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 پًرتَُکی کۆرس

 Course Book 

 رسۆك ِ. وا1َ كؤرسى ساالَنة

  پرسر ًب ِستاۆمام ِ. وا2َ صاحل دالل امحد

 کۆلێژش/ ً. ب3 / بةشى كوردىشةقالوةثةروةردةى

 dalal.saleh@su.edu.krd                                                                            :ئیمێل

                                               (:ًپًی ئارەزََ)ب ژمارەی تًلًفۆن

 پًیُەودی. 4

 

  6:بۆ ومَُوً تیۆری

 : پراکتیک

بً ) یًکًِ خُێىدن. 5

 ً ًٌفتًیًک( لسًعات

 زؤذ لة يةفتةيكدا دوو

 

 ژمارەی کارکردن. 6

 کۆدی کۆرس. 7 نينانة

یان ئاماژە کادیمی(  وٍا ئً کادیمی خۆی )تً ر ژیاوی ئً سً ت لًێوَُس لێک ديًبێژ پرۆفای مامۆستای َاوً  لێري

 دەکات  Webpage, Blog, Moodleبً



 پرۆفایًلی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

 َشً سًرەکیًکان. 9 مامؤستا، قوتابى، بابةت، هونةرى طةياندن، رِيَطا، شيَواز، ثةروةردة، فيَربوون

 :واَەرۆکی گشتی کۆرس. 10

 لێرە مامۆستای َاوًبێژ باس لً کۆرسًکً دەکات بً شێُەیًکی گشتی کً پێُیستً ئًم خااڵوًی خُارەَە بگرتًَە:

  کۆرسًکً )بابًتًکً(گروگی خُێىدوی 

  ًتێگًیشتىی چًمکی سًرەکی کۆرسًک 

 ًبىًما َبیردۆزی کۆرسًک 

 ًزاویىی تًَاَ بً الیًوً گروگیًکاوی بابًتًک 

 زاویه َتێگًیشتىی پێُیست بۆ دابیه کردوی ًٌڵی کار 



وشوکومترنوبێت٠٢٢ئومولو

ىى طصتى ثسؤضةى ثةزوةزدةو فيَسكسدٌ و بةش و زِةطةش و ثيَكاتةكاىياٌ. ٍةزوةٍا ضةقى كازى مامؤضتا طسييطى خويَيدىى ئةو كؤزضة لةوةدا دةزدةكةويَت، كة ٍؤكازى ىاضاىد
 تيَياىدا.

. 

ئةمةش يةكاىدا دةبيييةوة.  َلةيي(لةاليةكى تسةوة ئاشياكسدىى قوتابيياٌ بة ئاماجنة ثةزوةزديي و فيَسكازييةكاٌ كة خؤياٌ لة ئاماجنة )مةعسيفيى و ويرداىيى و دةزووٌ جو
 لةثيَياو بةزضاو زِووىى شياتسى قوتابيياٌ تاكوو ببية مامؤضتايةكى ضةزكةوتوو. ٍةزوةٍا كاز بؤ ئةو ئاماجناىة بكةٌ.

بةٍةىد وةزطرياوة.  ماىطاىةو ضااَلىةبةو ثيَيةى ثالٌ زِؤَلى طسىط دةطيَسِيَت لة بةزشبووىةى زِادةى دةضتكةوت لةٍةز كازيَكدا ٍةبووىى شازةشايى لة داىاىى ثالىى زؤذاىةو 
 ٍةزوةٍا فيَسبووىى ضؤىيَتى داىاىى تيَيووضى ثالىى زؤذاىةو كازثيَكسدىى.

سكسدىدا، ٍؤكازى تةىدزوضت تيَطةيصنت لة جياواشى تاكيى و ضوود وةزطستً لةثيَوةزى بابةتيى بؤ ثؤَليَيكسدىى قوتابيياٌ و جياواشييةكاىيياٌ و زِةضاوكسدىى لة فيَ
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 تاية لةطةلَ  فيَسخواشةكاىيدا.مامةَلةكسدىى مامؤض

ازامةيى بةكازٍيَياىى شماىى جةضتةو ليََاتوويى لة كؤىرتؤَلكسدىى ثؤل و كازامةيى لةبةزِيَوةبسدىى ثؤلدا و شاىييى ٍوىةزةكاىى مامةَلةى دزوضت و دادثةزوةزاىة و شاىييى ك
 تواىطتى بةكازٍيَياىى لةثؤلدا دووباةتى تسى طسىطً بؤ كةضيَتى مامؤضتا.

 ٍؤشيازى بايةخى كات و ٍوىةزى دابةشكسدىى بةثيَى طسىطيى و بايةخى بةشةكاٌ.

 شاىييى ضؤىيَتى ثسضيازداىاٌ و ثيَوةزةلةبازةكاىى ٍةَلطةىطاىدىى قوتابيياٌ.

 بةزضاو زِووىكسدىى قوتابيياٌ ضةبازةت بة كيَصة ثةزوةزدةييةكاٌ و فيَسبووىى ٍوىةزى ضازةضةكسدىياٌ.

ٍةىل كازى بؤ  و كؤزضة يازمةتيدةزبيَت تاكو قوتابى دواى تةواوكسدىى بةكةَلك وةزطستً لةو كؤزضة، كةضيَكى كازاى ىيَو كؤمةلَ بيَت و لةٍةز شويَييَكضةزبازى ئةماىة، ئة
 زِةخطا ئامادةى خصمةتكسدٌ بيَت

 
 ئاماوجًکاوی کۆرس. 11

وانةبيَذيى دةبيَت لة  ، ئةوة رِوونذةبيَتةوة كة ثيشةيانثةروةردةى شةقالوة بةصةرجنذان بؤ داهاتووى دةرضووانى بةشى كوردى لةكؤليَذى
ئةدةبى كوردى. كةواتة، ئةم كؤرصة صىَ تةوةرى صةرةكى بةئامانج دةطزيَت، تاكو لة ميانةى ئةو ضةنذ تةوةرةدا  و  لة سمانقوتاخبانةكان 

 ش بزيتيني لة:قوتابيان وةك مامؤصتايةكى ئاييهذة ئامادة بكات. ئةو صىَ تةورة

شارةساكزدنى قوتابييانة بةبهةما طشتيى و صةرةكييةكانى ثيشةى وانةبيَذى، وةك ثيَذاويضتييةك تا لة كزدارى وانبيَذيذا ثيَزِةوييان  يةكةم:
 ليَبكزيَت و كةلَكيان ليَوةربطرييَت.

و تيَطةيشنت لة فزةيي  ئاراصيتةكانى سميان و  ليَكؤليهيةوة و      بةرهةمويَهانى نةوةيةكى نويَى شارةسا بة سانضتة نويَيةكانى ليَكؤلَيهةوةدووةم: 
 تيَطةيشنت لة نزخ و بةهاى سمان بةطشت و رِيَشمانى كوردى بةتايبةتى. 

: لةم رِيَطةوة بةرةوثَيشربدن و دةولَةمةنذكزدنى رِؤشهبريى و بةرسكزدنيةوةى ئاصيتى طةيانيذنى ثيةيام لية ناوةنيذةكانى نويَهيذن        صييةم
ة ئةم وانةية بةردةوام لةثةيوةنذى دا دةبيَت لةنيَوان ئةو بابةتانةى ثيَشرت قوتابى وةريطزتووة لة قؤناغيةكانى ناوةنيذى ثيَي     بةشيَوةيةك، ك

 بةصتهةوةى لةطةلَ وانةكانى كوليَذ.

 

 

 . بة ثيى ئةزكةكاىى قوتابى 21
كة ئةماىة لةخؤدةطسيَت: )ئامادةبووٌ و ثابةىدبووٌ، مسييازى ثيَويطتة قوتابى لة ضاالكيى و بةشدازى ىيَو ثؤل لةتيَكسِاى ضاَلى خويَيدٌ، 

ماوة كوزت ضةبازةت بةضةمكيَكى تايبةت لةىيَو بةزىامةى داواكساو ، خويَيدىةوةى ثةزتووكى ثةيوةضت بةباتةكةو منايصكسدىى ثوختةيةكى 
 زى لة زاظةى بابةتةكة لة ىيَو ثؤلدا(( خولةكدا لةثؤل ، ئامادةيى بؤ تاقيكسدىةوةى ماوة كوزت و لةىاكاو شدا5لةماوةى )

   زيَطاى واىة وتيةوة. 21
 (طريقة المحاضرةزِيَطاى ئامادةكازيى ) .2
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 (طريقة اإلستجوابزِيَطاى ثسضياز و والو ) .1
 (طريقة المناقشةزِيَطاى طفت و طؤ ) .1

 زِيَطةى زِيَرىةى ٍصزى، )كازاكسدىى قوتابى لة بريكسدىةوة لة زِوى ئاضؤيى و ضتووىى(. .4
 ثيَسِةويكسدٌ لةزِيَطةى بةطسووث فيَسكسدٌ، بةزِةضاوكسدىى شويًَ و بابةت .5

ئةو زِيَطاياىةى ضةزةوة لةبةزضاو طرياوٌ و بة طوجناو شاىساوٌ تا لة مياىةياىدا واىةى ئةو كؤزضة بوتسيَتةوة. بةالو ضةبازةت  -تيَبييى:
 ياٌ بكةو و كةَلك لة شيَواشى تايبةتى خؤو وةزبطسو.بةشيَواش، ٍةوَلدةدةو ثيَسِةويى لةباشرتيً شيَواش بؤ ٍةزيةكة

 وگاودن ڵسً ًٌ سیستًمی. 14

 دووةم . كورصى تايبةتة بة كؤششى%(ى منزةكان، 04يةكةم: لة )
 
 

 كة كاتى دياريكزدن و دةصتجيَكزدنى لةكاتى نؤى ديارى دةكزيَت.  دووةماقيكزدنةوةى كؤتايى كورصى %(ى منزةكان، تايبةتة بة ت04دووةم: لة )
 کاوی فێربَُن وجامًً ئر دي. 15

 خويَيكازى بةزِيَص..
 وةزطستيى ئةو كؤزضة بةتةواوى لةاليةٌ بةزِيَصتاىةوة، بةو مةزجةى ئامادةيى و ثابةىديى تةواوت ٍةبيَت لةطةَليدا، ٍةزوةٍا بةضةزجنةوة

بكةيت و بةدواداضووىت ٍةبيَت بؤ ضةزضاوةكاىى، ئةوا بةدَليياييةوة لةضةىد اليةىيَكةوة طةش دةكةيت، كة بسيتني لةو اليةٌ بةشدازى تيَدا 
 و بوازاىةى ذياىت:

يةكةو: اليةىى مةعسيفى: ئةو كؤزضة شاىيازى و ضةمك و شازاوةيةكى شؤزت ثىَ ئاشيا دةكات ضةبازةت بة ثيصةى مامؤضتايةتيى و زِةطةش و 
 يضكَيَيةزة ضةزةكييةكاىى ثةزوةزدةو فيَسكسدٌ و ٍوىةزةكاىى واىةوتيةوة.ث

دووةو: اليةىى دةزووىى: تةواوكسدىى ئةو كؤزضة ٍيَصيَكطى دةزووىى باشة بؤ متناىةبةخؤبووٌ، ئامادةيى ويصداىىي و شةيدايى بؤ كازكسدٌ 
 تسس و شةزو لةكاتى طفتوطؤ و ثيَصكةشكسدىى بابةت.لة ثيصةى مامؤضتايةتيى. ئةمةش بة ٍؤى زضةشكيَيى بةزبةضتةكاىى وةك 

ضيَيةو: بوازى كؤمةاليةتى: ئةو كؤزضة فيَسى ٍوىةزى مامةَلةكسدٌ لةطةلَ جياواشييةكاىت دةكات. ٍةزوةٍا ٍاىت دةدات كة كازليَكى 
 ئةزيًَ و طوجناىى تةىدزوضت بكةيت لةطةلَ ئةو شويًَ و ىاوةىدةى كة تيَيدا دةضت بةكازدةبيت.

وازةو: ٍةىل كاز: بةتةواوكسدىى ئةو كؤزضة قوتابى ئامادةيى ئةوةى بؤ دزوضت دةبيَت كةوا لةٍةز شويَييَك ٍةىل كاز ٍةبيَت ىصيك ض
 لةتايبةمتةىدييةكةى، ئةو ليَى ضوودمةىد بيَت و بتواىيَت ضةزكةوتً بةدةضت بَيَييَت.


 لیستی سًرچاَە. 16

 

    شيكسدنةوةيةكى   جوطسافى، ضاثى يةكةم، ضمَيمانى. كوزدى و ديالَيكتةكانى،(، شمانى 2008فوئاد حةمة خوزشيد)  -1

(، شازةكوزدييللةكاى، 1987ضللادب ،ةيائللةديو ئامَيللدى، حةمللة ئللةم  يللةوزامى) كامللن حطللو ،ةور،كوزدضللتاى موكسيللانى، -2
 شانكؤى ضةالحةدديو، يةولَيس.
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 ،ةزاوزد دا، ،ةغدا.ى (شازى شمانى كوزدي لة تةزاشوو1981حمةمةد ئةم  يةوزامى) -3
   ( شمانةوانى.1990حمةمةد معسوف فتاح) -4
 ( شازة كوزدييةكاى، يةولر.2011عة،دولواحيد موشر دشةيى ) -5
 جيًاى، يةولَيس. (، شمانى كوزدى و شوَيهى لةناو شمانةكانى2006ِزةفيق شوانى،)  -6
 ( ، ضةند ،ا،ةتيكى شماى و زَيصمانى كوزدى، ضاثى يةكةم، ضاثدانةى  وشازةتى ثةزوةزدة، يةولَيس.                         2001يق شوانى )زف -7
                                                   ( ، شازة كوزدييةكاى ، ضاثدانةى شانكوى  والح الديو ، يةلر.                                1987كامن حطو ،ةضر و  ئةويو ديرت ) -8
(، ئةتمةضى شمانى )يةزَيمى كوزدضتاى عَيساب وةك منونة( نامةى ماضتةز ،        2009عة،دوملةناف زةمةشاى ئةمحةد )  -9

 كولَيرى شماى، شانكوى ضةالحةدديو يةولر.

 

واَی 

مامۆستای 

 َاوًبێژ











 بابًتًکان .17



 لة شماندا  طوزاى
 تيوزةكانى طوزانى شماى

 دا،ةشبوونى شماى و ثةيدا،وونى دياليكت )شاز(
 ضةمك و ثَيهاضةى ديالَيكت

 جؤزةكانى ديالَيكت 
يوكازةكانى دزوضتبوونى ديالَيكت  

 دا،ةشكسدنى ديالَيكتةكانى شمانى كوزدى 
 شمانى كوزدى دياليكتةكانى دا،ةشبوونى جوطسافى

  جياواشى نَيواى شماى و ديالَيكت 
 )ذووزوو ، ناوةزاضت ( ،ة منوونةشازةكانى شمانى كوزدى ،ةزاوزدكسدنى يةندَيك اليةنى زَيصمانى لة نَيواى 

  

 
   

2يةفتةى  -  
 نى شماىطوِزا

 انى شماىِزتيوزةكانى طو
 

 

3يةفتةى   

4يةفتةى   

5يةفتةى   دا،ةشبوونى شماى ثةيدا،وونى ديالَيكت 
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 %40تاقيكسدنةوةى - 
 جؤزةكانى ديالَيكت   
 

 يوكازةكانى دزوضتبوونى ديالَيكت
6يةفتةى   

7يةفتةى   

8يةفتةى   دا،ةشكسدنى ديالَيكتةكانى شمانى كوزدى 
 

9يةفتةى   

دا،ةشبوونى جوطسافى دياليكتةكانى شمانى كوزدى    

 جیاَازِ ویَُان زمان َدیالیكت) زار(
 

 

 

شازةكانى ،ةزاوزدكسدنى يةندَيك اليةنى زَيصمانى لة نَيواى  
 )ذووزوو ، ناوةزاضت ( ،ة منوونةشمانى كوزدى 

 

 تاقيكسدنةوةى كوتايى كوزضى دووةم

  

  

10يةفتةى   

11يةفتةى   

12يةفتةى   

13يةفتةى   

14يةفتةى   

15يةفتةى   
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16يةفتةى   

20يةفتةى   
 
21يةفتةى   

22يةفتةى    

23يةفتةى   
 
24يةفتةى   

25يةفتةى    
 

 
  

  تاقیکردوًَەکان. 21
 تيؤزى 

 كيوش
 

 تێبیىی تر - 21
كةٌ بؤ قوتابيياٌ دةتواىً ىصيك لة ضةزضاوة ديازيكساوةكاىى ىيَو ئةو كؤزس بووكة، لةضوازضيَوةى كؤزس بووكةكة دةزبضً و بةدواداضووىى شياتس ب

 بابةتةكة، ٍةزوةٍا دةتواىً لةضةزضاوةى تسةوة باس لةو شتاىةة بكةٌ كة مً باضه كسدووٌ.. 
 

 


