
د برېښنا او انرژۍ پروګرام

2015-11-01

PASHTO

El- och energiprogrammet

د بریښنا او انرژۍ پروګرام 
د حرفوي پروګرامونو د 
جملې څخه دی چې د 

حرفوي زده کړو بری لیک 
ترالسه کولو لپاره زمینه 

برابروي.

 د برېښـنا او انـرژۍ پروګـرام د هغـو خلکـو لپـاره ترتیـب شـوی دی چـې د بریښـنا تاسیسـاتو، د 

ماشـیني تولیـد سیسـتمونو، د انـرژۍ، چاپېریـال او د اوبـو تخنیـک او یـا د کمپیوټـر او اړیکـو پـه 

څانګـه کـې د کار کولـو هیلـه منـد وي.

تاسـو کولـی شـئ د دې پروګـرام څخـه د فراغـت سمدسـتي وروسـته کار پیـل کـړئ یـا پـه حرفـوي 

پوهنتـون کـې لـوړې زده کـړې سـر تـه ورسـوئ. همـدا راز تاسـو فرصت لرئ چـې پـه پوهنتون کې 

تحصیـل کولـو لپـاره اضافـي کورسـونه هـم غـوره کړئ.

څلور بېالبېلې څانګې
میخانیک

تاسـو به د بریښـنایې تخنیک، کمپیوټري تخنیک، او د چلښـت او سـاتنې تخنیک په اړه پوهه 	 

ترالسـه کـړئ. نومـوړې څانګـه تاسـو ته الره هواروي چـې د بېلګې په توګـه د ودانیو او صنعت 

پـه چـوکاټ کـې د میخانیک تخنیـک کار په حیـث کار پیدا کړئ.

د کمپیوټر او مخابراتو تخنیک

تاسـو بـه د نصبولـو، تنظیمولـو او د کمپیوټـر او مخابراتـو تخنیکـي چـارو رغولـو پـه اړه پوهـه 	 

ترالسـه کـړئ. دا څانګـه تاسـې لپـاره زمینـه برابـروي چې د مثـال پـه توګـه د الیکترونیکي توکو 

د تولیـد تخنیـک کار، د کـور الیکترونیکـي توکـو ترمیمونکـي یـا د نیـټ ورک تخنیـک کار پـه 

حیـث کار وکړئ.

د برېښنا تخنیک

تاسـو بـه د برېښـنایی تاسیسـاتو نصبولـو او ترمیم، د خطـر زنګ او د تلویـزون او کمپیوټر لپاره 	 

د سیسـتمونو د جوړولـو پـه اړه زده کـړه وکـړئ. دا څانګه ستاسـو لپاره د برېښـنایی تاسیسـاتو 

برقـي، صنعتـي برقـي یـا د ریـل ګاډو برقی په حیـث د کار کولو زمینـه برابروي.

د انرژۍ تخنیک

تاسـو بـه د انـرژۍ، چاپېریـال، اوبـو او صنعتـي پروسـو پـه څانګـو کـې د چلښـت او د سـرویس 	 

وظیفـو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. دا څانګـه ستاسـو لپـاره د برېښـنا او تودوخـې یـا د اوبـو او 

چاپیریـال تخنیـک پـه ډګـر کـې د کاري پروسـې چلوونکـي پـه حیـث د کار کولـو امکانـات برابـروي.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د تولیـد، تاسیسـاتو او د اوبـو، انـرژۍ او برېښـنا سیسـتمونو توزیـع پـه اړه پوهـه ترالسـه 

کـړئ. تاسـو به د برېښـنا او انـرژۍ تخنیک، میخانیک، د کمپیوټر او مخابراتـو تخنیک او د مالوماتي 

تکنالـوژۍ بیـخ بنـاو پـه اړه هـم پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو به د معیارونـو او د مالومـات خوندیتوب 

پـه څېـر د خوندیتـوب مسـایل مطالعه کړئ.
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پـه دغـه پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال پـه چـارو بانـدې ډیـر زور اچول کیـږی، ترڅو پـه کار کـې د ژوبلې 

مخنیـوی او د روغ صحـت تضمیـن لپـاره الره هواره شـي.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې د ثانوي دورې دا عمومي مضمونونه شـامل دي: انګلیسـي، تاریـخ، بدني روزنه 

او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علـوم، دینـي علـوم، ټولنیـز علـوم، او سـوېډني ژبـه یـا سـوېډني د باندنۍ ژبې 

پـه حیـث. پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې زیاتـره حرفـوي مضمونونـه لوسـتل کېـږي چـې د پروګـرام ځانګړي 

مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي خـو د هغـو مضمونونـو د جملـې څخه چـې وړاندې مو پـه ابتدائیه ښـوونځي 

کـې لوسـتلي وي، یواځـې ځینـې مضمونونه لوسـتل کېږي.

د پروګـرام ځانګـړي مضمونونـه پـه دا ډول دي: د کمپیوټـر او مخابراتـو تخنیـک، الیکترونیـک، د انـرژۍ 

تخنیـک او میکاترونیـک.

تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلې خوښـې پروګـرام کې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ. دا مرحله د 

پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نوم یادېږي. د مربوطه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چـې د اختصاصي 

مضمونونـو لپاره کـوم مضمونونـه وړاندې کوي.

تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې خپـل د خوښـې مضمون لوسـتلی شـئ. د ښـوونځي 

څخـه پوښـتنه وکـړئ چې کـوم کورسـونه لري.

عملي کړنالرې

تاسـو به د تولید، تاسیسـاتو او د اوبو، انرژۍ او برېښـنا سیسـتمونو توزیع په اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو 

بـه د برېښـنا او انـرژۍ تخنیـک، میخانیـک، د کمپیوټـر او مخابراتـو تخنیـک او د مالوماتـي تکنالـوژۍ بیخ 

بنـاو پـه اړه هـم پوهـه ترالسـه کړئ. تاسـو بـه د معیارونـو او د مالومات خوندیتـوب په څېـر د خوندیتوب 

مسـایل مطالعه کړئ.

پـه دغـه پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال پـه چـارو بانـدې ډیـر زور اچول کیـږی، ترڅو پـه کار کـې د ژوبلې 

مخنیـوی او د روغ صحـت تضمیـن لپـاره الره هواره شـي.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د برېښـنا او انـرژۍ پروګـرام پـه پـای کـې د غـوره شـوې حرفې پـه چوکاټ کـې یو پایلیـک ولیکئ 

چـې د دې پـه برکـت بـه دا ثابـت کـړی شـئ چـې آیـا تاسـو ټـول هغـه مهارتونـه ترالسـه کـړي دي چـې په 

خپلـه غـوره شـوې حرفـه کـې پـه کار بوختېـدو کـې بـه ورته ضـرورت لرئ.

د کار په ځای کې عملي زده کړه

د دې پروګـرام یـو څـه برخـې د کار یـو واقعـي ځـای کې په عملي بڼه ترسـره کېـږي چې موده بـه یې لږ تر 

لـږه ۱۵ اونـۍ وي او دا دوره د کار پـه ځـای کـې د عملـي زده کـړې )APL( پـه نـوم یادېـږي. دا د نوموړي 

پروګـرام یـوه اړینـه برخـه ده. تاسـو بـه د عملـي زده کـړې په بهیر کـې تجربـه او د خلکو سـره اړیکې پیدا 

کـړئ چـې د کار پسـې ګرځېـدو پـه وخت کې به تـرې ګټـه پورته کړئ.

تربیوي زده کړه

کـه چیـرې ښـوونځی ستاسـو پـه پروګـرام کـې تربیوي زده کـړې وړاندې کـوي نو تاسـو کولی شـئ چې ګټه 

تـرې پورتـه کـړئ . دا پـه دې مانـا ده چـې تاسـو بـه هماغـه پوهـه ترالسـه کـوئ خـو د خپلـې روزنـې لږ تر 

لـږه نیمـه برخـه بـه پـه یو یـا د کار پـه ګڼ شـمېر ځایونـو کې ترسـره کوئ.

د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو شـرایط پوره کول غـواړئ نو اړینه ده چـې مخکې له مخکـې د خپلو زده 

کـړو لپـاره یـو پـان جوړ کـړئ. د اختیـاري مضمونونو او د اختصاصـي مضمونونو په چوکاټ کې کولی شـئ 



چـې هغـه کورسـونه ولولـئ چـې د لـوړو زده کـړو اساسـي شـرایط پوره کولـو لپـاره ضروري ګڼـل کېږي، 

خـو پـه دې شـرط چـې مربوطـه ښـوونځی پـه دا ډول اختصاصـي مضمونونـو کـې تدریـس ولـري. دا راز 

کورسـونه د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د باندنۍ ژبـې په حیث پـه مضمونونو کې د دوو کورسـونو او په 

انګلیسـي ژبـه کـې د یـو کـورس څخـه عبـارت وي. کـه چیرې تاسـو وړاندې پـه پوهنتون کې د لـوړو زده 

کـړو هـوډ لـرئ نو د الرښـوونې لپاره د زده کړو او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنـري کورسـونو د جملـې څخـه یـو کـورس د 

اختیـاري مضمـون پـه توګـه هـم خـوښ کـړئ.
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