قوتاخبانة طشيت يةكاني شاري هاريسنبؤرط
ثةيرِةوي بةشداري ثيَكردني فراواني دايك وباوكان -تايتل1ي قوتاخبانة
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي
2017-2016
ليَدواني مةبةست
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي ثابةندة بة دابينكردني بةرنامةي ثةروةردةي بةهادار و بةدةستهيَناني ئاستة بةرزةكاني
جيَبةجيَكردن بؤ سةرجةم مناالَن .ياساي تايتل 1داوادةكات كة هةموو قوتاخبانةيةك بة هاوبةشي لةطةلَ دايك وباوكاندا ثةيرِةويَك
ثةرةثيَ بدةن كة رووني بكاتةوة ضؤن قوتاخبانةكة مةبةستيَيت لةطةلَ ياساكاني تايتلَ 1خؤي بطوجنيَنيَت .ئةم ثةيرِةوانةي الي
خوارةوة لةاليةن ئةجنومةني راويَذكاري كؤمةلَطةي قوتاخبانة طةشةي ثيَدراوة و بؤ سةرجةم دايك وباوكان دةنيَردريَت بةو زمانةي
كة ليَي حالَي دةبن .لة ئيَستادا ئةم ثةيرِةونامانة وةرطيَرِدراون بؤ زمانةكاني كوردي ئيسثاني و عربي و روسي .كة ساالَنة
راستكردنةوةي بؤ دةكريَت بة ثيَي دةرةجنامةكاني روومالَي (مسح) تايتلَ 1كة هةموو وةرزيَكي بةهار ئةجنام دةدريَت .لةبةر
ئةوةي بةشداري باوك ودايك بابةتيَكي زؤر طرنطة بؤ سةركةوتين هةر منالَيك ،بؤية قوتاخبانة ثابةندة بةوةي كة هاوبةشييةكي
مالَ-قوتاخبانة دروست بكات بؤ زامنكردني سةركةوتين ئةكادميي بؤ هةر منالَيَك.

بةشي  :1ثةيرِةوي بةشداري ثيَكردني
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةستيَت بة:
سازداني كؤبوونةوةي ساالَنة،
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةستيَت بة سازداني كؤبوونةوةي ساالَنةي تايتلَ 1ثيَش دواهةفتةي مانطي نؤظةمبةري
 .2016مةبةست لةم كؤبوونةوةش ثيَداضوونةوةي ثالني تايتلَ 1و هةروةها ثةيرِةوةكاني بةشداريكردني دايكان وباوكان لة
قوتاخبانة .قوتاخبانةش دلَنيايي دةبيَت لة بةشداريكردني دايك و باوكان لةريَي بةشداري ثيَكردني قوتابيان لة منايشةكان كة
ضاالكييةكاني منايشي ثةروةردةيي ثيشان دةدات.
قوتاخبانة كاتي نةرمنوان دةخاتة روو بؤ كؤبوونةوةكان و هةروةها ضاالكي هةمةضةشن دياري دةكريَت بؤ ثالَثشتيكردن و هانداني
بةشداريكردني سةرجةم دايك وباوكان:
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وةتةرماني سةرةتايي دلَنيايي ئةوة دةكات كة سةرجةم دايك وباوكان بةشداربن ،لةريَطةي ثيَشكةشكردني ئةم بابةتانةي الي
خوارةوة:
 ساردةمةني و هانداني ئامادةبوون
 منايشةكاني قوتابيان
 ثيَشانطةي كتيَب
 د.ه.ث( .دايك وباوك وةكو هاوبةشي ثةروةردة)
 ضوونة دةرةوةكان
 شةوطاري ئةدةبيات
 شةوطاري بريكاري
 شةوطاري ستيَم STEM
 شةوطاري طةرِانةوة بؤ قوتاخبانة/شويَن نيشاندان.
 سةرداني ثؤلةكان
 كؤطاي كتيَيب دايك وياوك/قوتابي
 رؤزيتا ستؤن
 كؤنفرانسةكاني مامؤستايان و دايك وباوكان
 كؤميتةي التيين
 هةلةكاني راهيَنان/زانياري
 شةوطاري مؤزيك
بةشداري ثيَكردني دايك وباوكان لة ثالندانان و ثيَداضوونةوة و طةشةثيَداني بةرنامةي تايتلَ 1بةطرتنةخؤي ثةيرِةوي
بةشداريثيَكردني دايك وباوكاني قوتاخبانة و ناوضة.
وةتةرماني سةرةتايي دلَنيايي ئةوة دةكات كة دايك وباوكان بةشداربن لة ثالندانان و ثيَداضوونةوة و طةشةثيَداني بةرنامةي
تايتلَ 1لةريَطةي:
 oثيَداضوونةوةي دةرةجنامةكاني رووثيَوي تايتلَ1
 oضاكسازي ثةيرِةوةكة لةسةر بنةماي دةرةجنامةكان
 oهانداني دايك وباوكان بؤ بةشداريكردن لة ( CACئةجنومةني راويَذكاريي كؤمةلَطة)
 oهانداني دايك وباوكان بؤ بةشداريكردن لة ( PTOريَكخراوي مامؤستايان دايك وباوكان)
 oبةشداريكردن لة كؤميتةكاني ثةيوةستدار
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ثيَداني زانياري سةبارةت بة بةرنامةي تايتلَ 1و بابةتةكاني ئةكادميياي و ئةو هةلَسةنطاندنانةي كة بةكارهاتوون بؤ ثيَوانةكردني
ثيَشةوةضوون و ثيَشبينيكردني ئاستةكاني منرةكان و هةروةها هةلةكان بؤ تيَكةلَبوون لةطةلَ مامؤستايان سةبارةت بة
ثةروةردةي مناالَنيان.
قوتاخبانةي سةرةتايي وةتةرمان دلَنيايي ئةوة دةكاتةوة كة دايك وباوكان زانياريان ثيَبطات لة ساتةوةخيت خؤيدا بةم ريَطايانة:
 oهةوالَنامة -فراواني-ثؤلةكان و قوتاخبانة
 oراثؤرتي كارنامة -بة زماني ئيسثاني و ئينطليزي دابينكراون
 oراثؤرتي سةرةتا
 oرؤذاني كؤنفرانسي دايك وباوكان-وةرطيَرِاني زمانةواني دابني دةكريَت
 oطرتنةخؤي زانياري طرنط لةطةلَ ريثؤرت كارت
 oمالَثة ٍرةكاني تاكةكةسيي مامؤستايان
 oفؤلَدةرةكاني هةيين
 oتةلةفؤني رؤبؤتي
 oزانياري دايكان و باوكان "ثةرِةي راسيت" خةملَاندنةكان شيدةكاتةوة (PALs, SOL’s, ..هتد)
 oئيمةيلكردني زانياري بؤ دايكان و باوكان.
 oكورتةنامةي زانياري
ئاطاداركردني دايك وباوكان سةبارةت بةوةي طةر منالَةكةيان لةاليةن يةك مامؤستاوة تاكو 4هةفتةي بةردةوام فيَركرا و ئةو
مامؤستايةش لة ئاسيت بةرزدا نةبوو بة ثيَي ياساي تايتلَ 1ئةوا:
بةرثرسياريَيت بةرِيَوةبةري سةرضاوة مرؤييةكانة ( )HRي سةربة قوتاخبانة طشتييةكاني شاري هاريسنبؤرط بؤ ئةوةي
ئاطاداري دايك وباوكان بكات لة ريَطةي ناردني نامةيةك و باسي ليَوةبكات طةر ئةو جؤرة حالَةتة بووني هةبيَت لة قوتاخبانةي
وةتةرمان ياخود هةر قوتاخبانةيةكي ديكةي ناوضةكة.

بةشي  :2ليَثرسياريَتيةكاني دةستكةوتة ئةكادميية باالَكاني قوتابي
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هاوشان لةطةلَ دايك وباوكان و مامؤستاياندا ريَككةوتنيَك دادةمةزريَنن بؤ قوتابيان و دايك
وباوكاني قوتاخبانة.ئةم ريَككةوتنة ش ئةو ريَوشويَنة دياريدةكات كة ضؤن دايك وباوكان و قوتاخبانة و كارمةندان ثيَكةوة كار
دةكةن بؤ دلَنيايي وةدةستهيَناني دةستكةوتيَكي ئةكادميي وثايةبةرز.
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ساالَنة دايك وباوكان و قوتابيان و مامؤستاياني قوتاخبانةكة ريَككةوتننامةي قوتابيان ودايك وباوكان و مامؤستايان لة
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي ئيمزادةكةن.ئةم ريَككةوتنامةيةش ثيَكهاتووة لة:
 oبةهاوبةشي طةشةي ثيَدةدريَت لةاليةن  CACكة دايك وباوكان و مامؤستايان و بةرِيَوةبةرايةتي
لةخؤدةطريَت
 oلة نيَو كتيَيب قوتاخبانةدا ناوي دةبريَت
 oساالَنة ثيَداضوونةوةي بؤ دةكريَت
 oوةردةطيَرِدريَت بؤ زمانةكاني كوردي و روسي و عربي

بةشي  :3بنياتناني تواناي بةشداريكردن
قوتاخبانة طشتييةكاني شاري هاريسونبؤرط و قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةسنت بة:
دابينكردني زانياري و هاوكاري بؤ دايك وباوكان سةبارةت بة هةلَسةنطاندنةكان و ستاندةردةكاني ئةكادمييايي ناوخؤ:
دلَنيابوون لةوةي كة دايك وباوكان زانياريان ثيَطةيشتووة سةبارةت بة هةلَسةنطاندنةكان و ستاندةردةكاني ئةكادميي،
قوتاخبانةي وتةرماني سةرةتايي ئةمانةي خوارةوة دابني دةكات:
 oكؤنفرانسةكاني دايك وباوكان
 oثؤستةكاني هاوينةيي سةبارةت بة SOL
 oراثؤرتي كارننامةكان (ريثؤرت كارت)
 oراثؤرتة سةرةتاييةكان
مالَثةرِي ريثؤرتكارت لةسةر مالَثةرِي وةتةرمان
مالَثةرِي ريثؤرتكارت لةسةر هةوالَنامةكان
دابينكردني كةرةستة و راهيَنان بؤ دايك وباوكان:
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةستيَت بة دابينكردني كةرةستة و راهيَنان بؤ دايك وباوكان لةم بؤنة وضاالكيانةي الي
خوارةوة:
 oكالسي هاوبةشي فيَركردني سكاي الين
 oشةواني فيَركردن
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 oثالندانةرةكاني قوتابيان بؤ ئةركي مالَةوة (ثؤلةكاني )4-3
 oمالَثةرةكاني تاكةكةسيي مامؤستايان
 oمالَثةرِي وةتةرماني سةرةتايي بؤ فيَركردن
ثةروةردةكردني ئةكادمييي كؤمةلَطة دةربارةي بةهاي بةشداريكردني دايك وباوكان ،ريَطةكاني ثةيوةنديكردن بة دايك وباوكان
بة شيَوةيةكي كاريطةر و هةروةها جيَ جبيَكردني بةرنامةكاني دياك وباوكان.
قوتاحبانةي وةتةرماني سةرةتايي بةشداريكردني دايك وباوكان بةرز دةنرخيَنيَت و خؤشبةختة لة دابينكردني
بةشداريكردنيَكي هاوريَيانة و ثيَشوازيليَكردنيان .دةزطا و كارمةندان و بةرِيَوةبةرايةتيةكةش تيَدةكؤشن بؤ بنياتناني هةستيَك
لة نيَوان خيَزانةكان و قوتاخبانةكةدا .ثيَوةندكاراني فرة زمانزاني ناو قوتاخبانة هةن بؤ ثرِكردنةوةي بؤشايي زمان بؤ دايك
وباوكاني  .ELوةتةرمان بؤنةدةطيَرِيَت و ريَزدةطريَت لة هةمةضةشين خةلَكةكة لة ريَطةي سازداني فيستيظالَي كةلتووري و
هةروةها دابينكردني سةرجةم ثةيوةندييةكان بؤ فراوانكردني زمانة جؤراوجؤرةكان بةثيَي توانا .بؤ بةشداري ثيَكردني دايك
و باوكان و هاتنيان ،ئةوا بانكطيَشتيان دةكةين بؤ فيستيظالَي كةلتوري هةمةضةشن .دايك وباوكاني كةلتوري جياواز
بانكطيَشت دةكريَن بؤ باسكردني ضريؤكةكانيان سةبارةت بة قوتاخبانةكان و والَتاني خؤيان و هةروةها هةر بابةتيَك لةسةر
كارمةندامنان و شويَنكارمان.
هاوبةشيكردن لة نيَوان بةشداريكردني دايك وباوكان و بةرنامةكاني تري نيَو قوتاخبانةكة وةكو بةرنامةي دةستيَشخةري ثيَش
قوتاخبانة و سةتاي دةست ثيَكردن.
قوتابياني نيَو بةرنامةي ثيَشقوتاخبانة و دايك وباوكانيان لةسةرجةم ضاالكييةكاني نيَو قوتاخبانةكة بةشداردةبن.
ئاطاداركردني دايك وباوكاني قوتاخبانة و دايك وباوكاني بةرنامةكة بةو زمانةي كة ليَي حالَي دةبن لةكاتي طوجناودا و
بةشيَوةيةكي ثراكتيكي.
بؤ ئةوةي دلَنيابني لةوةي كة سةرجةم دايك وباوكان ئاطاداركراونةتةوة لة كاتي طوجناودا و بة زماني خؤمالَي خؤيان بة ثيَي
توانا ،ئةوا قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةستيَت بة:
 oوةرطيَرِاني زانيارييكان بؤ سةرجةم زمانة سةرةكييةكان.
 oنويَكردنةوةي مالَثةرِي قوتاخبانةكة بة دابينكردني زانياري و كارنامةي هةنووكةيي
 oثالندانةرةكاني قوتابيان و ئةركي نيَومالَ (هؤموؤرك) لة ليستةكرابن بؤ دايك وباوكان بؤ ئةوي بيبينن
(ثؤلةكاني )4-3
 oدابينكردني وةرطيَرِي زمانةواني لة كاتي كؤبوونةوةكان.
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 oمالَثةرة خؤييةكاني مامؤستايان.
تةرخانكردني هةلةكان بؤ بةشداريثيَكردني دايك وباوكان لة ضاالكييةكاندا داواكراوة لة دايك وباوكان:
دايك وباوكان هاندةدريَن بؤ ئةوةي ثيَشنيار و داواكارييان خبةنة روو لة كاتي ثةيوةنديكردنيان لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتي
قوتاخبانةكة لةرِيَطةي  CACو .PTO
دابينكردني فةندي (ثارةي) تايتلَ 1بؤ بةشداريكردني دياك وباوكان لة ضاالكييةكاندا:
ريَكخةري تايتلَ 1فةندي تايتلَ 1تةرخان دةكات بؤ وةتةرمان بؤ ئةوةي بؤ بةشدارييةكاني دايك وباوكان بةكاربيَت .ئةم
فةندانةش بؤ سةرجةم ضاالكييةكاني دايك وباوكان بةكارديَن :وةكو نوسراوةكاني شةوطاري فيَركردن و شةوطاري بريكاري و
شةوطاري ستيَم/خويَنةواري ،كؤبوونةوةكاني كؤميتةي راويَذكاري كؤمةلَطة و بابةتةكاني تر بؤ وؤركشؤثةكاني تايبةت بة دايك
وباوكان.
دروستكردني ئةجنومةني راويَذكاري كؤمةلَطة و قوتاخبانة:
ريَكخةري ناوخؤي قوتاخبانةي وةتةرمان/ريَكخةري دايك وباوكاني تايتلَ 1هةلَدةستيَت بة ثةيوةنديكردن بة مامؤستاياني
ثؤلةكان بؤ وةدةستهيَناني ثيَشنيازةكان بؤ دايك وباوكان بؤ يارمةتيدانيان لة  .CACداوا لة مامؤستايان كراوة كة لة ناو
ثؤلةكاندا هةمةضةشين هةبيَت لة كاتي هةلَبذاردني نويَنةرانيان لة ناو ئةجنومةنةكةدا .ريَكخةرةكةش هةلَدةستيَت بة
ثةيوةنديكردن بةو دايك وباوكانةي كة ثةسةند دةكريَن .دايك وباوكانيش دةتوانن بة خؤبةخشي خزمةتي ئةو ئةجنومةنة
بكةن.

بةشي  :4ريَطةخؤشكردن
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي هةلَدةستيَت بة:
دلَنيابون لةوةي كة بةشداريبووني دايك وباوكان هةموو دايك وباوكاني  ELدةطريَتةوة ،لةطةلَ مناالَن و خاوةن ثيَداويستية
تايبةتةكان و مناالَني ثةنابةر.
قوتاخبانةي وةتةرماني سةرةتايي ئةوة دلَنيا دةكات كة ضاالكييةكاني بةشداريكردني دايك وباوكان ريَطةخؤشكراوة بؤ
سةرجةم دايك وباوكان لة ريَطةي:
 oدابينكردني ئاطاداري بة سةرجةم زمانةكان بةثيَي توانا
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 oدابينكردني ريَكخةرةكاني ناوخؤي قوتاخبانة
 oتةرخانكردني ريَوشويَين تايبةت بة كةساني خاوةن ثيَداويسيت تايبةت
 oثةيوةندكردني لةطةلَ ثةروةردةي ثةنابةر
 oهةمئاهةنطي هةفتانة لةطةلَ كارطوزةراني كؤمةلَايةتي سةبارةت بة مةترسييةكاني نيَو خيَزان و مناالَن
 oمالَثةرةكاني مامؤستايان
ئةم ثةيرِةوة لةاليةن ئةجنومةني راويَذكاري دايك وباوكانةوة طةشةي ثيَدراوة و خاوةنداريَتيكراوة لة رؤذي 9ي نؤظةمبةر
 2016و لة ساالَني خويَندني 2017-2016دا كاري ثيَدةكريَت .ئةم ثةيرِةوةش بؤ سةرجةم دياك وباوكاني قوتاخبانةي
وةتةرماني سةرةتايي دةنيَردريَت تاكو مانطي ديسةمبةري .2016

جل هارت ،بةريَوةبةر
ستةيسي هارمتةن ،ياريدةدةري بةريَوةبةر
سيلظيا ويتين بيتزلَ ،ريَكخةري ناوخؤي قوتاخبانة
سارا كؤضلةين ،دايك/باوك
كاتلني جيبسؤن دايك/باوك
الورا تؤماس ،دايك/باوك/مامؤستا
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