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ە  ( لبە سەعات ) یەکەى خوێندن . 5 كاتذميَر–:یتیۆر

 هەفتەیەک 

1 

 ژمارەی کارکردن . 6 كروب –/مامتاتيك(كاتذميَر لةبةشى  – /  لةهةفتةيةكدا كاتذميَر–

 

 کۆدی کۆرس . 7 

سةرةتاي ذياني ئةكادميي بة دةست هيَناني بروانامةى بةكالؤريؤس بوو ، لة كؤليَذى ثةروةردةي 
لة زانكؤى سةالحةددين ، لة هةوليَر ، لة  ––––-––––سالَي مامتاتيك بنةرةتي ، لةبةشي  

)    بروانامةى ماستةرم بة دةست هيَنا لة كؤليَذي ثةروةردةي بنةرةتي  لة  ––––-––––سالي 
، ئيَستا وةكو وانبيَذ لة بابةتي بةريَوةبردن و سةرثةرشتيارى,   مامتاتيكطاكاني وانة ووتنةوةى ريَ

   وانة دةلَيَمةوة.ثيوانةو هةلسةنطاندن 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

 

 ضاوديَريكردن,ئاراستةكردن,  ريَكخسنت, بةريَوةبردن,ثالن دانان,بةريَوةبردن ,ئةركةكانى 
جؤرةكانى  سةرثةرشتيكردن, ,خبانةيي,بةريَوةبردنى ثةروةردةييبةريَوةبردنى قوتا
 .بةريَوةبةرى سةركةوتوو سةرثةرشتيكردن,

 وشە سەرەکیەکان . 9
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 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس . 10

 

قوتاخبانةى ئيشى  بةريَوةبردنىيَركردن دةكات وة فثرؤسةى متثيليهةروةك دةبينني قوتاخبانة ئةو دامةزراوة ثةروةردةيية كة 
وة كو هةموو ئيشةكانى ترة تووشى كؤمةليَك ئاستةنط دةبيَ وة دةبيَ كؤمةلَيَك كار ئةجنام بدات ئةو كارانةش كة ئةجنام دةدريَت 

بةريَوةبةركة وة بةثلة دوو ئةركي دةكةويَتة ئةستؤي ستافى قوتاخبانةكة ئةويش  دةكةويَتة ئةستؤى ى يةكةم ئةركةكةىلةبة ث
 كارطوزار .هةر لة مامؤستاو قوتابي و نوسةرو جيَطرى بةريَوةبةرو 

تا كؤمةلَطا  بةريَوةبردن دؤزراوةتةوة لةو كاتةى كة مرؤظ دؤزراوةتةوة كة لةسةر زةوى دةذيان لة كؤمةلَةى بضووك دواتر طةورة
هةروةكو ئةو كؤمةلَطايةى ئيَمة ,لةسةرةتادا ثيَويستى مرؤظ بة بةريَوةبردن سادة بوو بةالَم دواتر لةبةر ئالَؤزبووني 
ثةيوةنديةكان و ثيَويستيان بة بةريَوةبردن زياتر بوو تا وةكو بتوانن ذيانيان ريَك خبةن و هةماهةنط بن و ئاراستة كردنيان بة 

 ت بيَت.شيَوةيةكي راس

ئةركةكانى  ىئيَمةش قوتابيانى قؤناغي ضوارةم فيَري ضةمكى بةريَوةبردن دةكةين وة باسى بةريَوةبردن دةكةين وةباس
بةريَوةبردن  دةكةين وة باسى جؤرةكانى بةريَوةبردن بؤ قوتابيان دةكةين ليَرة قوتابيامنان فيَرى جياوازى كردن دةكةين لة 

رى و دميوكراسى و وة طيَرة شيَويَنى لةبةر ئةوة قوتابيامنان فيَر دةكةين تا لة ذيانى عملى دا وةكو ؤنيَوان بةريَوةبردنى ديكتات
وةبؤ ئةوةى كة قوتابيةكامنان لة داهاتوودا ديكتاتؤرةك رةفتار نةكةن  يان وةكو طيَرة شيَويَنةك كة ستافةكةى استغالىل بكةن وة 

باسى سةرثةرشتياريان بؤ دةكةين  وةكارةكانى سةرثةرشتيار وة جؤرةكانى  دةبنة بةريَوةبةر كةسيَكى سةركةوتوو بن وة
سةرثةرشتيار,وةباسى بةريَوةبردنى ثؤل بؤ قوتابيان دةكةين وة مامؤستا ضؤن كؤنرتؤلَي ثؤلةكةى دةكات وة ضؤن تعامل لةطةلَ 

هيَنان ئةويش لةكاتى تعامل كردنيان قوتابيةكانى دةكات ,بةمةش قوتابيةكانى قؤناغي ضوارةم سوود وةردةطرن بؤ كاتى را
 لةطةلَ قوتابيان.
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 : ئامانجەکانی کۆرس. 11

 

ضةمكي بةريَوةبردن و سةرثةرشتيارى  بريتية ناساندنى  بةريَوةبردن و سةرثةرشتيارى ئامانج لة طوتنةوةى بابةتى     
بةريَوةبردنى طشيت,بةريَوةبردنى  ,, بةريَوةبردنى ثةروةردةيزانيين ثيَناسةى بةريَوةبردنوة

تابيامنان فيَري وقوتاخبانةيي,جؤرةكانى بةريَوةبردنى قوتاخبانةيي)دميوكراتى,ديكتاتؤرى,طيَرةشيَويَنى,ق
,ليَرة قوتابي فيَرة ئةوة دةبيَت ضؤن كارليَك لةطةلَ قوتابيان كؤنرتؤلَكردنى ثؤل دةكةين ,جؤرةكانى بةريَوةبردنى ثؤل

طةلَ بةريَوةبةرةكى دةكات ,وةناساندنى ضةمكى سةركردة,جياوازى نيَوان لة لوة ضؤن تعام دةكات لة ناو ثؤل
 بةريَوةبةروو سةركردة,ناساندنى ضةمكى سةرثةرشتيار,جؤرةكانى.

 

 : ئەرکەکانی قوتابی . 12

 ئامادة بوونى قوتابيان لة وانةكاندا طرينطة ضونكة ثيَويستى بة نووسينى تيَبينى هةية. -
 .ئامادة بوونى قوتابيان لة تاقيكردنةوةكان -

 .  راثؤرت بكةن و مسينار ثيَشكةش بكةنثيَويستة قوتابيان  -

 : وهووتنە  ی وانە ڕێگە . 13

 (.طريقة احملاضرةرِيَطاى حمازةرة ) .1
 (.طريقة اإلستجوابرِيَطاى ثرسيار و والَم ) .2
 (.طريقة املناقشةرِيَطاى طفتو طؤ ) .3

 فيَركردنهؤيةكانى 
 .ثاوةر ثؤينت ثيَدانى ساليدةكانى .1
 (Power Pointبةكارهيَنانى ثاوةر ثؤينت، ) .2
 ( و بةكارهيَنانى ثيَنووسى رِةنطاو رِةنط.White Boardسوود وةرطرتن لة تةختة سثى، ) .3

 بةشداري ثيَكردنى قوتابى لة ثؤلدا. .4

 
 

 : نگاندنڵسەهە  سیستەمی . 14

 

منرة  –– ------------------تاقى كردنةوةى وةرزى يةكةم  
منرة  ––  ------------------تاقى كردنةوةى وةرزى دووةم  

منرة –– -------------------------كؤى طشتى دةكاتة  
منرة  –– -----------------------------كؤتايى سالَ  
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 : کانی فێربووننجامە ە ئرده. 15
 

كة لة قؤناغى ضوارةمى كؤليذ هةية وة بؤ راهيَنان كردن قوتابيان بةتةواوةتى ئامادة دةبن  دةرئةجنامى ئةم كؤرسةدالة 
 بةشيَكى سةرةكى ية بؤ بةدةستهيَنانى بروانامةى بكالؤريؤس.

قوتاخبانةى,ثيَناسةى بةريَوةبةرى بةريَوةبردن  ,ضنيجؤرةكانى و  بةريَوةبردن ضيةقوتابي بزانيَ لةم كؤرسةدا 
سةركةوتوو,تايبةمتةنديةكانى,ثيَناسةى سةركردة,تايبةمتةنديةكانى,ب جياوازى نيَوان بةريَوةبةرو سةركردة ,بةريَوةبردنى 

ن ثؤل ثيَناسة دةكةيةن ,ئةركةكانى بةريَوةبردنى ثؤل,طرينطى بةريَوةبردنى ثؤل,وة ئةركةكانى بةريَوةبردن ئةويش ثالن دانا
ئاراستة كردن,ضاوديَريكردن,هةلَسةنطاندن,ضةمكى سةرثةرشتيارى ثةروةردةى ,جؤرةكانى ,ريَكخسنت,هةماهةنطى ,

سةرثةرشتيارى ثةروةردةيي,قوتابي فيَرى كارةكانىسةرثةرشتيار دةبن .ليَرةدا قوتابي سوود مةند دةبيَ لة ذيانى ثراكتيكي دا 
ينَ و وةضؤنيةتى هةلَس و كةوت كردن لةطةلَ سةرثةرشتيار وة زانيين كارى يةبدكاتيَك دةبيَت بة مامؤستا كةسةرثةرشتيار 

 .سةرثةرشتيار

 : لیستی سەرچاوە . 16

 سةرضاوة بنةرةتيةكان:

 بةريوةبردن و سةرثةرشتيكردني ثةروةردةي. (.––––ارق خالد)طنانةكةلي, -1

 التربوي,(. اإلدارة المدرسیة ودورها في اإلشراف 2005مساد,عمر حسن ) -2

 (.سایكولوجیة اإلدارة التعلیمیة.2004محمد,محمد جاسم) -3

 (.إدارة الصفوف وتنظیمها. 2001أبو نمرة,محمد خمیس) -1

 (.الجواني السلوكیة في اإلدارة المدرسیة.2005محامدة,ندى عبدالرحیم) -2

 (.إدارة الصف المدرسي. 2005) أمل الخلیلي, -3
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 بابەتەکان  .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةذين سةردار حممد
 كاتذميَر لة هةفتةيةكدا 8

 كروب  2

 بابةت هةفتة

 ثيَشةكى يةك  لةسةر بةريَوةبردن و طةشةسةندنى يةكةم

ضةمكي  - بةرِيَوةبردنى ثةروةردةى,ثيَناسةيةكى بةريَوةبردن  دووةم
ئةركةكانى  ,بةريَوةبردنى قوَتاخبانةيي   ,بةرِيَوةبردنى ثةروةردةى

 بةرِيَوةبردنى قوتاخبانةيي
 

يةمسيَ  ,بةريَوةبةرى سةركةوتوو,تايبةمتةنديةكانى بةريَوةبةرى قوتاخبانة 
 ,شيَوازةكاني  بةريَوةبردنى قوتاخبانةيى ,ئاستةنطةكاني كارطيَري
 بةريَوةبردنى دميوكراتي ,بةرِيَوةبردنى ديكتاتؤرى

ئةرك و   ,بةريَوةبردنى ديبلؤماسي , بةرِيَوةبةرى طيَرةشيَويَنى – ضوارةم
ثيَش كردنةوةى  -–بةرثرسياريةتيةكانى بةريَوةبةرى قوتاخبانة:  

 قوتاخبانة.

 لةماوةى سالَى خويَندندا. -– –
 لة كؤتايى سالَى خويَندندا.  -– –

 
طرينطرتين تؤمارةكانى  ,بةريَوةبةر* بةرثرسياريةتةكانى  ياريدةدةرى  ثيَنجةم

 ليَذنةو يانةو ضاآلكيةكان ,قوتاخبانة
 يانضةمكي بةريَوةبردن ناو ثؤل  ,ثةيوةنديةكانى بةرِيَوةبةرى قوتاخبانة شةشةم

 ,طرينطى بةريَوةبردنى )كؤنرتؤلَ كردنى ( ثؤل ,بةريَوةبردنى كؤنرتِلكردنى ناو ثؤل
  ,ئةركةكانى بةريَوةبردنى ثؤل

جياوازى نيَوان  ,ضةمكى سةركردايةتيكردن ,جؤرةكانى بةريَوةبردنى ثؤل حةوتةم
 بةريَوةبةرو سةركردة

 خشتةى وانةكانى هةفتة ,كردارى دانةوةو وةرطرتن هةشتةم

تايبةمتةندييةكانى  ,جؤرةكانى سةرثةرشتيارى ثةروةردةيي  نؤيةم
طرفتةكانى طريو  ,كؤمةلَةى يةكةم ,سةرثةرشتيكردنى دميوكراسى

ئاماجنةكانى سةرثةرشتى كردنى  ,سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى
 ليَهاتووى سةر ثةرشتيارى ثةروةردةيي )توانستةكانى( ,ثةروةردةيى
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10/12/2022-
22/12/2022  

 يةكةم كورسىى تاقيكردنةوة

 تاقیکردنەوەکان   .18

 () اختبارات املوضوعية +اختبارات املقاليةهةر سىَ شيَوازى سةرةوة  ثرسيارةكانى تاقى كردنةوةم ثيَك ديَت لة تيَكةلَةى

 ووشةى )راستة يان هةلةية( بةرامبةر ئةم دةستةواذانةى خوارةوة دابنىَ وة دةستةواذةي هةلَة راست بكةوة: /–ث

 سةنطاندن.ئةركةكانى قوتاخبانةيي بريتية لة ثالن دانان ورَيكخسنت و هةماهةنطى وضاودَيرى كردن و هةَل. 1

بةرَيوةبردنى ثةروةردةيي برييت ية لة هةموو ئةو كردارانةى كة كارمةنداني قوتاخبانةكة هةريةكةيان بة . 1
 .  ثَي ي بةرثرسيارةتي خؤى ئةجنامى دةدات

                 ( بكة.1ئةركةكانى بةِرَيوةبردنى قوتاخبانةيى يةك بةدواى يةك بذمَيرةو باسى ئةركى )/ 1ث

جؤرةكانى بةرَيوةبةرى قوتاخبانةيي بذمَيرة ؟باشرتين جؤرى بةرَيوةبردنى قوتاخبانةيي باس / 1ث
 بكة؟هؤكارةكةشي بَلَي؟

           تيَبينيى تر:. ––

 ثيَداضوونةوةى هاوةلَ:. ––

 

 


