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د تخنیک پروګرام لوړو
زده کړو ته د چمتووالي
پروګرامونو د جملې څخه
دی چې لوړو زده کړو ته
د چمتووالي بری لیک
ترالسه کولو ته زمینه
برابروي.

دا پروګـرام د هغـو خلکـو لپـاره ترتیـب شـوی څـوک چـې د تخنیـک او د تخنیکـي پروسـو پـه برخه
کـې کار کولـو سـره لیوالتیـا لـري .دا دوره پـه پوهنتـون کـې د تخنیـک او طبیعي علومو پـه ډګر کې
لـوړو زده کـړو لپـاره بنسـټ جـوړوي .تاسـو بـه په دې پروګـرام کې د زده کـړې له الرې نورو رشـتو
تـه د وړتیـا شـرایط هم پـوره کړئ.
پنځه بېالبېلې څانګې
ډیزاین او د تولیداتو وده

•تاسـو بـه د کمپيوټـري ډیزایـن او جوړښـت بانـدې تمرکـز النـدې د ډیزایـن او د تولیداتـو ودې
پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ.
د اطالعاتو او د رسنیو تخنیک

•تاسـو بـه د اطالعاتـو ،اړیکـو او د بېالبېلـو ډولونـو رسـنیو د مثـال په توګـه کمپیوټـري اړیکو ،د
کمپیوټـر پروګـرام لیکنـې ،بریښـنایي رسـنۍ او د ویبپاڼـو پنځونـې پـه لړ کـې اسـتعمالیدونکي
تخنیـک پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ.
تولیدي تخنیک

•تاسـو بـه د میخانیکـي تولیـد او د تولیـدي مراحلـو سمبالښـت پـه څېـر د تولیـد او د شـرکت
چـارې پـر مـخ بیولـو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ.
د ټولنې آبادول او چاپېریال

•تاسـو بـه د ټولنـې آبادولـو ،چاپېریـال او ودانـۍ پـه اړه پوهه ترالسـه کـړئ چېرې چـې تخنیک
د چاپیریـال پوهنـې ،ښـکال او اقتصـاد هومـره اهمیت لري.
تخنیکي علوم

•تاسـو بـه د ریاضـي مودلونـو جوړولـو ،پـه غیـر واقعي توګه ښـوولو ،الرښـوونې او تنظیـم لپاره
د تخنیکـي علومـو میتودونـو او مناسـبو وسـایلو پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ.
تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د تخنیکـي پروسـو بانـدې تمرکـز سـره د تخنیـک ،فزیـک ،کیمیـا او ریاضـي پـه اړه خپلـه
پوهـه کـې پراختیـا راولـئ .تاسـو بـه د تخنیـک پرمختـګ پـه وخـت د بېالبېلـو برخـو ترمنځ تـړاو په
ګوتـه کـول زده کـړئ او پـه ټولنـه کـې د تخنیـک پرمختـګ پـه اړه بـه پوهـه ترالسـه کړئ .تاسـو به
دواړه شـته تخنیـک او د نـوي تخنیـک پرمختـګ مطالعـه کـړئ.
نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د تخنیـک پروګـرام کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي :انګلیسـي ،تاریـخ ،بدنـي
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روزنـه او روغتیـا ،ریاضـي ،دینـي علـوم ،ټولنیز علوم ،او سـوېډني ژبـه یا سـوېډني د باندنۍ ژبې په
حیـث .لـوړو زده کـړو تـه د چمتووالـي پروګرامونـه د حرفوي پروګرامونو په نسـبت زیاتـره د نظري
کورسـونو څخه تشـکیل شوي وي.
د پروګرام ځانګړي مضمونونه په دا ډول دي :فزیک ،کیمیا او تخنیک.
تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګـرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ .دا
پـړاو د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي .دا مضمونونـه د بیلګې په توګه پـه دا ډول
دي :سـاختمان ،برېښـنا پوهنـه ،د نندارو سـمبالولو تخنیک ،فلسـفه ،جغرافیه ،تاريـخ ،پایداره ټولنه،
طبـي تخنیـک ،د انټرنیټـي شـبکې تخنیک ،ښـوونه او روزنـه ،د کمپیوټـر پروګرام لیکنـه ،اروا پوهنه،
سـوېډني ژبـه او د ویبپاڼـو تخنیـک .د مربوطـه ښـوونځي سـره اړیکـه ونیسـئ چـې د اختصاصـي
مضمونونـو لپـاره کـوم مضمونونه وړانـدې کوي.
تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې د خپلـې خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ .د
ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.
عملي کړنالرې

تاسـو بـه د دې پروګـرام پـه لـړ کـې سـرچینو تـه د تنقیـدي نظر لـه پلـوه د مالوماتو لټـول او په کار
اچـول ترسـره کـوئ .ستاسـو د زده کـړې پـه مرحلـه کې بـه بېالبېلې دندې شـاملې وي چې تاسـو به
یـې پـه مسـتقل ډول او یـا د نـورو محصلینـو سـره پـه ګډه د پروژو په شـکل کې ترسـره کوئ .تاسـو
بـه خپـل د نـوي او ابتـکاري د حـل الرې راویسـتلو ظرفیـت الپسـې پیـاوړی کـړئ او د یـو شـرکت
چـارې پرانیسـتلو امکاناتـو پـه اړه بـه الزیاتـه پوهه ترالسـه کړئ.
تاسـو به په تخنیکي سیسـتمونو باندې بهتره پوهېدلو په موخه په شـننه ،مودل جوړونې ،ښـوونې،
ظاهـري معقولیـت سـنجونې ،وده ورکونـې ،ارتبـاط په ګوته کولو ،نتیجه اخیسـتلو او اسـتدالل کولو
کـې تمرین ترالسـه کړئ.
د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د تخنیـک پروګـرام پـه پـاې کـې د ثانـوي دورې یو بـری لیک لیکـئ .د پایلیک لیکلـو په لړ
کـې بـه د پروګـرام علمـي موضوعګانـو د شـمېر څخـه یـوه پراخـه موضـوع خوښـه کـړئ او د هغې
څخـه بـه یـوه پوښـتنه راپورتـه کـړئ ،طرحـه بـه یـې جـوړه کـړئ ،تطبیق بـه یې کـړئ او بیـا به یې
پـه هکلـه یـوه څېړنه ترسـره کړئ.
د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو لپاره ځانګړي شـرایط پـوره کول غـواړئ نو اړینـه ده چې مخکې
لـه مخکـې د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پلان جوړ کـړئ .که چیرې تاسـو وړانـدې په پوهنتـون کې د
لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نو د الرښـوونې لپاره د زده کړې او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.
تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یـو کورس د
اختیـاري مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.

