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  زانکۆی سەاڵحەددین
 کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی

 خوێندنی بااڵ 
 ٢٠٢١/     /        ڕێکەوتی:

 ماستەر پڕۆپۆزەلی توێژینەوە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی
 ناونیشان:

ئاستی جۆریەتی پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لەڕوانگەی سەرپەرشتیاران و 
 هەولێردا مامۆستایان لە شاری

 زانیاری گشتی
 ناوی سیانی قوتابی فەهمی یوسف موحەمەدئەمین

nabazsheqani@yahoo.com ئیمەیلی قوتابی 
07504708479 

 

 ژمارەی مۆبایل
 ناوی بەش زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
 ی زانستیسەرپەرشتیار ناوی حەمید عەبدوڵاڵ ساڵح
 پلەی زانستی  پڕۆفیسۆری یاریدەدەر

 ی پەروەردەیی سەرپەرشتیار ناوی ئەردەالن لەتیف عەبدولقادر
 پلەی زانستی  مامۆستا/ دکتۆرا

hamed.salih@su.edu.krd 
ardalan.abdulqader@su.edu.krd 

 انیمەیلی سەرپەرشتیارئ

 د. حەمید پ.ی.    07504659310
 د. ئەردەالن   07504561291

 انژمارەی مۆبایلی سەرپەرشتیار

 زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
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 :پێشەکی
زانستی و تەکنۆلۆژییەکانەوە لە تەواوی کایەکانی ژیان، بە  سەردەمی ئێستا بەهۆی پێشکەوتنە       

سەردەمی جۆریەتی دەنارسێتەوە. چەمکی جۆریەتی؛ لە ئاستی هەڵسەنگاندن بۆ کااڵ و بەرهەمە 

زۆری  پیشەسازییەکانەوە تێپەری کردوە و وەک چەمکێکی پەروەردەییش لە بواری فێرکاریدا بایەخی 

پێدەدرێ، دامەزراوە پەروەردەییەکان تێدەکۆشن لە پێناو پێشکەشکردنی باشرتین خزمەتگوزاری بۆ تاک 

بەتایبەتی و کۆمەڵگا بەگشتی، ئەمەش لەڕێگای بەرزکردنەوەی ئاستی جۆریەتی خزمەتگوزارییەکانەوە 

 بەدەستدێت. 
کردنی دامەزراوە پەروەردەییەکان لەڕێگای جۆریەتی لە فێرکاریدا؛ گرنگرتین ئامرازی سەرکەوتووە بۆ باشرت 

زانینی ئاست و توانا ماددی و مرۆییەکانەوە. بێگومان کردەی دانانی پەیڕەو بۆ بابەتە بڕیار لێدراوەکانی 

قۆناغە جیاوازەکانی خوێندن، شتێکی سادە و هەوڵێکی تاکە کەسی نیە. بەڵکو کردەێکی مەبەستداری 

و  لەالیەن لێژنەی تایبەمتەند یاسەتی پەروەردەیی هەر کۆمەڵگایەک کەلەژێر ڕۆشنایی س بەرنامەڕێژکراوە

 پسپۆرەوە ئەنجام دەدرێت.

غی نۆیەمی ئێمە لەم توێژینەوەیەدا؛ کاردەکەین بۆ زانینی ئاستی جۆریەتی پەرتوکی کۆمەاڵیەتی قۆنا
ە چەند ببنەڕەتی لەڕوانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایانەوە، بەدانانی پێوەری هەڵسەنگاندنی گونجاو 

 بڕگەێکی جیاوازەوە.

 کێشەی توێژینەوە: 
ئاستی جۆریەتی پەرتوکی  ەوەی ئەم پرسیارە سەرەکیە دەدات؛ ئەم توێژینەوەیە هەوڵی وەاڵمدان   

 کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە روانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایان لە شاری هەولێردا چۆنە؟ 

 واتا؛  
 گرنگرتین پێوەرە بەردەستەکانی جۆریەتی لە پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی کامانەن؟ .1
 پێوەرانە لەڕوانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایان چۆنن؟ئەو  .2

 
 ئامانجەکانی توێژینەوە: 

 دیاریکردنی پێوەرەکانی جۆریەتییە کە لە پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی ڕەچاوکراون.  ✓
 بنەڕەتی. زانینی ئاستی بەردەستی پێوەرەکانی جۆریەتییە لە پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی  ✓
زانینی جیاوازی ئامارییە لە بەردەستی پێوەرەکانی جۆریەتی پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی،   ✓

لە ڕوانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایانی کۆمەاڵیەتی. بەپێی گۆڕاوەکانی) الیەنی سەرپەرشتیاری،  
 ڕەگەز، شوێنی کار و کارلێکی نێوان سەرپەرشتیاران و مامۆستایان(. 
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 گرنگی توێژینەوە:
o  یارمەتی داڕێژەرانی پڕۆگرام دەدات بۆ ڕەچاوکردنی پێوەرەکانی جۆریەتی لەپێناو پێشکەشکردنی

 باشرتین پڕۆگرام لە بابەتی کۆمەاڵیەتی.
o .یارمەتی توێژەران دەدات لە خوێندنی بااڵ بۆ سوود وەرگرتن لە فۆرمی ڕاپرسی و پێوەرەکانی 
o  سەرەتاییە بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی مەیدانی دیکە لەو بوارە.دەلیڤەێکی 
o .پڕکردنەوەی کەلێنێکە لە کتێبخانەی کوردی لە بواری پڕۆگرامی بڕیارلێدراوی خوێندن 

 

 میتۆدی توێژینەوە:
بابەتی توێژینەوە ئەم توێژینەوەیە پەیڕەوی ڕێبازی وەسفی شیکاری دەکات، کە لە چوارچێوەی دیاردەی    

 و شیکردنەوەی ئاماری بۆ زانیارییەکان و پەیوەندی پێکهاتەیی و بۆچوونە پێشنیازکراوەکان دەکات.

ڕێبازی وەسفی شیکاری/ ئەو پەیڕەوە زانستیەیە کنەی ڕووداو و دیاردەکان دەکات، کە گونجاون بۆ 

دەرەنجامەکانی توێژینەوەکەدا هەبێت، تەنها پێوانەکردن. بەبێ ئەوەی توێژەر توانای گۆڕانکاری لە 

 دەتوانێ باسیان بکات و شیکردنەوەیان بۆ بکات.

 ئاستەنگەکانی توێژینەوە: 
 کەمی سەرچاوە بەزمانی کوردی لەسەر ئەم بابەتە.  ✓
 نەبوونی توێژینەوەی پێشووتر دەربارەی هەڵسەنگاندنی پەرتوکی کۆمەاڵیەتی لە هەرێمی کوردستان.  ✓
ی هاوکاری سەرپەرشتیاران و مامۆستایان لە کاتی هەڵبژاردنی منوونە لە کۆمەڵگای ناڕوونی ئاست ✓

 توێژینەوە. 
دانانی ئاستی پێوەری و دیاریکردنی الیەنە پێویست و پەیوەستەکان بەمەبەستی زانینی جۆریەتی لە   ✓

 پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی. 

 سنوری توێژینەوە:  
o   دیاریکردنی ئاستی جۆریەتی پەرتوکی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە  ئەکادیمی؛سنوری

 شاری هەولێردا.
o کارکردن لەسەر ڕوانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایانی کۆمەاڵیەتی لە قۆناغی  سنوری مرۆیی؛

 بنەڕەتی.
o ارییەکان و زانی کرێتڕاپرسی پێوانەیی بەسەر منوونەی توێژینەوە دابەش دە سنوری کاتی؛

-2021لە ماوەی ساڵی خوێندنی  ەین، هەروەها پێشنیاز و ڕاسپاردە پێشکەش دەکرێنەوەشیدەک
2022 

o   کۆمەڵگای توێژینەوە قوتابخانە بنەڕەتییەکانی سنوری پەروەردەی ناوەندی شاری  ؛ جوگرافی سنوری
ڕوانگەی سەرپەرشتیاران و مامۆستایانی بابەتی کۆمەاڵیەتییە لە  ؛منوونەی توێژینەوە .هەولێرە

 قوتابخانە حکومی و ئەهلییەکان.
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 هەنگاوەکانی توێژینەوە:

 پێداچوونەوەیە بە توێژینەوە و لێکۆڵینەوەکانی پێشرت، کە پەیوەسنت بەم بوارە. •

یەمی بنەڕەتی و ئامادەکردنی لیستی پێوەری جۆریەتی بۆ پەرتوکی کتێبی کۆمەاڵیەتی پۆلی نۆ •
 هەڵسەنگاندنی لە کۆتاییدا.

 ئامادەکردنی ئامرازی لێتوێژینەوەیە وەک؛ ڕاپرسی پێوانەیی. •

 جێبەجێکردنی فۆرمی راپرسیە لەسەر کۆمەڵگای توێژینەوە و خوێندنەوەی بەشێوەێکی ئاماری. •

تایانی دیاریکردنی منوونەی لێتوێژینەوەیە لە کۆمەڵگای توێژینەوە )سەرپەرشتیاران و مامۆس •
 کۆمەاڵیەتی لە شاری هەولێر(.

 گفتوگۆکردن و شیکردنەوەی ئەنجامەکانی ڕاپرسی پێوانەیی. •

 پێشکەشکردنی ڕاسپاردە و پێشنیازە لەژێر ڕۆشنایی ئەنجامە بەدەستهاتووەکان.  •
 

                                                                       
 
  :قوتابی  

 فەهمی یوسف محەمەد ئەمین                                       
 
 
 
 :زانستیی سەرپەرشتیار                             :ی پەروەردەییسەرپەرشتیار  

 پ.ی.د. حەمید عەبدوڵاڵ ساڵح د.ئەردەالن لەتیف عەبدولقادر
 
 
 

 سەرۆک بەش:
 د. بەناز ئیسماعیل عەدۆ

 
 

 

 


