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 دەستپ�ک
ی با�ی ئھوروپا و ج�بھج�کردنی ئھم پرۆسھیھ کارئاسانکاریھ  پرۆسھی بۆلۆنیا ئامانجی یھکخستنی خو�ندنھ لھ کھرتی خو�ندن

ھھموان ل� ی سوودمھند بن و , بۆ ئا�وگۆڕی خو�ندکار و ستاف بۆ ئھوەى خو�ندنى با� زیاتر بھردەست ب�ت بۆ ھھموان
 لھ و�تانی دەرەوە جگھ لھوە پرۆسھی بۆ�ۆنیا د�نیاکردنھوەیھ لھ داننان بھ ب�وانامھ و ماوەى خو�ندن. ک�برک�ش زیاتر بب�ت

ھھروەھا حج�بھج�کردنى سھستھم�کی د�نیایی جۆری . بھتایبھتی ئھو خو�ندکارانھى کھ کۆرس�ک لھ زانکۆیھکی دیکھ دەخو�نن
.بۆ بھھ�زترکردنى د�نیایی جۆری و پھیوەست کردنى وانھگوتنھوە و ف�ربوون  

 
�گھشتن لھ ن�وان و�تاندا سھبارەت بھ ڕیفۆرم و پرۆسھی بۆلۆنیا وەک سھکۆیھک وایھ بۆ دیالۆگ و گفتوگۆ و ل�کتر ت

چاکسازی کردن و ئھو پرسیارانھى کھ پھیوەستن بھ لھ سوودوەرگرتن لھ پرینسیپھکانى ئھکادیمی بۆ نمونھ سھربھخۆیی 
.زانکۆکان و بھشداری زیاتر خو�ندکاران لھ سھرجھم کایھکاندا  

 
لھ ڕیفۆرم و چاکسازی لھ کھرتی خو�ندنی با� لھ ھھر�می کوردستانی وەزارەتى خو�ندنی با�و تو�ژینھوەى زانستی بھرپرسھ 

ئھم ڕیفۆرم و چاکسازیھ سوودوەرگرتنھ لھ بیرۆکھکانى پرۆسھی بۆلۆنیا و ج�بھج�کردنیان بھ ش�وەیھکی پراکتیکی بۆ . ع��اقدا
.ئھوەى پھیوەندی زانکۆکانی کوردستان بھھ�زتر ب�ت لھگھڵ زانکۆکانی یھک�تی ئھوروپا  

 
 لھ چوارچ�وەی پ�ۆژەی ئیراسموس ج�بھج� دەکر�ت بۆ بونیاتنانى م موکھ یان کۆرسی چ�ی کراوەیھی سھرھ��نھئھ

لھ پ�ۆژەی ئھپرایز تایبھت بھ حکوم�انی و شھفافیھت و پرۆسھی چاکسازی نمونھیی لھ ) 2کھى (تواناکانی خو�ندنی با� 
.کوردستانی ع��اقدا  

 
ھ دابینکردنى چھند مۆد�ل�کی جیاوازی ڕاھ�نانھ دەربارەى ھھند�ک تھوەری دیاریکراو ی مووکسامانجھ گشتیھکانى ئھم کۆرئ

نھى کھ پ�ویستن ھھروەھا دابینکردنى ئھو ڕاھ�نا. دستانتایبھت بھ پ�ناسھ و ج�بھج�کردنی پرۆسھی بۆلۆنیا لھ زانکۆکانی کور
ئھمھش . رتی خو�ندنى با�ی ھھر�می کوردستانبۆ باشترکردنى حکوم�انی زانکۆکان و ج�بھج�کردنی پرۆسھی بۆلۆنیا لھ کھ

.دەب�ت بھ بنھمایھک بۆ پ�ناسھکردنى پالنی ستراتیژی دامھزراوە بھشداربووەکان  
 

ئھنجامى ف�ربوون , دیزاینکردنى پرۆگرامی خو�ندن,یتھوەرە سھرەکیھکان تایبھت بھم کۆرسی مووکھ تایبھتھ بھ حکوم�ان
,  و سیستھمى گواستنھوەى کر�دیت سیستھمى ئھوروپی)ستودینت ۆرکلھود(خو�ندکار کاتژم�ری کارکردنى ) ل�رنین ئاوتکھم(

.و د�نیایی جۆری ناوخۆیی و دەرەکى زانکۆکان, گۆڕی ف�ربوون ل�رینینگ مۆبیلیتیئا�و, داننان بھ کر�دیت  
کۆی مورسیا لھ ئیسپانیا  زان- 4لھ چوارچ�وەى ۆرک پاک�جى , ھھموو زانکۆ ھاوبھشھکانى ئھوروپا کھ بھشدارن لھم پ�ۆژەیھدا

بھشدار دەبن لھ بھڕ�وەبردنی ئھم , وەک زانکۆی ج�بھج�کار و زانکۆی زاخۆ وەک زانکۆی ھاریکاری ئھم ۆرکپاک�جھ
دەکھن ) مووک (اری سوود وەرگرتن لھ کۆرسی چ�ی کراوەى سھرھ��ئھوانیش باس لھ ئھزمونى خۆیان لھبو. ۆرکپاک�جھ

و مھعریفھ و زانین و دابین کردنى پیاچوونھوەیھکى گشتی دەربارەی ) گود پراکتیس(ھھروەھا ئھزمونى مومارەسھی باش 
.پرینسیپلھ سھرەکیھکانى پرۆسھی بۆلۆنیا وەک چۆن لھ الیھن دامھزراوەکانى خو�ندنی با�وە ج�بھج� دەکر�ت  

 
کردنی کاریگھری شن  دەب�تھ ھۆی دەو�ھمھندکردن و فرەچھانھ)مووک (ئھم کۆرسی چ�ی کراوەی سھرھ��, جگھلھوەش

ھ�نانھى دواتر بۆ ئھو ئھکادیمی و کارمھندە کارگ��یانھى ھرەستھیھکی وانھگوتنھوە بۆ ئھو ڕاھ�نان چونکھ بھکارد�ت وەک کڕا
ھھروەھا لھھھمان کاتدا زیاتر سوود دەگھیھن�ت بھ ستافی .  کھ بھشداری خولی مووکھکھ دەکھن لھ زانکۆکانی کوردستاندا

.لھ ھھر�می کوردستانن�ودەو�ھتی زانکۆکان   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ڕاھ�نراوان
لھ ھھنگاوى یھکھمدا ئھم کۆرسھ گھورە کراوەیھی ئۆنالین تھنھا تایبھت دەب�ت بھ ستافی ئیداری و ئھکادیمی زانکۆ 

بھتایبھتی ئھم ستافانھى کھ بھشدارن لھ حکوم�انی و دل�نیایی جۆری و ج�بھج�کردنى . بھشداربوەکانی ئھم پ�ۆژەیھ
.ۆلۆنیا لھ زانکۆکھیانپرۆسھی ب  

ھھموو بابھتھکانى ڕاھ�نانھکانی ئھم کۆرسھ وەردەگ�ردر�ت بۆ زمانى کوردی و وەک , لھھھنگاوى دووەمدا
کھرەستھیھکی ڕاھ�نان بھکاردەھ�نر�ت لھالیھن ھھموو ستافی ئھکادیمی و ئیداری زانکۆ بھشداربووەکانى پ�ۆژەی 

.ئھپ�ایز  
لھالیھن زانکۆکانی دیکھى کوردستانھوە  انھ )مووک( کراوەی سھرھ�� کۆرسی چ�یئھم , لھھھنگاوى س�یھمدا

.بھکاردەھ�نر�ت و ئامانجھکھش ئھوەیھ کھ زۆرترین ئھکادیمی سوودمھند بن  
 

)لھھھر زانکۆیھکی بھشدار(بھشداربوانى کۆرسی مووک   
ھرۆکی زانکۆ بۆ یاریدەدەری زانستی و خو�ندنی با� و یاریدەدەری س( دوو یاریدەدەری سھرۆکی زانکۆ -

).کاروباری خو�ندکاران  
)دوو کارمھند+ بھڕ�وەبھر ( بھشداربوو لھ د�نیایی جۆری و گھشھپ�دانی پرۆگرام 3 -  
یان سھرۆکی پھیوەندیھکان یان ھھر کارمھند�کی دیکھ لھ ( یھک بھشدار بوو لھ پھیوەندیھ ن�ودەو�ھتیھکان 1 -

)س پلھسپھیوەندیھکان کھ کاربکات لھ پرۆگرامی ئیراسمو  
)دوو ئھندام+ سھرۆک ( بھشداربوو لھ کۆمیتھى پرۆسھی بۆلۆنیا 3 -  
  ڕاگری کۆل�ژ�ک کھ بھشدارە لھ ج�بھج�کردنى پرۆسھی بۆلۆنیا1 -
 یھک ئھندامی لیژنھی زانستی ھھر 1 سھرۆک بھش کھ بھشدارن لھ ج�بھج�کردنی پرۆسھی بۆلۆنیا یان 3 -

)وانھب�ژ�کی پ�شکھوتوو(بھش�ک  
 

نی و پالندانانی ی مووک بکھن کھ تایبھتھ بھ حکوم�اا سھرۆکی زانکۆکان دەتوانن بھشداری یھکھم کۆرس ھھروەھ-
.بھ�م ئھوان ناچار نین کھ بھشداری ھھموو کۆرسھکانی مووک بکھن, ستراتیژی  

 
,  بھشداربوو دەتوانن بھشداری ئھم کۆرسی مووکھ ببن لھ بھشی د�نیایی جۆری10سھبارەت بھ وەزارەت 

.ھج�کردنی پرۆسھی بۆلۆنیا و پالندانانی ستراتیژی و حکوم�انی لھ وەزارەتج�ب  
 

 کھى؟
ئھم .  کۆتایی د�ت2022 دەست پ�دەکات و لھ کۆتایی شوباتى 2022 ى کانونى دووەمى 10ھھموو ڕاھ�نانھکھ لھ 

ردن ھھیھ لھ  کاتژم�ری کارک4 مۆدیول و پ�ویستی بھ 6کۆرسی مووکھ وەھا دیزاین کراوە کھ پ�ک ھاتووە لھ 
.ھھفتھیھکدا  

 
 خشتھی کارەکان

).جگھ لھ دانیشتنی سھرەتایی ناساندن و دانیشتنھکانى ئۆنالین( ڕۆژی س� شھممھ -  
  نیوەڕۆ12:00: کاتى کوردی -
  بھیانی10:00کاتژم�ر : زانکۆی پیزا و ئۆسلۆ و مورسیا -
  بھیانی09:00کاتژم�ر :  زانکۆی ئیفۆریا -
 
 
 
 

 



 خولھک ڕوونکردنھوەى مادە 25+  خولھک ناساندن و پ�شکھشکردن 20( یھک کاتژم�ر 1شتن�کی ئۆنالین  ماوەى ھھر دانی- 
) خولھک پرسیار و وە�م15+ و کھرەستھکان و چاالکی و ھھ�سھندگاندن   

 
 ڕۆژ مۆدیول زانکۆی بھشداربوو

ھھموو + زانکۆ ئھوروپیھکان+ یونیم�د
 زانکۆ کوردیھ بھشداربووەکان

کۆرسی مووکپ�شھکى گشتى  2022 ى دیسھمبھری 21چوارشھممھ    

1مۆدیولی  زانکۆی ئیفۆریای پورتوگال  ى کانونى دووەمى 10س� شھممھ  
2023 

2مۆدیولی  زانکۆی پیزای ئیتالی  ى کانونى دووەمى 24س� شھممھ  
2023 

3مۆدیولی  زانکۆی مورسیای ئیسپانی  ى کانونى دووەمى 31س� شھممھ  
2023 

 1بووە کوردیھکان بھشدار( گروپ 3
 2(کاتژم�ر بۆ ھھر بھشداربوویھک 

)زانکۆی ئھوروپی بۆ ھھر گروپ�ک  

دەربارەی ) سھرھ��(گفتوگۆی ئۆنالین 
  مۆدیولی یھکھم3

2033 ى شوباتى 2پ�نج شھممھ   
 کاتى 12:00 بۆ 09:00لھ کاتژم�ر 

 ئھوروپا
4مۆدیلوی  زانکۆی پیزای ئیتالی 2023 ی شوباتى 7س� شھممھ    

ی ئۆسلۆی نھرویجیزانکۆ 5مۆدیولی   2023 ى شوباتى 14س� شھمم    
6مۆدیولی  زانکۆی مورسیای ئیسپانی 2023 ى شوباتى 21س� شھممھ    

 1بھشداربووە کوردیھکان ( گروپ 3
 2(کاتژم�ر بۆ ھھر بھشداربوویھک 

)زانکۆی ئھوروپی بۆ ھھر گروپ�ک  

دەربارەی ) سھرھ��(گفتوگۆی ئۆنالین 
  مۆدیولی کۆتایی4

2023 ى شوباتى 24پ�نج شھمھ   
 بھ کاتى 12:30 بۆ 09:00کاتژم�ر 

 ئھوروپا
 

 لھ کوێ؟
ھھر مۆدیول�ک دانیشتن�کی تایبھتی ھھیھ کھ بھ . کۆرسھکان لھ ڕ�گھى پالتفۆرمی مووک لھالیھن یونیم�دەوە پ�شکھش دەکر�ت

.دواتر زانیاری زیاتر دەدر�ت بھبھشداربوان. زووم ئھنجام دەدر�ت  
http://learn.uni-med.net/. 

 
 زمانى کۆرسھکھکان

لھھھنگاوى دواتردا ھھند�ک لھ . پ�ویستھ بھشداربوان ئینگلیزی بزانن. ھھموو کۆرسی مووکھکان بھ زمانى ئینگلیزی دەب�ت
کھرەستھ و مھوادەکانى کۆرسی مووک دەکر�ن بھ کوردی و وەک کھرەستھى ڕاھ�نان سوودى ل�وەردەگیر�ت بۆ ھھموو 

.می و کارگ�ری زانکۆکان کھ بھشدارن لھم پ�ۆژەیھداستافی ئھکادی  
 

 ئامانج
دابینکردنى مۆدیولی ڕاھ�نانھ دەربارەى ھھند�ک تھوەری دیاریکراو تایبھت بھ کۆرسی چ�ی کراوەی سھرھ��نھ ئامانج لھم 

و پالندانانى ھھروەھا تھوەری حکوم�انی . پ�ناسھ و ج�بھج�کردنى پرۆسھى بۆلۆنیا لھ زانکۆ کوردیھ بھشداربووەکان
 و ۆرک 3ئھم کۆرسی مووکھ تھواوکھرى چاالکی بونیاتنانى تواناکانھ لھ ۆرکپاک�جی . ستراتیژی و د�نیایی جۆری زانکۆکان

. ى پ�ۆژەی ئھپرایز4پاک�جی   
 
 
 
 
 
 

  
 



:مۆدیوالنھ ئھم تھوەرانھ لھ خۆ دەگر�تئامانجى تایبھتی ئھم کۆرس و  
 

  لھ زانکۆکانی ئھوروپادا شارەزابوون بھ ڕ�وشو�نی حکوم�انی- 
.لھ پرۆگرامھکانى خو�ندندا) ل�رنین ئاوتکھم( ناساندنى چوارچ�وەی ب�وانامھى ئھوروپی و پ�ناسھکردنى ئھنجامى ف�ربوون -   
. خۆگونجاندن لھ گھڵ پرۆگرامی خو�ندنی ڕاستھقیھ لھ سیستھمى گواستنھوەی کر�دتی زانکۆ ئھوروپیھکان-   
).ئى ئ�س جى( ناوخۆیی و دەرەکی بھپ� ی ستانداردە ئھوروپیھکان و ڕ�بھری د�نیایی جۆری ج�بھج�کردنی د�نیایی جۆری -   
 داڕشتنى ڕ�وشو�ن بۆ ھاندانى ئا�وگۆڕی ن�ودەو�ھتی لھ زانکۆکانی کوردستان و بھش�وەیھکى دروست دان بھ کر�دیتدا - 

.بنر�ت  
 

 میتۆدی وانھگوتنھوە و ھھ�سھندگاندن
 

.  میتۆدۆلۆجی بل�ندید دیزاین کراوە و ئھم چاالکیانھ لھ خۆدەگر�ت و یھک ھھفتھ دەخایھن�تھھر یھکھ لھ مۆدیولھکان بھ
ھھرەیھکھ لھ مۆدیولھکان نمونھى واقیعی دەخاتھ ڕوو وە کھیس ستھدی تایبھتی ھھیھ ئھویش چاالکی پراکتیکی لھخۆ دەگر�ت 

:بھم جۆرە  
 

  کۆرسی مووکدەربارەى) سھرھ��( بھخ�رھاتن و پ�شکھشکردنى ئۆنالین. 1
)ھھفتھى یھک جار(چھند و�بینار�کی ڕاھ�نان  خولی: وانھى سنکرۆنھس . 2  
کھرەستھى زیاتر بۆ بھشداربوان دابین ) چاالکیھکان و خو�ندنھوە و فیدیۆ و لینکی و�ب پھیج و ھتد(کھرەستھى تھواوکاری . 3

, پاوەرپۆینتى پ�شکھشکردنھکان, ۆ ڕأو�ژکاریلیستى چھند سھرچاوەیھکی پ�شنیارکراو ب, دەکر�ت وەک خو�ندنھوەى زیاتر
کھرەستھکانى , کھرەستھی بھسوودی پ�ۆژەکانى دیکھ, ڕأھ�نھری ئھوروپی, کھرەستھکانى ڕأھ�نانی زانکۆ ئھوروپیھکان

تھنھا ئاگاداریان دەکھینھوە , ئۆنالین دەکر�ت بھکارب�ن لھالیھن زانکۆ کوردیھکانھوە ھھر کات ویستیان سوودى ل� وەربگرن
ھھریھکھ لھ زانکۆ ئھوروپیھکان وەک پ�ویست بھشدار دەبن لھ زیاتر دەو�ھمھند کردنی . کھی ئھو کھرەستانھ ئھپلھود دەکر�ت

.بابھتھکھ  
ھھروەھا بۆ ھھر کۆرس�ک . ڕاپرسی ھھ�سھندگاندن لھ کۆتایی ھھریھک لھ مۆدیلھکان بھردەست دەب�ت :ھھ�سھندگاندن.4

ئھوەى د�نیابینھوە لھ کوالیتی جۆری کۆرسھکھ و ھھروەھا سوود ل� وەرگرتنی بۆ ۆرک ھھ�سھندگاند�کی گشتگیر دەکر�ت بۆ 
.5پاک�جی   

ھھریھکھ لھ زانکۆ کوردیھ بھشداربووەکان داوایان ل�دەکر�ت کاری پ�ۆژەیھک ئامادە بکھن کھ تایبھت دەب�ت : کاری پ�ۆژە. 5
ھھروەھا دەستنیشانکردنی لیستی بھشداربوانى , یانبھ دیزاین کردنی پرۆگرامی ڕاھ�نھری ڕاھ�نھران بۆ زانکۆکھی خۆ

.کھرەستھ و مھوادی ڕاھ�نان و دواتر لھو زانکۆیھدا سوودی ل� وەردەگیر�ت, ڕاھ�نان و ڕاھ�نراوان  
 

 ناساند�کی گشتگیر بۆ کۆرسھکان
ر دەکر�ت بۆ  ی نیوەڕۆ بھکاتى کوردستان ناساندن�کی گشتگی12 ى دیسھمبھری لھ کاتژم�ر 21لھبھرواری چوارشھمھی 

پ�دانی ڕ�نمایی بھبھشداربوان , و ئھنجامى ف�ربوون, لھو ناساندنھدا بھشداربوان ئاشنا دەکر�ن بھ پالنی ڕاھ�نانھکان. کۆرسھکان
بھش�وەیھکی پراکتیکی و چۆنیھتی سوودوەرگرتن و بھکارھ�نانی کھرەستھکانى ئۆنالین (کھ چۆن بھشداری کۆرسھکان بکھن 

).سھرھ��(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ناوەرۆکی مۆدیولھکانی کۆرسی مووک
 

: مۆدیولھکانى ئھم کۆرسی مووکھ بریتین لھ6ھھرشھش   
 

 مۆدیولی 1: حکوم�انی, شھفافیھت و پالندانانى ستراتیژی (مونھسیق: زانکۆی ئیفۆریا)
 

چۆنیھتی بھڕ�وەبردنی دامھزراوەیھکی وەک : کاریھحکوم�انی لھ زانکۆدا ھۆکار�کی گھورەی گۆڕان
. زانکۆ دەب�ت بھھۆکار�کی گرنگی بھدەست�ھنانی ئامانج و چاکسازی لھھھریھک لھ زانکۆکانی کوردستان

چھندین مۆد�لی جیاوازى حکوم�انی ھھیھ بھ�م زۆربھیان وەھا پ�ناسھ دەکر�ن کھ بریتی بن لھ ھاوسھنگی 
ل�ھاتووی ئھکادیمی و ھھبوونی توانای , ھ�زی بازاڕ, دەو�ھت: ەکییان گرژی ن�وان س� ھ�زی سھر

ج�بھج�کردنی حکوم�انی باش وەک مومارەسھیھک لھ زانکۆکانی . ئھمادیمی سھربھخۆ و ئازادی ئھکادیمی
سھربھوەزارتی خو�ندنى با�ی کوردستان بریتیھ لھ سھپاندنى بھھای دامھزراوەکان وەک ئۆتۆنۆمی 

مۆدیولی یھکھم باس لھ چۆنیھتی بھڕ�وەبردنى زانکۆ ئھوروپیھکان دەکات . یھتو شھفاف) سھربھخۆیی(
.ئھویش بھ پشت بھستن بھ حکوم�انی ئھکادیمی و بھشداربوونی خو�ندکاران  

 
پالندانانی ستراتیژی دامھزراوەکانى خو�ندنى با� ئھو پرۆسھیھیھ کھ لھ دامھزراوەکاندا ھھیھ بۆ ئھوەى دید 

وەک ڕ�بھر�ک وایھ کھ . ھ�ن�تھ دی و باس لھ باشترین ئایندە بۆ دامھزراوەکھ دەکاتو ڕۆئیای زانکۆکان ب
پالندانانى ستراتیژی . ئامانجھ تایبھتھکان پ�ناسھ دەکات و تھنھا تایبھت نین بھ چاالکی ئھکادیمی

ن کھرەستھیھکی بھسوودە بۆ داڕشتنی پ�کھاتھیھک و ڕ�کخستنى زانیاریھکان کھ وەھا بکات دەمھزراوەکا
وە د�نیابوونھوە . ب�یاڕی دامھزراوەیی بدەن چ لھسھر ئاستی دوور مھودا یان لھسھر ئاستی کاری ڕۆژانھ

لھوەى کھ پرۆسھی ب�یاڕدان و بھڕ�وەبردنیى کارەکان بھپ� ی میشن و فیشن یان دید و ڕۆئیا و بھھاکانی 
انی یھکسانکردنی ب�وانامھ و زانکۆکھ دەڕوات بھڕ�وە وە پابھندن بھ ڕ�نماییھکانى حکومھت و ناوەندەک

.ھتد  
 

 مۆدیولی 2: ئھنجامى ف�ربوون (ل�رنین ئاوتکھم) (مونھسیق: زانکۆی پیزا) 
 

تا چھند , ئھنجامى ف�ربوون یان ل�رنین ئاوتکھم وەھا پ�ناسھ کراوە کھ تایبھت ب�ت بھ ئاستی زانینی تاک�ک
ئھمھش .  ھھیھ لھ کۆتایی پرۆسھی ف�ربووندات�گھشتنى ھھیھ یان توانی ئھنجامدانی چی, تاک�ک زانینى ھھیھ

ئھنجامى ف�ربوون و . بھپ�ی زانیاری و مھعریفھ و توانست و بھرپرسیار�تی و ئۆتۆنۆمی پ�ناسھ دەکر�ت
ت��وانینھکان بۆ چھند مھبھست�ک بھکاردەھ�نر�ت وەک چوارچ�وەی ب�وانامھ و ئاستی ف�ربوون و 

.ابوونھوە و د�نیایی جۆری و وانھ گوتنھوە و ڕاھ�نانگھشھپ�دانی مھنھھج و ھھ�سھندگاندن و د�نی  
 

بۆ ھھموو ئھو مھبھستانھ ئھنجامى ف�ربوون وەک ڕ�چکھیھکھ مھبھست لھوەیھ کھ تاکی ف�رخواز ئاستی 
ئھمھش ھاوسھنگیھکھ بۆ ئاستی ف�ربوون و . مھعریفھی و توانستی و ل�ھاتوویھکانى لھ چ ئاست�کدایھ

.�نی ڕاھ�نانڕاھ�نان و ماوەى خو�ندن و شو  
 
 
 
 

 



 مۆدیولی 3: سیستھمى گواستنھوەى کر�دیتی ئھوروپی و داننان بھ کر�دیتدا (مونھسیق: زانکۆی مورسیا)
 

 لھالیھن زۆرترین و�تانى ئھوروپاوە کاری پ�دەکر�ت سیستھمى گواستنھوەى کر�دیتى ئھوروپی کھ ناسراوە بھ ئى سی تی ئ�س
وروپا وەک سیستھم�کی کر�دیتی نیشتمانى و تا د�ت و�تانی دیکھش سوود لھم لھ سیستھمى ناوچھی خو�ندنى با�ی ئھ

ئھم سیستھمھ کھرەستھى سھرەکی پرۆسھی بۆلۆنیایھ کھ ئامانجى ئھوەیھ سیستھمى پھروەردەی نیشتمانى . سیستھمھ وەردەگرن
ا دەکات خو�ندن و کۆرسھکان سیستھمى ئی سی تى ئ�س کھرەستھیھکھ وەھ. لھسھر ئاستی ن�ودەو�ھتیدا بھراورد پ� بکر�ت

سیستھمى کر�دیتی ئھوروپی دیاری دەکات کھ . زیاتر شھفاف بن وە کارئاسانی دەکات بۆ گونجاندنى پرۆگرامی خو�ندن
سیستھمى کر�دیتی ئھوروپی . خو�ندکار لھ میانھى خو�ندنھکھیدا چر ف�ربووە وە چھند کاتژم�ر کاری کردوە بۆ ئھو ف�ربوونھ

ھھروەھا لھ میانھى ئھم سیستھمھدا . ۆ پالندانان و پ�شکھشکردن و ھھ�سھندگاندنى پرۆگرامی خو�ندنی با�ھاریکاری دەکات ب
ونتر و ئاسانترە بۆ ئھوەى خو�ندکار لھ ,دەتوانی نوسراوی دیکھی وەک دیپلۆما سھپ�یم�نت دروست بکھیت کھ ئھمھش ڕ

ت وەک بھش�ک لھ سیاسھتى دامھزراوەیی خو�ندن بۆ داننان بھ ڕ�وشو�نھکانى داننان بھ کر�دی. و�تانی دیکھ بھکاری بھ�ن�ت
. دا) 1999(کر�دیت ئھویش بھپ� ی پرینسیپ� و ڕ�وشو�نھکانى ئیتیفاقیھ یان ڕ�کھوتنى داننانى لیشبۆن لھ سا�ی   

 
پ�کردنی بھن�ودەو�ھتیکردنی خو�ندنى با� وە پابھندبوونى بھھ�زی دامھزراوەکان بۆ مۆبیلیتی خو�ندکار یان ئا�وگۆڕ

خو�ندکاران وەھا دەکات کھ پ�ویستمان بھ چھند ڕ�وشو�ن�ک ھھب�ت بۆ ئھوەى دان بنر�ت بھو ب�وانامھیھی کھ خو�ندکار لھ 
پ�ویستھ دانبنر�ت بھو ب�وانامھیھی کھ خو�ندکار . میانھى خو�ندنھکھى لھ زانکۆیھکی دیکھ یان و�ت�کی دیکھ بھدەستی ھ�ناوە

وەیھکی دیکھ بھدەستى ھ�ناوە تھنھا مھگھر ئھو کاتھى کھ جیاوازیھکى زۆر ھھیھ لھو بابھتانھى کھ لھ و�ت�کی دیکھ و دامھزرا
خو�ندویھتی و دەیھو�ت ب�وانامھکھى بۆ یھکسان بکر�ت لھگھڵ ئھو ب�وانامھیھی کھ و�تھکھ دەیدات بھو کھسھی کھ 

.خو�ندویھتی  
 

ر�ک ب�ت وە بھش�وەیھکی ڕوون و ئاشکرا ب�ت لھ ھھموو بوارەکانى پ�ویستھ داننان بھکر�دیت بھ پ� ی چھند ستاندارد و پ�وە
ب�وانامھی بھدەستھ�نراو ئھو ماوەیھی کھ خو�ندکار لھدەرەوە داننان بھ ب�وانامھى و�تانی دەرەکی بۆ د�نیابوونھوە لھ 

.خو�ندویھتی لھ زانکۆیھکی دیکھ جگھ لھ زانکۆکھی خۆی  
 

 مۆدیولی 4: د�نیایی جۆریی دەرەکی (مونھسیق: زانکۆی پیزا)
 

دابینکردنى ڕاھ�نان دەربارەی بھڕ�وەبردنى د�نیایی جۆری بھپ� ی پ�وەر و ستانداردە ئھوروپیھکان وە ئھو ڕ�بھرایھتیھى ھھیھ 
یھک�ک لھ ئامانجھ سھرەکیھکانى ڕ�بھری د�نیایی جۆری لھ .  و پرۆسھی بۆلۆنیا) ئی ئ�س جى(بۆ دڵ،یایی جۆری ناسراو بھ 

نى با�ی ئھوروپا بۆ د�نیابونھوەیھ لھ ت�گھشیتن�کی ھھمھالیھینھ بۆ ف�ربوون و وانھگوتنھوە لھ دەرەوەى سنور و ناوچھی خو�ند
پرۆسھکانى د�نیایی جۆری دەرەکی ڕ�گھ بھ سیستھمى خو�ندنی با�ی ئھوروپا . و�تان و پھیوەست بھ الیھنھ پھیوەندیدارەکانھوە

ئھمھش دەب�تھ ھۆی دروست کردن و بونیاتنانى متمانھى ھھمھالیھنھ وە , تی زیاتردەدات بۆ خستنھ ڕووی کوالیتی و شھفافیھ
.باشتر داننان یان ئیعترفاکردن و یھکسانکردنى ب�وانامھکان و پرۆگرامھکان و تھوەرە پھیوەندیدارەکانى دیکھوە  

 
ژانسھکانى د�نیایی جۆری بھکارد�ن ن ئاھیایی جۆری ئھوروپا لھالیھن دامھزراوەکانھوە بھکارد�ت ھھروەھا لھالیڕ�بھری د�ن

یایی ھمھش بھکارد�ت لھالیھن تۆماری د�نئ, جگھ لھوەش. وەک نوسراو�کى سھرچاوەیی بۆ سیستھمى د�نیایی جۆری دەرەکی
کھ بھرپرسھ لھ تۆماری د�نیایی جۆری ئاژانسھکان و دەب�ت پابھندی ڕ�بھری د�نیایی جۆری یھک�تی ) ئى کیو ئھى ئاڕ(جۆری 

.نئھوروپا ب  
 مۆدیولیى 5: د�نیایی جۆریی ناوخۆی (مونھسیق : زانکۆی ئۆسلۆ)

 
پ�ویستھ دامھزراوەکانى خو�ندنی با� سیاسھت یان پۆلیسیان ھھب�ت بۆ د�نیایی جۆری و ئھو سیاسھتھش ئاشکرا و ئیعالن 

ھمى د�نیایی جۆری سیاسھت و پرۆسھکان کۆ�ھکھى سھرەکین بۆ سیست. بکر�ت و بھش�ک ب�ت لھ ستراتیژیھتی بھڕ�وەبردن
دامھزراوەیی کھ بھش�ک ب�ت لھ خولگھى بھرەوپ�شوونى بھردەوام و ئھمھش ھھمووی پ�کھوە دەب�ت بھھۆی شھفافیھت لھو 

سیاسھتھکانى د�نیایی جۆری ئھو کاتھ زۆر کاریگھر دەبن کھ ڕەنگدانھوەى پھیوەندی ن�وان تو�ژینھوە و . دامھزراوەیھدا
ە لھچوارچ�وەیسیاسھتى  نیشتمانى و�تھکھدا داڕ�ژرابن بھجۆر�ک بگونج�ت لھگھڵ سیاسھتى ف�ربوون و وانھ گوتنھوە بن و

.دامھزراوەکھ و ئھو ڕ�چکھیھى کھ دەگیر�تھ بھر بۆ بھدیھ�نانى  
بھکارد�ن لھالیھن دامھزراوەکانھوە وەک ) ئی ئ�س جى(ستاندارد و ڕ�بھری ئھوروپی بۆ د�نیای جۆری ناسراو بھ  

.ز بۆسیستھمى  د�نیایی جۆری ناوخۆی زانکۆکان و دامھزراوەکانی خو�ندی با�سھرچاوەیھکی بھپ�  

 

 



 مۆدیولی 6: ف�ربونى مۆبیلیتی (ئا�وگؤرپ�کردن) : مونھسیق: زانکۆی مورسیا
 

وەک یھک�ک لھ کارە سھرەکیھکانى بۆلۆنیا پرۆس�س ل�رنین مۆبیلیتی یان ف�ربوونی مۆبیلیتی باشترکردنى ھھماھھنگى 
. ھ لھ دەرەوەى سنورەکان و دانپ�دانانی ھاوبھشھ بۆ ماوەى خو�ندن و ئھو ب�وانامانھى کھلھ دەرەوە بھدەست د�نئھکادیمی

ف�ربوونی مۆبیلیتی دەرفھت�ک دەدات بھ خو�ندکاران بۆ گھشھپ�دانی توانستی بھبھھا وە فراوانترکردنى ئاسۆی ف�ربوونیان 
سھفھر کردن بۆ . ت و وەرگرتنی ڕاھ�نان لھدەرەوەى زانکۆکانی خۆیانئھویش بھ در�ژە پ�دان بھ خو�ندن لھدەرەوەى و�

مھبھستی خو�ندن لھ دەرەوە یان بۆ مھبھستی ڕاھ�نان گرنگترین ھۆکارە بۆ گھشھپ�دانی توانستی پیشھیی و کۆمھ�یھتی و 
کارە بۆ زیاترکردنى دەرفھتى ھھروەھا سھفھر کردن و دونیابینین و خو�ندن لھ دەرەوە باشترین ھۆ. ئاشنابوون بھ کھلتورەکان

ئھو خو�ندکارانھى خو�ندنى با� کھ لھبھرنامھى مۆبیلیتی دەچنھ دەرەوە و بھش�کی . دامھزراندنیان و دۆزینھوەى ھھلی کار
خو�ندنھکھیان لھ زانکۆیھکی دیکھ و و�ت�کی دیکھ دەخو�نن دەرفھتی دامھزراندنیان زیاتر دەب�ت بھتایبھتی لھدواى سا�ی 

.ھخھروج کردنیانیھکھمى ت  
 

- بۆ ئھوەى ئاسانکاری بکر�ت بۆ مۆبیلیتی و دانپ�دانانی پ�وانامھى بھدەست ھاتوو لھدەرەوە ھھرس� الیھنی پھیوەندیدار 
خو�ندکار و ئھو دامھزراوەى کھ خو�ندکار دەن�ر�تھ دەرەوەلھگھڵ ئھو دامھزراوەى کھ خو�ندکارەکھ وەردەگر�ت یان ئھو 

و پرۆگرامھى کھلھ دەرەوە  کھ خو�ندکار وەردەگر�ت پ�ویستھ سھرەتا ڕ�کبکھون لھسھر ئھڕ�کخراوە یان دەمھزراوەى
 لھم مۆدیولھدا باس لھ ڕاوبۆچۆن و ئھزمونى ئھو خو�ندکارانھ دەکر�ت کھ سوودیان لھپرۆگرامی مۆبیلیتی .ر�تدەخو�ن

.وەرگرتوە  
 

 چھند چاالکیھکى دیکھ
 

)ئۆنالین(گفتوگۆی سھرھ�� . 1  
 

انھ ئامانجیان دروستکردنى چھند کات�کھ بۆ دیالۆگ و لھیھکترت�گھشتن لھن�وان زانکۆ کوردی و زانکۆ ئھم گفتوگۆی
پ�ویستھ ئھم . ئھوروپیھکانی بھشداری ئھم پ�ۆژەیھ ھھروەھا گفتوگۆ و ەیھکترت�گھشتن لھ ن�وان زانکۆ کوردیھکان خۆیاندا

خر�ت وە تھرکیز بخھنھ سھر چھند تھوەر�کی زۆر دیاری کراو گفتوگۆیانھ لھالیھن کھس�کی کارئاسانکاری مۆد�رەیتھر ڕ�کب
وەلھسھر پالتفۆرمی زووم ڕ�کدەخر�ن و ج�بھج� ) مووکھ(دەربارەی تھوەرە سھرەکیھکانى ئھم کۆرسی سھرھ��ھ یان 

.دەکر�ت  
ردنى ئامانجى سھرەکی ئھم گفتوگۆ سھرھ��نھ بۆ وە�مدانھوەى پرسیارەکان و ڕەوینھوەى گومانھکان و پ�شکھشک

ڕوونکردنھوەى زیاتر کھلھوانھیھ لھالیھن ئھکادیمیایانی بھشداربووی زانکۆ کوردیھکانھوە دروست ببن دواى ئھوەى 
.کھمۆدیولھکان تھواو دەبن  

ئ�مھ بھشداربووان دابھش ) ئۆنالین(بۆ باشتر ئیدارەکردن و بھڕ�وەبردنى کات و ڕ�کخستنى دانیشتنھکان بھش�وەی سھرھ�� 
س� گروپ ھھروەھا بھت�کھ�کردنى ھھموو پرۆفایلھ بھشداربووەکان ئھوەیش بۆ ئھوەى ت��وانین�کی گشتگیر  3دەکھینھ سھر 

ھھب�ت دەربارەی ئھو تھوەرانھى کھ باس دەکر�ن لھ چھندین گۆشھنیگای جیاواز و پلھی وەزیفی جیاوازەوە باسیان 
.ل�وەدەکر�ت  

:مۆدیولھ جیاوازەکاندا ڕ�کدەخر�نم لھن�وان ئھم دانیشتنھ سھرھ��نھ کھ تایبھتن بھ پرسیار و وە�  
 

  یھکھم دانیشتن و گفتوگۆی سھرھ�� دواى ئھوەى کھ س� مۆدیولی یھکھم کۆتایی ھات- 
. دووەم دانیشتن و گفتوگۆی سھرھ�� دواى ئھوەى کھ ھھموو مۆدیو�ھکان کۆتاییان ھات-   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ھھرگروپ�ک یھک کاتژم�ری دەب�ت کھ تیایدا ڕاھ�نھرە . ەب�تلھڕۆژانی پ�نحشھممان ڕ�کدەخر�ن وە س� گروپی جیاواز د
.کوردیھکان پرسیارەکانی خۆیان ئاڕاستھی ھاوە�ھ ئھوروپیھکان دەکھن و ئھوانیش وە�میان دەدەنھوە  

 
بۆ کارئاسانکاری ئھم پرۆسھیھ لھ کۆتایی ھھر مۆدیول�کدا بھشداربووە کوردیھکان ھھموو پرسیارەکان و گومانھکان و پرسھ 

گرنگھکان کۆدەکھنھوە بھتایبھتی ئھو تھوەرانھى کھ پ�ویستیان بھ ڕوونکردنھوەى زیاتر ھھیھ وە پرسیارەکان و تھوەرەکان 
) مووک(دەنوسن لھسھر بالکبۆردی ڕاھ�نانھکھ لھ ناو پالتفۆرمی موود�ی یونیم�د کھ تیایدا کۆرسھ گھورە کراوەکانى سھرھ�� 

 ە ڕابھرایھتی ئھم پرۆسھیھ دەکات وە ھھماھھنگی 4یدەدەری ھاوبھشی ۆرکپاک�جی کھ یار, زانکۆی زاخۆ. پ�شکھش دەکر�ن
ئھویش بھ ڕ�کخستنھوەى وە یھکخستنھوەى , یان تھنسیقی ئھم ئھرکھ دەکات لھگھڵ زانکۆ ھاوبھشھ کوردیھکانی دیکھدا
 . دوبارەبوەوە  بوونى ھھب�تھوەلھوەى کھ پرسیاریپرسیارەکان و دابھشکردنیان بھپ� ی تھوەرەسھرەکیھکان بۆ دوورکھوتن

ئھمھش دەب�تھ ھۆی باشتر بھڕ�وەبردنی دانیشتنی گفتوگۆیھکان کھبھش�وەی سھرھ�� ئھنجام دەدر�ت لھگھڵ ھھرس� گروپی 
.بھشداربوو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




