دڵنيايی جۆری:
دڵنيايی جۆری ئێك ژ بابهتێن گرنگ بويه د پروسێسا گوهرينێن نوی يێن دبوارێ خواندنێ دا هاتينه
ئهنجامدان ودهێته هژمارتن وهك دهرئهنجام بۆ ههمی سيستهمێن خواندنێ كۆ ژێدهر وپێزانين دهێنه
تهرخانكرن ژبۆ پهيداكرن وپێشڤهبرنا كواليتێ،ههروهسا هەوڵدانە بو بلندکرنا ئاستێ چەوانییا خوێندنێ
کو پاپەندە ل سەر ئاپدەیتکرنا ماموستایان و راسپاردنا وان بو ئەنجامدانا سیمینارێن زانستی و ئینانە
پێشا بابەتێن نوی و زانستی ژ الیەکێ ڤە و ئاپدەیتکرن و ئالوگورکرنا زانیارییان ژ الیەکێ دیڤە کو
بێگومان ئەڤە ژی دێ رەنگڤەدان هەبیت ل سەر چەوانییا خوێندنێ و فێرکرنا قوتابییان ل پەیمانگەهێ
وپێشڤهبرنا ئاستێ مامۆستا وستافێ كارگێری زێدهباری رێكێن وانه گووتنێ وبلندكرنا ئاستێ
ڤهكولينێ ،وههمی كارێن دى يێن رێكخستى ڤهدگريت ئهوێن پالن بۆ هاتينه دانان ،بۆ نمونه ،سياسهت
وئيستراتيجی وچاالكی.

دامهزراندنا رێڤهبهريا دڵنيايی جۆری:
يهكا دڵنيايی جۆری هاتيه دامهزراندن ل پهيمانگهها تهكنيكى ئارارات يا تايبهت پالپشت ب فهرمانا
وهزارى ژماره  458لرۆژا . 2009-08-18
ئارمانج -1پهيداكرن وراگرتنا ئاستهكێ بهرز د ههمی بوارێن خواندنا بلند دا ،وهك بكارئينانا رێكێن نوی
يێن وانهگووتنێ لدويف رێنمايێن نوی ،دروستكرنا پهرتووكا وانێ بۆ قوتابيا ،بهرچاڤ
وهرگرتنا فيدباكا قوتابيا كو دهێته هژمارتن گرنگترين خاڵ د پرۆسێسا دڵنيايی جۆری دا.
 -2دياركرنا خاڵێن هێزێ والوازيێ ل پهيمانگههێ وهاريكاريا ڤى دهزگههى دكهت بۆ پێش
ئێخستنا ئاستێ پهروهرده وخواندنێ.
 -3ماموستايا هانددهت ب ڕييا زانست خوازييا بهردهوام بۆ بهرفرههكرن وپێش ئێخستنا چاالكيێن
زانستی وئهكاديمی زێدهباری دهستكهفتان دناڤ يان دهرڤهی دهزگههێن خواندنا بلند دا.
 -4پهيداكرنا باوهريێ ب بهايێ وێ باوهرنامێ ئهوا قهتابي ژ زانكۆ وپهيمانگههێن ههرێمێ
وهردگريت.
 -5دياركرنا وێ چهندێ كو جۆرێ فێركرنێ و وانه گووتنێ د زانكۆ وپهيمانگههێن ههرێمێ
دا دگههنه ئاستێ زانكۆيێن جيهانی.
 -6پشتگيريا قوتابيا د دهمێ خواندنا كورسی يان ساالنه دا.

 -7بهرێ خوهدان ،دويف چوون ،نڤيسينا راپوورتا ،سهرپهرشتی كرن و دهرئێخستنا بريارا و
دويف چوون ل دوور ناڤهرووكا وانێ و رێكێن وانه گووتنێ.
• پهيام
پهيداكرنا ژينگهههكێ كو جڤاك تێدا باوهريێ ب پهروهردێ وفێربۆنێ وڤهكولينا زانست دئينيت د
سيستهمێ خواندنا بلند دا ل ههرێما كوردستانێ .ئهڤ بهرنامه هاريكاريا سيستهمێ خواندنا بلند ل
كوردستانێ دكهت بگههيته ئاستهكێ بهرز وكار دكهت ژبۆ پێشئێخستنا ڤی ئاستی برێكهكێ كو
بگههيته ئاست وستاندهرێن جيهانی.
خالێن دئێنه ههلسهنگاندن ل سازيێن خواندنا بلند:
ديتن وپهيام وئارمانجا پهيمانگههێ.دانان وپێشئێخستنا پروگرامێن خواندنێ.وهرگرتنا قوتابيا.فيدباكا قوتابيا.ستافێ مامۆستايا.ژێدهرێن فێربوونێ.دويف چوونا بهرنامهی.شيانێن سهركێشی ورێڤهبرنێ.پێشئێخستنا بهردهوام.پێكهاتهيا دڵنيايی جۆری ل پهيمانگههێ:

ئهركێن جڤاتا دڵنيايی جۆری:
 -1ئهركێن رێڤهبهرێ دڵنيايی جۆری
• پاراستنا فايهلێن قوتابيا ل پهيمانگههێ
• رێڤهبرن وديف چوون وڤهكۆلينا ئهنجامێن بدهستڤه ئينای ل پشكان.
• پهيوهندی ورێكخستنا كاری دگهل ههلسهنگێنهرێ دهرهكی.
• وهرگرتنا ئيمزايا قوتابييان ل سهر بوچوونێن پهيمانگههێ پێش دهست بخوێندنا سااڵ
نوی بكهن.
 -2ئهركێن ئهندامێن دڵنايى جورى
• دروستكرنا پرهكێ بۆ پهيوهنديا د ناڤبهرا قهوتابی وكارگيريا بهشی.
• كاركرن بۆ تهرخانكرنا پهرتووكا وانێ بۆ قوتابيا
• دروستكرنا پهيوهنديێ دگهل قوتابيا وبهردهامی خواندنا ئيمێلێن قوتابيا
•

پالن دانان ورێكخستنا كاری وپهيوهندی كرن دگهل سهرۆك بهشی دا كو چ وانه نههێنه
پاش ئێخستن يان كانسل كرن

• رێكخستنا كاری بۆ ئهنجامدانا فيدباكێ قوتابی ل دور وانێن دهێنه گووتن بۆ قوتابيان.
 -3ئهركێن رێكخهرێ پشكێ
• درووستكرن وبلندكرنا راپوورتهكا ساالنه بۆ ليژنا دڵنيايی جۆری ل پهيمانگههێ ل
دوماهيكا ساال خواندنێ.
• ئامادهبوونا كومبوونێن رێڤهبهريا دڵنيايی جۆری ونڤيسينا تێبينی يا وكۆنڤيسا كومبۆنێ
• سهرپهرشتيا پرۆسێسا دڵنيايی جۆری فێركردن ل پشكێ وههمی قوناغێن وێ
• دوپاتكرنا بكارئينانا مامۆستايا بۆ رێكێن نوی د وانه گووتنێ دا
ئهركێن مامۆستاى يان وانهبێژان
• نڤيسينا تێبينی يا لدور بابهتێن وانێ وپێدانا دانهيهكێ بۆ رێكخهرى ژبۆ دانانا وێ
دناڤ پهرتووكا وانێ دا
• ئامادهكرنا وانێ بشێوهيهكێ زانستی وتێروتهسهل لدور بابهتێن پهيوهندی دار
ودهولهمهندكرنا ڤێ وانێ ب نويترين زانستێت بهردهم دگهل وێنا

•

پێشكێش كرنا كورتيهكێ لدور بابهتی برێكا بكارئينانا بهرنامێ پاوهرپۆينتی.
ههروهسا پێدانا دانهيكێ ژ ساليدێن چاپكری بۆ قوتابيا پێش يان پاش دهمێ وانێ.

• دروستكرنا دوو نموونێن پرسيارا دگهل بهرسڤێن نموونهيی ول دوماهيا وهرزێ
خواندنێ يان ساال خواندێ ،ليژنا ئهزموونا دێ ئێك ژ ههر دوو نموونێن پرسيارا
ههلبژێريت.
• پێشكێش كرنا شيرهتێ بۆ قوتابيا لدور خۆ ئامادهكرنێ بۆ ئهزموونا وبهرسڤ دانێ.
بۆ نموونه" ،پرسيارێ دوو جاران بخوينه ،باش هزرێ د بهرسڤا خۆدا بكه ،پالن
دانان بۆ بهرسڤێ ل سهر الپهرهكێ جوداة ،پێتڤی يه بهرسڤێ دهسپێك وناڤهروك
ودوماهيك ههبيت
•

دابينكرنا خولێن تايبهت د وهرزێ هاڤينێ دا وهك (وورد ،ئێكسل ،پاوهرپۆينت
ودداتاشۆ)

• دانانا نموونێن پرسيار وبهرسڤا د ناڤ پهرتووكا وانێ دا وشرۆڤكرنا پرسيارا
دماوێ وهرز يان ساال خواندنێ دا .دڤێت پرسيار بڤی شێوهی بن  ،دوو پرسيارێن
ئينشائی ،پێنج ژ جوره پرسيارێن قوتابی بهرسڤێ د ههلبژێريت.
ههلسهنگێنهرێ دهرهكی:
ل دووماهيا سال خواندنێ چهندين بابهت دهێنه ههلبژارتن ژ اليێ ههرپشكهكێڤه ڤه بۆ
ههلسهنگاندنا دهرهكی .ههلسهنگێنهرێ دهرهكی دهێته داخوازكرن برێكا داخوازنامهكا فهرمی ژ
اليێ پهيمانگههێ ڤه ژبۆ بهراوردكرنا كارێ مامۆستای ،پێدانا نومرا وشيانێن قوتابيا.
پێتڤی يه ههلسهنگێنهرێ دهرهكی:
• پال هاريكارێ پرۆفيسۆرى ههبيت وباشترپال بلندتر بيت.
• پێتڤی يه د بوارێ بسپووريا خودا مامۆستايهكێ ئهكتيڤ وشارهزا وخودان ئهزموون بيت .
• نه يێ بهشدار بيت د گوتنا وێ وانێ دا يان دانانا بابهتێن وێ.
رۆلێ ههلسهنگێنهرێ دهرهكی
 -1بهراوردكرنا پالنا وانێ و ئهو بابهتێن د ناڤ بهرنامێ ڤێ وانێ دا.

 -2بهراوردكرنا ئهزموونا ،پێتڤی يه رێ بۆ بێته دان بۆ ديتنا پهرتووكێن بهرسڤا پشتی دهێنه
نومره كرن .پشتی ديتنا سێ نموونا ژ بهرسڤا خودان نومرێن بلند ،سێ نموونا ژ بهرسڤا
خودان نومرێن ناڤنجی وسێ نموونا ژ بهرسڤا خودان نومرێن الواز ،ههلسهنگێنهر دێ
بريارێ دهت كو پهرتووكا بهرسڤا ب شێوهكێ دروست هاتيه نومره كرن يان نه .
 -3بهراوردكرنا فيدباكێ قوتابی.
 -4پێدانا پێشنيار وچهندين پرسيارا بۆ مامۆستای دا بهرسڤێ ل سهر بدهت دگهل دياركرنا
ئهگهرا بۆ وان بهرسڤا.
مافێن قوتابيا
 -1قوتابی مافێ ههی پهرتووكا وانێ پێشوهخت وهربگريت.
 -2ل دووماهيا وهرزى يان ساال خواندنێ ،قوتابی مافێ بهراوردكرنا ههر وانهكێ يێ ههی
بشێوهكێ جودا ل دويف ستاندهرێن دياركری.
 -3قوتابی مافێ بهراوردكرنا ئهزموونا يێ ههی ب شێوهكێ پراكتيكی.
ئهركێن قوتابی
ل دهسپێكا ساال خواندنێ دهمێ قوتابی دهێته وهرگرتن پێتڤييه ل سهر قوتابی:
 -1پێگيريێ ب رێنمايێن پهيمانگههێ بكهت.
 -2پێگيری ب وێ سوزنامێ بكهت ئهوا ل سهر ئيمزا كرى دهمێ هاتيه وهرگرتن.
 -3فيدباكی بۆ مامۆستا وبابهتێن خواندنێ ئهنجام بدهت.
 -4ئهركهكێ نيشتمانی و ئهكاديمی يه قوتابی ل ئاستێ بهرپرسياری يێ بيت د رهفتارێن
خۆدا.
 -5يێ ئاماده بيت ل هولێن خواندنێ وههر قوتابيهكێ رێژا نهئامادهبوونا وی بێ ئهگهر %10
بيت يان ب ئهگهر  %15بيت بۆ ههر وانهكێ:
ماف نامينيت بۆ ئهنجامدانا فيدباكا قوتابی بۆ ڤێ وانێ.ماف نامينيت بۆ ئهنجامدانا ئهزموونا دوماهيێ و دێ هێته هژمارتن نهسهركهفتى د ڤێوانێ دا ودێ چيته دهورێ دووێ.

ههر قوتابيهكێ رێژا نهئامادهبوونا وی بێ ئهگهر دهرباز بيت ژ  %15يان ب ئهگهر ژ  %20بۆ
گشت وانێن خواندنێ ،ڤی قوتابی ماف نامينيت بۆ ئهنجامدانا ئهزموونێ دوماهيێ و دێ هيته
هژمارتن نهسهركهفتى د وێ ساال خواندنێ دا.
ههگبهيا مامۆستايان وپرۆسێسا ههلسهنگاندنا ساالنه
پێناسه و پێكهاته :
ئارمانجا سهرهكی يا دروستكرنا ههگبهيا مامۆستاى هاندانا مامۆستای بۆ خزمهتهكا باشتر د
بوارێ فێركردنێ دا وبلندكرنا ئاستێ كواليتىێ و ههلسهنگاندنا شيان وچاالكيێت وى ژبۆ پاراستن
وبلندكرنا رۆلی وی يێ بهرچاڤ و ههر وهسا هاريكاريا مامۆستای بۆ دهستنيشانكرنا خاڵين بهێز
والواز وديتنا رێكێن چارهكرنێ ونههێالنا كێماسيا .ههلسهنگاندنا ههگبهيا مامۆستاى پشكهكه ژ
بهرنامێ دڵنيايی جۆری ووتمام كهرهكه بۆ پرۆسێسا زانستيخوازيا بهردهوام و فيدباكا قوتابيا.
ههگبهيا مامۆستاى پێك دهێت ژ سهرجهم پێزانين وباوهرنامێن چاالكيێن ئهكاديمی وشيانێن
زانستی وداهێنان يێن هاتينه ئهنجامدان ژ اليێ مامۆستای بۆ دهمێ سالهكا خواندنێ ،دبيت پێزانين
و بهلگه بشێوهيهكی ئهلكترونی يان چاپكری بێنه پێشكێش كرن و پێك دهێت ژ:
 ژيانناما مامۆستای )(CV كورتيهك ل دور پرۆفايلی مامۆستاى. باكگراوندێ زانستی يێ مامۆستای وكورتيهك لدور بوارێ بسپۆريێ.بوچوونێت مامۆستای لدور ميكانيزم و چهوانيا بلندكرنا ئاستێ كواليتيا خواندن وفيركردنێدبوارێ بسپوريا وی دا.
 كورتيهك لدور كۆرس وبابهتێن بۆ قوتابيا پێشكێش دكهت د بوارێ بسپوريا خۆدا . ژمارا قوتابيێن وان پۆلێن مامۆستا وانهيا بۆ پێشكێش دكهت. خشتهيا بابهتان ،ناڤ ونيشان ،مێژوو ودهمژمێرێت وانهيا. جۆری ئهزمونا ،پرسيار وبهرسڤێت نموونهيی وچهوانيا دابهشكرنا نمرا . داهێنان د وانهگووتنێ دا وئاسانكرنا پرۆسێسا فێربوونێ و پێش ئێخستنا پروگرامێن خواندنێ. بهشداربوون د شێوێن جياواز دا سهبارهت وانگووتنێ :وانێن كالسيكی ،سهرپهرشتيا سمينارێنقوتابيا ،بوچونێت رهخنه گرانه و گفتوگۆيێت ئهكاديمی به بهلگهنامه.
 -راپۆرتا ههلسهنگێنهرێ دهرهكی سهبارهت كۆرسێ مامۆستاى.

 بوارێ ڤهكولينێ :ل سهر چهند ڤهكولينا كار دكهت وچهند ئهنجام داينه و چ ڤهكولين داهێنانتێدايه .
 بهالڤوكێت زانستی وپهرتووكێت چاپكری و وهرگێرای . سهرپهرشتيا نامێن ماستهر و دكتورا و بهشداربوون د ليژنێت گهنگهشه كرنێ دا. بهشداربوونا چاالك د كونفرانس و ووركشۆپێن ئهكاديمی وسمينارا دا به بهلگهنامه . چاالكيێن دی وهك ئهندامهتی د ليژنێن زانستی يان كارگيری دا ،كۆنووس وبهلگهنامێتبهشداربوونێ .
چاالكيێت مامۆستای دهرڤهی پهيمانگههێ بۆ نموونه دگهل رێكخراوێت پيشهيی و خێرخوازی،راگههاندن ورۆژنامهڤانی....تد.
ههر چاالكييهك و دۆكيومێنت مامۆستا بزانيت دێ هيته هژمارتن.پاداشت و سوپاسنامه.ميكانزما ههلسهنگاندنێ:
كۆمكرن و دروستكرنا پێزانين وبهلگهناما د فولدهرێكی تايبهت دا ئهركێ مامۆستايه ،و پێتڤی يه
مامۆستا بهری دوماهيا ههيڤا نيسانێ ههگبهی خۆ پێشكێش بكهت بۆ رێكخهرێ پشكێ كو برێكهكا
نهێنی وب ئيمزا پێشكێش بكهت بۆ ئهندامێت ليژنا ههلسهنگاندنێ ژبۆ هندێ كو ههر ئهندامهك ب
شێوهكێ نهێنی فورمێ ههلسهنگاندنێ پر بكهت .بهرامبهر ههر برگهيهك ب شێوهيهكی بابهتانه و
لدويف بهلگهناما پال ( ١تا  )5پێ ی بدهت.
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سهرنهكهفتی
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رێكخهرپشكێ دێ رابيت ب كومكرنا ههلسهنگاندنێت سهرهكی ود ئهنجامدا دێ فورما دوماهيێ
ئامادهكهت كو بريتيه ژ رێژا ئاستێن سهرهكی بۆ ههر برگهيهكێ وكورتيهك لدور تێبينيا .فورمێن
سهرهكی دگهل فورما دوماهيێ دگهل ههگبهيا مامۆستاى دێ ئێنه پاراستن ژ اليێ رێكخهرێ پشكێ
ڤه.

ليژنا ههلسهنگاندنا ههگبهيا مامۆستاى
ليژنا ههلسهنگاندنا ههگبهيا مامۆستاى ژ ئهندامێت ل خوارێ پێك دهێت:
 -1سهرۆك بهش (سهرۆكێ ليژنێ) .دهمێ ههلسهنگاندنا ههگبهی سهرۆكێ بهشی يان
راگرێ پهيمانگههێ  ،پێتڤييه سهرۆكێ ليژنێ خودان پلهيهكا بلندتر بيت ژ سهرۆكێ
بهشی.
 -2رێكخهرێ بهشی
 -3ئهندامهكێ ليژنا دڵنيايی جۆری ل پهيمانگههێ
 -4رێڤهبهرێ هۆبا زانستی و خواندنا بلند ل سهر ئاستێ پهيمانگههێ.
 -5مامۆستايهكێ خودان ئهزمون مهرج نينه مامۆستا ژ ههمان پشك يان ههمان بوارێ
خواندنێ بيت ،لێ باشتره .پێتڤی يه پلهيا مامۆستايێ ههلسهنگێنهر بلندتر بيت ژ
پلهيا مامۆستايێ دهێته ههلسهنگاندن يان وهكی وێ بيت.
تێبينی :مامۆستايێ د هێته ههلسهنگاندن ئامادهی كومبونێت ليژنێ نابيت
پشتی بدوماهيك ئينانا پرۆسێسا ههلسهنگاندنێ و بهرامبهر ههلسهنگاندنی ههگبهی ههرمامۆستايهكێ ،دهمژمێرهك دێ هێته هژمارتن وهك چاالكی بۆ ههر ئهندامهكێ ليژنێ بۆ بهرنامێ
زانستيخوازی بهردهوام .كۆيێ دهمژمێرێت هژمارتی نابيت ژ چوار ( )4دهمژمێرا بوريت.
جڤاتا پهيمانگههێ:
ساالنه پێش ئاههنگا دهرچوونێ وب ئامادهبوونا رێڤبهرێ دڵنيايی جۆری ،پێداچوونێ ل سهر
كونووسێت كومبوونا دكهت يێن ههمی پشكا وباشترين مامۆستا سهر ئاستێ پهيمانگههێ
دهستنيشان دكهت ژبۆ هندێ بێته راگههاندن ل ئاههنگا دهرچوونێ .ههروهسا دڤێ كومبوونێ دا،
دان وستاندن دهێنه كرن ل دور ژماره وكێشه وكواليتی يا مامۆستايان.
وهكی بهرنامێ دڵنيايی جۆری فێركردن وزانستيخوازی بهردهوام ،پێتڤی يه ميكانيزمهك بێته دانان
بۆ پاراستنا دهرئهنجام وفۆرمێت دوماهيێ يێت ههلسهنگاندنا ههگبهی مامۆستای بۆ ماوێ دوو
ساال.

مافێ مامۆستايێ دهێته ههلسهنگاندن
ئهو مامۆستايێ دهێته ههلسهنگاندن ماف نينه دهست كاريێ د پرۆسێسا ههلسهنگاندنێ دا بكهت يان
پرسيارا بوچوونێت ليژنا ههلسهنگاندنێ بكهت يان گلهيی لێ بكهت.
مامۆستای مافێ ههی چاڤپێكهتنێ دگهل سهرۆكێ بهشی بكهت ژبۆ باسكرنا پێزانين وبهلگهيا
ودياركرنا ئاستێ هاتيه توماركرن بێ كو دهستكاری ل سهر بريارا وتێبينی يا بكهت يان
بگوهريت .مهرهم ژ چاڤپێكهتنێ بتنێ لێك تێگههشتن و رونكرنه.
ههروهسا مامۆستای مافێ ههی داخوازا پێداچوونا دهرئهنجاما بكهت ،پێتڤی يه مامۆستا داخوازيهكا
فهرمی پێشكێشی ئهنجومهنێ پهيمانگههێ بكهت ژبۆ وێ چهندێ كو ليژنهكا ههلسهنگاندنێ ل
بهشهكێ دی ههگبهی ئهو مامۆستا ب ههلسهنگينيت .

