستیو 

(EQF-LLL .) بڕوانامە و دەرئەنجامی فێربوون بەکاردەهێنن بۆ وەسفکردنی  دەوروبەرەکەهەردوو

ندنی وێخ دەوروبەریە و هەروەها هەردووکیان ل( بۆ نمونە، بەکالۆریۆس، ماستەر، دکتۆرا) پسپۆڕیەکان

 بەکالۆریۆس، ماستەر، دکتۆرا) ٣، ٢، ١ئاستەکانی  هەر سێ ئاستەکان واتە :بااڵدا لەگەڵ یەک گونجاون

دەوروبەری دووەم و بەرامبەرن بە بڕوانامەی  ٨، ٧، ٦دەوروبەری یەکەم بەرامبەرن بە ئاستەکانی ( 

 .ئاستەکانی خوێندنستانداردی نێودەوڵەتی بۆ دابەشکردنی  ٨، ٧، ٦ئاستەکانی 

 وجیاکراونەوە بە پێی دیاریکراون خولێکی کورت و سێ خولی سەرەکی ڕێکخستنی یەکەمدالە      

فتوگۆ و کانی گو توانا ردان، بەهرەزانیاری و تێگەیشتن و بڕیا بەکارهێنانیوەسفکاری دبلن لە ڕووی 

هەندێك یەکەم و دووەمیش  خولی  خولە کورتەکە و. ، هەروەها خوێندن بۆ فێربوونکردنپەیوەندی

 :یەکەیان بۆ دانراوە بەم شێوەیەی خوارەوە

 .دەوێت یەکەی ECTS 120نزیکی  ئاسایی رتیکو ێکیخول ییلێهاتووبڕوانامەی  -

لە خۆی  یەکە ECTS 240-120ئاسایی  یخول (بکالۆریۆس) یەکەم ییلێهاتو بڕوانامەی -

 .ێتدەگر

لەگەڵ یەکە لە خۆدەگرێت،   120-90اساییئ لیخو (ماجستێر)دووەم  ییلێهاتو بڕوانامەی  -

60 ECTS بەالنی کەمەوە لەسەر ئاستی خولی دووەم یەکە. 

 .دەگۆڕێت (دکتۆرا) لە خولی سێیەم ECTSبەکارهێنانی  -
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 تێبینی گرنگ

اماژەکردن بەبێ ئ) ەوە،دەکاتجیا" (پسپۆڕییەکان) ئاستەکانی لێهاتوویی"دەوروبەری )ڕێکخستنی( دووەم 

 کە یارمەتیدەردەبێت دەوروبەرێکی ئاسایی وەك سەرچاوەی ئامادە کردنبۆ ( ەی پێویستیەک ژمارەیبە

هەیکەلەکە پشت  .و ئاستەکانیان  (پسپۆڕییەکان)ە نیشتمانییەکان بۆ لێهاتویی سیستەمبە بەراوردکردنی  بۆ

 .دەبەستێت بە هەشت ئاست

 چوارچێوەی دووەم، ،ێژبەرزکردنەوەی فێربوونی ماوەدرباشترکردن و  وەکو ئامرازێک بۆ 

 .، خوێندن و ڕاهێنانی پیشەیی و خوێندنی بااڵ لە خۆی دەگرێتانخوێندنی گشتی و پێگەیشتو

   ۆتاییک لە خۆی دەگرێت، لەوانەی کە لە (پسپۆڕیەکان)هەشت ئاستەکە تەواوی لێهاتووییەکان 

دیمی و تی ئەکاتا ئەوانەیشی کە لە بەرزترین ئاس ،بەدەست هاتوون( ئیلزامی)خوێندنی ناچاری 

 . ، پێیاندراوەوێندن و ڕاهێنانی پیشەییپێشکەوتوویی و خ

 هەر ئاستێک پێویستە بە ڕێگەی جیاجیای پەروەردەیی و پیشەیی بەدەست بهێندرێن ڕەتدالە بنە. 

  ئەمە  .و پسپۆڕی توانستزانیاری و  كوە – پۆلێن کراون جۆردائەنجامەکانی فێربوون لە سێ

 بوارێکی فراوانی –لە چەند تێکەاڵویەکی جیاوازدا  –ێهاتووییەکان ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ل

، بە لەخۆگرتنی زانیاری تیۆری، بەهرەی کرداری و ەنەنجامەکانی فێربوون دەستەبەردەکئ

 لەگەڵ خەڵکی یانهونەری، و هەروەها پسپۆڕیە کۆمەاڵیەتییەکان، بەوەی کە توانای کارکردن

 . تر پێویست و گرنگ دەبێت

ەیان ئاماژ پەیکەری دووەمبەم شێوەیەی خوارەوە لەگەڵ ئاستەکانی  پەیکەری یەکەم،وازەکانی خولە جیا

 :بۆ کراوە

 ٥ئاستی  بەرامبەرە بە لێهاتوویی خولی کورت. 

  ٦ئاستی  بەرامبەرە بەلێهاتوویی خولی یەکەم. 

  ٧ئاستی  بەرامبەرە بەلێهاتوویی خولی دووەم. 

  ٨ئاستی  بەرامبەرە بەلێهاتوویی خولی سێیەم. 

ەن لە هپەیکەرەکەدا دەکرێت ئاستی زیاتر لەوانەی کە لە  یەکان،نیشتمانی یەپەروەردەی ەسیستەم    

بەرامبەر  ە، لئاماژە پێکراوبنو  باوەڕ داۆیانخ ناوئەو پێکهاتە نیشتمانیانە لە کە کاتەیتا ئەورن، خۆبگ

کدا هەشت ئاست لەخۆی دەگرێت، لە کاتێپەیکەری دووەم بۆ نمونە، . هەردوو سیستمە ئەوروپییەکە

 خولی کورت  پسپۆڕی کەبۆیە ئەو ڕاستییەی . یە ١٢بۆ  ٧ژمارەی ئاستەکان لە پێکهاتەی نیشتمانیدا لە 

واڵتان ناچارناکات بە لەخۆگرتنی ئەم جۆرە لێهاتووییە لە  ، لە پەیکەری ڕێکخستنی یەکەمداهەیە

کهاتە خشێت کە زۆرینەی پێەشکرا بەو ڕاستیەی دەببەاڵم دانپێدانانی ئا .پێکهاتەی نیشتمانی خۆیاندا

 .دەگرن کورت لە خۆ یانیەکان لێهاتووی خولنیشتم
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بۆ ئەوەی لە  ،چوارچێوەی گشتگیردابین دەکەن EQFو  QF-EHEA ك لە ڕێکخستنی یەکەم و دووەمهەریە     

 .ێنتابکرئاستە دیاریکراوەکانیان هاونیشتمانی و دامەزراوەییەکان و  کاتی بەراوردکردنیان بە  چوارچێوە

پێکهاتە لەبەرئەوەی ئەو  ،سەرەوە انەیئاسایی وردترن لەچاو ئەو (8)نیشتمانییەکان (پێکهاتەچوارچێوە )     

 .پێشکەش دەکرێن انی خۆیانکە لە واڵتەک ،ئەو بوار و پسپۆڕیانەنڕەنگدانەوەی انە نیشتمانی

 چوارچێوەیەکیبە  پێویستیان ،دەکەنەوپەیڕوەکو سیستەمی کرێدت  ECTSکە  ،دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ    

 چوارچێوەی. انکنیشتمانی و نێودەوڵەتییە هاوتاکردنی بڕوانامەو پسپۆڕیە بێت بە تایبەتکە  ،دەبێتدامەزراوەیی 

کرێدت  بەهای دیاریکردنی کەمترین ؛بەکاربهێندرێن ECTSکە چۆن کردێتی  ،ئەوە ڕونیدەکاتەوەدامەزراوەیی 

کە ) یاوازەکانج ناوهەمان یان پسپۆڕییەئاسایی بۆ ئاسانکردنی پڕۆگرامەکانی شێوەیەکی بە  خوێندن ابەتێکیببۆ 

یشتمانی پێکهاتەی ن(. پەروەردەیی لە ژمارەیەک بواری جیاواز پێکدەهێندرێت بابەتی خوێندن وبە تێکەڵکردنی 

 ،زراوەکان پێویستە بزاننلەبەرئەوە، دامە. دەکەن Qualificationو ئەوروپی ئاماژە بە ئاستی کۆتا لێهاتوویی 

ی ئەنجامێک) ،لەبەرەو بەدەسهێنانی لێهاتووییەک لە هەمان ئاستدا نین یەکانەی بەدەستهێنراونکە هەموو ئەو 

ی کە لە لەچاو ئەوانە ،بەدەست هاتووە، بۆ نمونە، ئاڵۆزتر دەبن یۆسکە لە ساڵی سێیەمی پلەی بەکالۆر ،فێربوون

 ،ونجاوگ دیارخەری ئاستیانەیە ئاستی مامناوەندی کرێدت دیاریبکرێت لەگەڵ لەو –( ساڵی یەکەم بەدەست هاتوون

ەرەو بیارمەتی خوێنکاران دەدات لە گەشەکردن و بەرەوپێشچوون ( بەیەکەوە لەگەڵ یاساکانی گەشەکردن)کە 

 . گرتنەبەری ڕێچکەی فێربوون

 یئامانج دیدو پڕۆگرامەئەو داڕشتنی پێویستە لە  کی خوێندن،پڕۆگرامێو وردی  پێش دیزاینکردن     

 کەپیشەییەکانی پسپۆڕیەتایبەتمەندییە هەروەها  ،ەکە لەبەرچاوبگیرێتو بەش (زانکۆ و کۆلێژ) دامەزراوەیی

 دامەزراوەیی ئەکادیمی بەپێی چوارچێوەی و چۆنیەتی دابەشکرنی یەکەکان(پێداویستیەکانڕێساکان و )

 .ڕەچاوبکرێت

، خاوەنکاران)بکرێت و ڕاوێژ بە پشکداران  بوونی پسپۆڕیەکە پێویست بۆواباشە بەدواداچوون هەروەها     

 .بۆ دوپاتکردنەوەی داخوازی لەسەر پڕۆگرامەکە ،بکرێت (دەرچووان، کۆمەڵگا لەسەر ئاستی فراوان

 

 

 

 

 

 

                                                       
 مەبەست لە شێواز وچوارچێوەی ڕێکخستنی ئاستی بڕوانامەو پسپۆڕییەکانی واڵتانی ناو یەکیەتی ئەوروپایە.8 
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 پڕۆگرامەکە اشخانیهەگبە یان پ ٣.٢

(. Lockhoff et al., 2010) نیشاندەدات ،کانی پڕۆگرامەکەکەرەوەجیایە یتایبەتمەند ،ی پسپۆڕیەکەپڕۆفایل     

ئاستی  وە،تە، کە بەپێی ستانداردی نێودەوڵەتی پۆڵێنکردنی خوێندن جیاکراونەخوێندن بوارەکانی پاشخانەکە

ژینگەی  و ەکانی فێربوون لە کاتی تەواوبوونگرنگترین ئەنجامە چاوەڕوانکراوپسپۆڕی ورد و  و پڕۆگرامەکە

ەیان دیاریدەکات و ئاماژ و هەڵسەنگاندنفێربوون  یچاالکییەکان فێربوون ورەکی بواری سەفێربوون و هەروەها 

شتی یان کە چ پسپۆڕیەکی گ ،ڕوون دەکاتەوە بۆ خوێندکاران و پشکداران ییەکاریگەر ەکە ئەوپڕۆفایل. دەکاتێپ

تە، بۆ ئەم مەبەس. دەرچوانی تا چەند کاریان دەستدەکەوێتو  ی پڕۆگرامەکەوە بەرهەمدەهێنرێتەلە ڕێگ ،تایبەت

بۆ نمونە هاو ئەکادیمیستەکان، هاوبەشانی ) هاوبەشەکانپشکدارە  لەگەڵ کە پڕۆفایلەکە بە ڕاوێژ واباشە

کی بە ڕێگەیە و دیاریبکرێت و پێناسەبکرێت (کۆمەاڵیەتی، خاوەنکاران، دەرچووان و نوێنەری خوێندکاران

 .کرێتبپێشکەش دابڕێژرێت و ڕوون و ڕۆشن 

ن و لیستی وانە بەردەستەکان بۆ خوێندکە لە  ،پڕۆگرامەکە خستنەڕویپێویستە بەشێک بێت لە یلەکە پڕۆفا 

 .خوێندندا هاتووەئەو کۆرسەی  ڕێبەری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 تێبینی گرنگ
 

لە تەواوی ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی زاراوەکانی توانست و ئەنجامی فێربون تاڕاددەیەك بە 

.ەبەکارهاتووماناو ئاماژە بۆ شتی جیاواز   

  :ەبۆ مەبەستی ئەم ڕێبەر

، و توانستی بەکارهێنانی بەهرەکان و زانیاری واتە سەلماندنی توانای بەکارهێنانیتوانست      

ها توانای بەکارهێنانی ئەو هەروە ،و خوێندندا کردنکار بارودۆخیکۆمەاڵیەتی لە  و کەسی شێوازی

وروپی دیاریکردنی لێهاتووی ئە چوارچێوەی بەپێی. و کەسیشدا پیشەییلە پەرەپێدانی  توانستە

دەکرێت پسپۆڕیی توانستەکان . ڕونکراوەتەوەبەرپرسیاریەتی و سەربەخۆیی  بەگوێرەی توانست

 ئامانج و ئەرکی توانست و لێهاتووییەکان پەرەپێدانی. گشتی یان دیاریکراو بن لە ڕووی بابەتەوە

  .خوێندنن ەکانیپڕۆسەی فێربوون و پڕۆگرام

بەدەست  ەکەوەکە لەالیەن خوێندکار دەکەن، ەو توانستەئلە ئاستی  گوزارشتئەنجامەکانی فێربوون، 

کە فێرخواز دەیانزانێت،  ،ئەو شتانەن ئەوانیش .، پشت ڕاستکراونەوەبە هەڵسەنگاندن  و ووەهات

. دایان دەتوانێت ئەنجامیان بدات لە کاتی تەواوکردنی پڕۆسەیەکی فێربوون ،تێیان دەگات

 .نبەشداربوو و پشکداران دادەڕێژرێ دیمی و خوێندکارانیئەنجامەکانی فێربوون لەالیەن ستافی ئەکا

.توانای سەلماندنیان هەبێت بۆ ئەوەی هەڵەسەنگاندن ئاسان بکرێت، دەبێت ئەم شتانە  
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 ئەنجامەکانی فێربوونی پڕۆگرامەکە ٣.٣

کە  ،ەکەنشتانە دو باسی ئەوبنیاتدەنرێن  پڕۆگرامەکە لەسەر ناسنامەیئەنجامەکانی فێربوونی پڕۆگرامەکە      

 .داتئەنجامیان ب خوێندن گرامێکیتەواوکردنی پڕۆ دوایلە  ،فێرخواز دەیانزانێت، تێیان دەگات یان دەتوانێت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تئاماژەیان پێکرابێ ،اشکۆی بڕوانامەداو پ وەرزئەنجامەکانی فێربوونی پڕۆگرامەکە پێویستە لە نەخشەی 

 تێبینی گرنگ

 ێكی خوێندنپڕۆگرامی ئەنجامەکانی فێربوونداڕشتنی 

ە گشتگیر ، کستەی خوارەوەئەم لی. پێویستە بایەخی زۆر بە داڕشتنی ئەنجامەکانی فێربوون بدرێت    

 .سەلمێندراون کە سودبەخشن دەخاتەبەردەست، پەیوەست ڕێنماییکۆمەڵێک  نیە

  ەڕۆکی و بوار و ناوڕەنگدانەوەی ژینگە و ئاست  تەواوەتیئەنجامەکانی فێربوون پێویستە بە

 .نپڕۆگرامەکە ب

  ێتنەب دوورو درێژو ێت دەرئەنجامەکانی فێربوون سادەب نووسینیپێویستە. 

  بن تەواوکەری یەکترپێویستە ئەنجامەکانی فێربوون. 

  بونەوە و بسەلمێنرێن لە ڕێی وردپێویستە ئەنجامەکانی فێربوون تێگەیشتنیان ئاسان بێت و

 .لە کۆتایی پڕۆگرامەکە چی بەدەست هێناوە تاکو بزانرێت خوێندکارچاودێری کردنی 

  بۆ  و ئەرك و کۆششەی کەبە ندەستەبەر بکرێفێربوون  ئەنجامەکانی بتوانرێتپێویستە

 .خوێندکار دیاری کراوە

 لەگەڵ چاالکی فێربوون و شێوازی هەڵسەنگاندن و بنەمای  دەبێتەنجامەکانی فێربوون ئ

 .هەڵسەنگەندنی گونجاو پەیوەست بکرێن

 تی ئاس بکات لەسەرژمارەی نمونەیی ئەنجامەکانی فێربوون  ئاماژە بە ،هیچ یاسایەک نییە

 .گونجاوە ١٢بۆ  ١٠لە نێوان ژمارەیان  کە  ،پێشنیار دەکات ئەزموون. پڕۆگرام

 ێ لەسەر ستنی ئەنجامەکانی فێربوون شئەو ڕێگەیەی کە بەشێوەیەکی بەرفراوان بۆ داڕ

 :، ئەوانیشقبوڵکراوە بنچینەیی ڕێنمایی

o  دیار بۆ گوزارشت لەوەی کە خوێندکاران چاوەڕوانی زانین و ئەنجامدانی بکەرفرمانێکی

جێبەجێ "، "وەسف بکەن"بۆ نمونە، دەرچوان دەتوانن ) بهێنەەکرێت بەکارچیان لێ د

 "(.پالن دابنێن"، "هەڵسەنگاندن بکەن"، "بەدەستبهێننئەنجام "، "بکەن

o  نمونە، دەتوانن ڕوون  ەئامانج یان بەهرە ب)ئاماژەیە بۆ دیاری بکەن کە ئەم ئەنجامە

 دیزاینی ژوورێکی"ان، یان دەتوانن رییەکێو فرمانی پێکهاتە هارد"کردنەوە بدەن لەسەر 

 .پێشکەش بکەن" بە دەست ندانیشت

پێدانی "بۆ نمونە، )دیاریکردنی ڕێگەی نمایشکردنی بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی خوێندن     

، پەرپێدانی دیزاینی "بەکاردەهێندرێن ئەندازیاری کارەباییپوختەیەک لەو مادانەی بە زۆری لە 

.(.، هتد"ردنی نوێترین ڕێگا زانستییەکانتوێژینەوەیەک بە جێبەجێک  
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 )کرێدیتەکان( کانیەکە مەکە و دابەشکردنیی پڕۆگراپێکهاتە ٣.٤

، یان زیاتر بابەتێكکە لەوانەیە لە تاکە  ،دابەشکراوە داپەروەردەییەکان ابەتەبەسەر ب ێکی خوێندنپڕۆگرامهەر      

کی، پڕۆژەی توێژینەوە، کاری تاقیگە یان پزیشلە نۆڕینگەی یان  کردنکار ، ئەزموونیوەرزییان یەکەی تری 

ۆی لەوانەیە چاالکی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگەیی لەخبابەتەکان . پێکهاتبێت ،یوەستدار بە فێربوونچاالکی تری پە

ربوونی لەگەڵ ئەنجامی فێ کە بگونجێن ،بە شێوەیەک( و ئامۆژگاریکرن ی تایبەتبۆ نمونە، فێرکردن)بگرێت 

 .بن  یەکەشایەنی پێدانی  پڕۆگرامەکە و

تە بۆ هەر یوەندیدار، پێویسیژی هەڵسەنگاندن و پێوانەی هەڵسەنگاندنی پەسترات لەگەڵئەنجامەکانی فێربوون،      

 .پەروەردەیی دیاری بکرێت ابەتێکیب

ی کە تەواوکەر ،دادەڕێژرێن بە زۆری وا پەروەردەییەکانی ابەتەەکانی فێربوونی پڕۆگرامەکە و بئەنجام     

نجامەکانی فێربوونی ئەبەستنەوەی ۆ ب (کسماتری)خشتەی ئامادەکراو زۆربەی دامەزراوەکان . یەکتربن

 .بەکاردەهێنن ئەو پڕۆگرامە پەروەردەییەکانی بابەتە لەگەڵ  ێكپڕۆگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ەکە پێکهات وردەکاریپڕۆگرامەکە دیاریکران، پێویستە  بەشە پێکهێنەرە سەرەکیەکانیلە دوای ئەوەی      

کیەکانی بابەت و چاالێربوون و ئەرکی کار بەسەر بە پشت بەستن بە ئەنجامەکانی ف یەکەکانیشو  بخرێتەڕوو

 .بەدەستبهێنرێت ساڵێکی تەواوی ئەکادیمیلە یەکە  ٦٠کە  ،دابەش بکرێن، بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی فێربون

ئەوا بە زۆری پێیان ( ١٥، ١٠، ٥بۆ نمونە )لە قەبارەی ئاسایدان  بابەتەکانی خوێندنکاتێک پێکهاتە و     

 دەکرێت، (اتەیەکی مۆدیولیپێکه)بێت پێکهاتل ولە پڕۆگرامێک کە لە مۆدێ. (بابەتی خوێندن) دەگوترێت مۆدیول

، بەاڵم (وەرزێکمۆدیول بۆ هەر  ٤بۆ نمونە، لە حاڵەتی )کرێدت بەکاربهێندرێت بەاڵم پاساو هەبێت  یەنیو

ەگەر یەخ دەبێت ئجێگەی با. لێ بەدووربگیرێت خۆی ،ژمارەی تر لەگەڵ ەی یەکە،بەکارهێنانی نیو پێویستە

 تێبینی گرنگ

 پەروەردەییەکان وچاالکی و بابەتەئەنجامەکانی فێربوون   

پەروەردەییەکان بەهەمان شێوەی چاالکی و بابەتە  بنەماکانی داڕشتنی ئەنجامەکانی فێربوون بۆ

 .ئەنجامەکانی فێربوونی پڕۆگرامەکەن

 و بابەتی چاالکیلەسەر ژمارەی نمونەیی ئەنجامەکانی فێربوون بۆ  ،ەهیچ یاسایەکی دیاریکراو نیی    

 هەوڵ و کۆششیهەروەها  ،ئەمە پشت دەبەستێت بە ئاست و سروشتی یەکەکە. پەروەردەیی

کارەکە بە شێوەیەکی ڕێکوپێك ئەنجام بدرێت وا  بەاڵم ئەگەر بمانەوێت. بۆ ئەو مەبەستە خەمڵێندراو

 ئەنجام ٨بۆ  ٦کە  بەوەی دەکات بێت و ئەزمونی گشتی ئاماژەژمارەکە سنوردارباشترە، کە 

 .ژمارەیەکی گونجاوە

ەسەر ل بۆ ڕێنماییەکان زکراولیستێک لە سەرچاوەی پێشنیا )لە کۆتایی ڕێبەرەکە( پاشکۆکە

 .لەخۆی دەگرێت ەنجامەکانی فێربوونئ
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دامەزراوەکە نرخی کرێدتی بنچینەیی دیاری بکات لە ڕووی نزمترین ژمارەی کرێدتەوە بۆ بەشێک، چونکە 

 .تەواوی وانە و فاکەڵتییەکان بۆماهەنگی لە پڕۆگرامی خوێندنەکە ئەمە دەبێتە هۆی ئاسانی هە

 .کردنی ئاڵوگۆڕی فێربوونتە هۆی ئاساندەبێ دالە پڕۆگرامی خوێندنەکە (9)ئاڵوگۆڕ دەرچەی روستکردنید     

ە یان لەوانەی ،کرابن زپێشنیاو کاتدا لە دیزاینی پڕۆگرامەکەدا  كناوەڕۆ ڕووی لە دەکرێت ەکانییئاڵوگۆڕ دەرچە

ۆ ئاڵوگۆڕ بەکارناهێندرێت ب دەرچەی .بدات بۆ تاکی خوێندکار ی بابەتەکەکات و ناوەڕۆکڕێگە بە گونجاوی 

ە لدات سود دەڕێگە بە خوێندکار کە پێویستە لە ماڵەوە بخوێندرێت، بەڵکو  تانەیئەو ش دووبارەکردنەوەی

 .ژینگە جیاوازەکانی تر وەربگرێت وئەزموونی پەروەردەیی جیاواز 

 بۆئەوەیبن  پێویستە ڕوون (بڕینی قۆناغەکانی خوێندن)دەوام بوون لە پرۆگرامی خوێندندا کانی بەرەیپێویستی     

یەکانی یویستپێ. بەدەست بێنن کە ئامانجیانە ،ەوتوویی پڕۆگرامەکە ببڕن و ئەو لێهاتووییەکاران بە سەرکدخوێن

و  ( 10)مەرج و هاو بابەتی پێش مەرج داانەیە لە ناو شتەکانی ترلەو بەردەوام بوون لە خوێندن لە زانکۆیەکی تر

 یەکەی ڕێژەییان  ێدت ەی کرچوون لەوانەیە لە ڕووی ژماردەریاساکانی . لە خۆی بگرێت پشتگیری نامەی

ی بۆ نمونە، نزمترین ڕێژە)لێ بکرێت  یداواکراوی قۆناغە جیاوازەکان لەناو پڕۆگرامێکی خوێندندا گوزارشت

 وردی دەکرێت ئەو یاسایانە بە(. ئەکادیمی بۆ یەکێکی تر وەرزێکی\رچوون لە ساڵێکیەکرێدتی پێویست بۆ د

 ؟داان لە چ ئاستێکی دابگیرێن لە کام قۆناغرپێویستە یان دەتوانرێت وە کام بابەتانەکە ئایا ێژرێن بەو شێوەیەی ڕبدا

 (.و پێشەکییەکان سەرپشیکییەکانبۆ نمونە، کۆرسە ناچارییەکان، کۆرسە ) 

گاری ئامۆژ پێویستە ڕاوێژ و اتبە پڕۆگرامێکی فەرمییەوە دەک یکە پەیوەند ،ێکی ئاساییفێرخواز هەر     

ستەبەر دە و بەرەوپێشچوون دەرچوون پێویستییەکانیبکات بۆئەوەی یکە چلەسەر ئەوەی  ێتگربدروست وەر

لە هەر شوێنێک شیاوبوو، ئەو ڕاوێژکردنە پێویستە دانپێدانان بە خوێندن و ئەزموونی پێشتر لە خۆی . بکات

شتن ەیدەست گ لە نێویاندا بژاردەی خوێندکار دەدەن،  ئارەزوو و پێکهاتەی پڕۆگرامی گونجاو ڕێگە بە. بگرێت

 .فێرکردنبە شێوە نوێکانی فێربوون و 

 

 

 

 

 

 

                                                       
مەبەست لەو چەمکە هەل ڕەخساندنە بۆ ئاڵوگۆڕی خوێندکاران لە ڕێگەی جێکردنەوەی ئەوبابەتانەی کە هاوتان لە زانکۆکانی تر  9 

 .لەپڕۆگرامێکی دیاری کراودا
 لێرەدا هەندێك بابەتی خوێندن دەبنە پێشمەرج بۆ بابەتی دوای خۆیان، یان دەبن بە هاومەرج واتە دەبێت بەیەکەوە تەواو بکرێن.10 
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 و هەڵسەنگاندن (گوتنەوەوانەفێرکردن )فێربوون و  ٣.٥

 یلە ڕوانگەدیاری بکەن  فێرکردنیاندامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ پێویستە ئامانجەکانی فێربوون و      

 .مانەئەو پڕۆگرا چۆنیەتی گەیاندن و هەڵسەنگاندنیپڕۆگرامەکانی خوێندنیان و 

 و هەڵسەنگاندن فێرکردنبنەما گشتییەکان بۆ فێربوون و 

و هەڵسەنگاندن پێویستە لەبەرچاوبگیرێن لە کاتی گەیاندنی  فێرکردنهەندێک بنەمای گشتی بۆ فێربوون و     

 .فێرکرنفێربوون و  ازیشێوپڕۆگرامێکی خوێندن، بەبێ لەبەرچاوگرتنی 

 گفتوگۆی کراوە و بەشداریکردن

ەیە لە ههەڵسەنگاندن ێویستی بە گفتوگۆی کراوە و پ ،واتە خوێندکار چەق بێت student-centredشێوەی     

 ە دەتوانرێت تاوتوێیتری پەیوەنددار، کە لە ڕێگەیانەو پرسیرنێوان خوێندکاران و مامۆستایان و بە

بەشداربن  بنیادنەرۆی فتوگگشت پشکداران پێویستە لە گ. دەرببڕن کانیانرەزو و خولیاو ئا یستیەکانیان بکرێت پێو

نوێنەری خوێندکاران پێویستە بەشداری ئەم جۆرە گفتوگۆیانە  مەکان.و گەیاندنی پڕۆگراداڕشتن سەبارەت بە 

 .بکەن بە بوونی مافی تەواوی دەنگدانەوە

 دڵنیاییو  )شەفافیەت(ڕۆشنیەتی

نوێ و متمانەپێکراو  و اری تەواوپێویستە زانی Course Catalogue ارەی کۆرسبڕێنمایی یان زانیاری دەر    

ف و پێویستە وەس. پێشکەش بکات یشنو تاك تاکی بابەتەکانی خوێند و دڵنیاکەرەوە لەسەر پڕۆگرامەکان

ی ێکهاتەپ ی وەك، بە لەخۆگرتنی گشت وردەکاریەکانشیکردنەوەی دروست لەسەر پڕۆگرامەکە پێشکەش بکات

 /، شێوازەکانی فێربوونWorkload ئەرك و کۆششفێربوون، ، ئەنجامەکانی ابەتەکانی خوێندن، بپڕۆگرامەکە

 .چووندەری هەڵسەنگاندن، و یاساکانی ، شێوەکانی هەڵسەنگاندن، بنەماکان ندفێرکر

 چوونیەکی

نیەکی نێوان لە چوو ،بن پێویستە دڵنیایی بابەتەکانیپڕۆگرامەکە و  نیبۆ گەیاند ئەکادیمی بەرپرس دەستەی     

 داەکەکە لە پڕۆگرام یشهەروەها پڕۆسەکانی هەڵسەنگاندن .ندفێرکرو چاالکی فێربوون و ئەنجامەکانی خوێندن 

نێوان ئەنجامەکانی فێربوون، چاالکی ( Biggs, 2003) بنیادنەرەی هاوڕایی و یەکبوونەئەو . پێکراوە ئاماژەیان

 .فێربوون و هەڵسەنگاندن پێویستییەکی بنچینەییە بۆ پڕۆگرامە پەروەردەییەکان

 اویگونج

 بژاردەی خوێندکاران و ببێت بە تاکوشکردن پێکهاتەی پڕۆگرامێکی گونجاو پێویستە بۆ ڕێگەخۆ     

ڕێگاکانی  بۆ پەرەپێدانی پێویست یهەل وەك ڕەخساندنی، فێربونی جۆراوجۆر بۆیانپێداویستی  دەستەبەرکردنی

ەبێژی و االکییەکانی فێربوون و وانڕێکخستنێکی گونجاوی چ. چاالکی ئارەزوومەندانە پێدانی فێربوونی کەسی و

بۆ  ،ەدەستەبەر کراو هەلی زیاتر بۆ فێربوونی سەربەخۆ و وانەکانگونجاوی لە خشتەی  تێیدا کە هەڵسەنگاندن

 ێربوون وففێرکردن و  بابەتەکانیبواری هەڵبژاردنی ئەمەش  .پێویستە شێوازی جیاوازی فێربوون بەکارهێنانی

بۆ نمونە، )پێداویستی جیاواز دەڕەخسێنێت  و پڕۆفایلخاوەن  هەل بۆ خوێندکاران ، و زیاتر دەکات چاالکییەکان
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تەکنەلۆژیای  بەکارهێنانی(. خاوەن پێداویستی تایبەتنئەو خەڵکانەی بەرپرسیاریەتی بایەخدانیان لە ئەستۆیە یان 

 ۆب ەکانیەک نانیدا. تدەبێ وتنەوەخوێندنی بااڵ کاریگەریەکی بەرچاوی لەسەر شێوازەکانی فێربوون و وانە لە

 ارهێنانیبەبەک ێنهێندردەدن و وانەگوتنەوە بەدەست گەیانی کە لە ڕێگەی شێوە نوێکان ،ئەنجامەکانی فێربوون

بابەتە  ۆدا بشێوازی کۆنلە  بەسەر ئەنجامەکانی فێربوون یەکە،لەسەر هەمان بنەمای دابەشکردنی  تەکنەلۆژیا

 دەبێت. پەروەردەییەکان

 وستی دەستەکەوتەکانهەڵسەنگاندنی در

بە  ئەنجامی دیاریکراوی فێربوونکە  ،کە هەڵسەنگاندنی دروست پێشانی بدات ،کاتێک دەبەخشرێن یەکەکان    

 ەکییەکەیئەگەر خوێندکارەکە دەرئەنجامەکانی بەدەست نەهێنابوو، هیچ . ەبەدەست هێندراو ی پێویستئاست

ەدەست ی بئەنجامەکانی فێربووندەر پیشانی دەدات کە ،کەەبەخشراوەکان بە خوێندکار یەکەژمارەی . ێتپێنادر

 .ننراودا بۆ بابەتەکە یەکانەی،هاوتایە لەگەڵ ژمارەی ئەو  ،هێناون

تەواوی تاقیکردنەوە نوسراو و زارەکی و کردارەکییەکان لەخۆی دەگرێت،  ،ڕێگاکانی هەڵەسەنگاندن    

اردەهێندرێن بۆ هەڵسەنگاندنی بەرەوپێشچوونی کە بەک ییەهەگبە ئەو و پڕۆژە هەموو ئەزمون و هەروەها

ەمە لە ، ئدەگرێتەوە یان مۆدیول وەرزی یەکەیەکی دندەستکەوتی ئەنجامەکانی خوێن بە ندەئاماژە دەخوێندکار و 

ەوەی ئ بۆ خوێندکار چی بکات ،اوەڕوان دەکرێتکە چ ئەوە پیشان دەداتهەڵسەنگاندن   پێوەرەکانیکاتێکدا 

 .نخوێندن بەدەست هاتوو ەکانیە ئەنجامک پشتڕاستی بکاتەوە

ە لەگەڵ پێویستبن  دروست خوێندن ابەتێکیی هەڵبژێردراو بۆ بەڵسەنگاندنڕێگاکانی هپێوەر و بۆ ئەوەی    

 ێت.بچونیەک  ئەنجام دراونچاالکی فێربوونی تر کە  لەگەڵ و کە بۆیان دیاریکراوە ،ئەنجامەکانی فێربوون

 تێبینی گرنگ

 لە خوێندنیڕێگای جۆراوجۆری زیاتر  ریگرتنەبە لەگەڵ؛ ندنی دکتۆرا لە پڕۆسەی گۆڕاندایەخوێ    

 ێیەمسسودبەخشە بۆ پەرەپێدانی خولی   کە ڕاهێنانی ئاست بەرز ئەو بۆچوونەیدانپێدانانی  دکتۆرا و

ەندێک واڵت و لە ه . لە بابەتێکی دیاریکراودا توانستبۆ  (بتوانرێت بگوازرێتەوەکە )گشتگیر ( دکتۆرای)

یان بەسەر تەواوی پڕۆگرامەکە  ECTSکرێدتەکانی . ەکاردەهێندرێتلە خولی سێیەمیش ب ECTSدامەزراوە، 

 .اوندابەشکر (کانی کۆرسی وتراوەبەشەبۆ نمونە )پەروەردەییەکان  بابەتە هەموویان بە سەر هەندێک یان 

ـە پێویستە جێبەجێ بکرێن، بە ECTSناو ئەم ڕێبەری  ڕێنماییەکانیبەکارهێندرا، ئەوا  ECTSئەگەر     

بە لەخۆگرتنی زانیاری  كهەروە. رتنی سروشتی دیاریکراوی بڕوانامەکانی دکتۆرالەبەرچاوگ

 .Course Catalogue ڕێنمایی کۆرسەکانپەیوەندیداریش لە ناو 

لەوانەیە  ،پێوانەیی دیاریکراو لە خولی سێیەم ئاستێکیدەرئەنجامی خوێندن بۆ ڕێپیشاندەر دیاریکردنی     

یان هەبێت بتوانن بڕوانامەیەک دەوەستێنن، تاکە خوێندنەکانیان  ،بدات ەیدەکانکان ولە هەندێک حاڵەتدا ڕێگە بە

و  توانست نمایشکردنی ئەو هەروەها لەوانەیە .ەلەو دەستکەوتانەی تا خاڵی وەستانەکە بەدەستیان هێناو

  .بەخش بێتودسو لە داهاتوودا و بۆ خاوەنکارانزانیاریانە تایبەتبن بە بواری گشتی یان بە بوارێکی تایبەت 
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 رێدتەکانچاودێریکردنی دابەشکاری ک ٣.٦

ئەنجامە  و ەیەکدابەشکردنی دانان وکە ئایا  ،زانرێتبۆئەوەی ب کرێتبچاودێری  پێویستەی خوێندن پڕۆگرام     

 ؟ڕاستەقینە دروستن لەبواری و خەمڵێندراو بەدەست دەهێندرێنهەوڵ و کۆششی دیاریکراوەکانی فێربوون و 

 چاودێریکردنی گروپێکیو  ڕاپرسیلە ڕێگەی  ت؛ئەنجام بدرێ ەوەێکدەتوانرێت لە چەند ڕو ەکەردنیکچاودێر

هەر ڕێگە و شێوازێک . ئەو ئەنجامانەی بەدەست هاتوون هەڵسەنگاندنی، یان بە و چاوپێکەوتن بەئامانجگیراو

 اتێکیش گونجاو بێت هی پشکدارانیشو لە هەر ک دەستەخوێندکاران و هەڵسەنگاندنی پێویستە  بەکارهێندرا

هەروەها . هێنێتبكپێ یەکەکاندابەشکردنی  یپشکنین و پێداچوونەوە لە کاتی کردنەکەچاودێری بەشێکی بنچینەیی

ێویستە پ بابەتەکانی خوێندنداتا و زانیاری لەسەر کاتی تەواوبوون و ئەنجامەکانی هەڵسەنگاندنی پڕۆگرامەکە و 

 .بەکاربهێندرێن

ت و ئامانجی چاودێریکردنەکە، هەروەها ئاگاداربکرێنەوە دەربارەی مەبەس دەستەگرینگە کە خوێندکاران و     

وەاڵمی دروست و ڕێژەی بەرزی بەدەست هێنانی  بونەوە لە ێکردنی، ئەمەش بۆ دڵنیاچۆنییەتی جێبەج

چاوەڕوانکراو و  ئەرك و کۆششلە نێوان  و جیاوازی دەرخستوە نەئەگەر ئەو زانیاریەی کۆکرا. وەاڵمدانەوە

ووە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی دیاریکراوی ی خوێندکارانەوە بەکارهاتن زۆربەئەو کاتە ڕاستەقینەی کە لەالیە

 دتەکان و دەرئەنجامەکانی فێربوون یان چاالکیو کرێ ۆششپێداچوونەوە بە ئەرکی ک یفێربوون، ئەوا پێویست

 ەیاڕشتنەوددووبارە ببێتە هۆی تەنانەت ئەمە لەوانەیە . دەبێت فێرکردنیش ازەکانیشێو وفێربوون و وانەبێژی 

ستکردنی بەبێ درو ،بدرێتپێداچوونەوەکە دەستبەجێ ئەنجام  پێویستە .پەروەردەییەکانی بابەتە پڕۆگرامەکە و

کە لە  ،کێشە بۆ ئەوانەی ئێستا پڕۆگرامەکە وەردەگرن و هەروەها پێویستە لەگەڵ ئەوانەش گفتوگۆ بکرێت

و  بەردەوامهەڵسەنگاندنی نی کەلتوری چاودێریکردنەکە بەشداریان کردووە، ئەمەش بۆ پەرەپێدا ئەنجامدانی

 .دامەزراوەکانداهەماهەنگی لەناو 
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 کرێدیتپشتڕاستکردنەوەی بۆ ئاڵوگۆڕ و  ECTS: بەشی چوارەم

 

وازی ێش دەکات، کە خۆی دەبینێتەوە لە هەردوو یەکەکاندانانی ێباس لە ئاڵوگۆڕ و دانپبە گشتی ئەم بەشە 

 . یەکەئاڵوگۆڕی بڕوانامە و ئاڵوگۆڕی 

دانپێدانانی . ەیەه ەکانپێویستی بە دانپێدانان و ئاڵوگۆڕێکی ئەکادیمی کرێدیت ی خوێندنئاڵوگۆڕی سەرکەوتوو     

 ئەنجامانەی وبۆ ئە ەوەدامەزراوەیەک لە الیەن  پشتڕاستکردنەوەیپاڵپشتیکردن و  پرۆسەی بریتیە لە ،کرێدیت

 بۆ سوودبەخشنکە  ،گێنراون لە دامەزراوەیەکی ترڵسەنبەدەستهاتوون و هە فێربوون کە (انەیبەرهەم)

بنەڕەتەوە  لە الیەن دامەزراوەی کە انەی خوێندنپڕۆگرام ویەکانی یەکێک لەپێداویستەرکردنی دەستەب

 .دەخوێنرێن

فێرکردنی  ئەنجامەکانیو  یەکە ناچێتێپ  ،زۆری دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵپڕۆگرامی هەمەچەشن و  بەهۆی    

لە  ش زیاتربابەتە مئە. جیاوازدا چوونیەک بن )پسپۆڕی( لە دوو پڕۆگرامی خوێندن تێکیبابەتاکە 

بە  (و ڕاهینان یپیشەی خوێندنیلە  بۆ نمونە) .ەوەبوونفێر ژینگەکانی تریلەڕێگەی  بوونفێر پشتراستکردنەوەی

 . دیاردەکەوێت

ترەوە  ژینگەیلە  کە انەیکرێدیتبەو  دنەوەپشتراستکربۆ  دەکرێتزپێویستە و پێشنیا و جێگیر ڕێبازێکی کراوە    

ە ل نەك ،ئەنجامەکانی خوێندنچونیەکی  ەمایلەسەر بن، خوێندنەکە لەناویدا گواستنەوەی  ،نبەدەستهاتوو

بۆ  انەە بەدەستهێنراوکرێدیتواتە ژمارەی ئەو  پشتراستکردنەوەیدا، ڕاستلە . ناوەڕۆکی کۆرسەکان سەربنەمای

کە  یەکانەی وتردا، هەڵدەستن بە جێگرتنەوەی ئە شوێنێکیکە بەدەستهاتوون لە  ،ئەنجامەکانی خوێندن وئە

 . دەبەخشن بڕوانامەکەدامەزراوانەی کە  ولە ئەنجامەکانی فێربوونتەرخانکراون بۆ 

و  و ئاسان تکە ناسراو بێ ،بەجۆرێک ڕێکبخەن پشتراستکردنەوەیاندامەزراوەکان پێویستە پالن و ڕێوشوێنی 

 .بەردەست بن

 ئاڵوگۆڕی بڕوانامە ٤.١

بڕوانە ) بۆ بڕوانامەکان ECTSدانراوەکانی  یەکە بن لە ژمارەی جیاوازدەکرێ  خوێندنپڕۆگرامەکانی      

 جیاوازی بەمەبەستی دانپێدانانی بڕوانامەکان بۆ خوێندنی زیاتر، (٣،١)ی لە بەش'' تێبینی گرنگ''چوارگۆشەی 

 كمەرجێ كە بەسەرکەوتووی بەدەستهاتووە، وەبەدەستهێنانی بڕوانام کە لە دوای ،ECTSلە ژمارەی کرێدیتەکانی 

. بگیرێن -اوچو لەبەر هۆکاری سەرەکی ەپێویستە ببن پرۆگرامەکانئەنجامەکانی فێربوونی . دەستنیشان نەکراوە

ستی ەویستە دانیپێدابنرێت بەمەبێپ ی بەراوردکراوبەکالۆریۆس بڕوانامەیەکیکە  ێت،ئەمەش ئەوە دەگەیەن

 ٢٤٠یاخود  ١٨٠ بڕوانامەکە بە ئایا کە گوێنەدات بەوەی ،واپڕۆگرامی ماستەر، بەشێوازێکی  رگرتن لەوە

 .بەدەستهێنراوە ECTSکرێدیتی 
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 تێبینی گرنگ

 :لیسبۆن ڕێککەوتنی وجێبەجێکردنی دانپێدانان

بواری جێبەجێکردنەوە، هەڵدەستێت بە  خرایە١٩٩٩کە لە ساڵی  ،لیسبۆن ڕێککەوتنی دانپێدانانی     

 یئەکادیمیەکان پشتراستکردنەوەی هەژمارکردنی بڕوانامەیاسایی بۆ  چوارچێوەیەکیدابینکردنی 

 .واڵتدەرەوەی 

 :خۆدەگرێت لە ئەمانەی خوارەوە، ێککەوتنامەکەڕ

 ،كناوەرۆ لە ڕووی هەبێت انجیاوازی ت، هەرچەندەدەکرێ نەیەکسا تیانئاس تاڕاددەیەك بڕوانامەکان. ٣٦

م ەلە هەڵسەنگاندنی بڕوانامە دەرەکییەکان، ئ. ئەنجامەکان و جۆری فێربوون، ك وکۆشش، ئەرپڕۆفایل

 ستیکە بۆ مەبە کانو تەنها جیاوازیە گەورە ئاسایی وەربگیرێن ەکیجیاوازییانە پێویستە بەشێوەی

ببێتە هۆی  (یندیفاکتۆی پڕۆفیشناڵ پشتراستکردنەوەییاخود  ئەکادیمیی ،بۆ نمونە)پشکنراون  کەدانپێدانانە

 .انەنانی بڕوانامە دەرەکیەکانیاخود دانپێد ،دانپێدانانی نیمچەیی

وە جیاوازی بەالیەنی کەمە تەنها ئەگەر یان پێدابنرێتدان بکرێن وهاوتا  بڕوانامە دەرەکیەکان پێویستە. ٣٧

بڕوانامەی  لەگەڵ ئەو داواکراوە  یەکسانکردنی بۆبڕوانامەیەی کە  وئە نێوان لە هەبێت بەرچاو و

  .داهەرێمەکەلە بەرامبەری

ئەم ( EAR Manual,2012) ڕێبەری ناوچەی ئەوروپی بۆ یەکسانکردن و دانپێدانانی بڕوانامەکان     

 :بۆ شیکردنەوەی جیاوازییە گەورەکان خاتەڕووروونکردنەوانەی خوارەوە دە

 ، ئەرکئاست) ێننپێکدەکە بەیەکەوە بڕوانامە  ،بنچینەییەکان بەشەبە تیشک خستنە سەر پێنج      

 ،وکردنی جیاوازییە هەستپێکراوەکانبە ڕەچا و( ئەنجامەکەنی فێربوونو پڕۆفایلی، ، جۆروكۆشش

نی پێشبینی کردلە گۆڕیوە ڕێبازەکەیان  شارەزا، پشتراستکردنەوە و یەکسانکردن و انیبەرپرس

، بۆ دا هەنەی کە لە واڵتی خۆیانبڕوانامە دەرەکییەکان بە هەمان ئەو بڕوانامەی تاڕاددەیەك یەکسانی

 .وەکانراەکنهەستپێبچووك و بە ڕازیبوون لەسەر جیاوازییە ' دانپێدانان'  تەرکیز خستنە سەر یەکسانکردن

 تێبینی گرنگ

لە نێوان بڕوانامەی دەرەکی و بروانامەی نیشتیمانی کە  ،جیاوازییە گەورەکان ئەو جیاوازییانەن     

 لە چاالکی پێشکەشکارسەرکەوتنی  گردەبن لەبەردەمێکە بەزۆری ڕ گرنگن ئەوەندە هەن و( ناوخۆ)

 .راندنو دامەز توێژینەوەدنی زیاتر و نخوێ كوومەندانەی وەئارەز

واڵتی میوان و ڕێنماییە  یدانپێدانان دەسەاڵتی ، کە لەئەرکی سەلماندنی جیاوازییە گەورەکان    

:یەبەم شێوەیەی خوارەوە یانەڕێنیشاندەرەکان  

 .هەژماربکرێت' جیاوازی گەورە'بە  ەموو جیاوازییەکنابێت ه  ●

کردن لە ڵیبۆ نکۆ ،لەخۆناگرێت كگەورە هیچ ناچارکردنێ ەکیهەبوونی جیاوازی ●

 .بڕوانامەی دەرەکی پشتراستکردنەوەی

ەی بڕوانامە و ئەو مەبەست كیئەر ندی بەەستپێکراو و گەورە بێت و پەیوەجیاوازییەکە دەبێت ه ●

 .، هەبێتبۆ کراوە پشتراستکردنەوەکەیکە 

 Sjurو    E.Stephen Hunt بڕوانە' جیاوازییە گەورەکان' زیاتر لەسەر بابەتی  زانیاریبۆ 

Bergan(2010). 
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 تێبینی گرنگ

 

 دانپێدانانی بڕوانامەی پیشەیی )پڕۆفیشناڵ(:

دانپێدانانی  دەربارەییە  EC/2005/36ڕاستکردنەوەی فرمانی  کە ،EU/2013/55ی  EUفرمانی 

 یشەییە.بڕوانامەی پ

کۆرسێکی  دیاریکردنی ماوەیبۆ  تر ئامڕازێکی وەکدەدات  ECTS  هێنانیبەکار ڕێگا بە فرمانە ئەم    

 ەردەوامبمەودای کۆرسی  کردنە بۆ دیاری کردنیئەم پابەند. ی پیشەیی'سێکتەر'لە حەوت  خوێندنی بەردەوام

(full time )بەشەکانی بۆ بەردەوام دەبێت تژمێرەکانی خوێندنکا گشتیکۆی  و یی سااڵنی خوێندنی ئەکادیم 

کان ەزیشکی ئاژەاڵن و دەرمانسازهەروەها بۆ پ. پەرستاری، پەرستارە گشتیەکان ، پزیشکی ددان و یپزیشک

 .لەخۆدەگرێت( Full time) بەردەوامتەنها ساڵی خوێندنی ئەکادیمی  کەپابەندبوونە و ئەندازیاری تەالرسازی

ی پلەبەندی بڕوانامەکان بەکاربهێنرێت کە لە ( e)و ( d)دەکرێت لە ئاستەکانی  ECTSبەهەمان شێوە،     

یەیی کە لەسەر بنەمای پیش ،اوی بڕوانامەکانی تریش لەخۆی دەگرێتتەو ومی گشتیدا بەکارهێنراون ەسیست

 .(EEAناوچەی ئابوری ئەوروپا )و   (EU) یەکێتی ئەوروپاو بنیاد نراون لە

 work) ئەزموونی کار )ڕاهێنان(بووە بۆ دانپێدانانی  فراوان ەکە بوار و مەوداکەی زیاترفرمانە تاز    

placement)، دەکرێت ئەمانە لە هەر یەکێک لە ئەندامانی . یەکی ڕێکخراوناو پیشەبۆ چوونە ە کە پێویست

EU   یاخودEEA یادا بەتەواوەتی دانیپو  دراوە ئەم بڕوانامەیە لەکوێ ،ئەوەی بەبێ ڕەچاوکردنی کاری پێبکەن

ە ل کراودانپێدانانی مەشقکردنی پیشەیی تەواو ' کە   تێدایە وەیئە ٢٧لە بەند و ناوەڕۆکی ڕێنمایی . بنرێت

انی فێربوون ئامانجەکبە نوسراوێکی ڕوون دەربارەی  ڕاست کرابێتەوەکە پێویستە پشت ،تری ئەندام واڵتێکی 

 .یوانم واڵتیلە  ڕاهێنراولەالیەن سەرپەرشتیاری  و پشتگیری کرابێت یانو ئەرکە پێسپێردراوەکان

 انیهێنڕا و هەژمارکردنی انپێداناند یباڵوکردنەوەی ڕێنوێنیەکان'   ەفرمان دەکات ب  ی بڕیارەکە٥٥ماددەی'

 .ێنراوبە تایبەتی بۆ سەرپەرشتیاری کەسی ڕاه کراوە یاخود واڵتی سێهەم ،کە لە واڵتێکی تری ئەندام ەیی،پیش

 ۆمەڵێكک) کە لەسەر بنچینەی  ،دەکات ی ئاسایی دیاریڕاهێنان چوارچێوەیلە کۆتاییدا، فرمانە نوێیەکە      

 پەروەردەییەکان و ڕاهێنان ەمەیستس ، داواکراون لەدامەزراوە( توانستەکان ەیی وکارامیە باوەکان وزانیاری

دەکرێت ئەم پەیڕەوەش پێشنیارکرابێت لەالیەن دەستەی ئەندامە . سێیەکی واڵتە ئەندامەکانلە  بەالیەنی کەم 

 بێت ئاماژەیانن دەئەوا. ەاڵتی پەیوەندیداردەس نئاستی ناوخۆیی یالە  یاخود   EU  یجێبەجێکارە پیشەییەکان

 .ECTS بەکارهێنانی تەواوەتی ئازادن لە بروانامە ئەوروپی چوارچێوەی پێدرابێت لە
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 (کرێدیت) یەکە ئاڵوگۆڕی  ٤.٢

ECTS   کورت -خوێندنی ماوە ۆماوەیهاتۆتە کایەوە ببۆ ئاسانکردنی ئاڵوگۆڕی فێربوون لەنێوان دامەزراوەکان

گەشەسەندنی بەخۆیەوە بینیوە  ECTSتەوە،وەاکروروون لەم ڕێبەرەدا چۆن كکرێدیت'(. هەروە گواستنەوەی)'

ۆڕی او لە ئاسانکردنی ئاڵوگچهێشتا ڕۆڵێلی گرنگ و بەر وو گونجێنراوە بۆ مەبەستی کۆکردنەوەی کرێدیت، 

 .دەبینێت کەوتەکانی فێرخوازی ئاڵوگۆڕپێکراودەست یفێرخوازان ودانپێدانان

یت بۆ کرێد وهەژمارکردنی دەکەن لە ئاسانکردنی دانپێدانان ئەم دۆکیومێنتانەی خوارەوە پشتگیری ECTS لە 

 :مەبەستی ئاڵوگۆڕ

 .(وانەکانبابەتەکان ) ی(خشتەلیستی) ●

 . ڕێککەوتنی خوێندن ●

 .کراوەکانتۆمار وێنەی ●

 .انبڕوانامەی ڕاهێن ●

 ،ەنجامانەئئەو بەدەستهاتووەکانی فێربوون، لەسەر  ئەنجامەلەسەر  خەنە بەردەستدۆکیومێنتانە زانیاری دە ئەم    

بۆ . ]یانکرێدیت و گواستنەوە و هەژمارکردنی دەتوانن بڕیاربدەن لەسەر دانپێدانان ی بڕوانامە بەخشدامەزراوە

بەشە  و[. ئە٢٠١٤ۆ دامەزراوەی خوێندنی بااڵ ی بئەوروپی نیدانپیدانا ڕێبەری لە ٧بڕوانە بەشی زانیاری زیاتر 

 .دەربارەی ماوەکانی دانپێدانانی خوێندن لە دەرەوە تێدایەبەسوودی  هێڵکاری خشتەیەکی

 

 

 

 

 

 

 

 :ەکەیئاڵوگۆڕی  پێش ماوەی ٤.٢.١

ر، اخوێندک –ی بەشداربوو ەنیو دانپێدانانی، هەر سێ ال یەکەئاسانکردنی ڕێکخستنی ئاڵوگۆڕی  بۆ     

 ەب . پێویستە ئەمەڕەزامەندی نیشان بدەنپێویستە لەسەر بەرنامەکە  -وەرگر دامەزراوەینێرەر و  دامەزراوەی

بکەن پێش دەستپێکردنی ماوەی ئاڵوگۆڕی کرێدیت. لەسەری  واژۆڕێكبکەون و و هەر سێک الیەن  بکەنفەرمی 

 ییوبەسەرکەوت انەی کەکرێدیتئەو  وەیلە ،کە خوێندکار دڵنیابکرێتەوە ،ئەوەیە ڕێککەوتنەکەمەبەست لە 

و  مونەس( نو)ئیراسم . پرۆگرامیئەژماردەکرێنبۆی کەدا کردنەدەهێنێت لە ماوەی پرۆسەی ئاڵوگۆڕیان بەدەست

ان ڕێنیشاندروەها هە دامەزراوەکان دابین دەکات.و مەشقکردن بۆ خوێندن بۆ  ڕێککەوتنی خوێندنی  کڵێشەی

پێیەوە بێت کە دە ،دیاریدەکات ەکاندوامۆڵەتیش بۆ الیەن شەکە بۆ دامەزراوەکان وکڵێلەسەر چۆنیەتی بەکارهێنانی 

 پابەندبن.

 تێبینی گرنگ
 

دامەزراوەکان ڕێککەوتنی نێوانلە چوارچیوەی  یەکە،یاسا زێڕینەکەی دانپێدانان بۆ ئاڵوگۆڕی   

 
، یاخود لە ماوەی ی واڵت لە ماوەی خوێندن لە دەرەوە ەکان،بەدەستهاتووە تەواوی کرێدیت    

ێککەوتنی ڕ'پیشاندراوە لە  یلەسەر یهەروەکو چۆن رازیبوون -  ی کرداری )فعلی(ئاڵوگۆڕ

ەوتن بگوازرێنەوە بەبێ دواک -تۆماری نوسراوەکانکۆپی  بە ویستەێپ دڵنیا کراوەتەوە وخوێندن' دا 

ک یاخود نی هیچ ئەرکێیادکردبەبێ ز بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەکەی فێرخوازەکە بۆ نو هەژماربکرێ

 جارێکی تر. فێرخوازەکە ەوەیهەڵسەنگاندن
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نابێت لەسەر بنچینەی هاوتاییان لەگەڵ  ،کرێندە لەماوەی ئاڵوگۆڕکردندا تەواو کە ،بابەتەکانی خوێندن     

 ئەنجامەکانی فێربوونی ەڵبژێردرێن.ه دەخوێنرێننێرەرەوە زانکۆی کە لە  ،بابەتەکانی خوێندن یناوەڕۆک

بۆ ئەوەی  نپڕۆگرامی ناوخۆی ب ئەنجامەکانی فێربوونیپڕۆگرامەکە لە دەرەوە دەبێت بگونجێت یان تەواوکەری 

. ئەمە ئاسانکاریەک دەبێت بۆ الیەنی کردنی ماوەی خوێندنەکە لە دەرەوەبڕوانامەکە دانیپێدابنرێت دوای تەواو

پڕۆگرامی خوێندنی  لەژمارە  هەمان و شوێگرتنەوەیان بە گرامەکەپڕۆ یەکەکانیوەرگر بۆ زانینی ژمارەی 

 تۆماربکرێت. ماوە ماوەنەوەک نێرەرەوە. هەروەها دەکرێت ماوەی ئاڵوگۆڕکردن بەگشتی زانکۆی 

یبکات و گونجاو دیار بابەتی خوێندنیکۆمەڵێک  دەبێت تێگەیشتنك بەڵیننامەی لێڕێککەوتنی خوێندن یان 

ەشبکرێن دابدەبێت  یەکەکانو یەکبخرێت لەگەڵ پڕۆگرامی الیەنی نێرەر. ژمارەی  دەرەوەبخوێنرێت لە زانکۆی 

 لە کرێدت بابەتی خوێندن ٦٠ بایی خوێندکارکە  ،چاوەڕوان دەکرێتوەرگر.  ە زانکۆیکاتی خوێندنی لبە سەر 

 ت.تەواوی ساڵەکە وەربگرێ

ردنەوەیان دڵنیا ک ،دانراونبۆ خوێندن بابەتانەی کە  والیەنی وەرگر پابەند دەبێت بەتۆمارکردنی خوێندکار لە      

 بەردەست دەبن بۆ کاتی ئاڵوگۆڕکردن.لەوەی کە ئەو بابەتانە 

گۆڕانکاری تێدابکرێت  دواتر لەالیەن هەر سێک الیەنەکەوە، دەکرێت ،هەر کاتێک ئەم بەڵێننامەیە واژۆکرا

 سێک الیەن. بەڕەزامەندی هەر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ەکەیئاڵوگۆڕی  دوای ماوەی ٢.٢.٤  

بۆ الیەنی نێرەر و  )تۆماری نمرەکان و چاالکیەکانی فێربوون( وەرگر هەموو تۆمارەکان )زانکۆی( الیەنی    

 ا(کراوە لەنێوان هەردوو زانکۆدشتر ڕێککەوتنی لەسەر)پێدابیندەکات  لە ماوەیەکی دیاریکراوداخوێندکارەکە 

 وەرگر. زانکۆیلەالیەن  ،دوای باڵوکردنەوەی ئەنجامەکانی خوێندکارەکە

 و کە لەناو ڕێککەوتنی فێربووندا ئاماژەیان پێکرابووی یبەسەرکەوتو بابەتەکانی خوێندندوای تەواوکردنی      

 ئەو الیەنی وەرگر، الیەنی نێرەر دەبێت ژمارەی بڕوانامەی بەنمرە لەالیەن پشتڕاستکرانەوە بە

و بیانگوازێتەوە بۆ پڕۆگرامی خوێندکارەکە  ژمار بکاتڕێککەوت بوون هەلەسەری کە  (ECTS)انەیکریدێتی

 تێبینی گرنگ

 Information and) فێربوون لە ڕێگای تەکنۆلۆژیای زانیاری وپەیوەندیکردن نوێی جۆری

Comunication Technology )دەرەوەی  ەکانیداربن لە کۆرسشکاران دەدات بەدرێگە بە خوێن

درێت کارانە بخویند بەو ڕێنمای ئەکادیمیدەبێت . چە )هەڕەمەکی( ئاڵوگۆڕ  ناسراوەزانکۆکەیان، کە بە نیم

 .کارەکە واژۆبکرێتدتێگەیشتن لەنێوان الیەنی نێرەر و خوێنك و بەڵێننامەیەکی لێ

لە نێوان ئەو ئاڵوگۆڕکردن  پالنی(  Joint Programmeێکی بە هاوبەشی خوێندراوپرۆگرام) لە

وتنی ڕێککە. کە یاسایی دانپێدانانی کریدێت لەخۆدەگرێت جێبەجێ دەکرێت،زانکۆیانەی کە هاوبەشن 

ان انیدیست نییە؛ کریدێتە بەدەستهاتوەکان ڕاستەوخۆ پێو( هاوبەشی خوێندراوپرۆگرامی )بۆ  خوێندن

هەروەها . ئەگەر هاتوو هەموو یاسا و مەرجەکان جێبەجێ کران زانکۆی هاوبەش الیەنپێدادەنرێت لە 

 اژۆ بکرێن.وتێگەیشتنیش بۆ ئەم مەبەستە ك وێندکار  رونبێت و بەڵیننامەی لێون دەبێت بۆ خڕێگای فێربو
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کە  ،ەوە. دەبێت الیەنی نێرەر ئەوە ڕونبکاتدەستەبەر کردنی پێداویستیەکانی بڕوانامەکەیبهێنێت بۆ و بەکاریان

ان نمرەک پێویستی کرد کاتێکهەر  لێکدراون.دەرەوە لەگەڵ بڕوانامەی ناوخۆ  بابەتەکانی خوێندراو لەچۆن 

لەناو نوسراوی تۆمارەکان ئەم زانیاریانە تۆماربکرێن هەموو دەبێت  .بکە( ٤.٣)سەیری بەشیەکرێن یەکسان د

 بەردەستبن. بۆ خوێندکاریان بەڵگەنامەی هاوشێوە 

ەتەکانی باب کە نەیان توانیوە ،کەیسی ئەو خوێندکارانەی هەڵسەنگاندنی دامەزراوەییەکان بۆ ڕێکارە دەبێت     

خوێندکار  ەب پێشتر ڕێکارانە. دەبێت ئەم بگیرێنە بەر ،تەواوبکەن لە دامەزراوەی وەگر بەسەرکەوتووی خوێندن

 .کرابنەوەڕوندرابن و 

تۆماری  انکە خوێندکار ،دروستکراوەبۆ ئەوە  ١١Diploma Supplement پاشکۆی دیپلۆما     

سەرکەوتوی لەدەرەوە بە بابەتانەی خوێندن کەئەو  بەوپێیەش بزانن. ڕۆشنیو  دەستکەوتەکانیان بەرونی

نە ناونیشا بەلەگەڵ پاشکۆی دیپلۆما دەبێت لەنوسراوی تۆمارەکان دابنرێن وهاوپێچ بکرێن تەواوکراون 

 وهەروەها لەگەڵ ئاماژەکردن بە و (،پاشکۆی دیپلۆما بۆ زمانیوەرگێردراوەکەیان  )وێنەیبنچینەیەکەیان 

 ەییڕاهێنانی پیش. لەحاڵەتی ی لێ بەخشراونت و نمرەکانو کریدێدامەزراوەی کە ئەو بەڵگەنامانەی لێدەرکراون 

پاشکۆی  ( یانWork Placement Certificate)ناو بروانامەی ڕاهێنان ستنەوەی کریدێتەکان لەاگو ،لەدەرەوە

( Europass Mobility Document)١٢دۆزینەوەی کار لە ئەوروپا  بەڵگەنامەی ئاڵوگۆڕو یان دپلۆما

بەڵگەنامەی ئاڵوگۆڕو دەربازبوون )هێنانی بەکارتازە دەرچوەکان اهێنانی خوێندکارە ڕ تۆماردەکرێن. لەحاڵەتی

پێویستیان بەم دوای  دەرچونیان دەکرێت و  ڕاهێنانی ئەو خوێندکارانە( زۆر پێویستە، چونکە لە ئەوروپا

 .وەپێدرا انکە لەسەرەوە ئاماژەی ،بەڵگەنامانە نابێت

 

 ن:دامەزراوەکا ڕێنمایییاسا و  ٤.٢.٣

 و بۆ باش بەڕێوەبردن ەندەک ئاسانکاری ئەو کارە باشانەی خوارەوە ،ئەوەی دەرخستووە وەکانی پێشئەزمون

 .یەکەکانی و دانپێدانانئاڵوگۆڕ

 یپابەندبونی دامەزراوەی

ی دانپێدانان و هەژمارکردنمامەڵە لەگەڵ بتوانرێت بۆ ئەوەی دابنرێن تایبەت  یپێویستە یاسای دامەزراوەی     

بە کۆکردنەوەی کریدێتەکان و گواستنەوەیان لەڕێگای  نرێگەدابۆ بکرێت،  دانوفێربو مونی دیکەیئەز

 بۆ ئەژمارکردنیدەگرێتەوە(  free movers – ئازادەکانگوازراوە لە نێوانیاندا ) جۆراوجۆری ئاڵوگۆڕکردنەوە،

 ەرمی.ئەزمونی کارکردن، فێرکردنی تەکنەلۆژی، فێرکردنی پێشوتر یان فێرکردنی ناف

و  بکات بۆ جێبەجێکردن دیاری ەتی و پابەندبونەکانینی بەرپرسیاریوبەڕو )زانکۆکە( دەبێت دەزگاکە     

 بۆدن هەڵبژار ڕێکار و پێوەرەکانی ڕۆشنیی هەموان لە کردنەوەاچاودێریکردنی ئاڵوگۆڕی کریدێتەکان و دڵنی

امانی یەکێک لە ئەند دەبێت .دەست بنلەبەرو پێداچوونەوە  تێهەڵچونەوەڕێوشوێنی  ئاڵوگۆڕی کریدێتەکان، و

                                                       
پاشکۆیی دبلۆما ئەو بەڵگەنامەیەیە، کە تیایدا باسی زانیاری و کارامەیی بەدەست هاتووی هەڵگرانی بڕوانامەی خوێندنی زانکۆی 11 

 ەوە.کراوە و ڕونکراوەت
بەڵگەنامە تایبەتیانەی کە بەکاردەهێنرێت بۆ تۆمارکردنی ئەو ماوە  ٥بەڵگەنامەی ئاڵوگۆڕ ودۆزینەوەی کار لە ئەوروپا بریتیە لەو 12 

 فەرهەنگۆك(.  ١دیاریکراوەی کە کەسێک لە واڵتێکی تر دەمێنێتەوە بە مەبەستی خوێندن و ڕاهێنان )ىروانە پاشکۆ 
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 بکرێت و دەسەاڵتی پێبدرێت بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دیاری لە هەر بەشێك و بۆ هەر بوارێکی زانستی ستافەکە

ەبری ل ڕێککەوتنامەی خوێندنلەگەڵ خوێندکارەکان بۆ پەسندکردن و واژۆکردنی  ،پڕۆگرامی خوێندن لەدەرەوە

و  .١٣دوای ماوەی ئاڵوگۆڕ ەکانتۆمارئامادەکردنی پەڕاوی ردنی ماوەی ئاڵوگۆڕ و الیەنی نێرەر، پێش دەستپێک

 ئەکادیمی لەگەڵ ئەندامانی و هەژمارکردنی خوێندنی نابێت کەس داوای گفتوگۆکردن بکات لەسەر دانپێدانان

ت داوا لە چونکە دەسەاڵتی ئەم کارەیان نییە، لەپێش یاخود دوای ماوەی خوێندن لەدەرەوە، وەنابێ دەستەکە

 خوێندکار بکرێت بۆ ئەنجامدانی هیچ تاقیکردنەوەیەک یان هیچ کارێکی تر دوای گەرانەوەی.

 :هاوبەشیکردن مەزراوەیەک بۆاهەڵبژاردنی د

 :کە بکرێت لەگەڵ دامەزراوەکان کردنی خوێندکارانئاڵوگۆڕڕێکەوتنی کە  ،دەکرێتزوا پێشنیا

 و  ەکانو کرێدیت دەرئەنجامەکانی فێربوونکە  ،بخاتە بەردەستپڕۆگرامەکە  ی شەفافیوردەکار ●

 .بگرێتڕێچکەکانی هەڵسەنگاندنی لەخۆی  فێربوون وڕێگاکانی فێرکردن و

ی ەلەالیەن  دامەزراو ،پەسندبکرێت زانکۆی وەرگرفێربوون و فێرکردن و هەڵسەنگاندنی  شێوازی ●

 .ردنەوەیەک بکاتتاقیک یان هیچ کارێکی زیادە ،فێرخواز بکرێت نێرەر بێ ئەوەی داوا لە

پشتڕاست کراوەتەوە  کە دڵنیایی جۆریان ،ئەو شێوازانەن ،ك چاوەڕوان دەکرێتئەمانەش هەروە ●

 .نیشتیمانیان بۆ دانپێدانانی دامەزراوەکانمی ەبەگوێرەی  سیست

، بەڵکو بۆ نهاوشێوە خوێندنیان پڕۆگرامی کە ،نەبن ەاندامەزراو گەڵ ئەوتەنها لە ڕێکەوتندەکرێت       

 .کە پڕۆگرامی تەواوکاری دەبەخشن ،وانەش بێتئە

 پڕۆگرامەکاندا: لە ناو یەکەکاندانانی ئاڵوگۆڕی 

 ارکردنو هەژم دانپێدانانناو پڕۆگرامی خوێندندا ڕێکاری کرێدیت لە  و گواستنەوەیئاڵوگۆڕ داڕشتنی ●

 :، دامەزراوەکان دەتوانندەکات ئاسان

 رینباشتبە لە دەرەوە  ەکی خوێندنکاتێک کە ماوەی ،کەنبدیاری  کەخوێندنە ێکییاخود ساڵ ێكوەرز ●

 (. Mobility Windowئاڵوگۆڕ پەنجەرەیئەم پڕۆگرامە ) لەگەڵ ،ێتدەگونج شیوە

کە دەکرێت بە ئاسانی بەدەست بهێنرێن لە دەرەوە  ،ئەنجامەکانی فێربوونبابەتەکانی خوێندن لەگەڵ   ●

نێودەوڵەتی یاخود بەراوردکاریی، کۆرسی  کۆرسینمونە؛ بۆ ) دادەنرێن ساڵەدا ەم وەرزە یاخودئ

 (.ئەزموونی کار، کۆرسەکانی زمان ،  نووسینی توێژینەوەکانهەڵبژاردەیی یاخود سەرباریی، 

ئەنجامە چوونیەك و تەواوکارییەکانی دەکرێت  کە تێیاندا ،یان دیاری بکەندامەزراوە هاوبەشەکان ●

 لێ بەدەست بهێنرێت. یانفێربوون

 

                                                       
کڵێشەی ڕێککەوتنامەی خوێندنی ئامادە کردووە، کە تییایدا ئەرکەکانی کەسی بەرپرس بەم  پڕۆگرامی )ئیڕاسمۆس پڵەس(13 

شێوەیەی خوارەوە دیاری کراون: کەسی بەرپرس لە زانکۆی نێرەر؛ کەسێکی ئەکادیمیە دەسەاڵتی پێدراوە بۆ پەسەندکردنی 
انی ڕێککەوتنامەکە هەمواربکاتەوە ئەگەر پێویست بەرنامەی ئاڵوگۆڕی خوێندکارە ڕۆیشتووەکان )ڕێککەوتنامەی خوێندن(، و بتو

بکات، وە هەروەها گرێنتی تەواوەتی دانپێدانانی ئەو پڕۆگرامانە بکات و ڕاسپردرابێت لە الیەن دەستەیەکی ئەکادیمی بەرپرس. 
ە خوێندکار کەسی بەپرس لە زانکۆی وەرگر؛ کەسێکی ئەکادیمیە و دەسەاڵتی پێدراوە بۆ پەسەندکردنی بەرنامەی ئاڵوگۆڕی

 هاتووەکان و پابەندە بە پێدانی هاوکاری ئەکادیمی پێیان لە ماوەی خوێندنیان لە زانکۆی وەرگر. 
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 نمرە شکردنیدابە ٤.٣

بەهۆی جیاوازی کەلتوری و نەریتی ئەکادیمی، سیستمەکانی پەروەردە و فێرکردنی ئەوروپی پەرەی      

بەڵکو بۆ بەکارهێنانی ڕێگەی جیاواز لە بەکارهێنانیشیان  ،سەندووە، نەك تەنها لە پێوەرەکانی نمرەپێدانی جیاواز

ن کە ئەم جیاوازیانە دانیا ،زراوە جیاوازەکان. لەکاتێکدا گرنگەلەناو هەمان واڵتدا بۆ بابەتە جیاوازەکان یان دامە

بن لە ناو ناوچەی خوێندنی  ڕۆشنکە  ،کە وایان لێ بکرێت ،پێدابنرێت و هەژماربکرێن، هەروەها گرنگیشە

بتوانرێت بەباشی  ،بااڵی ئەوروپی، بۆئەوەی نمرە دراوەکان لە هەموو واڵتان، بابەتەکان یا دامەزراوەکان

 ێنەوەو لێیان تێبگەن و بە دروستی بەراورد بکرێن. بناسر

 ،کە بە ڕونی و دادپەروەرانە مامەڵە لەگەڵ نمرەکانیاندا بکرێت ،خوێندکارە گەڕۆکەکان مافی ئەوەیان هەیە     

کرێدتەکانیان لە دامەزراوەیەکەوە دەگوازنەوە بۆ دامەزراوەیەکی تر، چونکە خوێندنی زیاتر یان گرانت  ککاتێ

لەوانەیە پشت بەئاستی توانایان ببەستێت. شەفافیەتی ئاستەکان بەهەمان شێوە گرنگە بۆ  ،مەندبوونی ترو سود

 .پێشکەش دەکەن دەرچووان کاتێ داواکاری بۆ کارکردن لە واڵتی خۆیان یان لەواڵتێکی تر

کان هەر بۆ دڵنیا بوون لە شەفافیەت و یەکگرتووی زانیاری لەسەر توانستی تاک تاکی خوێندکارە    

نیشتیمانی و ڕونکردنەوەی  وێڕای هەبوونی پێوانەی نمرەپێدانی دامەزراوە و -دامەزراوەیەکی خوێندنی بااڵ

خشتەی ئاماری دابەشکردنی نمرەی دەرچوون لە پڕۆگرامەکە یان بواری خوێندن )خشتەی نمرەپێدان(  -پێوانەکە

ێت لەو پڕۆگرامەدا. خشتەی نمرەپێدان سەرەتا لە کە چۆن پێوانەی نمرەپێدان بەڕاستی بەکارد ،ڕونی دەکاتەوە

دروست بوو، وەک جێگرەوەیەک بۆ پێوانەکانی نمرەپێدانی  ٢٠٠٩ECTSلە ساڵی ڕێبەری بەکارهێنەرانی 

 ، کە چیتر بەکارنایەن.ECTS (A, B, C, D, E)پێشوتری 

وە ی ئەکادیمی ناوخۆی دامەزرالە نەریت ،تەنانەت لە حاڵەتەکانی پێویست نەبونی گواستنەوەی نمرەکانیشدا    

ات دەک ،وەرگرەکان، خشتەی لێکدانەوەی نمرەپێدان ئاسانکاری لە مامەڵەی دادپەروەرانەی خوێندکارانی هاتوودا

نانی کە ئەوە کارێکی باشە بۆ دا ،لەکاتی گەڕانەوایاندا بۆ دامەزراوەی نێرەر. پێویستە تێبینی ئەوەش بکرێت

ناوخۆیی لەگەڵ ئاماری زانیاری ورد لەسەر پێدانی نمرە بە پرسیارەکانی  چاودێرانی بۆردی تاقیکردنەوەی

اری ەکان کە لەوانەیە کێشەکان دییتاقیکردنەوە بۆئەوەی پڕۆسەکە زیاتر شەفاف بێت، و دیاریکردنی جیاوازی

 بکات بۆ لەبەرچاوگرتنی زیاتر.

پێدانی  کە چۆن مامەڵە لەگەڵبکەوتن، ی ڕێکزانکۆ هاوبەشەکان لە پڕۆگرامە هاوبەشەکانیاندا پێویستە پێشەک     

 نمرە و گواستنەوەی نمرەکاندا دەکەن.

  تێبینی گرنگ 

ۆ س بوئیراسمپەیماننامەی وەکو  پەیماننامەیکۆمەڵێک  پڵەسدا، سمولە پڕۆگرامەکانی ئیراس      

 پەیماننامەی ئاڵوگۆڕ، ئەوروپی بۆ ایەتیجۆر پەیماننامەی ،(دامەزراوەکان پابەندی)خوێندنی بااڵ 

 (سوبۆ فێرخوازانی ئیراسم بۆ ئەنجامدانی کاری باشکۆدی ئەوروپیی ) سۆفێرخوازانی ئیراسم

 .دەستەبەر دەکەن بۆ ڕێکخستنی ئاڵوگۆڕی کرێدیت و دانپێدانان  چوارچێوەیەک
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کە چۆن پێوەرە دامەزراوەیی و نیشتیمانیەکان بەکاردێن لە  ،ئەوە دەخەنە ڕوو ،خشتەکانی دابەشکردنی نمرە     

ستەمی دیاریکراون، یان بە سی ،(Open Accessدامەزراوەکەدا؛ ئایا کراوەن وهەمووکەس دەستی پێیان دەگات )

ئایا ئەو خشتانە بەرارورد دەکرێن بە دابەشکردنی ئاماری نمرەکانی گروپێکی هاوشێوەی لە زانکۆیەکی تر. ئەو 

کە دەدرێن لە هەر بوارێکی خوێندن لە  ،خشتانە ئاماری دابەشکردنی نمرە ئەرێنیەکان )دەرچوون و سەروتر(

ی گرنگە کە زانیاری زیاتر دەستەبەر بکرێت لەسەر نمرەی دامەزراوەیەکی دیاریکراودا پیشاندەدەن. شتێک

 دەرچوون، بەاڵم نابێت بەکاربهێنرێت بۆ گواستنەوە. 

خشتەکانی نمرەپێدان دەبێت بە شێوەیەکی ستاندارد دروستبکرێن و وەك سەرچاوە بۆ گروپەکانی خوێندکارانی      

یشان بکرێن. ئەم گروپانە پێویستە قەبارەیان وەرگیراو لە پڕۆگرامەکانی هەمان بوارەکانی خوێندن دەست ن

 بەپێی ژمارەی خوێندکاران و ژمارەی ساڵەکان دابەش دەکرێن.  ەگونجاوبێت، وات

ەگیرێتە د دالە دامەزراوەکان كئەرکێکە لە ئاستێکی ناوەند لە زۆرێ ،خشتەکانی نمرەپێدان دانان و هەژمارکردنی    

 ،دامەزراوەکان سەرزۆر لە بارگرانیەشکردن نابێت ببێتە هۆی خشتەکانی نمرە داب دروست کردنی .ئەستۆ

انەوەی ڕێژەی و لێکد یزانیاری پێویست بەشێوەیەکی گشتی بەردەستە لە سیستمەکانی زانیاری دامەزراوەی چونکە

 پێویستە: ی. تەنها ئەم هەنگاوانەی خوارەوەدەردەهێنرێت بەرنامەیەکی سادەبە  و سەدی بە ئاسانی

ستە کە پێوی ،و جێگیر ونولەناو دامەزراوەکە بە بەکارهێنانی پێوانەی ڕ کۆمەڵە جیاکراوەکانی دیاریکردن. ١

- ۆب ڕێگای ئامادە کراونەبوونی  حاڵەتیکانی نمرە دابەشکردن. لەدروستکراوە هاوپێچ بکرێت لەگەڵ خشتە

پۆلێنێکی  بەکاربهێنرێت کە ISCED-F١٤ێنی ڵنی دەرئەنجامەکانی فێربوون، واباشە پۆدبەراوردکر

 ێویستەپ کە ،پێ کردن گروپی ئاماژە دەستکەوتنی بۆ و. دەخاتە ڕووخوێندن  ەکانیبوار پلەبەندی ستانداردی

 ISCEDباشە کە کۆدی  وابێن و  پەیوەندار ی ژمارەییبەراوردکردن بەکەڵکین ب ئەوەندە گەورە

 (. UNESCO Institute for Statistics 2014کراوەدا )ورد تەسك و بەکاربهێنرێت لە ئاستێکی

 پێویستە ،دیاریکراو ،ئاماژەپێکراو لە گروپی كژمارەی نمرەی دەرچوون بۆ هەریەکۆتا  . دیاریکردنی ٢

ن کە زانیاری لەسەر ڕێژەی سەرکەوت ،پێویستە لەبیرمان نەچێت. دانرابن ڕابردوو یبەالیەنی کەمەوە لە دوو ساڵ

 لێکدانەوەیەدا. لەم كبەردەست بێت نە بە زاراوەی گشتی لەوانەیە

 ڕێژەی دەرهێنانیو  ێکی دیاریکراوداگروپ ن لەدەرچوو یوی ڕێژەی سەدی نمرەولە ڕ ەکەنمرە دابەشکردن. ٣

 ڕێژەی کە تێیدا ،دەبێتدروست ئەنجام، خشتەیەکی نمرە دابەشکردن سەر. هەژمار دەکرێن ،کۆکراوە سەدی

 دیاری دەکرێت.  جیاکراوەکان سەدی و ڕێژەی سەدیە کۆکراوەکان بۆ هەریەکێک لە گروپەکە

 

 

 

 

                                                       
      F-ISCEDکورتکراوەی ستانداردی نێودەوڵەتی بۆ پۆڵێن کردنی خوێندنە  14 
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 ە:یخشتەیەکی نمرەینی وئەمەی خوارەوە نمونەیەکی ڕو

ڕێژەی سەدی 

کەڵەکەبووی 

 ەیپلەبەندی

ە دەرچوون

  دراوەکانێپ

 

 ڕێژەی سەدی هەر

 ەک بۆییپلەبەند

 ەیسەرجەم پلەبەندی

ە دەرچوون

   پێدراوەکان 

ژمارەی 

پلەبەندیەکانی  

دەرچوون کە 

بەخشراوە بە 

گروپە 

 کانەیاکراوج

دیە پلەبەن

بەکارهاتووەکان لە 

 راوەدامەزاد

)لە بەرزترینەوە بۆ  

 نزمترین پلەی دەرچوون(

١٠ ٥٠ %٥ %٥ 

٩ ١٠٠ %١٠ %١٥ 

٨ ٣٥٠ %٣٥ %٥٠ 

٧ ٣٠٠ %٣٠ %٨٠ 

٦ ٢٠٠ %٢٠ %١٠٠ 

 سەرجەم: ١،٠٠٠ %١٠٠ 

      

ر( بگرێتە خۆی، خشتەکە ئاسانکاری کاتێک نوسراوی تۆمارەکانی خوێندکار و پاشکۆی دیبلۆما )تەواوکە   

دەکات لە  ڕونکردنەوەی هەریەک لە نمرەی بەخشراو و پێویست بە لێکدانەوی زیاترناکات. پڕۆژەی سیستەمی 

پەرە بە نمونەکان لەسەر شێوەی بینراوی خشتەی نمرەکان   (EGRACONS)ئەوروپی بۆ  گۆڕینی نمرە 

 دەدات.

 گۆڕینی نمرە  ٤.٤

کەسێك دەدەن،  ،راوەکان  بڕیاری گۆڕینی نمرەی ئەو خوێندکارانەی شوێنیان دەگۆڕندامەز ککاتێ       

دکار دیاریکراوی خوێن گروپی نمرە وبەراوردی خشتەی دابەشکردنی و  بەرپرس دەبێت لە گواستنەوەی کرێدت

لە ناو  ەنمر شوێنی هەریەك. هاوتەریب گروپێکیتر بۆ  ەکیلەالیەن دامەزراوەی لەگەڵ خشتەیەکی دروستکراو

 .دوو خشتەکەدا دەبێت بەراورد بکرێت و لەسەر بنچینەی بەراوردکردن، نمرەکان دەگۆڕدرێن

بۆیە، . ەڕۆشنیئامانجیش لەم ئیشە . ەڵدەبن و جیاناکرێنەوەڕێژەی سەدی نمرەکان تێک بۆ نمونە، ماوەی نێوان     

 -تێکڕا یان زۆرترینی نمرە بەراورد ئایا ئەوان کەمترین ،داتدامەزراوەی وەرگر پێویستە پێشەکی بڕیار ب

 .وەردەگرن ،کە نێوانی ڕێژەسەدیەکانیان تێکەڵ دەبن ،کراوەکان

 .جێبەجێکراوە نمونەکانی چۆنیەتی هاوتا کردنی نمرە دا( ٢)لە پاشکۆی

 



 

28 
 

 و فێربوونی ماوەدرێژ )بە درێژایی ژیان( ECTSبەشی پێنجەم: 

  

خساندنی دەرفەتەکانی اسانکردنی فێربوونی ماوە درێژ و ڕەلە ئ  ECTSئەم بەشە لە کاریگەری ڕۆڵی      

 دەکۆڵێتەوە. ،فێربوونی کراوە و داننان بە ئەزموون و زانیاری پێشوو

 دەرفەتەکانی فێربوونی کراوە -وونی ماوەدرێژبفێر  ٥.١

ی رفەتەکانبواری فێربوون لە خوێندنی بااڵ  دەگۆڕێت بە پەرەسەندنی خێرا و هەمەجۆر و گونجاندنی دە      

فێربوون کە پێک دێت لە فێربوونی تێکەڵ، شێوازی نوێی فێربوونی ئۆنالین و کراوە، کۆرسە چڕوپڕە 

 (OER)، سەرچاوە فراوانەکانی فێربوون Massive Open Online Courses (MOOCS)ئۆنالینەکان 

Open Educational Resourcesدنەوە، ڕێگاکانی استەکرڕ، فێربوونی کرداری، فێربوون لە ڕێگەی خۆ ئا

بکە(. ژمارەیەکی زۆر لە  ٣فێربوونی تاك، بەردەوام بوون لەسەر پەرەپێدانی کارامەییەکان )سەیری بەشی 

فێرخوازان بەدوای کۆرس و بابەتە پەروەردەییەکانی خوێندنەوەن، بەبێ ئەوەی بە شوێن لێهاتووییە 

ڕووی ڕووبە ،ی گروپێکی خوێندکاری هەمەجۆربۆ ڕازیکردنپسپۆڕیەکانەوە بن. دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ 

دابین کردنی پێداویستی دەبنەوە، و دەبێت هەلی فێربوونی ڕێگاکانی تاك و جۆرەکانی فێربوونیان بۆ بڕەخسێنن. 

لە ئەنجامی ئەمەدا، زۆرێکیان هەمەجۆرن و بابەت و چاالکیە پەروەردەییەکان دەستەبەردەکەن، لەگەڵ شێوازی 

وەی بنیادنەرانە، لە ڕێگەی تەکنەلۆژیا تازەکان و سەرچاوە بەرفراوانەکانی فێرکردنەوە فێرکردن و وانەوتنە

(OER ١( )بڕوانە پاشکۆی.) 

کە دەتوانرێت لە هەموو بارودۆخەکانی فێربوونی درێژخایەندا  ،لەوەدایە ECTSهێز و توانای      

ۆڕی ان و کۆکرنەوە و گواستنەوەیان و ئاڵوگو پێد یەکەبەکاربهێنرێت، و هەمان ڕێسا لەسەر فێرخوازانی سیستمی 

دەدرێن بەو بەشانەی کە پێکهێنەری پڕۆگرامەکەن،  یەکەکانخوێندکاران جێبەجێ بکرێت. بە هەمان شێوە کاتێك 

نچینەی  لەسەر ب ،کرێدتەکان بۆ فێربوونی کراوە و شێوازەکانی تری فێربوون بە درێژخایەن تەرخان دەکرێن

 کە پێویستە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی فێربوون.بڕی ئەو هەوڵ و کۆششەی 

بە  ،کە بە فەرمی هەلی خوێندن دابین دەکەن (هەموو دابینکەرانی )مەبەستی دامەزراوەکانی خویندنی بااڵیە    

دڵنیای جۆری )بە هەمان ئەو ڕێگە و ستانداردە باوانەی کە لە دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵدا  بنەماکانیگوێرەی 

بە هەمان میکانیزمی ڕون و ئاشکرا   ECTSرهاتوون( بە نمونە  فێربوونی کراوە هاندەدرێن بۆ بەکارهێنانی بەکا

باسکراوەکانی ناو ئەم ڕێبەرە. ئەمە ئاسانکارییەکی بەرچاو دروست دەکات بۆ ئاڵوگۆڕکردنی شێوازە 

متمانەی فێرخوازان و ئەوانەش کە  ربوون، دانپێدانان و گواستنەوەی کرێدیت، و لە هەمان کاتداێجیاوازەکانی ف

 گرەویان لەسەر ئەم پڕۆگرامە کردبوو زیاددەکات بۆ بەدەست هێنانی ئامەنجەکانی فێربوونی بەرفراوان.

ەکانی یدانیپێدابنرێت و کۆبکرێتەوە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەو پسپۆڕی یان نا، بە خواستی فێرخواز یان داواکاری

دێک لە فێرخوازە سەربەخۆکان، لەوانەیە تەنها بۆ ئەوە بەشداری لە یەکێك لە بابەتێکی بەدەستهێنانی بڕوانامە. هەن

لەوانەیە  ەیەکخوێندن بکەن، بەبێ ئەوەی خواستی بەدەستهێنانی بڕوانامەیان هەبێت، بەاڵم پێدان و تۆمارکردنی 

 ەست بێنن. تۆمارکردنی هەمووئەگەر حەز بکەن بڕوانامە بەد ،ڕێگەیان پێ بدەن بۆ بەکارهێنانیان لە داهاتوودا

لە ئاستێکی دیاریکراوی  ECTS یەکەکانیدەستکەوتەکانی فێربوون و بەدەستهێنانی ژمارەیەکی گونجاوی 

ێت و ڕێگای متمانە پێکراو کە لە داهاتوودا بتوان ڕۆشنیکە دانپێدانانی ئەو خوێندنە بە  ،خوێندندا دەکرێت وابکات
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ازەکانی پشتڕاستکردنەوە و دانپێدانان لە خوێندنی فەرمی ر. شێواز و ئامبێتبەشدار لە بەدەست هێنانی بڕوانامە

پێویستە گونجاوبێت بۆ لەخۆگرتنی پەرەسەندنی زیاتر و هەمەجۆر، ژینگەی خوێندنی گونجاو، پەسەندکردنی 

ێنانی . دروست بەکارهئاسانتر بوون گونجاو کە بەهۆی تەکنەلۆژیاوە شێوازە تازەکانی فێربوونی بەرفراوان و

ECTS   ەم پڕۆسەیە دەدات.ئپەرەسەندنی بەرچاو و ئاسانکاری بە 

 Recognition of prior learning andداننان بە فێربوون و ئەزموونی پێشوو) ٥.٢

experience:) 
کە لە  نوی فێربوانەهەبێ  بە ئەو ئەنجام یەکەیاندامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ پێویستە توانای بەخشینی      

ەی فیربوونی فەرمی لە ڕێگای ئەزموونی کار، کاری خۆبەخشی، بەشداربوونی فێرخوازان، کۆششی دەرەو

سەربەخۆی فیرخواز بەدەستیان هێناوە و هەروەها بەرهەمی فێربوونەکەیان بتوانێ پێداویستیەکانی بەدەست 

تە ربوونی نا فەرمی پێویسێفهێنانی بڕوانامە دابین بکات. دانپێدانان و هەژمارکردنی ئەنجامی بەرهەم هاتوو لە 

کە  بۆ بەشە هاوتاکەی لە پڕۆگرامە  ،بکات ECTSڕاستەوخۆ پەیڕەوی پێدانی هەمان  ژمارەی کرێدیتی 

 فەرمیەکەدا هەیە. 

بەهەمان شێوەی خوێندنی فەرمی، پێدانی کرێدیتەکان پشت دەبەستێت بە هەڵسەنگاندن بۆ دڵنیابوونەوە لە       

و پێوەرەکانی هەڵسەنگاندن پێویستە دابڕێژرێن  بۆ پێوانەکردنی  تیۆرانی فێربوون. بەدەستهێنانی ئەنجامەک

بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی فێربوونی داواکراو لە ئاستێکی گونجاودا، بەبێ بەکارهێنانی چاالکی فێربوون یان 

ەڵسەنگاندا ۆل' چیتر لە هبەشداریکردن لە بابەتی گفتوگۆی ناو پ ،ئەرکی زیادە وەك سەرچاوەی فێربوون. بۆ نمونە

ەگەڵ ل کە بریتیە لە 'سازدانی گفتوگۆ لەکاتی تێکەڵ بوون ،ئەو بابەتە لەبەرچاوناگیرێت، بەاڵم ئەنجامی فێربوونی

ستافێکی گونجاو دیاری بکرێت بۆ هەر بەشێك یان شوینێك کە  پێویستە هاوپۆلەکانی' جێگەی بایەخ دەبێت.

سەاڵتێکی فەرمییان هەبێت و ڕاهێنراوبن بۆ پێدانی کرێدیتەکان لە بەرامبەر پڕۆسەکەی تێدا پەیڕەودەکرێت، کە دە

دەرئەنجامە بەدەست هاتووەکانی فێربوون لە دەرەوەی چوارچێوەی فێربوونی فەرمی کە لەسەر بنچینەی پێوەری 

 بنیادنرابێت و لەالیەن دامەزراوەکەوە باڵوکرابنەوە.  ڕۆشنڕوون و 

 تێبینیەکی گرنگ

ی فێربوون و ئەزموونی گرنگژمارەیەکی زۆر تیۆری هەڵسەنگاندنی جیاوازمان هەیە بۆ نیشاندانی 

هەموو ئەو تۆمارانە  (ortfolioP)میتۆدی  .(1)(ortfolioP)یەکێک لەو میتۆدانە بریتیە لە میتۆدی . پێشوو

لە خۆ دەگریت کە فێرخوازان کۆیان کردووەنەتەوە بە مەبەستی سەلماندنی هەموو لێهاتوییەکانیان، کە بە 

بریتیە لە کۆکردنەوەی هەموو  ئەو بەڵگەنامانەی ( Portfolio)کاری . ڕیگای جیاواز بەدەستیان هێناون

کە پاڵپشتی ئەو شارەزایی و زانیارییانە دەکەن، کە لە ئەزموونی فێربوونی نافەرمی پێشوو ترەوە بەدەست 

لەخۆ دەگرێت، یاخود لە وانەیە  رانو سەرپەشتیا  نامەی پشتگیری خاوەنکار( Portfolio) .هاتوون

لە جێبەجێ کردندا  لەخۆ بگرێت، هەروەها سی ڤی یان هەر تۆمارێکی تر لە هەڵسەنگاندنی کارامەیی 

، هەڵسەنگێنەرەکە زانیاری زۆر تاوتوێ دەکات کە فێرخوازەکە (Portfolio) بە بەکارهێنانی. خۆدەگرێت

 فیرخوازان لەوانەیە پێویستیان بەوە بێت هاوکاری بکرێن لەکاتی ئامادەکردنی. بەردەستی خستوون

(Portfolio)   بەڵگەنامەکانیان. 
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بکەن کە وا پێشبینی دەکرێت بە ڕاپۆرت، یان تۆماری بڕیارەکانیان لە ڕێگەی  هەروەها پێویستە درك بەوە  

کۆنوسێکی ڕێك و پێکەوە پێشکەش بکرێت بە لیژنەیەکی شیاو )بۆ نمونە لەسەر ئاستی بەشێک، یان فاکەڵتییەک، 

 یاخود دامەزراوەکە بە گشتی(.

نان و هەژمارکردنی فێربوونی نافەرمی بدەن. ئەم دامەزراوەکان پێویستە پەرە بە بەرنامە و سیاسەتی دانپێدا     

بەرنامانە پێویستە بەشەکانی وەک ڕێنماییکردن، فیدباک بۆ فێرخوازان لەسەر ئەنجامی هەڵسەنگاندن و هەروەها 

و گازندە کردن بۆ خوێندکاران لە خۆبگرێت.  هەروەها پێویستە دامەزراوەکان ئاسانکاری بکەن  تانەلێدانشیاوی 

ان بە ڕێنوێنیکردن، ئاڕاستەکردنیان و پێدانی زانیاری لەسەر چۆنیەتی هەژمارکردنی فێربوونی بۆ فێرخواز

چەند بنەمایەکی نیشتیمانی یان دامەزراوەیی بۆ کارکردن   ینافەرمی بۆیان. ئەمانە بە چەند شێوازێك و بەپێ

 او یەکێك لە دامەزراوەکانی خوێندنیکە لە ن ،ئەنجام دەدرێن  )بۆ نمونە لەوانەیە لە ڕێگای چەند بنکەیەکەوە بێت

یان وەك سەنتەری هاوبەش لە چەندین دامەزراوە(. پالن و سیاسەتی دامەزراوەکان و چاالکیە  هەبن بااڵ

 کردارییەکانیان پێویستە بەشێوەیەکی بەرچاو لەسەر وێبەسایتەکانیان باڵوبکرێنەوە. 

بۆ بەستنەوەیان  HEIsبۆ دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ هەژمارکردنی فێربوونی نافەرمی یارمەتی دەردەبێت     

خوێندن. بەرفراوان کردنی ڕێگاکانی دەست گەیشتن بە خوێندن بۆ فێرخوازان لە ڕێگەی  بە الیەنی کۆمەاڵیەتی

 ژیانی پیشەگەری و کارامەییەوە هەروەها چەندین ژینگەی فێربوونی دوور لە شیوازە کۆنە باوەکان، وا دەکات

ببێتە ڕاستەقینە. دامەزراوەکان پێویستە  بە تایبەت زۆر کراوە بن بۆ هەژمارکردنی خوێندن و درێژخایەن 

 ڕاهێنانی پیشەیی.

 تێبینیەکی گرنگ

 

 بە فێربوونی نافەرمی لە چوار قۆناغی سەرەکی پێک دێت: یەکەپڕۆسەی پێدانی     

. ڕێنمایی و ئامۆژگاری سەرەتایی )پڕۆسەکە چی دەگرێتەوە بۆ فێرخوازان، و بۆ ژمارەی کرێدتەکان بۆ ١

تیەکانی فێرخواز و مامۆستای تایبەت/ یەیارفێربوونی نافەرمی؛ خەرجیەکانی چین، و ڕۆڵ و بەرپرس

 ەکانی فێربوون بۆ گەیشتن بە بڕوانامە یاخود شارەزایی چین؟(.یڕاوێژکار چین؛ و ڕێگە جیاوازی

. پشتگیری )پڕۆسەی ڕەنگدانەوە و کاردانەوەی خوێندن؛ تێگەیشتن لە ئەنجامەکانی فێربوون؛ ٢

 بەڵگەکان(. یوە و هەڵبژاردنکۆکردنە دیاریکردنی ئەنجامەکانی فێربوونی خودی؛

. هەژمارکردن/هەڵسەنگاندن )هەڵسەنگاندنی بەڵگەی بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی فێربوون و پێوەرەکانی ٣

  .هەسەنگاندن(

دیت لەڕێگەی ئەم پڕۆسەیە هەمان بەهای ئەو کرێدیتەی هەیە کە لەڕێگەی ێ. پێدانی کرێدیت )پێدانی کر٤

 وە(.ێربوونی فەرمیەوە  بەدەستهاتوف
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 (ECVET) تێبینیەکی گرنگ 

 

( دامەزراوە لەسەر  پێشنیاری ECVETسیستمی کرێدیتی ئەوروپی بۆ خوێندن و ڕاهێنانی پیشەیی )    

 .(C155\ 02 \2009) ٢٠٠٩لە ساڵی  ،پەرلەمان و ئەنجومەنی ئەوروپا

سانی بکات لە دەیەوێت کارئا ECVETسیستمی کرێدیتی ئەوروپی بۆ خوێندن و ڕاهێنانی پیشەیی     

ە ک ،هەڵسەنگێنراوەکانی فێربوونی تاکەکەسی گواستنەوە، کۆکردنە و هەژمارکردنی دەرئەنجامە

 Vocational Education and)ئامانجیان بەدەستهێنانی بڕوانامەیە لە فێربون و ڕاهێنانی پیشەگەری 

Training) . 

پشتگیری و  ECVETپیشەیی  ، سیستمی کرێدیتی ئەوروپی بۆ خوێندن و ڕاهێنانیECTSوەک     

لە دروستکردنی ڕێگەی فێربوونی تایبەت بەخۆیان، لەڕێگەی  ،نکاری بۆ فێرخوازان دەکاتائاس

لە ناو دامەزراوەیەکی دیاریکراودا، لە دامەزراوەیەکەوە بۆ دامەزراوەیەکی  -کۆکردنەوەی کرێدیتەکان

 یستمە پیشەگەرە جیاوازەکان لە ژینگەکانیتر، لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر، هەروەها لە نێوان نیمچە س

وونی تایبەت انی شێوازی فێربفێربوون )بۆ نمونە، فێربوونی فەرمی و نافەرمی(، و یارمەتیدانیان لە بنیاتن

 .ی فێربوونوئەزموون بەتاك

کریدیتی بنیادنراوە، بەاڵم دابەشکردنی کرێدیتەکان جیاوازە.  ٦٠لەسەر بیرۆکەی  ECTS ،ECVETوەک 

بەکاردێت بۆ کۆکردنەوە و تۆمارکردنی ئەنجامەکانی فێربوونی هەڵسەنگێنراو، بەبێ  ECVETری بەزۆ

گۆڕینەوەی خاڵەکانی کرێدیتەکان. بۆیە لە جیاتی ئاڵوگۆڕکردنی کرێدیت، دانپێدانان و هەژمارکردنی 

اد ربون بنیینەی دەرئەنجامەکانی فێپێویستە لەسەر بنچ VETفێربوون لە فێربون و ڕاهێنانی پیشەگەری 

 بنرێت.
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 و دڵنیای جۆری  ECTSم:بەشی شەشە
 

 ECTS لەالیەن دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ  باشتر بە  جۆرایەتیئەم بەشە پوختەی چۆنیەتی پێدانی      

 .ECTSهەڵسەنگاندن و جێبەجێکردنی چۆنیەتی ند نمونەیەک دەخاتەڕو بۆ ڕوندەکاتەوە و چە

بەرپرسیاریەتی سەرەکی بەرامبەر دڵنیای جۆری لە هەر یەکێک لە دامەزراوەکاندا پەیوەندی بە دامەزراوەکە     

 زامەندیخۆیەوە هەیە، هەروەک چۆن لەالیەن نوێنەرانی پەروەردەی واڵتانی بەشداربوو لە پڕۆسەی بۆلۆنیا ڕە

. دڵنیای جۆری ناوخۆیی هەموو (Berlin Communiqué, 2003)لەسەردراوە لە ڕاگەیندراوی برلین 

کە جێبەجێ دەکرێن لەالیەن دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ بۆ دڵنیابوون لەوەی کە جۆری  ،ڕێکارەکان دەگرێتەوە

دارەکانی ن لەگەڵ تایبەتمەندیەکانی دەستە پەیوەنیپڕۆگرام و بڕوانامەکانیان لەگەڵ تایبەتمەندیەکاندا یەکدەگرنەوە یا

 کە لەالیەن ئاژانسەکانی دڵنیای ،وەك ئاژانسەکانی دڵنییای جۆری یەکدەگرنەوە. پێداچونەوەی دڵنیایی دەرەکی

جۆری ئەنجام دەدرێت فیدباك بۆ دامەزراوەکان و زانیاری بۆ خاوەن پشکەکان دەستەبەردەکەن. پڕۆسە و 

ۆری لەسەر هەموو شێوەکانی فێربوون و فێرکردن جێبەجێ دەکرێن )فەرمی، نافەرمی، شێوە ڕێساکانی دڵنیای ج

تازەکانی فێربوون، فێرکردن و هەڵسەنگاندن(. ڕێنمای وستانداردەکانی ئەوروپی بۆ دڵنیای جۆری لە خوێندنی 

 .پشتگیری دڵنیای جۆری ناوەکی و دەرەکی دەکەن (ENQA, 2005)بااڵی ئەوروپی 

 

یارمەتی دامەزراوەکان دەدات لە پەرەپێدانی کواڵتی پڕۆگرامەکانیان  (ECTS)  ڕاهێنانی باش لە بەکارهێنانی    

پێویستە لە ڕوی کواڵیتیەوە دڵنیابکرێتەوە  (ECTS)و هەلی فێربوونی ئاڵوگۆرکراو. بەم شێوەیە، بەکارهێنانی 

اودێرکردن، پێداچونەوەکانی کواڵتی دەرەکی و لە ڕێگەی پڕۆسەکانی هەڵسەنگاندنی گونجاوەوە )بۆ نمونە، چ

ناوەکی و فیدباکی خوێندکار( بەردەوام باشکردنی کواڵتی. بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەری پڕۆگرامێك )کە پێک 

( و میتۆدەکانی هەڵسەنگاندن( چەند ڕێوشوێنک Workloadدێت لە ئەنجامەکانی فێربوون،هەوڵ وكۆشش )

ێژەی کەوتووان و ئەو خوێندکارانەی وازیان هێناوە یان بە ماوەیەکی درێژتر دەگیرێتەبەر. ئەوانیش دەکرێت ڕ

 بگرێتەوە.  ،تەواویان کردبێت

 تێبینیەکی گرنگ

 

بۆ دڵنیای جۆری لە  نکۆمەڵێک ڕێنمای وستاندارد (ESG)و ستانداردەکانی ئەوروپی  یڕێنمای

کە  ،و ستانداردەکانی ئەوروپی ستانداردنین بۆ کواڵتی، باسی ئەوەش ناکەن یڕێنمای. خوێندنی بااڵ

کە  دەکەن بۆ ئەو ناوچانە دەستەبەر یمایڕێن ای جۆری جێبەجێدەکرێن، بەڵکوچۆن پڕۆسەکانی دڵنی

و  یڕێنمای. خوێندنی بااڵ سەرکەوتوو و ژینگەکانی فێربوونیگرنگن بۆ دەستەبەرکردنی کواڵتێکی 

ە چوارچێوەی بە شیوەیەک ک بگیرێنلەبەرچاو بە شێوەیەکی فراونترستانداردەکانی ئەوروپی پێویستە 

ۆما، کە بەشدار دەبێت لە بەرزکردنەوەی ئاستی پاشکۆی دپڵو ( ECTS)لەخۆبگرێت،  بڕوانامەکان

 ١.٤، ١.٣، ١.٢ستانداردەکانی  .(EHEA)خوێندنی بااڵ لە  ەیو متمانەی دوو الیەن ڕۆشنی و دڵنیایی

 بەتایبەتی پڕۆگرام)دەکەن ( ECTS)پەیوەست بە  نی پەیوەندار ئاماژە بە بوارەکانیو ڕێنمایەکا

ێرکردن و هەڵسەنگاندن و وەرگرتنی خوێندکار، فێربوون ، ف روەك چەقیداڕشتن، خوێندکا

 (.و بڕوانامەپێدان دانپێدانان بەرەوپێشچوون،
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دەتوانرێت بە کاریگەر ناوببرێت کە ئامانجەکانی خۆی لە کاتی پێشبینیکراودا بەدەست کاتێك پڕۆگرامێك       

داواکراوەکان کۆدەکەنەوە بۆ  خوێندکاران دەرئەنجامەکانی فێربوون بەدەست دێنن، کرێدتە ەبێنێت، وات

بەدەستهێنانی بڕوانامەکە بەو شێوەیەی کە پالنی بۆدانرابوو. بەاڵم  پێویستە بە وریاییەوە  لێکدانەوەی ڕەخنەگرانە 

بە شێوەیەک کە  لەوانەیە لەیەکێك لەو . بۆ جیاکردنەوەی گشت پێکهاتە بەشدارە کان لە پرۆسەکەدا بکرێت

یان گەیاندنی پڕۆگرامەکە یان ڕێوشوێنە پێویستەکان بۆ  ،یش دیاری بکرێتپێکهاتانە پالنی ناکاریگەر

 پشتگیرکردنی خوێندکاران وەک پێویست نەبێت.

 

 :بەکاربهێنرێن (ECTS)جیبەجێکردنی  چۆنیەتیئەم نیشانانەی خوارەوە بۆ هەڵسەنگاندنی  دەتوانرێت

  تەەردەسب نوو زانیاری ڕو دەکرێن دیاریئەنجامەکانی فێربوونی گونجاو بابەتەکانی خوێندن بە پێی 

 .دنیانسەبارەت بە ئاستیان، کرێدتەکان، گەیاندن وهەڵسەنگان

 بۆ نمونە ڕێژەی هەوڵ )فەرمی بۆیان دیاریکراوە تەواوبن  خوێندکاران دەتوانن لەو کاتەی کە بە

وابووە  بابەتێك  مانگی( خوێندن یان ٣اڵێکی خوێندن، وەرزێکی )یان وەرزێکی س وکۆششی پێویست بۆ

 (.یان ڕاستەقینەیە

 ان وەکی شێواز و ئەنجامە بەدەستهاتووڕو بۆ هەڵسەنگاندنی هەر جیاوازیەك لە چاودێریکردنی سااڵنە

 .ی گونجاوەپێداچونەو و بەدواداچون بۆ

 بە دوای ڕێگاکانی بۆئەوەی بتوانن  پێدەدرێتێندکاران زانیاری وئامۆژگاری وردیان وخ

 لەبابەتەکانی خوێندن و  ۆزینەوەی ڕێچکەی خۆیان لەدەست نەدەنهەلی دبکەون، بەرەوپێشچوون 

 .دا هەڵبژێرنئاستێکی گونجاو

 دا پێڕادەگەیەندرێتخوێندکاران ئەنجامەکانیان لە کاتی خۆی . 
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 :ی ئەوە دێت کەواتابە ، ئەمە و دانپێدانان بۆ خوێندکارە گەڕۆکەکان

 ەوەی پشتڕاست کردن دن، پێداچونەوە و ڕێکاریچاودێرکر لە بریتین یەکە،ستنەوەی اپڕۆسەکانی گو

 .یەکەکانگواستنەوەی 

 ەیو کێشکرێدت  دانپێدانان و هەژمارکردنی لە ەبەرپرسیار  کە ،ستافێکی گونجاو دیاریدەکرێت 

 یان.گواستنەوە

 باشکردنیان  و  ە هەموو بارەکاندا؛ پەرەپێدانل ڕێکەوتنەکانی خوێندن ئەنجام دەدرێن

ڕوات بۆ بکە تێیاندا دەکرێت دەبێت بە پڕۆسەیەکی هەستیار بەاڵم تەندروستدا ، ریێکی تنکاراهەرگۆڕو

 قبوڵکردنی ئەو گۆڕانکاریانە. 

 ی کۆرسدا هەن )لیستی ڕێپیشاندەر کە لە ،هەڵدەبژێرن بابەتەکانی خوێندنهاتووەکان  ەخوێندکار

 ن.انی خۆیاەک خوێندکارهەرو ،؛ هەڵسەنگاندنیان بۆدەکرێن و نمرەیان پێدەدرێنبابەتەکان خوێندن(

 تۆمارکردنی کرێدتەکان و نمرەی  کە تێیاندا ئاماژە بە ،ورد دەستەبەردەکرێن پشتگیری و نوسراوی

 کراوە دەکرێت.بەخشراو

  تی دانی پێدادەنرێبەسەرکەوتوویەکانی خوێندن تەواوکراو بابەتەهەموو کرێدتەکانی پەیوەست بە، 

جامەکان ؛ ئەنفێربوون و نوسخەی کۆتایی ئەو ڕێکەوتنەننامەی وەکو بەشێکی پەسەندکراوی ڕێکەوت

 .دەگوازرێنەوەدەرچوون لە کاتی خۆیدا و 

  نەك –ان نمرەک بەدەستهێنراوەکان، بۆئەوەی نمرە یەکسانکردنیبۆ  بەردەستنخشتەکانی پێدانی نمرە 

 .ادهەر بڕوانامەیەکی بەدەستهاتوو یلە کۆتایتۆمارکراون  ڕێکوپێکی بە -تەنها کرێدتەکان

 .(ECTS)پێویستە نوێنەری خوێندکاران بەشداربن لە پڕۆسەکانی دڵنیای جۆری بۆ 

 ان ڕاپرسیەکبە وەاڵمدانەوەی ) ،، کە خوێندکاران زانیاری دەستەبەردەکەنییداجۆری ناوخۆ یلە دڵنیای

 ی؛ بەشداریکردن لە ئامادەکردنی ڕاپۆرت(کارکردن لەسەر گروپێکی دیاریکراو ،بە شێوەیەکی بەردەوام

ە بەرپرسیارن ل و بەشداریەکی چاالکیان هەیە لەناو ئەو دەستانەی کە؛ خودی زانکۆکە-هەڵسەنگاندنی

  بۆ بابەتەکانی خوێندن. (ECTS)ی کرێدتدانانی پڕۆسەکانی دڵنیای جۆری ناوخۆ و چاودێریکردنی 

 ،امەزراوەکانیئەندامی دەستەکانی پێداچونەوەی ددەبن بە  خوێندکاران  لە دڵنیای جۆری دەرەکی دا/ 

 .پڕۆگرامەکانی خوێندنی بااڵ
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 و بەڵگەنامە پشت پێبەستراوەکان ECTS: بەشی حەوتەم
 

کە لەسەر چەند بنەمایەك دروست کراون  ،بە چەند بەڵگەنامەیەک پشتڕاست دەکرێتەوە ECTSبەکارهێنانی      

ەوان لەم بەڵگەنامانەدا دابنرێن، چونکە ئکە چەند بەشێکی تر  ،دەکاتزو لەم ڕێبەرەدا ڕیزکراون. ئەم بەشە پێشنیا

وود سبەشێوەیەکی فراوان بەکاردەهێنرێن و ڕێگای پەسەند کراون لە گەیاندنی زانیاری و بە گشت خوێندکاران 

 )خوێندکاری گەڕۆک و جێگر(، بە ستافی ئەکادیمی و کارگێڕی، بە خاوەن کارەکان و کۆمپانیاکان.دەگەیەنن 

یستیەکانی خوێندکاران، دامەزراوەکان پێویستە تۆماری دەستکەوتەکانیان بکەن بە بۆ دابینکردنی پێداو    

کە تێگەیشتنی ئاسان بێت. بۆیە، ئەم ڕێبەرە کڵێشەی نوسراوی زانیاریەکان دەستەبەر دەکات کە  ڕۆشنجۆرێکی 

تێگەیشتنی نێوان  كپێویستە لە بەڵگەنامە سەرەکیەکانی گواستنەوەی خوێندکاراندا هەبێت بۆ ئاسانکردنی باشترلێ

 دامەزراوە و واڵتە جیاوازەکاندا،و تێگەشتنی خاوەن پشکە ناوخۆیی و دەرەکیەکان.

 

 (و زانیاری ەکان )لیستی بابەتەکانکۆرس زانیاری و ڕێنمایی دەربارەی ٧.١

زانیاری ورد و هاوچەرخ لەخۆدەگرێت لەسەر ژینگەی فێربوونی  ،کۆرس ەیربارەد یینماڕێو  یاریزان    

 پێش دەستپێکردنی خوێندن و بە درێژای خوێندن بۆ ،کە پێویستە بۆ خوێندکاران بەردەست بێت ،مەزراوەکەدا

ەندار، زانیاری پەیو. بۆخۆیان هەڵبژێرن و کاتی خۆیان زۆر بە باشی بەکاربێنن دامەزراوەی باشئەوەی بتوانن 

هەڵسەنگاندن، ئاستی پڕۆگرامەکان، بۆ نمونە، بڕوانامە بەخشراوەکان، فێربوون، ڕێکارەکانی فێرکردن و 

ێوەکردن پ پێویستە ناوی کەسەکان بۆ پەیوەندی کۆرس ڕێپیشاندەری. فێربوون یو سەرچاوەکان بابەتەکانی خوێندن

 .لە خۆبگرێت، لەگەڵ زانیاری سەبارەت بە چۆنیەتی، کەی و لە کوێوە پەیوەندیان پێوەبکرێت

 وێبسایتی دامەزراوەکە باڵوبکرێتەوە، لەگەڵماڵپەری ەسەر پێویستە ل کۆرس (ڕێپیشاندەری) کەتەلۆگی    

و  (یان زمانی هەرێمی، ئەگەر پەیوەندار بوو)ناونیشانی بابەتەکان بە زمانی نەتەوەی / دیاریکردنی کۆرسەکە

باشی تە بەپێویس. بهێنرێنبە ئاسانی بەدەست ،بۆئەوەی ئەو بابەت وبەشانەی ئارەزودەکرێن زمانی ئینگلیزی،

 .ئەوەی بتوانن هەڵبژاردەی خۆیان دیاریبکەن نی خوێندکاران بۆوەوە بۆ بەرچاوڕرێنباڵوبک

. نەکازانیاریڕیزکردنی  شێوەی کەتەلۆگەکە و چۆنییەتیدامەزراوەکە سەربەستە لە بڕیاردان لەسەر       

رێکدا، لە هەر با. ونتر بنوهاوشێوە و ڕ رزیات کەتەلۆگی کۆرسەکانوادەکات  کڵێشەیەکی باوهەرچەندە 

لەسەر دامەزراوەکە و سەرچاوە و  ،تی لە خۆبگرێتپێویستە زانیاری گش کۆرسەکە ڕێپیشاندەری

 ن.خوێند تاکەی بابەتەکانی ی، هەروەها زانیاری ئەکادیمی لەسەر پڕۆگرامەکانی و تاکیەکانیخزمەتگوزار
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 کۆرسڕێپیشاندەری 

 

 کراوەکان بۆ پێڕستی کۆرسزبەشە پێشنیا

 :زانیاری گشتی

 ناو و ناونیشان 
  (جۆر وپێگەی دامەزراوەکەی  تێدا بێت )دەبێتباسی دامەزراوەکە 

 بەرپرسە ئەکادیمیەکان 

 ئەکادیمی ەیساڵنام 

 پێشنیارکراوەکان بۆ خوێندن لیستی پڕۆگرامە 

 یەکانی وەرگرتن، ئەوانیش توانستی زمان و ڕێکارەکانی تۆمارکردن دەگرێتەوەپێداویست 

  (فەرمی و نافەرمی)و فێربوونی پێشوو  دانپێدانانی یەکەی گەڕۆكئامادەسازی بۆ 

 وازی دانانی ێش(ECTS) (یکردنی ژمارەی کرێدیتسیستمی دامەزراوەی بۆ دیار) یەکە 

 ئەکادیمینمایی ئامادەکاری بۆ ڕێ 

 :ەکانیسەرچاوەکان و خزمەتگوزاری

 نوسینگەی کاروباری خوێندکار 

 نیشتەجێبوون/شوێنی مانەوە 

 ژەمەکان 

 خەرجی ژیان 

 پشتگیری دارای بۆ خوێندکار 

 خزمەتگوزاری تەندروستی 

 و پاراستن دڵنیایی 

 ەن پێداویستی تایبەتەکان بۆ خوێندکارانی خاویخزمەتگوزاری 

 ەکان بۆ فێربوونیئاسانکاری 

 ئەگەرەکانی گواستنەوەی نێودەوڵەتی خوێندکاران 

  زانیاری پڕاکتیکی بۆ خوێندکارانی هاتوو 

 کۆرسەکانی زمان 

 ئەگەرەکانی ڕاهێنانی کار 

   دانپشووچاالکی وەرزشی و 

 ەکانیڕیکخراوە خوێندکاری. 
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کۆرس ڕێپیشاندەری  
 

 :می خوێندنزانیاری لەسەر پرۆگرا

 بڕوانامەی بەخشراو 

 مەکەاماوەی پڕۆگر 

 ژمارەی کرێدتەکان 

  یەکانی، چوارچێوەی کار و بڕوانامە ئەوروپنیشتیمانیئاستی بڕوانامە بەگوێرەی بڕوانامەی 

 پسپۆڕی( بواری خوێندن( ( ،بۆ نمونەISCED-F) 

 (بێتهەئەگەر )بە وەرگرتن  مەرجەکانی تایبەت 

 (بێت فەرمی، نافەرمی ئەگەرهە) خوێیندنی پێشوو کردنیهەژماربۆ ئامادەکاری تایبەت 

 (تبێهەئەگەر )چوون رپێداویستیەکانی دە ی پێدانی بڕوانامە وو ڕێساکان پێداویستی 

  (پڕۆگرام بکە دیزاینی بەشیسەیری )پڕۆفایلی پڕۆگرامەکە 

 ەکەئەنجامەکانی فێربوونی پڕۆگرام 

 کەی یە ٦٠)پڕۆگرام لەگەڵ کرێدتەکان  خشتەی پێکهاتەیECTS   بۆ هەر ساڵێکی خوێندن

 (بە بەردەوامی

  (تده (پاڕت تایم)( یان پچڕ پچڕفول تایمبەردەوام )بە شێوەی فێربوونی )مۆدی خوێندن. 

  نمرەپێدانپلەبەندی ڕێساکانی تاقیکردنەوە و 

 (بێت هەبێتئەگەر ) پەنجەرەی ئاڵوگۆڕی خورتەکی یان سەرپشکی 

 (هەبێتئەگەر )کار ڕاهێنانی 

 لە ڕێگای کارکردنەوە فێربوون. 

 بەڕێوەبەری پڕۆگرام یان هاوتاکەی 

 دەرچوان  پڕۆفایلی پیشەیی 

 خوێندنی زیاتر  هەلی 

  ی زیاتر پەسندکراونتشبۆ پڕۆگرامە هاوبەشەکان، هەندێ: 

  (هەمە جۆر/ دوو ئەوەندە/ هاوبەش)دیبلۆما  پاشکۆیزانیاری لەسەر فۆڕمەکانی دیبلۆما و 

 یانو ڕۆڵ کۆمەڵەکە ئەندامانی. 

 پڕۆگرامەکە پێکهاتەی ئاڵوگۆڕی. 
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٧.٢ (ECTS)  گواستنەوەی یەکەبۆ  پێویستو بەڵگەنامەی 

فەرمی لەنێوان خوێندکار، دامەزراوەی نێرەر، و  پابەند بوونی ملکەچی وێکەوتننامەی فێربوون ڕ     

 کە دەبێت لەالیەن ،دەستەبەردەکات بۆ هەموو چاالکیەکانی فێربوون کۆمپانیا/ خراوکڕێ/ دامەزراوەی وەرگر

 .ئەنجام بدرێن خوێندکارەوە

پی کۆ لە ڕێگەی واژۆ دیجتاڵیەکان یان دەکرێتەی پەسەندکردنی ڕێکەوتننامەی فێربوون و هەموارکردنەو

 .زانکۆکان کارپێکراوەکانیبە گوێرەی یاسا  درێتنێرکە دەکرێت بەشێوەی ئەلیکتڕۆنی ب ،سکانکراوی واژۆکان

 

کۆرس ڕێپیشاندەری  

 

 :زانیاری لەسەر بابەتەکانی خوێندن

 کۆد: 

 ناونیشان: 

 (ئارەزومەندانە/ ناچاری) :جۆر 

 (سێیەم/دووەم  /یەکەم/ کورت) خولی خوێندن 

 ساڵی خوێندن:  

 وەرزی خوێندن: 

 دانراوەکانتە دیژمارەی کرێ (ECTS): 

 ناوی مامۆستا: 

 ەکانی فێربوونئەنجام: 

 (لە دورەوە فێربوون هتد/ ڕوبەڕو) جۆری وانەخوێندن و مۆدی گەیاندنی.. 

 بابەتی پێش مەرج یان هاومەرج 

 کانی ترو ئامڕازەاوەنەوەی پێویست و پەسەندکراو و سەرچخوێند. 

 چاالکیەکانی فێربوونی پالن بۆ دانراو و میتۆدەکانی فێرکردن. 

 .میتۆد و پێوەرەکانی هەڵسەنگاندن 

 زمانی وانەوتنەوە. 
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 بۆ خوێندنیەکە ەی فێربوون بۆ گواستنەوەی امڕێکەوتن ٧.٢.١

 

 

 ڕاهێنان و جێبەجێکردنڕێکەوتننامەی فێربوون بۆ  ٧.٢.٢

وختەکردنی پ بەڵگەنامەیەکی ، وەك ڕاهێنان و جێبەجێکردنە بۆ یێکی بنچینەیڕێکەوتننامەی فێربوون بەش     

 .وەك بەشێك لە بابەتێکی خوێندنلەالیەن خوێندکار جێبەجێبکرێت  ،چاالکیەکانی فێربوون دەبێت

ی ەپەیوەست بە ڕێچکی ڕاهێنان و جێبەجێکردنبریتیە لە دابینکردنی  ،دامەزراوەی وەرگر پابەندبوونی    

ردنی کلەکاتی تەواو  ی ڕاهێنان، و  پێدانی بڕوانامە فێربوون نیوڕوکار، لەگەڵ ئەنجامی فێربوونی خوێند

 .ڕاهێنانەکە

ردنی ، چاودێریکەیوەندی ڕاهێنانەکەپبریتیە لە دڵنیابوون لە جۆر و هەبوونی  ،پابەندبوونی دامەزراوەی نێرەر

دەستهێنانی ەلە دوای ب (ECTS)تەکانی یکرێد انپێدانان و هەژمارکردنینی خوێندکار و دپڕۆسەی پێشکەوت

 .یبەسەرکەوتوو ئەنجامەکانی فێربوون

خوێندکار،  :واژۆبکرێت ەکەالیەن پێویستە لەالیەن سێ  ڕاهێنان و جێبەجێکردنڕێکەوتننامەی فێربوون بۆ     

 .کۆمپانیا/ دامەزراوەی نێرەر و دامەزراوەی وەرگر

 )یەکە( ئاڵوگۆڕی کرێدت

 

 بریتین  وێندنبۆ خ گواستنەوەی کرێدتی فێربوون بۆ ەامپێشنیارکراوەکانی ڕێکەوتن پێداویستیە

 :لەمانەی خوارەرە

  خوێندکار مۆبایلیناو و ژمارە: 

 وەی اپەیوەندار لە دامەزرکەسانی  ناو، ناونیشان و شێوازی پەیوەندیکردنی ئەکادیمی و کارگێڕی

 نێرەر و وەرگر:

 ستانداردی نێودەوڵەتی بۆ  بە گوێرەی کار لە دامەزراوەی نێردراوەوەدبواری خوێندنی خوێن

 (ISCED-F codes)پۆڵێنکردنی خوێندن و پسپۆڕییەکان 

 (سێیەم خولی/ دووەم/ یەکەم/ کورت)خوێندن  خولی 

  لە دامەزراوەی وەرگیراو( لە چەندەوە بۆ چەند)ماوەی خوێندن: 

 و لیستی  ڕێپیشاندەری کۆرس لە دامەزراوەی وەرگر لینکی: گرامی خوێندن لە دەرەوەپڕۆ

 ( (ECTS)کرێدتەکانی  بابەتەکانی خوێندن و کۆدەکانیان و ژمارەی

  ەبابەتکە خوێندکار لێیدەبەخشرێت لە دامەزراوەی نێرەرەوە ئەگەر  بابەتانەی خوێندن،ئەو 

کرابوون یان زانکۆکان وا ڕێککەوتبوون، کە واوخوێندراوەکان لە دەرەوە بەسەرکەوتووی تە

ماوەی خوێندنەکە لە دەرەوە هەژمار دەکرێت )بۆ نمونە ئەمە دەبێتە بابەتی دەرچەی گواستنەوە و 

  بڕوانامەکان، کە بە خورتی ماوەیەکی خوێندن لە دەرەوە دەکەن بە ئیجباری(

  و زانکۆی وەرگر(. واژۆی سێ الیەنەکە )خوێندکارەکە، نوێنەرانی زانکۆی نێرەر 
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 یان بەڵگەنامەی تۆمارەکان نوسراو ٧.٣

( تۆمارێکی ١) نوسراو یان بەڵگەنامەی تۆمارەکان )بڕوانە فەرهەنگۆك )فەرهەنگی زاراوەکان( لە پاشکۆی     

انن، ئەویش بریتیە لەو بابەتانەی خوێندوی: نوێکراوەی پێشکەوتنی خوێندکاران لە خوێندنیاندا دەستەبەردەکات

 .لەگەڵ ئەو نمرانەی پێیاندراون ،ەدەستیان هێناونکە ب  ،(ECTS)ژمارەی کرێدتەکانی 

لەبەرئەوەی بڕوانامەکە بەڵگەیەکی گرنگە بۆ تۆمارکردنی پێشکەوتنەکان و زانینی دەستکەوتەکانی فێربوون،      

 .ئەم بڕوانامەیە و چۆن دەردەچێت و چۆن دەگەێنرێت پێدانیکێ کەسی بەرپرسیارە لە  ،بۆیە زۆر گرنگە بزانرێت

. ە دامەزراوەکان بەڵگەنامەی تۆمارەکان دروست دەکەن لە ڕێی داتابەیسی دامەزراوەیی خۆیانەوەزۆرێک ل

ئەوەیە کە بڕوانامەکە لەوانەیە لە شوێنی تردا بەکاربێت، بەم شێوەیە  ،شتێکی گرنک کە لەبەرچاو بگیرێت

 .و بە تەواوی و بە شێوازێکی ڕوون دەستەبەربکرێت ڕۆشنیەکە پێویستە بە یزانیاری

 ڕاهێنان و جێبەجێکردن

 

 دنجێبەجێکر و ڕاهێنان بۆ فێربوون ڕێکەوتننامەی بۆ پێشنیازرکراوەکان پێداویستییە -

 خوێندکار بە کردن پەیوەندی شێوازی وردەکاری و ناو -

 دامەزراوەی و نێرەر دامەزراوەی کەسانی بە پەیوەندیکردن شێوازی و ناونیشانەکان ناوەکان، -

 .هتد/ کۆمپانیا /وەرگر

 بۆ نێودەوڵەتی ستانداردی گوێرەی بە نێرەر دامەزراوەی لە خوێندکار خوێندنی بواری -

 (ISCED-F codes) پسپۆڕییەکان و خوێندن پۆڵێنکردنی

 (سێیەم/ دووەم/ یەکەم/ کورت) خوێندن خولی -

 ..(هتد/ تایبەتی/ گشتی) کۆمپانیا/ ڕێکخراو جۆری -

 (ECTS) یەکەکانی و وەرگر دامەزراوەی لە( چەند بۆ چەندەوە لە) ڕاهێنان ماوەی -

 رێن.ڕاهێنانەکە بەدەستبهێن کۆتای لە ڕاهێنراو کەسی لەالیەن دەبێت کە فێربوون، ئەنجامەکانی -

 دەگرێتەوە دەدرێت پێی کە شتانەی ئەو/ ئەرك کە ڕاهێنانەکە، ماوەی پڕۆگرامی وردەکاری -

 هەفتەیەکدا هەر لە مەشقکردن کاتژمێرەکانی -

 ەماوەیل بێنێت بەدەستی ڕازیە یان هەیەتی خوێندکار کە کار، شوێنی لە زمان توانستی ئاستی -

 (هەبێت ئەگەر) خوێندن دەستپێکردنی

 هەڵسەنگاندن پالنی و چاودێریکردن ئامادەکارییەکانی -

 ڕاهێنان بۆ فێربوون ڕێکەوتننامە گۆڕانکارییەکانی بۆ ئامادەکارییەکان -

 نێرەر دامەزراوەی لە هەژمارکردن و دانپێدانان بۆ ئامادەکاریەکان -

/ وەرگر دامەزراەی و نێرەر، دامەزراوەی نوێنەری خوێندکارەکە،) الیەنەکە سێ واژۆی -

 (  دەگرێتەوە. ڕاهێنراو کەسی سەرپەشتیاری-کۆمپانیا
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دەستەبەر دەکات بۆ بەڵگەنامەی تۆمارەکان  ،کرێدتدا، دامەزراوەی وەرگر واستنەوەیلە حاڵەتی گ   

هەموو خوێندکارە گەڕۆکەکان و دەینێرێت بۆ دامەزراوەی نێرەر و خوێندکارەکە لە کۆتای ماوەی 

 نین و نمرەکاکان بەخشراوکرێدتەکارەکە تەواوبووە و ە ک ،گەواهی بداتخوێندن، بۆئەوەی بە فەرمی 

ئەمە پێویستە لەماوەیەکی کورتی گونجاودا بنێرێت دوای . کەداستنەوەالە ماوەی گو ئەو شوێنەش دراون

ەوەی گواستنتایبەت بە سەیری بەشی )ەزراوەی وەرگرەوە مباڵوکردنەوەی ئەنجامەکانی خوێندکار لە دا

 (.بکە دانپێدانانیانکرێدت و

      

اتابەیسی د/ یان بەڵگەنامە)گەنامەی تۆمارەکان بۆ خوێندکار دەستەبەربکات دامەزراوەی نێرەر پێویستە بەڵ       

ئەمەش بۆ جەخت کردنەوەیە لە . ، بەبێ داواکردنی پێداویستی زیاتر لە خوێندکارلە ماوەیەکی گونجاودا(هاوتا

 ڕونی ئەنجامی دانپێدانان بە ماوەی خوێندنەکە لە دەرەوە.

خوێندن، واباشترە  کە ئەو بابەتانەی دەبنە جێگرەوە لە بڕوانامەی زانکۆکەی  کاراندا بۆدلە گواستنەوەی خوێن     

و کۆپی وەرگێردراوی ئەو نمرانەی خوێندکار  (ئەگەر پێویست بوو)خۆی لەخۆبگرێت و ژمارەی کرێدتەکانیان 

 .وەریگرتووە لە دەرەوە 

بە بابەت، دامەزراوەی نێرەر پێویستە  بە گشتی نەك بابەت ،کاتێك کە ماوەی خوێندن لەدەرەوە هەژماردەکرێت    

 ،ونو ئەنجامەکانی فێربو( لەو شوێنەی کاریپێدەکرێت)بکات، نمرەکانی ناوخۆ  یەکەکانتەنها تۆماری ژمارەی 

 . کە دیاریکراوە بۆ گشت ماوەی گواستنەوە دیاری بکات

 کەمەوە زانیاری پێویستی تێدایە بۆلە حاڵەتی ڕاهێناندا، بەڵگەنامەی تۆمارەکانی دامەزراوەی نێرەر بەالیەنی    

ئەمە  .کە قبوڵکراون لە ڕێکەوتننامەی فێربوون پێش گواستنەوە ،بەجێگەیاندنی ڕێکارەکانی هەژمارکردن

 هێڵێتەوە.بەجێگیری ب. لەوانەیە بەخشینی ژمارەیەک کرێدتیو نمرە، هتد

 بەڵگەنامەی تۆمارەکان

 پێداویستیە پێشنیارکراوەکان بۆ بەڵگەنامەی تۆمارەکان

 ناوی خوێندکار: 

 (ئەگەر هەبێت)وردەکاری شێوازی پەیوەندیکردن بە خوێندکار  ناسنامە و 

 ناو و شێوازی پەیوەندی کردنی دامەزراوەکە. 

 بواری خوێندنی خوێندکار یان ناوی پڕۆگرامەکە. 

 ساڵی ئێستای خوێندنەکەی. 

 ژمارەی  لەگەڵ کۆدەکانیان،)کە خوێندکار هەڵیبژاردون لە دامەزراوەکە  ،بابەتەکانی خوێندن

 (انیان و نمرەکانیانکرێدتەک

 وردەکاری سیستمی نمرەپێدانی دامەزراوەکە. 

 زانیاری دابەشکردنی نمرەپێدان بەسەر گروپە دیاریکراوەکان لە دابەشکردنەکەدا 

 بەرواری دەرچوون و واژۆی کەسی بەرپرس 
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 ڕاهێنان و جێبەجێکردنبڕوانامەی  ٧.٤

و بەدەستهێنانی بەهایەکی گرنگی ئەزمونی کاری  ڕۆشنینجی دەستەبەرکردنی بڕوانامەی ڕاهێنان ئاما      

کاتی تەواوکردنی ئەرکی  لە ،کۆمپانیای وەرگر دەردەچێت/ ئەم دۆکیومێنتە لەالیەن رێکخراو. خوێندکارە

 .یەکانیڕاهێنراو، دەتوانرێت تەواوبکرێت بە بەڵگەنامەکانی تر وەکو نامەی پشتگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 بڕوانامەی ڕاهێنان و جێبەجێکردن
 

 :بۆناو بڕوانامەی ڕاهێنان ،پێکهاتە پێشنیارکراوەکان

 ی خوێندکارناو: 

  کۆمپانیا/ ێکخراوڕناوی: 

 بایل، ئیمەیڵۆم یشەقام، شار، واڵت، ژمارە)کۆمپانیا / ڕیگەی پەیوەندی کردن بە ڕێکخراو ،

 (ناونیشان، وێبسایت

 (کەرتی سێیەم/  تایبەت/ گشتی)کۆمپانیا / جۆری ڕێکخراو..../ 

 ی ڕاهێنانێنانکاتی دەستپێکردن و کۆتایه 

 ان و لیستی ئەرکەکانوردەکاری پڕۆگرامی ڕاهین 

  ئەنجامی )وتوانستی بەدەست هاتوو ( هۆشەکی و کارەکی)زانیاری و کارامەییەکان

 (بەدەستهاتووی فێربوون

 هەڵسەنگاندنی توانای ئەنجامدانی خوێندکار 

 کۆمپانیای وەرگر/ بەرواری دەرچوون، ناو و واژۆی کەسی بەرپرس لە ڕێکخراو. 
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 انینسوپاس و پێز

کە لەم سااڵنەی دوایی لە ناو پڕۆسەی بۆڵۆنا و واڵتانی  ،ئەم ڕێبەرە لە دوای ئەرکێکی زۆر هاتۆتە بەرهەم    

ۆڵیان ڕکە  ،زۆر ئەستەم دەبوو ئاماژە بەناوی هەموو ڕێکخراو و ئەو کەسانە بکرێت. تریش بە ئەنجام گەیەندراوە

 تێدا هەبووە.

بکات، کە لەالیەن  Ad-hoc Working Groupدەیەوێت سوپاسی ئەندامانی تایبەتی  زۆر بەلیژنەی ئەوروپی     

و ڕێکخراوە  European Higher Education Area واڵتانی ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی

و پشتگیری و  ECTSبەشداربووەکان هەڵبژێردراوە لە بەرامبەر پێداچوونەوەی ڕێبەری بەکارهێنەری 

 :پابەندبوونیان

- Ivan Babyn (Ukraine) Janerik Lundquist (Sweden) 

- Tim Birtwistle (United Kingdom) Raimonda Markeviciene (Lithuania) 

- Regine Bolter (Austria) Lene Oftedal (Norway) 

- Howard Davies (European University John Reilly (United Kingdom) 

- Association – EUA) Maria Sticchi Damiani (Italy) 

- Béatrice Delpouve (France) Anthony Vickers (United Kingdom) 

- Roza Dumbraveanu (Moldova) Nevena Vuksanovic (European Students 

- Luc François (Belgium) Union – ESU) 

- Volker Gehmlich (Germany) Robert Wagenaar (The Netherlands) 

- Nerses Gevorgyan (Armenia) 

- Judit Hidasi (Hungary) 

- Maria Kelo (European Association for Quality Assurance in Higher Education – 

ENQA) 

- Eliane Kotler (France) 

- Sandra Kraze (European Association of Institutions in Higher Educatio - 

EURASHE( 

- Janerik Lundquist (Sweden) 

- Raimonda Markeviciene (Lithuania) 

- Lene Oftedal (Norway) 

- John Reilly (United Kingdom) 

- Maria Sticchi Damiani (Italy) 

- Anthony Vickers (United Kingdom) 

- Nevena Vuksanovic (European Students Union – ESU) 

- Robert Wagenaar (The Netherlands) 

  



 

44 
 

 کانپاشکۆ

 كفەرهەنگۆ: ١ی پاشکۆ

Accumulation of credits: پڕۆسەی کۆکردنەوەی کرێدتە بەخشراوەکان : بریتیە لە تکۆکردنەوەی کرێدی

 ا،دلە ژینگە و چوارچێوەیەکی فەرمی بابەتەکانی خوێندنبەرامبەر بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی فێربوونی لە 

 كخوێندکارێ. ئەنجامدراونارچێوەیەکی فەرمی و نیمچە فەرمی کە لە چو ،هەروەها بۆ چاالکی تری فێربوون

 ەک، کە لەالیەن دامەزراوەی بەخشەری بڕوانامە(بڕوانامە)هێنانی لێهاتوویی تکۆبکاتەوە بۆ بەدەس یەکەدەتوانێت 

 .امبەردەو و ، یان بۆ بە بەڵگەکردنی دەستکەوتە کەسییەکان بۆ مەبەستی فێربوونی ماوەدرێژبە پێویست دانراوە

Allocation of credits: بۆکرێدت  كپڕۆسەی دانانی ژمارەیە : بریتیە لەدابەشکردنی کرێدتەکان 

کرێدتەکان بەسەر تەواوی . بابەتەکانی خوێندن تاکەی پڕۆگرامی بڕوانامەکان، یان تاکە و لێهاتووییەکان

او بێت بە لە کوێ شیو  یشتمانیکارپێکراوی ن یبە گوێرەی یاسا ،لێهاتوویەکان یان پڕۆگرامەکان دابەشدەکرێن

انی خوێندنی بابەتەک ەسەرئەو کرێدتانە دابەشدەکرێن ب. چوارچێوەی لێهاتوویی نیشتمانی و ئەوروپی گەڕانەوە بۆ

دابەش  .بە کار، یان ئەزموونی کار کراو، فێربوونی بنچین(ماستەر یان دکتۆرا)یەکەی کۆرسەکان، نامەکان  وەك

 کاری ك و کۆشش یانکرێدت بۆ تەواوی ساڵێکی ئەکادیمی، بە گوێرەی ئەر ٦٠ یناندا لەسەر بنەمای کرنەکە

Workloadبەتێکیاکە پێویستە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامە دیاریکراوەکانی فێربوون بۆ هەر ب ،ـی خەمڵێندراو 

 .ئەنجام دەدرێت (پەروەردەیی یان خوێندن)

Assessment methods :ەدەگرێتەو نوسراو و زارەکی و کردارییەکان نەو هەڵسەنگاند تەواوی تاقیکردنەوە. 

و  (presentationئەنجامدانی کارو وپێشکەش کردنی بابەت ) بۆ فێربوون و پڕۆژەکان هەروەها هەموو

(portfolioدەگرێتەوە )،  ە لکە بەکاردەهێندرێن بۆ هەڵسەنگاندنی بەرەوپێشچوونی فێرخواز و دڵنیاییکردنەوە

 (.مۆدیول\یەکە) بابەتێکی خوێندنفێربوونی هەر  ئەنجامەکانی بەدەستهێنانی

Assessment criteria: وەسفی ئەوەی فێرخواز چاوەڕوانی چی  کە ،ەهەڵسەنگاندن ەرەکانیپێو ەمەبەست ل

، بۆ ئەوەی نمایشی دەستکەوتەکانی ئەنجامی ئەنجامی دەدات و لە چ ئاستێکیشدا ئەنجامی بداتلێ دەکرێت 

 ،ونیەک بنپێویستە دروست و چ بابەتێکی خوێندنازەکان و پێوانەکانی هەڵسەنگاندنی شێو   .فێربوونەکەی بکات

 .وەئەنجامدرافێربوونیش کە  ەکیچاالکیهەر و هەروەها  نکە بۆیان دیاریکراو ،لەگەڵ ئەنجامەکانی فێربوون

Award of credits :(بڕوانامە)ان بەخشینی کرێدتەکان، کرداری بەخشینی ئەو کردێتانەی کە بۆ لێهاتووییەک 

دیاریکراون بە خوێندکاران و فێرخوازانی تر، ئەمە ئەگەر ئەوان ئەو ئەنجامی فێربوونەی  بابەتەکانی خوێندنو 

کاربەدەستانی نیشتمانی پێویستە دیاری بکەن کە کام لە دامەزراوەکان مافی بەخشینی . دیاریکراوە بەدەستی بهێنن

وێندکاران دەبەخشرێن لە دوای ئەوەی چاالکی فێربوون و ئەنجامی کرێدتەکان بە خ. ـی هەیەECTSکرێدتەکانی 

 .بە بەڵگەی هەڵسەنگاندنێکی دروستپشتڕاست دەکرێتەوە دیاریکراوی فێربوون بەدەست دەهێنن، کە ئەمەش 

ئەگەر خوێندکاران و فێرخوازانی تر ئەنجامی فێربوونیان لە چوارچێوەی تری فەرمی، نیمچەفەرمی، یان 
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بەدەست هێنا، دەکرێت کرێدتەکان لە ڕێگەی هەڵسەنگاندن و دانپێدانانی ئەو  دیاریکراودا لە کاتینافەرمی یان 

 .کە بەدەست هاتووە ،دەرئەنجامی فێربوونەوە بێت

Competence : توانست یان لێهاتویی لەالیەن چوارچێوەی لێهاتویی ئەوروپی(Framework 

Qualifications European )نای بەکارهێنانی زانیاری و بەهرەکان، توانای کەسی، پێناسەکراوە وەك توا

کۆمەاڵیەتی یان بەکارهێنانی شێوازە جۆراوجۆرەکان لە کاتی کارکردن یان خوێندندا و هەروەها پەرەپێدانی 

وونی وەکو ب االکیلە چوارچێوەی لێهاتویی ئەوروپی دا توانست و چ. و توانستی کەسی دەگرێتەوە لێهاتوویی

 .یاریەتی و سەربەخۆیی لە کەسێکدا وەسفکراوەخاسیەتی بەرپرس

لێهاتویی یەکان لە هەموو  .پەرەپێدانی لێهاتویی و پسپۆڕییەکان ئامانجی هەموو پڕۆگرامە پەروەردەییەکانە    

هەندێک  .یەکەکانی کۆرس پەرەیان پێدەدرێت و لە قۆناغە جیاجیاکانی پڕۆگرامێک هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت

بەرباڵون بۆ )، هەندێکی تر گشتین (تایبەتن بە بوارێکی خوێندن)ەیوەندیان بە بابەتەکەوە هەیە لە توانستەکان پ

 -کە پەرەپێدانی لێهاتویی بە شێوەیەکی تێك ،ئەمە ئاسایی دۆخەکەیە(. هەر کۆسێکی پەیوەست بە بڕوانامەوە

 .بەرەوپێش دەچێت لە تەواوی پڕۆگرامێکدا بازنەییهەڵکێشکراو و 

Continuing Professional Development (CPD) : ڕوویەکی خوێندنی ماوەدرێژ هەندێک کات بە

 CDP .ئاماژەی بۆ دەکرێت Continuing Professional Development (CPD) بەردەوامی پشەیی  گەشەی

کە تاکێك بە فەرمی یان نافەرمی لە کاردا دەستی دەخات و  ،وەسفی بەهرە و زانیاری و ئەزموونەکان دەکات

ییەکان رشەگەو پی لێهاتوییبە شێوەیەکی بەرچاو لە پیشە . سەر لێهاتوویی و ڕاهێنانی سەرەتایی بنیات دەنرێتلە

پێویستی فەرمی هەیە بۆ بەردەوامی دان بە فێربوون و پەرەپێدانی زانیاری، بەهرە و توانستەکان بە درێژایی 

ە بیتەوەو بتوانیت بە سەالمەتی و یاسایی و پیشەکە، ئەمەش بۆ ئەوەی لەگەڵ نوێکاری و داهێنانی سەردەمیان

بە  .فەرمی کە پێویستییەکی پیشەییە دەسەلمێندرێت و بە بەڵگەش دەکرێت CDP. کاربکات ،کاریگەرییەوە

تاکیان هەبێت،  CDPشێوەیەکی دیار، خاوەن کاران لێیان چاوەڕوان دەکرێت کە تۆمارێکی فەرمی دانپێدانراوی 

 .ینگیش لە پڕۆگرامی خوێندنداو ئەنجام بووەتە بەشێکی گر

Course Catalogue( :کۆرس زانیاری ) بریتیە لە زانیاری ورد و نوێی ڕۆژ دەربارەی ژینگەی فێربوونی

زانیاری گشتی لەسەر دامەزراوەکە، سەرچاوە و خزمەتگوزارییەکانی، هەروەها زانیاری )دامەزراوەیەك 

پێش  ،کە پێویستە بۆ خوێندکاران بەردەست بێت ،(ی خوێندنئەکادیمی لەسەر پرۆگرامەکانی و تاکە تاکەی بابەت

ناو پڕۆگرامەکە و بە درێژایی ماوەی خوێندنەکەیان، بۆ ئەوەی هاوکاریان بێت لە هەڵبژاردنی ڕاست و  نەوچو

 .یان زۆر بە دانایی و لێهاتووییەکانبەکارهێنانی کات

ەزراوەکە )زانکۆ یان پەیمانگا( پێویستە لەسەر ماڵپەڕی دام Course Catalogueزانیاری کۆرس       

ە تیایدا ئاماژە ک ،و زمانی ئینگلیزی( یان زمانی هەرێمی، ئەگەر گونجاوبێت)باڵوبکرێتەوە، و بە زمانی نیشتمانی 

 .بابەتەکان بکرێت، بۆ ئەوەی گشت الیەنە ئارەزوومەندەکان بتوانن دەستیان پێی بگات\بە ناونیشانی کۆرس

ـەکە، هەروەها ڕیزکردنی Catalogueاردانی شێوەی ڕێکخستنی زانیاریەکان دامەزراوەکە ئازادە لە بڕی
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پێویستە زۆر پێشتر باڵوبکرێتەوە بۆ خوێندکارە چاوەڕوانکراوەکان بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەکانی . بابەتەکانی ناویشی

 .خۆیان ئەنجام بدەن

کە  ،و وا پێویستە ێکهێندراوەئەزموونێکی فێربوونی سەربەخۆیە و بە فەرمی پ : Course Unit یەکەی کۆرس

ە لەگەڵ ک ،بۆ دانرابێت، و چاالکی فێربوونی دیاریکراوی هەبێت ژمارەیەك ئەنجامی فێربوونی چونیەك و ڕونی

 .چونیەك بن و پێوانەی هەڵسەنگاندنی دروستیشی هەبێ کاتی دانراو لەناو پڕۆگرامی خوێندندا

Credit (ECTS): یەکەکانی /کرێدتەکانیECTS کە لەسەر ئەنجامی  ،ت لە قەبارەی فێربوون دەکەنگوزارش

 ECTSکرێدتی  ٦٠. ـی پێویست بەو ئەنجامانە هەڵچنراونWorkload فێربوونی دیاریکراو و ئەرك و كۆششی

ـی پێویست بۆ تەواوی ساڵێکی ئەکادیمی Workload ئەرك و كۆششی بۆ ئەنجامەکانی فێربوون و تەرخانکراوە

انی لەسەر بنچینەی ئەنجامەک)کە کرێدتیان  ،لە ژمارەیەک بابەتی خوێندن پێکدێت یان هاوتای ئەو، کە ئاسایی

 .بە ژمارەی تەواو دەنوسرێن ECTSکرێدتەکانی . بۆ تەرخان کراوە( Workload ئەرك و كۆشش فێربوون و

Credit mobility :کە لە دامەزراوەی وەرگر بۆ  ،خوێندکارێکی ئاڵوگۆڕکراو کرێدیتەکانی گواستنەوەی

ماوەیەک دەمێنێتەوە، لەم ماوەیەدا ئەو خوێندکارە دەتوانێت چاالکی ئەنجامبدات و کرێدتی ئەکادیمی پێ 

  .ببەخشرێت، پاشان دەبێت لەالیەن زانکۆی سەرەکییەوە ئەو کرێدتانە دانیان پێدابنرێت و هەژماربکرێن

Credit transfer :کرێدتی بەخشراو لە الیەن دانبپێدانان و هەژمارکردنی  دەدات بە پڕۆسەیەکە ڕێگە

وەك پێداویستی پڕۆگرامێك و بەدەستهێنانی لە دامەزراوەیەکی تر دادەنرێت؛ یان  کە ،دەستەیەکی خوێندنی بااڵوە

ی تری وەك پێداویستی بۆ پڕۆگرامێک دەدات بە بەکارهێنانی کرێدتی بەدەست هاتووی پڕۆگرامێکی تایبەت ڕێگە

 .جیاواز

Cycle :نی ڕاگەیەندراوی بۆڵۆنایەکێک لە ئامانجەکا Bologna Declaration بریتی بوو لە  .١٩٩٩ساڵی  ی

( بەکالۆریۆس)خوێندن تێیدا پۆڵێن کرابێت بۆ دوو خولی سەرەکی؛ خوێندنی زانکۆیی  کە ،مێكەبەکارهێنانی سیست

ش لە خوێندنی دکتۆرا ٢٠٠٣لە ساڵی .  Graduateو  Undergraduate( ماجستێر و دواتر)و خوێندنی بااڵ 

 بەمشێوەیە ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی. پێکهاتەی بۆلۆنا زیادکرا و وەکو خولی سێیەم ئاماژەی بۆ کرا

(European Higher Education Area )خولی ) وەك ،پلەبەندی ئەو سێ خولەی خوێندنی بااڵی دیاریکرد

 دنی بااڵ لە ناوچەی خوێندنی بااڵیگشت پسپۆڕی و لێهاتووییەکانی خوێن(. یەکەم، خولی دووەم و خولی سێیەم

 .ئەوروپی لەو سێ خولەدا خۆیان دەبیننەوە

Cycle (Level) Descriptors : بریتیە لە زانیاری گشتی دەربارەی ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکان بۆ هەر یەك

 Cycle (Level) گشتی (ئاستێکی) نمونەیەکی باش بۆ جیاکەرەوەی خولێکی. لە سێ خولەکانی خوێندن

Descriptor ە پێیان دەگوتریت جیاکەرەوەکانی دەبڵنئەوانەن ک (Dublin Descriptors) کە وەکو یەکێك لە ،

لە ناوچەی  خزمەتی کردووە بۆ چوارچێوەی پسپۆڕی ولێهاتووییەکان( ECTSلەگەڵ ) پێکهاتە بنچینەییەکان

 .Framework for Qualification in European Higher Education Area خوێندنی بااڵی ئەوروپی
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Degree mobility : بۆ مەبەستی بڕوانامە، تەنانەت ئەگەر بەشێکی ( خوێندن)بریتیە لە ئاڵوگۆڕی فێربوون

لە دەرەوە وەربگیرێت، بۆ نمونە، لە پڕۆگرامێکی بەیەکەوە پێشکەشکراو یان بڕوانامەیەکی بە  شپڕۆگرامەکە

 (.Mapping University Mobility Project, 2015)هەماهەنگی بەخشراو 

Degree programme :کە دەبنە بنەما بۆ بەخشینی  ،بابەت و چاالکی فێربوونە مەبەست لێی کۆمەڵێك

بڕوانامەی پسپۆڕی بە خوێندکارێك لە دوای بە سەرکەوتوویی تەواوکردنی هەموو پێداویستی و داواکارییەکان 

 .بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەکە

Diploma Supplement :کە وەکو پاشکۆ لەگەڵ بڕوانامەیەکی خوێندنی بااڵ هاوپێچ  ،ەڵگەنامەیەکەپاشکۆی ب

و تێیدا وەسفێکی ستانداردی سروشتی و ئاست و چوارچێوە و ناوەڕۆک و دۆخی ئەو خوێندنانەی لەالیەن  دەکرێت

وست ئەو بەڵگەنامەیە لەالیەن دامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ در. دەخرێتە ڕوو ،هەڵگرەکەیەوە تەواوکراون

و ئەنجومەنی  European Commissionدەکرێت بە گوێرەی ستانداردە قبوڵکراوەکانی لیژنەی ئەوروپی 

 هەروەها پاشکۆی دپڵۆما یەکێکە لە ئامرازەکانی دروستکردنی. و یونسکۆ Council of Europeئەوروپی 

 .Europass)15( یڕۆشنیەتچوارچێوەی 

 :زانیاریانەی خوارەوە لە خۆی دەگرێت (٨) ئەم

  (بڕوانامەکە)هەڵگری لێهاتووییەکە 

  (بڕوانامە)لێهاتوویی 

 ئاست و  ئەرکی 

 ناوەڕۆک و ئەنجامە بەدەستهاتووەکان 

 بڕوانامەی ئەو پاشکۆیە 

 ای لەالیەن سەنتەری زانیاری ئەکادیمی) وردەکارییەکانی سیستەمی نیشتمانی خوێندنی بااڵی بایەخدار

 National Academic Recognition Information Centres) نیشتمانی بۆ دانپێدانان 

(NARICs) دابین کراون. 

 هەر زانیاریەکی زیاتری پەیوەستدار 

 Diplomaڕاستەوخۆ مافی وەرگرتنی  ،دەرچووانی هەموو ئەو واڵتانەی کە لە پڕۆسەی بۆلۆنا بەشداری دەکەن

Supplement یان هەیە، بە خۆڕایی و بە زمانێکی سەرەکی ئەوروپی. 

Dublin Descriptors :ە ل( یان جیاکەرەوەی ئاستەکانن) جیاکردنەوەی خولەکان ەوات ،جیاکەرەوەکانی دەبڵن

 ەکانیوەکو چوارچێوەی جیاکردنەوەی پسپۆڕی بەکاردەهێنرێن (٢٠٠٥)و لە  پێشکەشکران (٢٠٠٣)

Qualifications Framework   بۆ ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی  EHEA . زانیاری ئەوانە بۆ هەر ئاستێك

پێشکەش دەکەن و ئاماژە بە  گشتگیر لەسەر توانا و دەستکەوتی چاوەڕوانکراو لە دوای وەرگرتنی بڕوانامە

جیاکەرەوەکان لە ڕووی ئاستی توانستەوە باسکراون، نەك . بۆڵۆنا دەکەن کۆتایی هەر خولێک یان ئاستێکی

                                                       
 دۆزینەوەی کار. ( بەڵگەنامانە دەگرێتەوە، کە لە ئەوروپا بەکاردەهێنرێن بۆ٥ئەو )  Europassمەبەست لە15 
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 .ە جیاوازەکان بەشێوەیەکی فراوان و گشتیئەنجامی فێربوون، هەروەها هۆکارن بۆ جیاوازیکردن لە نێوان خول

 :ئەم پێنج بەشە لەخۆی دەگرێت Level Descriptor جیاکەرەوەی ئاست

 زانیاری و تێگەیشتن 

 بەکارهێنانی زانیاری و تێگەیشتن 

 بڕیاردان 

 توانای پەیوەندی کردن 

 بەهرەکانی فێربوونی ماوەدرێژ 

Erasmus+: ٢٠١٤ ) گەنجان و وەرزش بۆ سااڵنی یاهێنانپڕۆگرامی یەکێتی ئەوروپی بۆ پەروەردە، ڕ-

٢٠٢٠) (Regulation (EU) No 1288/2013). 

 European Credit Transfer and Accumulation System(ECTS):  سیستەمێکە بۆ دابەشکردن و

بێژی ەکە فێرخواز تێیدا چەقە و لەسەر بنەماکانی شەفافیەت لە فێربوون و وان ،تەرخانکردن و گواستنەوەی کرێدت

ئامانج لێی ئاسانکاری پالندانان و گەیاندن و هەڵسەنگاندنی پڕۆگرامەکانی . و پڕۆسەکانی هەڵسەنگاندن دامەزراوە

خوێندن و ئاڵوگۆڕی خوێندکارە بە دانپێدانان و هەژمارکردنی دەستکەوتەکانی فێربوون و لێهاتووییەکان و ماوەی 

 .فێربوونەکە

European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET):  سیستەمی

 ئەوروپی کرێدیت بۆ خوێندن و ڕاهێنانی پیشەیی ئامانجی ڕێگەپێدانە بە گواستنەوە و دانپێدانان و دابەشکردنی

 مەرکەزییە و پشت دەبەستێت بە بەشداریالسیستەمێکی . ئەنجامەکانی فێربوون بۆ بەدەستهێنانی پسپۆری

 .مانی واڵت و پشکدارانی ڕاهێنانی پیشەیی و ڕێزگرتن لە یاسا و ڕێسا نیشتمانییەکانخۆبەخشان لە ئەندا

چوارچێوەیەکی شێوازی دەدات بە وەسفکردنی لێهاتووییەکان لە ڕووی ئەنجامەکانی فێربوون بە بەکارهێنانی 

ت بە بوونی دامانی دەوڵەیەکەکان، ڕێگەپێدان بە تەرخانکردنی ئەو پۆینتانەی کە توانای گواستنەوەیان هەیە بۆ ئەن

 ،بە ڕێکەوتن لە نێوان هاوبەشان دامەزراوە ECVET. جیاواز و چوارچێوەکانی لێهاتوویی( خوێندنێکی)پەروەردە 

 .بە لەبەرچاوگرتنی ڕۆشنیەتی لێهاتوویی و متمانەی پشکداری دووالیەنە

Educational Component :فەرمی پێکهێندراوە و لە چاالکیەک یان بابەتێکی فێربوونی سەربەخۆیە و بە 

 .دەردەکەوێت (یەکەی کۆرس، مۆدیول، ڕاهێنان یان ئەزموونی کار)شێوەی 

Europass Mobility :پێنج بەڵگەنامەییە دەستەیەکی، (Curriculum Vitae, Language Passport, 

Europass Mobility, Certificate Supplement, Diploma Supplement) دنەوەو کە ئامانج لێی خوێن

بەڵگەیەکە بۆ تۆمارکردنی  Europass Mobility. تێگەیشتنی ئاسان و ڕوونی بەهرە و لێهاتووییەکانە لە ئەوروپا

لەالیەن دامەزراوە بەشداربووەکان لە  دەکرێتەوەزانیاری و بەهرەی بە دەستهاتوو لە واڵتێکی تری ئەوروپی، پڕ

 (.دامەزراوەی نێرەر و وەرگر)ئاڵوگۆڕی تاکێك 

European Higher Education Area))( EHEA): کە لە یادی دە  ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپی  ەوات

ی ڤییەننا  لە مانگی ئازاری ساڵ-لە کۆنگرەی وزاری بوداپێست ،ساڵەی دامەزراندنی پڕۆسەی بۆڵۆنا ڕاگەیاندرا
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، (١٩٩٩ساڵی )لە واتە ییەوە زیادکردنی ئامانجە سەرەکیەکانی پڕۆسەی بۆڵۆنا لە دەسپێک بە مەبەستی. ٢٠١٠

بۆ جەخت و دڵنیاییکردنەوەیە لەدامەزراندنی سیستەمێکی بەراوردی و گونجاوی  EHEA مەبەست لە پێکهێنانی

 .چونیەك و سەرنجڕاکێش بۆ خوێندنی بااڵ لە ئەوروپا

 European Qualifications Framework for Lifelong Learning(EQF:) لێهاتویی  چوارچێوەی

ی کە ڕێگە بە واڵتانی یەکێتی ئەوروپ ،بۆ خوێندنی بەردەوام سیستەمێكی سەرەکی ئەوروپی گشتیە وپیئەور

ەنی لەالیەن پەڕلەمان و ئەنجوم. ەکانیان بە یەکترییدەدات بە بەستنەوەی سیستەمەکانی دابەشکردنی پسپۆڕی

هەشت ئاستی سەرەکی  لێهاتویی ئەوروپی چوارچێوەی. بڕیاری لەسەر دراوە ٢٠٠٨ی ٤ی ٢٣ئەوروپی لە 

 .کە لە ڕووی زانیاری و بەهرە و توانستەوە دیاریکراون ،بەکاردەهێنێت بەپشت بەستن بە ئەنجامەکانی فێربوون

ماوەی ئەزموونێکی فێربوون، جۆری ) لەم سیستمەدا ئاڕاستەی بایەخدان بە شوێن و جۆری خوێندنەکە

ی بەدەستهێناوە، چی دەزانێت و دەتوانێت چی بکات بە دەگۆڕێت بۆئەوەی کە کەسێک بڕوانامەیەک( دامەزراوەکە

ێگەیشتنیان ت ئەمە وا دەکات کە پسپۆڕیەکان لە سەرتاسەری واڵتان و سیستەمەکان لە یەکێتی ئەوروپا. ڕاستەقینە

 .ئاسان بێت و باشتر بخوێندرێنەوە

Flexibility :ااڵ خوێندنی ب (ا کارپێکراوەکانیاس) بەندی یاسای ئاماژەیە بۆ ئەو هەنگاوانەی کە لە ڕێگەیانەوە

بیرۆکەی دوای ئەم چەمکە بریتییە لە کردنەوەی خوێندنی بااڵ بە ڕووی خەڵکی زیاتر و . زیاتر دەگونجێندرێن

هەروەها پەیوەندیشی بە گونجاندن لە داڕشتنی  هاوچەرخەکان.زیاترکردنی گونجاویەتی بۆ فرە ژیانی لە کۆمەڵگا 

 .هەیە یەوەو شێوەکانی فێربوون و وانەبێژی پڕۆگرامی خوێندن\پڕۆگرامەکان

Formal learning :کە بەشێوەیەکی ئاسایی دابین دەکرێت لە الیەن  ،فێربوون بریتیە لە خوێندن و

لە ڕووی ئامانجەکانی فێربوون، کاتی ) دامەزراوەیەکی پەروەردەو فێرکردن یان ڕاهێنان، و وا ڕێکخراوە

لە  فێربوونی فەرمی. ەرەو بە دەست هێنانی بڕوانامە هەنگاودەنرێتکە ب( فێربوون یان پشتگیری فێربوون

  .تێڕوانینی فێرخوازەوە ئامانجێکی دیاری کراوی هەیە

Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA) : لە

لە دوو ئاستدا خۆیان  (ەکانیۆڕیپسپ) چوارچێوەی لێهاتووییەکان EHEA ناوچەی خوێندنی بااڵی ئەوروپیدا

ڕێکەوتنی لەسەرکراوە و هەموو واڵتانی  (٢٠٠٥)کە لە ساڵی (QFEHEA)چوارچێوەیەکی گشتگیر . دەبیننەوە

ەو چوارچێوە کە لەگەڵ ئ ،ئەندامیش پابەندی خۆیان بە پەرەپێدانی چوارچێوە نیشتمانییەکان بۆ لێهاتویی دەربڕیوە

 . بگونجێن گشتگیرەدا

ەک گشت لێهاتوویەکان لە سیستەمێکی خوێندنی بااڵ ی ،ێوەیەکی لێهاتوویی نیشتمانی بۆ خوێندنی بااڵچوارچ    

دیاریکراو و   یوەیە ئەنجامە چاوەڕوانکراوەکانی خوێندن دەخاتەڕوو بۆ پسپۆڕیەکیێئەو چوارچ. دەخات

 .بجوڵێن و ئاڵوگۆڕبکەن پسپۆڕییەکانپیشانیدەدات کە چۆن خوێندکاران دەتوانن لە نێوان 

شتگیر و ناو چوارچێوەی لێهاتوویی گ ەکانی خوێندنی بااڵ بۆیبریتییە لە ڕێکخستنی پسپۆڕی ،QF-EHEAئامانجی 

ۆس، بەکالۆری)لەناو  ئەو چوارچێوەیە، پسپۆڕیەکان بە گوێرەی ئاستی ئاڵۆزی و سەختی . فراوانی ئەوروپی

 .دیاریکراون( ماستەر، دکتۆرا
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QF-EHEA      ئەوانە بۆ. وەسفکراون دوانەییچوار خولی سەرەکی دیاریکردووە، کە لەالیەن جیاکەرەوەکانی 

هەر ئاستێك زانیاری گشتگیر لەسەر توانا و دەستکەوتی چاوەڕوانکراو لە دوای وەرگرتنی بڕوانامە پێشکەش 

انی یەکەم و دووەمیش بە هەروەها خولەک. و ئاماژە بە کۆتایی هەر خولێک یان ئاستێکی بۆڵۆنا دەکەن ،دەکەن

 .ژمارەی کرێدتەکان تایبەتمەندکراون

Free mover :دەکات لە دەرەوەی پڕۆگرامێکی  یەکەکە بەشداری لە ئاڵوگۆڕی  ،خوێندکارێک دەگرێتەوە

ئەو خوێندکارە دامەزراوەیەکی خانەخوێ (. بۆ نمونە ئیراسموس پڵەس) ڕێکخراوی ئاڵوگۆڕی خوێندکاران

 .خۆی لە دامەزراوەکەدا ڕێکدەخات یەکەیگۆڕی هەڵدەبژێرێت و ئاڵو

Grade distribution table:  خشتەکانی دابەشکردنی نمرە ئەوە پێشان دەدەن کە چۆن پێوەرە نیشتیمانی و

ئایا بە شێوەی دەستگەیشتنی کراوە یان سیستەمی هەڵبژێردراو -دەهێندرێت  زانکۆییەکان لەو دامەزراوەیە بەکار

ئەو  .ن لەگەڵ دابەشکردنی ئاماری نمرەکان لە گروپێکی هاوتەریبی دامەزراوەیەکی ترچۆن بەراورد دەکرێ –

کە لە هەر بوارێکی خوێندن ( دەرچوون و بەرەو سەرەوە)نمرانە دابەشکاری ئاماری نمرە ئەرێنییەکان دەکەن 

 .لە دامەزراوەیەکی دیاریکراودا بەخشراون

Informal learning :کی ڕۆژانەی سەرکار، خێزانی یان بۆ خۆشی کە ڕێکخراو فێربوونێک لە ئەنجامی چاال

و  سیستماتیک نین لە ڕووی ئامانج و کات یان هاریکاریکردنی فێربوونەوە؛ لەوانەیە بەبێ مەبەست بێت بە پێی 

ئەو  :بۆچوونی فێرخواز؛ نمونەی ئەنجامی فێربوونی بەدەستهاتوو لەڕێگەی فێربوونی نافەرمییەوە بریتین لە

کە لەڕێگەی ئەزموونی ژیان و کارەوە بە دەست هاتوون، بەهرەی بەڕێوەبردنی کار، بەهرەی بەهرانەی 

تەکنەلۆژیای زانیاری بەدەستهاتوو لە کارکردندا، زمانە فێربووەکان، بەهرەی ئاڵوگۆڕی کەلتوری بەدەست 

ر، ە دەرەوەی شوێنی کالە کاتی مانەوەی لە واڵتێکی تر، بەهرەی تەکنەلۆژیای زانیاری بە دەست هاتوو ل ،هاتوو

بەهرەی بەدەست هاتوو بە هۆی کاری خۆبەخشی، چاالکی کەلتوری، وەرزشی، کاری گەنجانە، هەروەها 

 Council Recommendation 2012/C)لەڕێگەی چاالکی ماڵەوە، بۆ نمونە، چاودێریکردنی منداڵێك 

398/01.) 

Joint degree :انی خوێندنی بااڵوە پێشکەش دەکرێت و ئۆفەری کە لە الیەن دەمەزراوەک ،تاکە بەڵگەنامەیە

پڕۆگرامێکی هاوبەشی دەکەن بە دوو زانکۆ، و لەسەر ئاستی نیشتمانی باوەڕپێکراون بە بڕوانامەی متمانەپێکراو 

 (.EQAR, 2015)بۆ ئەو پڕۆگرامە هاوبەشە ناسراوە 

Joint programme :دامەزراوەی جیاوازی  الیەنەپڕۆگرامێکی یەکخراوە بە هەماهەنگی و هاوبەشی ل

خوێندنی بااڵوە پێشکەش دەکرێت و دەبێتە هۆی بەدەسهێنانی بڕوانامەی دووانە یان فرە بڕوانامە یان بڕوانامە بە 

 .هاوبەشی

Learner :ئینجا ئەو خوێندنە فەرمی، نیمچەفەرمی یان نافەرمی  ،بەشدارە تاکێکە کە لە پڕۆسەیەکی خوێندندا

 .ن لە پڕۆسەیەکی فەرمی فێربووندا بەشدارنخوێندکاران و فێرخواز. بێت

Learning Agreement :کە لە ئاڵوگۆڕی خوێندکاران بەشدارن  ،ڕێکەوتنێکی فەرمیی ئەو سێ الیەنەیە– 

بۆ ئاسانکاری ڕێکخستنی  –ڕێکخراو \خوێندکار، دامەزراوەی نێرەر، دامەزراوەی وەرگر یان کۆمپانیا
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ەوتنەکە پێویستە لەالیەن هەرسێ الیەنەکە پێش دەسپێکی ماوەی ئاڵوگۆڕەکە ڕێک. ئاڵوگۆڕی کرێدت و دانپێدانانیان

کە ئەو کرێدتانەی بەسەرکەوتووی لە ماوەی  ،واژۆبکرێت و ئامانج لێی پێدانی ڕەزامەندییە بە خوێندکار

 .بەدەستیان دەهێنێت دانیان پێدادەنرێت و هەژماردەکرێن دائاڵوگۆڕەکە

Learning mobility :فێرخواز خۆیی\ئەوە دەگەیەنێت خوێندکار ،ئاسایی بە شێوەیەکی وێندنئاڵوگۆڕی خ 

 زۆربەی ئەو ئاڵوگۆڕە لە. دەچێتە دامەزراوەیەك لە واڵتێکی تر بۆ بەشێک یان تەواوی پڕۆگرامێکی خوێندن

ی ئەو جۆرە ئاڵوگۆڕانە یەکەکانئاسایی . چوارچێوەی پڕۆگرامێکی پالن بۆ دانراو و ڕێکخراوەوە ڕوودەدات

 .هەژماردەکرێنە و پێدانراو انالیەن دامەزراوەی نێرەرەوە دانیلە

کە پشت بە دەستپێشخەری کەسی  ،هەیە Free Mover هەروەها ڕێژەیەکی بەرچاو لە ئاڵوگۆڕی سەربەست     

 . خۆیان دەبەستن

 ،زانالەگەڵ چوونی خوێندکارەکە خۆی  بۆ مەبەستی ئاڵوگۆڕ، شێوەیەکی بەرچاو و شیاوی تر بۆ فێرخو    

ەمیش ئهەروەها دەکرێت (. بڕوانە بەشی کۆتایی ئەم فەرهەنگۆکە)بەشداری کردنە لە ئاڵوگۆڕێکی ناڕاستەقینە 

هاوبەش یان بەشداری پێکراو و ڕێکخراوەوە بێت، یان لەڕێگەی زانکۆ کراوەکان،  پرۆگرامیلە ڕێگەی 

یان بابەتی تری خوێندنی  ( ۆکەکەبڕوانە پەڕی دواتر لەم فەرهەنگ) MOOCسەرچاوەکانی خوێندنی کراوە، 

 .ئۆنالین

Learning outcome : بریتیە لە ڕاگەیاندراوی ئەوەی کە فێرخواز چی دەزانێت، چی تێدەگات، هەروەها توانای

ئەنجامەکانی فێربوون پێویستە  بەدەستهێنانی. لەدوای تەواوکردنی پڕۆسەیەکی خوێندن ،چی هەیە بیکات

ە ئەنجامەکانی فێربوون دەدرێنە پاڵ تاک. ڕۆشنلەسەر بنەمای پێوەری ڕوون و  ێكڕێکار هەڵبسەنگێنرێن بە چەند

هەروەها لە چوارچێوەی لێهاتوویی ئەوروپی . تاکەی بابەت و چاالکیەکانی خوێندن و پڕۆگرامەکانیش بە گشتی

 .و نیشتمانی بۆ وەسفکردنی ئاستی لێهاتووی تاکەکانیش بەکاردەهێندرێن

Learning pathway :کە بواردەدات بە دروستکردن و بنیاتنانی  ،ەیەکە لەالیەن فێرخوازەوە دەگیرێتە بەرڕێگ

وەکو ڕێنیشاندەر  Learning pathway. زانیاری بە شێوەیەکی پێشکەوتوو و بەدەستهێنانی توانستی خوازراو

شێوازی  و( انراوبە لە خۆگرتنی خوێندن و ئەزموونی پێشتری دانپێد)لە ڕێگەی ڕێنمایی و ڕێساکانی دامەزراوە 

 learning‘ "لە ناوەڕۆکدا، چەمکی (. بڕوانامە)دەکرێت ببێتە هۆی بەخشینی هەمان لێهاتوویی  ،جیای فێربوون

pathway بە گەیشتن بە ئامانجێکی پەروەردەیی خوازراو ەوەجەخت لە بژاردەی خوێندکار دەکات. 

Level descriptors :لە بەشیCycle )Level( Descriptors’  و ‘ Dublin Descriptor’  لەسەر ئەم بابەتە

 .بخوێنەوە

Lifelong learning :کە بە درێژایی ژیان ئەنجام درابن، بە ئامانجی  ،دەگرێتەوە گشت چاالکیەکی فێربوون

ە یان پەیوەستدار ب ،و توانستەکان لە ڕوانگەی کەسی، شارستانی، کۆمەاڵیەتی باشکردنی زانیاری و بەهرە

 (.Communication (2001) 678) .دامەزراندن
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لە چوارچێوەی ( بە درێژایی ژیان)ئەو پڕۆگرام و خزمەتگوزاریانەی کە بەشدارن لە فێربوونی ماوەدرێژ     

کەرتی خوێندنی بااڵدا، دەکرێت پڕۆگرامی ئاسایی، بەردەوامیدان بە خوێندن، خوێندنی ئێواران، پڕۆگرامی 

سەرچاوەکانی دامەزراوەی خوێندنی  \تگەیشتن بە کتێبخانەکان، دەسPart-Time تایبەت بە خوێندنی پچڕ پچڕ

بااڵ، خوێندن لە دوورەوە، کۆرسی ڕاهێنان، ڕێنمایی ئامانجدار و خزمەتگوزاری ڕاوێژکردن لە ناو کردار و 

 .ەکانی تردا لە خۆبگرێتیدەستپێشخەری

Massive Open Online Course (MOOCs:) ێندنی ئۆنالینە و کۆرسێك یان چەند کۆرسێکی کراوەی خو

بەشدار دەبن، خۆ تۆمارکردن خۆڕاییە، هەروەها بە شێوەی ئۆنالین )لە تێیدا ژمارەیەکی یەکجار گەورەی خەڵك 

ە خۆی یان خودی کەسەک ،ڕێگای ئینتەرنێتەوە( دەگەیەندرێن و بە شێوەیەکی ئاسایی بە پشتگیری هاوبەشێك

 . ئەنجام دەدرێن

Mobility window :کە بۆ ئاڵوگۆڕی خوێندکاری نێودەوڵەتی  گۆڕ ئاماژەیە بۆ ئەو ماوەیەپەنجەرەی ئاڵو

 (.Ferencz et al., 2013)خراوەتە ناو پڕۆگرامی خوێندن  و تەرخانکراوە،

Module :ندەیت یان چەند ئەوەیبابەتێکی خوێندنە لە سیستەمێکدا و بەزۆری هەر بابەتێك هەمان ژمارەی کرێد 

 .بۆ دادەنرێت

National Qualifications Framework (NQF) :یەکان بەگوێرەی یئامرازێکە بۆ پۆڵێنکردنی پسپۆڕ

ئامانج لێی تێکهەڵکێشکردن و هەماهەنگی  .پێوەر بۆ ئاستی دیاریکراوی خوێندنی بەدەستهاتوو کۆمەڵێك

و ون و دەستگەیشتن و بەرەوپێشچو ڕۆشنیالوەکیەکانی ناوخۆیی و باشکردنی  دروستکردنە لە نێوان سیستەمە

 Council)ەکانە بۆ ئەوەی پەیوەندار بن بە بازاڕی کار و کۆمەڵگەی شارستانی یپسپۆڕی( تیێکوال)جۆرایەتی 

Recommendation 2012/C 398/01.) 

یە نیشتمانییەکان هەموو پسپۆڕیەکان دەگرێتەخۆی، یان هەموو یچوارچێوەی دابەشکردنی پسپۆڕ    

ئەو  .سیاسەتەی واڵت بایەخی پێدەدات لە سیستەمی پەروەردەدا ەکانی خوێندنی بااڵ بە گوێرەی ئەویپسپۆڕی

ئەوە پیشان دەدات کە چی چاوەڕێ بکرێت لە خوێندکارێك لەوەی کە فێری بووە، تێی دەگات و  ،چوارچێوەیە

کە چۆن  ،، وە هەروەها ئەوەش دەخاتە ڕوو(ئەنجامەکانی خوێندن)دەتوانێ ئەنجامی بدات بەپێی پسپۆڕیەکەی 

چۆن فێرخوازان دەکرێت پسپۆڕیەکانیان بگۆڕن لە سیستەمێکی  ەیانە بەیەکەوە بەستراونەوە، واتئەو پسپۆڕ

 .خوێندن وپەروەردەدا

ە نیشتمانییەکان لەالیەن دەسەاڵتدارانی گشتی شارەزا لەو واڵتەی کە یچوارچێوەی دابەشکردنی پسپۆڕی     

ۆر لە پشکداران لە نێوانیاندا دامەزراوەکانی بایەخی هەیە دروست دەکرێت، بە هاوکاری لەگەڵ ڕێژەیەکی ز

 .و خاوەنکاران بەرەوپێش دەبرێت دەستەخوێندنی بااڵ، خوێندکاران، 

Non-formal learning : بە پێێ ئامانجی )فێربوونێکە کە لەڕێگەی چاالکی پالن بۆ دانراو ڕوودەدات

وەندی نێوان بۆ نمونە، پەی)بەردەست دەبێت کە تێیدا هەندێک ئاسانکاری بۆ فێربوون  ،(فێربوون، کاتی فێربوون

کە تێیاندا دەکرێت شارەزایی کار، خوێندەواری  ،؛ لەوانەیە ئەو پڕۆگرامانە بگرێتەوە( مامۆستا -فێرخواز

ی حاڵەتی بەرباڵو. بگوازرێتەوە ،پێگەیشتووان و خوێندنی بنەڕەتی بۆ ئەوانەی زوو واز لە خوێندن دەهێنن
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کە لە ڕێگەیەوە کۆمپانیاکان بەهرەی فەرمانبەرانیان باشتر و  ،ێنانی ناو کۆمپانیاکانەخوێندنی نیمچە فەرمی ڕاه

بۆ نمونە )نوێدەکەنەوە لە بواری کارامەییەکانی تەکنەلۆژیای زانیاری، فێرکردنی ئامادەکراو لەڕێی ئینتەرنێت 

یەن ڕێکخراوەکانی ، هەروەها ئەو کۆرسانەشی لەال(سوود وەرگرتن لە سەرچاوە پەروەردەییە کراوەکان

 .ڕێکدەخرێن بۆ ئەندامانیان و ئەو گروپانەی کە ئامانجیانن یان بۆ خەڵک بە گشتی کۆمەڵگەی مەدەنی

Open Educational Resources((OER :ئەو ماددانەی خوێندن دەگرێتەوە ،سەرچاوە کراوەکانی خوێندن، 

-پێشکەش بە فێرخوازان و خوێندکاران و خۆ کە بە ئەلیکترۆنی کراون و بە شێوەی بێ بەرانبەر و بە کراوەیی

بە مەبەستی بەکارهێنان و دووبارە بەکارهێنانەوەیان بۆ فێرکردن، فێربوون و توێژینەوە؛ ئەو  ،فێرکاران دەکرێن

 و ماددانە ناوەڕۆکی بابەتی خوێندن و بەرنامەی کۆمپیوتەری بۆ پەرەپێدان، بەکارهێنان و دابەشکردنی ناوەڕۆك

سەرچاوە کراوەکانی (؛ open licenseوەك مۆڵەتە کراوەکان ) ،هێنانی ئەو سەرچاوانە دەگرێتەوەهەروەها بەکار

ێ کە دەتوانرێت بگونجێندرێن و سود ببەخشن بەب ،بابەت و ماددە دیجیتاڵییە کۆکراوەکانیش دەگرێتەوە خوێندن

 . سنوردارکردنی تواناکانیان بۆ ئەوانی تر بۆ ئەوەی چێژیان لێ وەربگرن

Programme (educational) :بنەمای ئەنجامەکانی فێربوون  کە لەسەر کۆمەڵێك بابەتی خوێندن دەگرێتەوە

 (.بڕوانامە)دانراون و دانیان پێدادەنرێت و هەژماردەکرێن لە بەخشینی لێهاتووییەك 

Progression :ێکی قۆناغکە یارمەتی فێرخوازان دەدات بە پەڕینەوە لە قۆناغێکی خوێندن بۆ  ،ئەو پڕۆسەیەیە

تر بۆ دەستگەیشتن بە بابەتەکانی تری خوێندن بۆ ئەوەی ئامادەیان بکات بۆ پسپۆریەکە لەسەر ئاستێکی بااڵ لە 

 .چاو ئەوانەی کە پێشتر خوێندراون

Progression rules :لە ناو  ،دیاریدەکەن کە مەرجەکانی بەرەوپێشچوونی فێربوون ،کۆمەڵە یاسایەکن

 .ستێکی تری لێهاتوویان دەبات لێهاتووییەکان و بەرەو ئا

Qualification : دیبلۆمێک یان بڕوانامەیەکی تر دەگرێتەوە کە لەالیەن بەرپرسانی پسپۆڕ بڕوانەمایەکهەر ،

 .پڕۆگرامێکی خوێندنی دانپێدانراومتمانە پێبەخشراو بە سەرکەوتووی تەواوکراوە ت کەێدەیسەلمێن دەرکراوە و

 Quality assurance لەسەر ئاستی نیشتمانی و  ،پڕۆسەیەکە یان کۆمەڵە پڕۆسەیەکن: یدڵنیایی جۆر

دامەزراوەیی ڕێکەوتنیان لەسەر کراوە بۆ دڵنیایی کردنەوەی جۆرایەتی پڕۆگرامە پەروەردەییەکان و ئەو 

 .لێهاتووییانەی لە ڕێگەیانەوە بەدەست دەهێنرێن

انی کە تێیدا ناوەڕۆکی پڕۆگرامەکان، هەلەک ،داتدڵنیایی لە ژینگەیەکی فێربوون ب ،پێویستە دڵنیایی جۆری    

بە زۆری دڵنیایی جۆری لە چوارچێوەی خولێکی . فێربوون و ئاسانکارییەکان بۆ ئەم مەبەستە گونجێندراون

 .ئاماژەی بۆ دەکرێت (واتە، دڵنیایی و چاالکی چاکسازی)بەردەوامی چاکسازی 

Recognition ((academic recognition: و  داننان ەل ییەتیبر(: یمیکادەئ یدانانێنپدا) دانانێدانپ

 ۆب اڵبا یندنێخو یکانییەانیو ب ڵیماۆخ ەزراوەدام وانێن ەل ەکانوانامڕو ب بەڵگە و وەرزەکان هەژمارکردنی

 کانەزراوەدام ەکار ل یلەه ۆب ێتواندرەد یمیکادەئ نیداناێدانپ. بدات ندنێخو ەب ەژێدر تێبتوان ندکارێخو ەیوەئ

 .ێریربگەوێل یکار سود یبازار ەل ارکی لەه ۆب ای
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ەڵگەنامە ی و بکەرەس یئاست ێس دەتوانرێت دانپێدانانەکە لە ،یوروپەئ یاڵبا یندنێخو ناوچەی ەب سەبارەت       

 نیتیبر ەک ،رێتبک (ئەوانەی کە پێشنیارکران لە کۆنفڕانسی لیشبۆنە و ڕاگەیەنراوی بۆڵۆنا)هاوپێچیکراوەکانیان 

 :ەل

 ۆب ێبەدرەدیتەارمی و تێگرەدۆخەل ەییشیپ یزمونەئ وەختەشوێپ یربونێف ەک کان؛پسپۆڕیە یدانانێدانپ .1

 .ەواڵبا یندنێخو وێن ەچون

 ە وەكک ،کێرۆج ان بەندکارێخو یڕە و ئاڵوگۆوەگواستن ەب تایبەت یکورتە ماو یندنێخو یدانانێدانپ .2

 .ێتئاڵوگۆر کراب  (ECTS) یوروپەئ یدتێکر ەیوەگواستن یستمیس ی بەکەرەس یرجەم

 .بە هەبوونی پاشکۆی بەڵگەنامەکان واوەت ەیبروانام یدانانێدانپ .3

Recognition of credits :لەڕێگەیەوە ەک ەیەیسۆپر وەل ییەتیبر ؛دتێکر و هەژمارکردنی دانانێدانپ 

 ئەنجامەکانی فێربوون پشڕاست دەکاتەوە بەوەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجامدراوە هێنانیەیەك بەدەستزراوەدام

  .و بەشی پێداویستیەکان و لێهاتووییەکانی بەدەستهێنانی بڕوانامەیەکی دیاریکراو دەکەن

Recognition of non-formal and informal learning :وەل ییەتیبری؛ رمەناف یربونێف ەب داننان 

کە  بەوەی ،ەیەك بەدەستهێنانی ئەنجامەکانی فێربوون پشڕاست دەکاتەوەزراوەدام لەڕێگەیەوە ەک ەیەیسۆپر

هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجامدراوە و بەشی پێداویستیەکان و لێهاتووییەکانی بەدەستهێنانی بڕوانامەیەکی دیاریکراو 

 .دەکەن

Recognition of prior learning and experience :ە؛نیشێپی زمونەئ و ربونێف و هەژمارکردنی داننان 

 کانییەرمەناف ای کانییەرمەف ەزراوەدام ەچ ل ن،وربوێف ەکانیئەنجام و پشتڕاستکردنەوەی استاندنڕ بریتیە لە

 .(Council Recommendation 2012/C 398/01)ەکەاستاندانڕ یداواکردن ەل رەب بەدەستهێنراون

Recognition of professional qualifications :٢٠٠٥/٣٦) ؛ فرمانیکانییەرمەف ەبروانام ەب داننان 

EC/  )یتانڵەوەد ۆب کانەییەشیپ ەوانامڕب یبونەهپیشەیەکی ئاساییدا لە حاڵەتی  ەل رکردنیی ڕێگەپێدانی کااسای 

ەی روانامب ەب تێنەداند ندامەئ یتڵەوەد کە ،فرمانەکە ئەوە دیاریدەکات. ەکردوجێگیر وروپاەئ یتێکیە ەل ندامەئ

 ۆب ێبەد یتەرفەد انمەه ەکەبروانام یگرەڵه ەک ێكرۆج ەب ندامەئ یتر یکێتاڵو پیشەیی بەدەستهێنراو لە

 .ێبەد ۆیخ یتاڵو  ەیوێهاوش داندراوێدانپ ەیکەو بروانام ندنێخو ای ەشیپ مانەه ینانێستهەدەب

دانپێدانان بە بڕوانامەی پیشەی لە وواڵتی خانەخوێی ئەندام لە یەکیەتی ئەوروپا هەلی کارکردن بۆ کەسی 

ۆن لە وواڵتی خۆی بۆ دەسخستنی ئەو پیشەیە سوودمەند دەڕەخسێنیت بە هەمان مەرج و ڕێکارەکان هەروەك چ

  /EC ٢٠٠٥/٣٦بۆی فەراهەم دەکرێت بە پێی فرمانی 

Student: ەل ناوی تۆمار دەکرێت و دەخوێنێنت ندنێخو یکێگرامۆپر ەل ەک ،ەکێسەک ندکارێخو ای رخوازێف 

ەی نانی وشێپرسی بەکاره تکایە تێبینی ئەوە بکە کەخوێنەری بەڕێز   .اڵبا یندنێخو یکانەزراوەدام ەل ێكکیە

م ڕێبەرەدا ەلەگەڵ گروپەکانی کە کاریان ل ،فێرخواز یاخود خوێندکار لەم ڕێبەرەدا بە قوڵی گفتوگۆی لەسەر کراوە

ی بەرەو گونجاو نبەهۆی گۆڕانی ئاڕاستەی گشتی دابینکردنی خوێند. دەکرد و پشکدارانیش بە هەمان شێوە

لەگەڵ . کە زاراوەی فێرخواز پەسەندترە بۆ هەموو ژینگەکان ،زیاتر، هەموان ڕازی بوون لەسەر ئەوەی
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ئەوەشدا، لەبەرئەوەی تاکوئێستا دابینکردنی خوێندن لەالیەن زۆربەی سیستەمەکانی خوێندنی بااڵ بۆ دەستەیەکی 

دیاریکراو لە خوێندکارانە زاراوەی خوێندکار بەکاردێت بۆ ئاماژەکردن بە هەموو خوێندکارانی دامەزراوەکانی 

 ، ئەوانی کە بە شێوەیبەشێک لە کاتی تەرخانکراویان  تەواوی کات تەرخانکراوخوێندکاری )خوێندنی بااڵ 

دەخوێنن یاخود لەڕێگای کارکردنەوە فێردەبن، ئەوانەی کە بەدوای پسپۆڕیەکی  ناو زانکۆئۆنالین دەخوێنن یان لە 

 (. دیاری کراون یان تاقەکۆرسێك یان بابەتێك دەخوێنن

Student-Centred Learning :ە ب اوەناسر ەک ،ردنەرکێف یكیبازێر وەك چەقی فێربون؛ ندکارێخو فێربونی

 یندەوەیپڕێگای باشکردنی  ەل ،ەربونێف یدانێپەرەپ ێیل ستەبەو م رکردنێف راوینێداه تیۆری بەکارهێنانی

و  ودانەرب و داۆیخ یکردنرێف ەیسۆپر ەل ەچاالک یکێشدارەب نکارێخو دایایت ەک ندکارداێو خو ستاۆمام وانێن

  .(ESU, 2010) ەگرانەخنەڕ ەیوەرکردنیب و کردنەسەرچار ەشێک کارامەییە گوازراوەکانیەتی وەك باشکردنی

Transcript of Records:  ەیماددان وەئ ەک ،ەیەیەنامەگەڵب وەئ ؛(ەنمر ەب ەیبروانام)بەڵگەنامەی تۆمارەکان 

 ەگرنگ یکەیەنامەگەڵب. ەناوێهیستەدەب ەیو نمران یەکە وەئ ەیژمار لەگەل ەگرتویرەو ندکارێخو ەک ،تێگرەدۆخەل

 ەیربۆز. ندکارێخو ە و ئاڵوگۆڕیوەگواستن اندایناوەل ندکار،ێخو یربونێف ەو داننان ب ەشەگ یلماندنەس ۆب

  .نەکەدروستد ەوەانۆیخ ەییزراوەدام( سەیداتاب) یاریزان یگاۆک ەل ەنمرەب ەیوانامڕب کانەزراوەدام

(of credits)  Transfer: راو بەخشیەکەی دانپێدانان و هەژمارکردنی  ەیسۆپر ەل ییەتیبر ؛یەکە ەیوەگواستن

 ەیدتانێکر وەئ. ەوانامڕب بەدەستهێنانی یستەبەمۆ ب ی فەرمیتر یکەیەزراوەدام نیەالەل ەیەكزراوەدام لە

 تر یکێرامگۆپر ۆب ەوێنەبگوازر تێدرتواندە ەیەكزراوەداملە  تێنێدیستەدەب ی خوێندنکێگرامۆپر ەل کاردنێخو

. ندنێخو ە ئاڵوگۆڕیوەگواستن ۆب ییەکەرەس ڵیخا یەکە ەیوەگواستن. تر یکەیەزراوەدام ای مانەهەل

و  ندندکرەسەپ ینتەگر دایایت ەک وتنەککێر ەل کێرۆج ەب نەبگ تواننەد ەکانشەو ب کۆلێژەکان ،ەکانزراوەدام

  .بکات دتێکر ەیوەگواستن

Validation: دراودەستەیەکی ڕێگەپێ نیەالەل ،ەیەوەپشتراستکردن یکەیەسۆپر پشت ڕستکردنەوە؛ لماندنەس، 

قۆناغە چوار  مەل پڕۆسەکە. بە بەراورد بە ستانداردی پەیوەندیدار ەناوێستهەدەب کەسێك ئەنجامەکانی فێربوونی ەک

 :تێکدێپجیاوازە 

 ەو بابەتە؛و گفتووگۆ لەسەر ئ گۆالید ەیگێرەلسێك ەک یکراویارید یکێزمونەئ ناسینەوە و دەستنیشانکردنی -١

 .لەو بوارەدا رخوازێف ئەزمونی یکردنەستەرجەب یستەبەمەب ،ەنامەگەڵبدروست کردنی  -٢

 شارەزاییانە و؛وەئ یرمەف ینگاندەسەڵه -٣

سپاردەی ڕا) ێب یکەالو ای یکەرەس یکەیەبروانام ێکرەد ەک ،ەکەنگاندنەسەڵه ینجامەرەب ەیبروانامپێدانی  -٤

 . (٣٩٨/٠١س/٢٠١٢ئەنجومەن

Virtual mobility :ەوەتێرنەتنیئواڵت لە ڕێگای  لە دەرەوەی خوێندن ەل ییەتیبر ۆنالین؛ئخوێندنی  ەیوەگواستن 

ی ئامادە خۆ ەێت بە شێوەی خوێندنی دوور، واتنێخودە اڵبا یندنێخو یکەیەزراوەدام ەل ێكندکارێخو کێکات ەوات)

 یواوکردنەو ت دانێپەشەگ ەل تێبەه یسود تێشەد یتێرنەنتیئ یندنێخو(. ئۆنالین دەخوێنێنابێت لەو شوێنە و بە 
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ەیەکدا زراوەمدا یکردنیهانیج ەبستراتیژی  ەل تێرێبگ شیگرنگ یکۆڵێڕ ێکرەدهاوکات  و کرداریەی وەگواستن

 (٢٠١٥پڕۆژەی بەیەکگەیاندنی گواستنەوەی زانکۆکان، )

Work-based learning :یکێندەناو انی ژێلۆک ،ۆزانک نیەالەل ەک ەیەربونێف ەرۆج وەئ کارکردن؛بە  ربونێف 

 ەڵگەل ندەناو مانەه ەل ێكسەکلەالیەن  و بەشێوەیەکی ئاسایی تێکرەشدەشکێکار پ ینێشو ەل ەوەنانێراه

ئەنجومەنی هاریکاری دارایی سکۆتلەندی، )دەکرێت  یرشتەرپەس ەکەندەناو ەیوەرەد ەل رۆپسپ یکیەستاۆمام

٢٠١٥) 

Workload :ییەاالکچ مەرجەس یواوکردنەت ۆب یتیەستیوێپ رخوازێف ەک ،ەیەکات وەئ یندناڵمەخ هەوڵ وکۆشش؛ 

 یستەبەمەب .هتدو  یسەکەتاک کۆششی ،یکیاکتڕپ ەیو مادد ەوان ،ەژۆپر نار،یمیس ،ەوان ەكو یکانییەرکارێف

ەی ماو یراکێت یکسانکردنیە. نداخوێند یرمەف ەینگیژ ەل ربونێف یکانەکراویارید ەنجامدەرئە ینانێستهەدەب

 ییەاسای ەندبە نیەالەل تێکرەدبەفەرمی  جاررۆز دتێکر ٦٠ ۆب کداڵێسا ەل کۆششی پێویست هەوڵ و

 رێمژتکا ١٨٠٠-١٥٠٠ ە ساڵێکی خوێندندال ندکارێخو هەوڵ وکۆششی ،ببەی حاڵەتەکاندارۆزەل. یشتیمانیەکانەوەن

بەاڵم دەبێت ئەوە لەبەرچاو . ەستیوێپ هەوڵ وکۆششی ٣٠-٢٥ ێكدتێکر رەه یەوا یمانا شەمەئ ەک ،تێگرەدۆخەل

ێنانی کاتی ڕاستەقینە بۆ بەدەسته ێشەد هەوڵ وکۆششی خوێندکارێکی ئاساییە و نمونەی نهاەت ەمەئبگیرێت کە 

 .تێردابەسەب یانڕۆگ ئەنجامەکانی فێربون لە فێرخوازێك بۆ یەکێکی تر

Work placement :ەکەزراوەدام ەیوەرەد ەل دیاریکراوی ڕاهێنانە یکەیەماو ێکردن؛ڕاهینان و جێبەج 

و  یاریزان یستخستنەدبەدەستهێنانی شارەزایی و  ۆب ندکارێخو یدانیتەارمی یستەبەم ەب( ەنمونەب کار ینێشو)

 .ی خوێندنگرامۆپر ەل ی داواکراوکێشەب ەكو شتنەیگێت

Work Placement Certificate :ەییایمپانۆک ئەو کە ،ەیەکەنامەگەڵب؛ کار ئەزموونی ڕاهینان یان ەیبروانام 

 تێتواندرەهاوکات د ،ڕاهێنان و جێبەجێکردن یواوکردنەت ەدوایل ،خوێندکار ڕاهێنانی تێدا دەکات دەریدەکات

 وێی دابینکردنی شەفافیەت ل ستەبەم. تێبکر ەستەرجەب ەوەنامیریپشتگ ەكو یتر ەینامەگەڵب ەیگێرەل

 .ەندکارێخو ڕاهێنانی یونزمەئ یهاەب یرخستنەد
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 گۆڕینی نمرە: نمونەکان: ٢پاشکۆی 

 نمونەکانی گۆڕینی نمرە

دا )لێرەدا ئەو دوو گروپە وەك ردنی نمرە لە دوو گروپی سەرچاوەدوو خشتەی دابەشک بەپێیگۆڕینی نمرە  -١

 :کە بەشێکن لە سیستەمی نمرەی نیشتمانی جیاواز  ،ژەیان پێدەکرێت(اسەرچاوە ئام

 (٣٠بۆ  ١٨نمرەی دەرچوون لە )لە ئیتاڵیا ( أ)چاوە گروپی سەر

 ISCED Code 023 Languages: بواری خوێندن\یگروپ سەرچاوە

 (٢٠بۆ  ١٠نمرەی دەرچوون لە )لە فەڕەنسا  (ب)سەرچاوە گروپی 

 ISCED Code 023 Languages: بواری خوێندن\گروپ سەرچاوە

 

 ،پێشتر بڕیاریدابووایە دەبوودامەزراوەی وەرگر . دەبێت تێکەڵنمرەکان  ڕێژەی سەدی، مەودای حاڵەتەدالەم       

ەبەرئەوە، ل. وەردەگرن کراوی مەودا تێکەڵبووەکاندبەراور یان بەرزترین نمرەی یکە ئایا ئەوان نزمترین، تێکرا

ندکارەکە خوێ دابووایە لە پێشتردا کە نزمترین یان تێکرا بەکاردەهێنن، ئەوا نمرەی ئەگەر زانکۆی ڕۆم بڕیاری

 .دەبوو ٢٨کە بەرزترین بەکاردەهێنن، ئەوا نمرەی خوێندکارەکە  ،دەبوو، و ئەگەر بڕیاریان دابووایە ٢٧

)لێرەدا ئەو دوو گروپە وەك  دوو خشتەی دابەشکردنی نمرە لە دوو گروپی سەرچاوەوە بەپێیگۆڕینی نمرە  -٢

 :رەی نیشتمانی جیاوازکە بەشێکن لە سیستەمی نم ،ژەیان پێدەکرێت(اسەرچاوە ئام

 (٤بۆ  ١نمرەی دەرچوون لە )لە نەمسا  FHVدامەزراوەی 

 ISCED Code 071 Engineering and engineering trades: بواری خوێندن\ گروپ سەرچاوە

 (٢٠بۆ  ١٠نمرەی دەرچوون لە )دامەزراوەی زانکۆی غێنت لە بەلجیکا 

 ISCED Code 071 Engineering and engineering trades: بواری خوێندن\گروپ سەرچاوە
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لە دامەزراوەکەی  ١٣بۆ نمرەی  ،لە دامەزراوەکەی نەمسا دەگۆڕدرێت( باشە) (٢) لەم نمونەیە نمرەی      

 ،دەگوزازرێتە بۆ ئەو دامەزراوەی( پەسەند) ٣وەکو نمرەی  ،لە دامەزراوەی بەلجیکییەوە ١١نمرەی . بەلجیکا

ی ڕێژەی مەوداامەزراوەکان بڕیاریانداوە تێکڕا بەکاربهێنن لە حاڵەتی لەم دۆخەدا هەردوو د. کە لە نەمسایە

 .ئاوێتەبووەکانسەدی 
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 گبەی پڕۆگرامهە: نمونەکان ٤پاشکۆی 

 وازی ئەنجامەکانی پڕۆگرامی فێربوونێنمونەکانی هەگبەی پرۆگرامەکە و ش

کی جیاواز لە پێناسەی پڕۆگرامەکە یان یەکەکانی کۆڕسێك  نیشان ێئەم نمونانەی خوارەوە چەند شێواز      

مونەی بەاڵم بریتین لە ن کە بە ناچاری پەیڕەوبکرێن، ،هەرچەندە ئەمانە نمونەی کۆنکرێتی ئەو شێوازە نین. دەدەن

ئاماژەیان   ECTSبەپێی ئەو ڕاسپاردانەی لە ڕێنماییەکانی پرۆگرامی  ،باش لە چوارچێوەی الیەنە کرداریەکاندا

 .پێکراوە

 

 نەی یەکەم ونم

نجامەکانی فێربوون لە خولی یەکەم بەپێی یەکەی ئەپێناسەی بروانامەی پڕۆگرامی ئەندازیاریی کۆمپیوتەر و  

  (١فیزیا)ابەتی کۆڕس لە ب

 

 هەگبەی بڕوانامەی پڕۆگرام

ی کە وشیاری ،دانراوە خوێندکار ئامادەبکات بۆ ئەوە ،بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە ئەندازیاری کۆمپیوتەر      

پێبدرێت دەربارەی لێهاتوویی لە بوارە جۆربەجۆرەکاندا بە پشت بەستن بەو زانست و توانایانەی دەربارەی الیەنە 

 .هەیەتی، لە بوارە جیاوازەکانی ئەندازیاری کۆمپیوتەری و زانست و لێهاتووی لە زانستی کۆمپیوتەر ەکانیکلتوری

کۆڕسەکان بە شێوەیەك پێشکەش کراون کە بەشداربووەکان زانستی تەواویان پێدەدرێت بۆ بەدەستهێنانی      

تۆڕەکانی کۆمپیوتەر، بەرنامە و لێهاتووی لەبواری دیزاین، دامەزراندن، چاکردنەوەی سیستەمی کۆمپیوتەر و 

کانی پیشەسازی، سیستەمەکانی ڕێکخستن و بەڕێوەبردنی زانیارییەکان، ەنەرمە کااڵکان، سیستەمە وەگەڕخەر

ئەندازیاری کۆمپیوتەر سەرەڕای ئەوەی ئەندازیاری . فەرمانە ئاڵۆزەکان و سیستەمەکانی کۆنتڕۆل کردن

 .واری تەکنەلۆجیای زانیارییوتەرە لە هەمان کاتدا شارەزایە لە بمپکۆ

 ئەنجامە سەرەکییەکانی فێربوون

ئەم  نندەتوا ،کە بڕوانامەی ئەندازیاری پڕۆگرامەکانی کۆمپیوتەر بەدەست دێنن ،دەرچوانی خولی یەکەم      

دیزاین، دامەزراندن و چاکردنەوەی سیستەمی کۆمپیوتەر، تۆڕەکانی کۆمپیوتەر، : کارانە ئەنجام بدەن

کۆمپیوتەر، سیستەمەکانی خودکاری لە بوارە پیشە سازیەکاندا، بەڕێوەبردن لە سیستەمەکانی  بەرنامەکانی

 . زانیاری، سیستەمە تێکەاڵو و کۆنتڕۆڵیەکان

 

 هەگبەی پیشەیی دەرچوان

دەتوانن ببنە خاوەن کار لە ناو کۆمپانیاکانی تایبەت بە  ،دەرچووانی هەڵگری ئەم بڕوانامەیە      

و هەروەها لەو دامەزراوە  سۆفتوێرو  هاردوێری تەکنەلۆجیای زانیاری و بەرهەمەکانی خزمەتگوزارییەکان

پیشەسازیانەی کە سیستمی کارکردنیان خودکاریە، هەروەها لەو ناوەندانەی کە سیستەمی زانیاری و تۆڕەکانی 

شێوە  بە هەمان. یکومپیوتەر بەکاردێنن لە بەرهەمهێنانی ناوەخۆیی و  پڕۆسەی بەڕێوەبردنی سیستەمی زانیار

سیستەمە  کی کار لەسەر پێشخستنیەکە بەشێوەیەکی سەر ،دەتوانن گرێبەست لەگەڵ خاوەنکارە بێسنورەکان بکەن

تی لەهەمان کاتدا پڕۆگرامەکە یارمە. کۆنتڕۆڵیە دیجیتاڵیەکان دەکەن بەبەکارهێنانی چەند بەرنامەیەکی تایبەت

بەمەبەستی بەرەو پێشچونیان لە بواری  ،یە سەرەکییەکانخوێندکارەکان دەدات بۆ بەدەستهێنانی داخواز

 .ئەندازیاریی کۆمپیوتەر و بوارە خودکارییەکان
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 ێکی پڕۆگرامەکەکۆڕس مۆدیوڵێک یان تاکە

 ١فیزیا 

 دەرنجامەکانی فێربوون

ەنی ڕێسا کە ببنە خاو ،لەتوانایاندا هەیە ،ئەو خوێندکارانەی کە بەشێوەیەکی سەرکەوتووانە کۆڕسەکە تەواو دەکەن

ەم کۆڕسە دەرچووی ئ. وازی کالسیکیی کارۆموگناتیسیێبنچینەییەکانی فیزیا بەهەردوو شێوازی نیوتنی و ش

ە ک (ماکسوێل)دەتوانیت زانیاری بەردەست پێشکەش بکات لەسەر یاساکانی پاراستن و هاوکێشەکانی 

یکی و ئەو جوڵەکانی سیستەمی میکانجێبەجێکردنەکانی یارمەتیدەردەبن لە شیکارکردنی کێشە بنچینەییەکان لە 

 . بوارانەی گرفتەکان ڕێکدەخەن لە سیستەمی کارۆموگناتیسیدا

 هەڵسەنگاندن میتۆد و پێوەرەکانی

 ەکانی هەڵسەنگاندنمیتۆد

 تاقیکردنەوەی کۆتایی نوسراو 

 تاقیکردنەوەی کۆتایی زارەکی 
 

خاڵ  ١٥بەدەستهێنانی . ردنەوەی زارەکیی کۆتاییتاقیکردنەوەی نوسراو وەك دەروازەیەكە بۆ چونە ناو تاقیک      

هەرکاتێك خوێندکار لەم هەڵسەنگاندنە دەرچوو، . خاڵ مەرجە بۆ دەرچوون لە تاقیکردنەوەی نوسراو ٣٠لە کۆی 

 .دەبێت %٧٠ئەوا ڕێژەی تاقیکردنەوەی زارەکی لە تاقیکردنەوەی کۆتایی نزیکەی 

 رەکانی هەڵسەنگاندنپێوە

لە  نانیتوانای بەکارهێێرەی نیشاندانی تواناکانی بۆ تێگەیشتن لە ناوەڕۆکی کۆڕسەکە و خوێندکار بە گو     

، پێویستە (پرسیار ٢کاتژمێر،  ٣)، لە تاقیکردنەوەی نوسراو ێتهەڵدەسەنگێندر چارەسەری پرسیارەکاندا

سێ هەنگاوە  دروست بۆخوێندکار توناکانی نیشان بدات بۆ بەکارهێنانی ڕێسا بنچینەییەکان لە دۆزینەوەی وەاڵمی 

پیویستە خوێندکار تواناکانی ( کاتژمێر 1/2)لەکاتی تاقیکردنەوەی زارەکی . باوەکانی پرسیار لە هەر کێشەیەکدا

 .کە دەتوانێت لەبواری کرداریدا جێبەجێیان بکات و پەیڕەویان بکات، لەگەڵ هەبوونی ئاگایی تەواو ،نیشان بدات

 . کەدا گفتوگۆیان لەسەر کراوەگرنگترین یاساکانی فیزیا لە کۆڕسە

 نمونەی دووەم

و ئەنجامی فێربوون لە یەکەکانی کۆڕسی  )بەکالۆریۆس( پێناسەی بڕوانامەی مێژوو لە خولی یەکەمدا     

 مێژووی هاوچەرخ

 هەگبەی بڕوانامەی پڕۆگرامەکە

 کی کرداری لێکۆڵینەوەیبڕوانامەی مێژوو کار لەسەر ئامادەکردنی خوێندکار دەکات بۆ ئەوەی بە شێوەیە      

مێژووی ئەنجام بدات،  بۆ زانستی بەردەست لە بابەت و دیدارە مێژووییەکان و فێربوونی بیردۆزەکانی ڕێگە 

کە گونجاوبێت لەگەڵ بابەتە  ،هەروەها بەکارهێنانی زمانێکی ڕوون و دروست. چارە و لێکدانەوەی سەرچاوەکان

کە  چەندین وانە و سیمینار و ۆڕکشۆپ  و بابەتی  ،ك ڕێکخراوەئەزموونی فێربوون بە جۆرێ. مێژووییەکاندا

ێندکاران وهەروەها خ. شیکاری لە تاقیگەکاندا لەخۆ دەگرێت، هەوەها لەگەڵ چەندین چاالکیی جۆراوجۆردا

بۆئەوەی پەیوەندییان هەبێت لە گەڵ دیدارە ئامادەبن دەتوانن لە کۆنفڕانس و وۆڕکشۆپ و کۆبونەوەکاندا 

: لە کە بریتین ،بڕوانامەی بەشەکە چوار ڕێچکەی هەیە. دا لەسەر ئاستی نێوخۆیی و نێودەوڵەتیزانستیەکان

 . مێژووی کۆن، مێژووی ناوەڕاست، مێژووی نوێ، میژووی هاوچەرخ

 ەنجامە بنچینەییەکانی فێربوونئ

ە بارەی یشان بدەن للە پڕۆگرامی مێژوو دەتوانن تێگەیشتنەکانیان ن )بەکالۆریۆس( دەرچووانی خولی یەکەم     

انی توێژینەوەی جامدنکییەکان لە ئەەپەیوەندیی نێوان ئێستا و داهاتوو، زانیاری و توانای بەکارهێنانی تەکنیکە سەر
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و سەرچاوەکان بۆ ئاماژەدان  مێژوویی، هەروەها توانای ناسینەوەی هونەری زانستیی پەیوەندیدار، سەرگوزشتە

ەروەها توانای  قسەکردن لەسەر ئەنجامی توێژینەوەکان بە شیوازی جیاواز و نیشاندانی گرفتە مێژووییەکان، ه

، زانیاری و توانای بەکارهێنانی ئامرازە سەرکییەکانی زانستە کۆمەاڵیەتیی و ئامادەبوانبەپێی جۆری 

ریی امرۆڤایەتییەکانی تر، هەروەها میژوو، زانیاری تەواو دەربارەی هێڵە گشتییەکانی مێژووی مرۆڤایەتی، زانی

، هەروەها توانای گفتوگۆکردن (کۆن، ناوەڕاست، تازە، هاوچەرخ)تایبەت دەربارەی بوارێکی فراوان لە مێژوودا 

یای ژالنیکەم بە یەکێک لە زمانەکانی ناو یەکێتی ئەوروپا و لەگەڵیشدا زمانی ئیتالی، هەروەها بنەماکانی تەکنەلۆ

 . ق و زانیارییە مێژووییەکانزانیاریی ئاخاوتن بۆ گفتوگۆکردن و شیکردنەوەی دە

 هەگبەی پیشەیی دەرچووان

یان پێدەدرێت لە مێژوو، دەتوانن چاالکیی (Lauera)ئەوانەی لە خولی یەکەم دەردەچن و بڕوانامەی       

جۆراوجۆر ئەنجام بدەن بۆ ڕێکخراوە گشتی و تایبەتییەکان، بە ڕاییکردنی کارەکانی پەیوەندیدار بە هەماهەنگی 

بەجێ کردنی توێژینەوە مێژووییەکان، بۆ پاراستن و بەرزنرخاندنی سەروەتی کلتوری، بەتایبەت کردن و جێ

گرنگی کە  ،لەبابەتی پەیوەندیدار بە هەڵگرتن و ئەرشیف کردن، کتێبخانە و کەرەستە کلتوریەکان و ناساندنیان

رچوان دەتوانن دە. و دەوڵەتییەکانتایبەتی خۆی هەیە، لەناویشیاندا بەڕێوەبردنی گشتی و پەیوەندییە کلتوریە نێ

بچنە ناو پڕۆگرامەکە بە مەبەستی ئامادەکاریی مامۆستاکان لەو بوارانەی کە پەیوەندیدارن بە میژوو و ئەدەب، 

دەتوانن پێشبڕکێ بکەن بۆ بەدەستهێنانی دەرفەتی کار لە ناوەندە گشتییەکاندا بەتایبەت لە بواری پەیوندیدار بە وانە 

بردنی ئەرشیف، کتێبخانە و مۆزەخانەکان، بە دۆکیومێنتکردنی نوسراو و زانیارییەکانی وتنەوە، بەڕێوە

 . پەڕلەمان، هەروەها کارە دیبلۆماسیەکان

 ێکی پڕۆگرامەکەکۆڕس مۆدیوڵێک یان تاکە

 مێژووی تازە

 ئەنجامەکانی فێربوون

نیاری تەواو بخەنە بەردەست لەسەر دەتوانن زا، ئەو خوێندکارانەی  بە سەرکەوتوویی کۆڕسەکە تەواو دەکەن     

  .و جیهان لەسەردەمی لێکۆڵینەوەی جیۆگرافی بۆ سەردەمی ناپلیۆن پڕۆسە و ڕوداوەکان لە مێژووی  ئەوروپا

لەوەش زیاتر ئەو دەرچووە دەتوانێت زانیاری سەردەمیانە دەربارەی ئیمپڕاتۆریەتی ئیسپانی لە تێکستەکانی      

ت و ئۆقیانوسی ئەتڵەسی، هەروەها کێشە و بابەتە مێژووییەکانی پەیوەندیدار، لەگەڵ پەیوەست بە دەریای ناوەڕاس

 .ئەمەشدا دەرچووان دەتوانن شیکار و خوێندنەوە بۆ ئەو بەڵگەنامە و دەقانە بکەن کە پەیوەندیدارن بە و سەردەمەوە

 و ڕێگاکانی هەڵسەنگاندن پێوەرەکان 

 ڕیگاکانی هەڵسەنگاندن

 ی زارەکیتاقیکردنەوەی کۆتای 

 تاقیکردنەوەی کاتی نوسراو 
دەکەن لە گفتوگۆکاندا و شیکاری بەڵگەنامەکان دەکەن  ئەو خوێندکارانەی ئامادەی وانەکان دەبن و بەشداری     

ڕەنگە تاقیکردنەوەیەکی کاتیی نوسراو ئەنجام بدەن، زۆر جار ئەم تاقیکردنەوەیە بریتی دەبێت لە وەاڵمی نوسراو 

پەیوەندیدارە بە ماددەکانی کۆڕسەکە، کە ئەم تاقیکردنەوەیەش هەژماردەکرێت و  بە شێوەی وتار، کە

ئەوانەشی کە ناتوانن ئامادەی ئەم تاقیکردنەوەیە بن . هەڵدەسەنگێندرێت لەتاقیکردنەوەی کۆتایی زارەکیدا

 .هەڵسەنگاندنەکەیان تەنها لە سەر تاقیکردنەوەی کۆتایی زارەکی بۆ ئەنجام دەدرێت

 هەڵسەنگاندن کانیپێوەرە

کە  ،لە کاتی وانەکاندا لەگەڵ ئەو خوێندکارانە تاوتوێ کراوە ،واز و کاتی تاقیکردنەوەی نوسراوی کاتیێش     

ت کە دڵنابین کە خوێندکار دەتوانێ ،ئامادەی وانەکان دەبن، مەبەست لە تاقیکردنەوەی کۆتایی زارەکی بۆ ئەوەیە

هەروەها تاو توێی بابەتە هەڵبژێردراوەکان بە دروستی و بە  زانست و بابەتەکانی کۆڕسەکە پێشکەشبکات و

 .بکەن تێگەیشتنەوە
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 نمونەی سێیەم

 )بەکالۆریۆس( پێناسەی بڕوانامەی کارگێڕی کار لە خولی یەکەم

 ناونیشانی پڕۆگرامەکە

 کارگێڕی کار

 ئاستی پڕۆگرامەکە

 یشەییبڕوانامەی بەکالۆریۆسی پ

 لێهاتویی بەخشراو

 و بونیادنان پڕۆژە ەریبەڕێوەب

 ئاستی لێهاتووی

ەری ، بەڕێوەب یشەییدەرچوویەکی سەرکەوتووی پڕۆگرامەکە دەبێتە هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆسی پ     

 .پڕۆژە و بونیادنان، کە بڕوانامەکەی هاوتایە بە ئاستی شەشەمی بڕوانامەی التیڤی و هەروەها یەکێتی  ئەوروپا

 تایبەتییەکانی وەرگرتن پێداویستیە

ە کڕێنماییەکانی وەرگرتن لە سکوڵەکە، کە بەپێی  ،لە خوێندنی پڕۆگرامەکەدا ڕێکخراوە وەرگیران     

 .بۆ هەر ساڵێکی ئەکادیمیپەرلەمان پشتڕاست کراوەتەوە لەالیەن 

 .ێدانانی فێربوونی پێشوەختپئامادەکارییە تایبەتەکان بۆ دان

ن چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە بۆ بەرەو پێش بردن و جێبەجێ بەمەبەستی دانپێدانانی خوێندنە نافەرمییەکا     

یاسای ژمارە ' ، کابینەی وەزیران یاسایەکی دەرکرد بەناوی  ٢٠١٢-١-١٠کردنی فیربوون بە درێژایی ژیان، لە 

ەنامەکانی بەڵگ'. کانیشەییەی پەیڕەوی دانپێدانانی ئەنجامەکانی خوێندن لە فێربوونی بەرایی و ئەزموونە پ ٣٦

ێربوون بە چاالکییەکانی ف. پشتڕاستی کردونەتەوە پەرلەمانیشو  سکوڵەکەوە یڕەوەکە گەشەیان پێدراوە لەالیەنپە

 Life Long)بەدرێژایی ژیانکە کارئاسانی بکەن بۆ فیربوون  ،درێژایی ژیان بە جۆرێک ڕێکخراون

Learning) .ر ڕوون و بەراوردکارانەننجامەکانی فێربوون زۆئەکە  ،پڕۆگرامەکان بەشێوەیەک دروستکراون. 

ڕێکخستنە گشتیەکان بۆ دانپیدانانی خوێندنە . بەدرێژایی ژیان یپەیڕەو دەکرێت بۆ فێربوو ECTSسیستمی 

 ٢٠١٢ە لنافەرمییەکان و فێربوونی بەرایی لە پەیڕەوی یاسای تایبەت بە دانپێدانانەکەدا ڕوونکراونەتەوە و 

  .ڵگەنامەکان پڕۆسە و ڕینمایی و شیوازی دانپێدانانەکە ڕوون دەکەنەوەبە. پشتگیریان لێکراوەپەرلەمان لەالیەن 

 نمونەی سێیەم

 مەرج و داخوازیەکانی بەدەستهێنانی بڕوانامە

 ، پێویستە خوێندکار ئەم داخوازیانەی خوارەوەێتبە کالۆریۆس بەدەستبێن پیشەییبۆئەوەی بڕوانامەیەکی      

 .جێبەجێ بکات

 ێت.بەدەستبێن  نیڕسە گشتی و تایبەتەکائەنجامی  فێربوونی کۆدەر 

 ت.ئەنجامی فێربوونی کۆڕسە ئارەزوومەندانەکان بەدەستبێنێدەر 

  بکات یەكکۆمپانیا لەشوێندانانیپەیڕەوی. 

 تاوتوێی توێژینەوەی بەکالۆریۆسی بکات. 
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 هەگبەی پڕۆگرامەکە

لە  ئەوەی ببنە بەڕێوەبەری پێشبڕکێکار، بە زانست و بەهرە و توانا بۆ ،پڕۆگرامەکە خویندکاران فێردەکات      

اری کە زانستەکەیان بە شێوەی کرد ،خوێندکاران فیردەبن .گۆڕانکاری لە بارودۆخە ئابوریە کۆمەاڵیەتییەکاندا

ئەوە  بڕوانامە بەخشراوەکان. جێبەجێ بکەن بە بەڕێوەبردنی پڕۆسەکان و شیکارکردنی گرفتەکان و بڕیاردان

 .بۆ دانێن یاندەتوانن پەیڕەوی پڕۆژەکان دیاری بکەن و نەخشەڕێ کە دەرچوەکان ،خەنەدەرد

هەروەها پالن دانێن و کاربکەن بەپێی ئامانجەکانی کارەکە، هەروەها بتوانن کار لەگەڵ خەڵك بکەن و هەمیشە      

ەمەش ئئامادەبن بۆ ڕاییکردن و بەڕیوەبردنی هەر گۆڕانکارییەکی لەناکاو کە لەژینگەی کارەکەدا ڕوودەدات، 

کە هاوتایە لەگەڵ   ،بەدەست دێت'  بەڕێوەبەری پڕۆژەو دامەزراوەکان' لەستانداردی  ٥بەپێی لێهاتووی ئاستی 

دەکاتە )  ،بەدەست دێنن ECTSکریدیتی  ٢٤٠خوێندکارەکان . ی هەردو بڕوانامەی التیڤی و ئەوروپی ٦ئاستی 

امی کە لە ژێر پڕۆگر ،خوێندکارەکان شیاون. لە ناوەندێکی نێو دەوڵەتی( کریدیتی سیستەمی التیڤی ١٦٠

هەروەها دەرفەتی ئەوەشیان پێدەدرێت کە لە گەڵ ستافی ئەکادیمی لە زانکۆ . ئیڕاسموس پڵەس بخوێنن

 . ڕێکخستن و بەڕێوەبردن و کاری خۆبەخشی بەشێکە لە پڕۆگرامەکە. بخوێنن هاوبەشەکان

 

 نمونەی سێیەم

 نجامە سەرکییەکانی فێربوونئە

بووری ەکان  ئایگەشەسەندنە ئابووری و پڕۆسە پڕۆگرامەکەدا خویندکاران توانای تێگەیشتن لە پەیڕەو لە     

ان بکەن و کیەکە، بەشداری گفتوگۆ سەر ڕونکردنەوە بدەنکە ڕونیا ،بەدەست دێنن، فێری ئەوە دەبن یشتیمانین

  .بڕیاری دروست بدەن بەپیێ گۆڕانکاریی بارو دۆخەکان

توانن زانیارییە بەدەستهاتووەکانیان لەبواری کرداری بخەنە بواری جێبەجێکردن لە ناوەندەکانی هەروەها دە      

نی کە بەدواداچوون بکەن بۆ پڕۆسەکا ،و فێری ئەوە دەبن. بەڕێوەبردن بەپێی چاالکی و خواستە ستراتیجیەکان

 . یەکانجێبەجێکردن، و بڕیار بدەن لەپێناو باشکردنی بەڕێوەچوونی چاالکییە ستراتیج

بگرنە ئەستۆ، هەروەها زانیاری و گرفتەکان ڕێکبخەن بۆ دۆزینەوەی  ەپیشەییان کەخوێندکاران دەتوانن  ئەرکە    

 .چارەسەر لە بوارەکەی خۆیاندا بەبەکارهێنانی ڕیگای زانستیانە

ب و کە چۆن هەڵسوکەوت بکەن بەشێوەی دروست و گونجاو لەگەڵ دا ،سەرەڕای ئەوە خوێندکاران تێدەگەن

کە بتوانێت کاریگەربێت لە کۆمەڵگا و ناوەندە  ،نەریت و لەکاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان بەجۆرێك

 . پیشەییەکاندا

هەست بەئارامی دەکەن لە کاتی بەجێگەیاندنی ئەرکەکانیاندا، ئەرکەکان بریتی  گروپبەلەکۆتاییشدا خوێندکاران 

 .کانداەگەر و مامەڵە کردن لە گەڵ بارودۆخدەبن لە پالن و ڕێکخستنی کارەکان بە شێوەی کاری

 

 هەگبەی پیشەیی دەرچووان لەگەڵ نمونەکان

، لە هەردو کەرتی گشتی و تایبەت، دەرچووان دەتوانن لە کاردەکەن دەرچوان لە کۆمپانیا و دامەزراوەکان    

 .کۆمپانیا بچوك و مامناوەندەکان ببنە بەڕێوبەر و لێپرسراوی بەشەکان

 

 ویندنی زیاتربەدەستهێنانی خ

 ،کە درێژە بەخویندنەکەیان بدەن، دەرچووانی خاوەن بڕوانامەی بەکالۆریۆسی پیشەیی شیاوی ئەوەن   

 ..بەمەبەستی بەدەستهێنانی بڕوانامەی ماستەر
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 دا لەگەڵ کڕیاران لە ماڕکێتە جیهانیەکان کردنهەڵسوکەوت

 :ئەنجامەکانی فێربوون

 ژە و زاراوە تایبەتەکانی پەیوەندیدار بە هەڵسوکەوتی خوێندکاران دەتوانن  پێناسەی دەستەوا

 .  کڕیارەکان بکەن و بە شێوەی کرداری بەکاریان بینن

  خوێندکارەکان دەتوانن شیکار و خوێندنەوە بۆ هەڵسوکەوتی کڕیارەکان بکەن و بیخەنە بواری

 .دا جیبەجێکردن لە بازاڕی کریاران

 کە کاریگەریی دەبێت لەسەر کڕیار بۆ بڕیاردان  خوێندکاران دەتوانن ئەو هۆکارانە باس بکەن

 .لەسەر کڕینی کااڵیەك

  خوێندکاران دەتوانن کاریگەریی ڕیکالمە جیاوازەکان و چاالکییە پێشکەوتووەکان هەڵبسەنگێنن لە

 . سەر هەڵسوکەوتی کڕیارەکان

 

 نمونەی چوارەم

ەوتوو لە پێشک اسیەتەکانی ڕوناکی()زانستی پێوانەی خ پێناسەی بڕوانامەی پڕۆگرامی سپێکترۆسکۆپی    

 زانستی گشتی پێوانەی' ەنجامەکانی فێربوون لە کۆڕسی ئو  )ماجستێر( دووەمکیمیا بۆ دەرچووانی خولی 

 .خاسیەتەکانی ڕوناکی

 هەگبەی بروانامەی پڕۆگرامەکە

بەهرەکانیان بۆ ئەوەی ببنە کەسانی شارەزا و توانا و  دەکات پڕۆگرامی ماستەر خوێندکاران ئامادە     

بە ئامادەکاری بکەن بۆ خوێندنی دکتۆرا یان کارکردن لە دامەزراوە  بەرەوپێشبەرن بۆ ئەوەی دەست

ڵنیایی ناوەڕۆکی ئاڵوگۆڕەکە د. ەکان کە بتوانن کاری شیکاری و ناسینەوەی ماددە کیمیاویەکان بکەنیپیشەسازی

ئاستەکانی دەستگەیشتن بە کەرەستە  گەیشتن بە ،یەکان ویئەودەدات کە سەرەڕای ئاستبەرزیی پسپۆڕ

هاوبەش دەکەن بۆ خویندن لە دامەزرراوەکانی خوێندنی بااڵ  پڕۆگرامێکیتەکنەلۆجیەکان، خوێندکاران پەیڕەوی 

 .دا لە ناو یەکێتی ئەوروپا

 ەنجامە سەرەکیەکانی فێربوونئ

 :خوێندکاران کارامەیی سەرەکی بەدەست دێنن لە

 شیکارە کیمیاییەکان. 

 ە پێکهاتەییەکانخەسڵەت 

 وێناکردن و پێکهاتەی گەرد و گەردیلەکان 

 دیاریکردنی کاردانەوە خێراکان 

 کۆنتڕۆلی جۆری 

 ماددەکان 

 

 ێکی( بڕوانامەکەکۆڕس) بابەتێکی

 پێشکەوتوو لە کیمادا زانستی پێوانەکردنی خاسیەتەکانی ڕوناکی

 (Prof. XY) شتیگڕوناکی  تابەتمەندییەکانیزانستی پێوانەکردنی : ناونیشانی یەكە

 ASC 01-LI semester I: کۆدی یەکە

 کریدیت ٥:  ECTS کریدیتەکانی 

 بەکالۆریۆس لە کیمیا یان هاوتاکانی: پێشەکی پێداویستی

دێنن لە:  ر بەدەستخوێندکاران کارامەیی پەیوەندیدا  

 ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی 

 بڕیاردان لە پڕۆسەی بەڕێوەبردندا 

  زمانە بیانییەکان) پێشکەشکردنی پڕۆژەیەك بەزمانی

 ئینگلیزی بە نوسین و قسەکردن

  ئەنجامدانی توێژینەوەیەك بە هەردو شێوازی نێو دەوڵەتی

 و فرەکەلتوری.

 ئاڵوگۆڕی جیۆگڕافی 
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 هەگبەی پیشەیی دەرچووان لەگەڵ نمونەکان

ن لە دەتوانو ، کاردەکەن  دەرچووان لە کۆمپانیا و دامەزراوەکان، لە هەردو کەرتی گشتی و تایبەت     

 کۆمپانیا بچوك و مامناوەندەکان ببنە بەڕێوبەر و لێپرسراوی بەشەکان.

 بەدەستهێنانی خویندنی زیاتر

دەرچووانی خاوەن بڕوانامەی بەکالۆریۆسی پیشەیی شیاوی ئەوەن کە درێژە بەخویندنەکەیان بدەن     

 بەمەبەستی بەدەستهێنانی بڕوانامەی ماستەر..

 ەکانیجیهانی بازارەلە هەڵسوکەوت لەگەڵ کڕیارەکان 

 ئەنجامەکانی فێربوون:

  خوێندکارەکان دەتوانن   پێناسەی دەستەواژە و زاراوە تایبەتەکانی پەیوەندیدار بە هەڵسو کەوتی

 کڕیارەکان بکەن و بە شێوەی کرداری بەکاریان بینن.  

 نە بواریخوێندکارەکان دەتوانن شیکار و خوێندنەوە بۆ هەڵسوکەوتی کڕیارەکان بکەن و بیخە 

 .ان داجیبەجێکردن لە بازاڕی کریار

 کە کاریگەریی دەبێت لەسەر کڕیار بۆ بڕیاردان  ،خوێندکاران دەتوانن ئەو هۆکارانە باس بکەن

 لەسەر کڕینی کااڵیەك.

  جیاوازەکان و چاالکییە پێشکەوتووەکان هەڵبسەنگێنن لە بانگەشە خوێندکاران دەتوانن کاریگەریی

 . ەکانسەر هەڵسوکەوتی کڕیار

 نمونەی چوارەم

پێشکەوتوو لە کیمیا بۆ دەرچووانی خولی یەکەم و  (سپێکترۆسکۆپی)پێناسەی بڕوانامەی پڕۆگرامی 

 نجامەکانی فێربوون لە کۆڕسی ' ماس سپێکترۆسکۆپی' ئە

 هەگبەی بروانامەی پڕۆگرامەکە

ەرن و توانا و بەهرەکانیان بەرەوپێشبپڕۆگرامی ماستەر خوێندکاران ئامادەدەکات، بۆ ئەوەی ببنە کەسانی شارەزا  

توانن ەکان کە بیبە ئامادەکاری بکەن بۆ خوێندنی دکتۆرا یان کارکردن لە دامەزراوە پیشەسازی بۆ ئەوەی دەست

کاری شیکاری و ناسینەوەی ماددە کیمیاویەکان بکەن. ناوەڕۆکی ئاڵوگۆڕەکە دڵنیایی ئەودەدات کە سەرەڕای 

خوێندکاران پەیڕەوی  .گەیشتن بە ئاستەکانی دەستگەیشتن بە کەرەستە تەکنەلۆجیەکانەکان و یئاستبەرزیی پسپۆڕی

 .دادنی بااڵ لە ناو یەکێتی ئەوروپابۆ خویندن لە دامەزرراوەکانی خوێن ،هاوبەش دەکەن پڕۆگرامێکی

 نجامە سەرەکیەکانی فێربوونئە

 خوێندکاران کارامەیی سەرەکی بەدەست دێنن لە:

 شیکارە کیمیاییەکان. 

 خەسڵەتە پێکهاتەییەکان 

 وێناکردن و پێکهاتەی گەرد و گەردیلەکان 

 دیاریکردنی کاردانەوە خێراکان 

 کۆنتڕۆلی جۆری 

 ماددەکان 

 

 

 

 

 

ەیی پەیوەندیدار بەدەستدێنن لە: خوێندکاران کارام  

 ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی 

 بڕیاردان لە پڕۆسەی بەڕێوەبردندا 

  زمانە بیانییەکان) پێشکەشکردنی پڕۆژەیەك بەزمانی

 (ئینگلیزی بە نوسین و قسەکردن

  ئەنجامدانی توێژینەوەیەك بە هەردو شێوازی نێو دەوڵەتی

 و فرەکەلتوری.

 افیرئاڵوگۆڕی جیۆگ 
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 ( بڕوانامەکەوەرزێکی) بابەت

 ادایپێشکەوتوو لە کیم ڕوناکی تایبەتمەندییەکانیزانستی پێوانەکردنی 
 (Prof. XY) شتیگڕوناکی  کانیتایبەتمەنییەزانستی پێوانەکردنی : ناونیشانی یەكە

 ASC 01-LI semester I: کۆدی یەکە
 کریدیت ٥:  ECTS  یەکەکانی
 بەکالۆریۆس لە کیمیا یان هاوتاکانی: پێشەکی پێداویستی

 :کۆڕسەکە یپێناسە

کۆڕسەکە بەشەکانی گەردیلە و شەبەنگی گەورە و لەناویشیاندا پێشکەوتوترین ئامێری دروستکراو و تەکنیك      

بیردۆزەکان لەبەردەستن بۆ ناساندنی نمونە . شیوازی تێگەیشتن لە پڕۆسەی باڵوبونەوەی شەبەنگەکان و

ەکان، هەروەها الیەنە ئەرێنی و نەرێنیەکانی ئەم بیردۆزە لەبەرچاوگیراون، شێوازە جیاوازەکانی یشیکاری

دنی بەرنامە تازەکانی شیکارکر بنەماکانی کارکردنیان گفتوگۆی لەبارەوە کراوە،لەگەڵ شیکاریە ئاڵۆزەکان، 

نمونەی بەرنامەکانی تارماییە گەورەکان  لە بوارە جیاوازەکانی کیمیادا . داتاکان و شێوازەکانی پەیوەندی

 .نیشاندراون 

 :ئامانجەکان

 :لە ەی ئەم بەشە بریتیەکانئامانج

 سێندراونی بەکالۆریۆس ناکە لە کاتی خوێندن ،ەکانیدروستکردن و فراوانکردنی بنچینە بیردۆزی و ئامێری. 

 بەرەوپێشکردن و ڕەخساندنی بواری پێشبڕکێ و متمانە بەخۆبوونی خوێندکاران لە تارماییە گەورەکان. 

 کارکردن لەسەر ئامراز و شێوازی پێشکەوتوو لەگەڵ تارمایی گەورەدا. 

 دیاریکردنی ئامرازی گونجاو بۆ بەرنامەی تایبەت. 

 

 ئەنجامی فێربوون 

 :خوێندکارەکان دەتوانن ابەتەردنی ئەم بای تەواوکولەد

 بە شێوەیەکی تێگەیشتووانە گفتوگۆی ڕێگا بەردەستەکانی پێناسەکردنی نمونەکانی شەبەنگپێوی ئاڵۆز بکەن. 

 دیاریکردنی ڕێگاکانی بەئایۆنبوون و الیەنە ئەرینی و نەرێنیەکانی. 

 ە ئالۆزە بەردەستەکانیچاوخشاندنەوە بە ئامێرە شیکاری. 

 ردن دەربارەی بەکارهێنانی بەرنامەکان بۆ بەدەستهێنان و شیکارکردنی زانیاریەکانی شەبەنگی ئاڵۆزگفتوگۆک. 

  دیاریکردنی گونجاوترین ئامراز بۆ بەرنامە تایبەتەکان و پێناسەکردنی ڕادەی زیادبوون و سنوردانان لە

 .داتای بەدەستهاتوو

  رەکیبەشێوەی نوسراو و زا ،نجامی وێنە کێشراوەئلێکدانەوە و شیکارکردنی شەبەنگی ئاڵۆز و نیشاندانی. 

 کە شەبەنگی ئاڵۆز دەتوانێت زانیاری بایەخدار بخاتە بەردەست لە  ،ڕونکردنەوەی چۆنیەتی گریمانەکردن

 .بوارە جیاوازەکانی کیمیا و بنەما پەیوەندیدارەکان بۆ کەسانی دوور لە پسپۆڕیەکە

 

 :چاالکیەکانی فێرکردن و فێربوون

 کاتژمێر ٤٠: فتوگۆکانوانە و گ
 کاتژمێر ٩٠: کە تێیدا خوێندکار چەقی فێربوون بێت ،خوێندن

 کاتژمێر ١٣٠: تێکڕای کۆششی خوێندکار
 :ڕێگاکانی هەڵسەنگاندن

 (%١٠٠هەژمارکردنی )نوسراو و زارەکی : کردنی خوێندنوتاقیکردنەوەی تەوا 
 :سەرچاوە

Mass Spectromtry, Principles and Applications, E, de Hoffmann and V. Stro-bant, 
Wiley, Chichest, 2001. 
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 ئەنجامەکانی فێربوون: نمونەکان: ٥پاشکۆی 

 ئەنجامەکانی فێربوون ی نمونە

 دا بازاڕکردنی بەپێشبڕکێ لە شیکار: ١فێربوون ینجامئە

 

LO1.1 :اڵۆزدا بە پێی بیردۆزەکانی ڕێکخستنی بەرەوپێش بردنی شێوازەکانی بڕیاردان لە بەبازاڕکردنی ئ

 .پەیوەندی لەگەل کڕیارەکاندا

LO1.2 :دانلە بواری ڕاستەقینەی کاری کۆمپانیاکا ،کەڵکردنی سیستەمی بڕیارەکانی بەبازاڕکردنێت. 

LO1.3 :ەکان یدنی بابەتە پەیوەندیدارەکانی کاری کڕین و فرۆشتن و شیکارکردنی داتا و زانیاریکرشیکار

 .ی سەربەخۆیانەبەشیوەیەک

LO1.4 : ەریهونپەیڕەوکردنی الیەنی هونەری پاسادانکردنی زانیاریەکان بەکارهێنانی و چاالکانە بەشێوەی 

 .گونجاو بۆ بابەتە پەیوەندیدارەکان

LO1.5 :ەری نولە ه بەشێوەی چاالکانە خستنە بواری جێبەجێکردنی بیردۆزەکانی لێکۆڵینەوە بەگەڕخستنی

 .ە پەیوەندیدارەکانکردن و بابەتڕبەبازا

 .پێشبڕکێی توێژینەوە:  ٢فێربوون ینجامئە

LO2.1:  هەڵبژاردن و بەردەستخستنی ڕێگاکانی شیکارکردنی داتاکان و شێوازی سەرژمێریکردن بۆ دۆزینەوەی

 .گرفتە ئالۆزەکانی بواری بەبازاڕکردن

LO2.2 :ستی بەشێوەی پرسیاروەرگێڕانی گرفتە ئالۆزەکانی بواری بازاڕکردن بۆ توێژینەوەی زان. 

LO2.3 : ڕێگای لێکۆڵینەوە لە توێژینەوە باڵوکراوەکان )ئەوانەی کە لەسەر کێشە ئاڵۆزەکانی بە پەیڕەوکردنی

  لە الیەن کەسانی ترەوە. ،ناو جۆرناڵە نێودەوڵەتیە هەڵسەنگێندراوەکانی بازاڕکردن ئەنجام دراون( 

LO2.4 :دا ازاڕکردنبەب ەکانی بواریزانستیبە لێکۆڵینەوە  کانیانئەنجامەکانی توێژینەوە پشتڕاستکردنەوەی. 

LO2.5 :پێکهاتەی زانیاریی ئاڵۆز زیادکردنی. 

 ژیریهۆشیاری و  توانستی: ٣فێربوون  ینجامئە

LO3.1 : پێویست بۆ دروستکردنی چەندین  سۆفت وێرشارەزابوون لە چەندین شێوازی دروستکردنی بەرنامەو

 .بازاڕکردنداشێوازی ئاڵۆز لە بڕیاری بە

LO3.2 : بیرۆکەی یەکێك لە پێشبڕکێکان بۆ بەدەستهێنانی هەڵسوکەوتی کاریگەربەردەوامی فراوانکردنی. 

LO3.3 :ئەنجامەکانی گرفتە ئاڵۆزەکانی بەبازاڕکردن یسەربەخۆیانە پێشبینی کردنی. 

LO3.4 :ەی چارەسەرێکی یەکخستنی ڕوانینە جیاوازەکانی خاوەن سەرمایەکان و کۆکردنەوەیان لە شێو

 .بەبازاڕکردن

 .پێشبڕکێ بۆ هاوکاری و دروستکردنی پەیوەندی: 4 ئەنجامەکانی فێربوون

LO4.1 :ی نجامە پەیوەندیدارەکانی توێژینەوەئە یدەربارەبەشێوەیەکی زانستیانە  ئامادەکردنی ڕاپۆرتی دروست

 .بەبازاڕکردن

LO4.2 :ەن ئاستی والێهاتوو و خ دەستەیەکیکە  ،دەوڵەتیجێبەجێکردنی پڕۆژەیەکی بازرگانی ڕاستەقینەی نێو

 .جیاواز لە ئەزمووندا کاری تێدابکەن
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LO4.3 :دەربارەی بارودۆخە ئاڵۆزەکانی کڕین و فرۆشتن و  ،ڕاپۆڕتێکی پیشەییانەی نوسراو ئامادەکردنی

 .یانبۆ دۆزینەوەی چارەسەر

LO4.4 :ەوەی رفتەکانی کڕین و فرۆشتن و دۆزیندەربارەی گ ،ڕاپۆڕتێکی پیشەییانەی زارەکی پێشکەش کردنی

 .چارەسەر بۆیان

LO4.5 :لەگەڵ کەسە پێشکەوتوو و تازەکان دەربارەی چارەسەرکانی  ،ئەنجامدانی گفتوگۆ بەزمانی ئینگلیزی

 .کڕین و فرۆشتن

LO4.6 :بۆ پڕۆژەیەکی بازرگانی لە ژیانی ڕاستەقینەدا ،کەسیی ڕاستەقینەخۆتەرخانکردنی تاکە. 

 

 پێشبڕکێی کۆمەاڵیەتی: 5فێربوونسودەکانی 

LO5.1 :دا لە کۆکردنەوەی داتاکان ،سەندنە تازەکاننجامی گەشەئەستنی خیەک. 

LO5.2 :بۆ مەرجدارکردن و ئامانجەکانی بازرگانیکردن ،دانانی شێوازەکانی بڕیاردان. 

 

 



 
 

 

 حکومەتی هەرێمی کوردستان

 زانستی و توێژینەوەی وەزارەتی خوێندنی بااڵ

 زانکۆی ڕاپەڕین 

 
 

 

 ECTSڕێبەری بەکارهێنەری 

www.uor.edu.krd 
 

www.facebook.com/UoRofficial/ 

 

relations@uor.edu.krd 

info@uor.edu.krd 

  
 (+ 964) 772 3041313 

 (+ 964) 750 2659191 

 

 .عێراق، هەرێمی کوردستان، ڕانیە، شەقامی گشتی       

  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
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