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 پًرتووکی کۆرش

 Course Book 

ى فيركارىرێزمان  رشۆك ى. واو1 

دالل احمد صانحم.ى    پرشرًب ىستاۆمام ىواو .2 

 کۆنێژش/ ً. ب3 كۆلێژی پەروەردەی شەقالوە /زماوی كوردی

 ئيمێم
Dalal.saleh@su.edu.krd 

 پًیوەودی. 4

 

 6: یتيۆر

 0: پراکتيک

ً ( نبً سًعات) یًکًى خوێىدن. 5

 ًٌفتًیًک

 ژمارەی کارکردن. 6 كدا یً فتً ًٌ  نً ژ دوو رو 

 کۆدی کۆرش. 7 

  پرۆفایًنی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

ويرك،شیكردوًكاویزمان،ئًسًريكً  وشً سًرەکيًکان. 9

زيصواى خؤي لةخؤيدا بابةتيكى ناوةنديية لةنيَواى ئةو ناوةندةى كة قوتابى ليًاتووةو بةضتهةوةى  .10
زِيَصواى ئاضتيَكة لة ئاضتةكانى شواى، كة لة لةطةهَ ئةو بابةتة شوانيانةى كة لة شانكؤ دةخويَهدزيَت. 

دةنط و  ياضايانة دةكسآ، كة يةزدوو اليةنى وغةضاشى و زِضتةضاشى دةكؤلَيَتةوة. لة زِيَصواندا باع لةو
 واتا بة يةك دةطةيةنيَت. وةكو شانطتيكة فريى نوضني و ئاخاوتهى شوانيكىاى دةكات. 

  كةااى  ارس   ئاماجن. 11

 گشتیئاماجنى 

بةزيةةةوًيَهانى نةوةيةةةكى نةةويَى غةةازةشا بةةة شانطةةتة نويَيةةةكانى ليَكؤلَيهةةةوة و تيَ ةيػةة  لةةة فسةيةة      
ليَكؤليهةةةوة و تيَ ةيػةة  لةةة نةةسى و بةةةياى شوةةاى بةطػةةت و زِيَصوةةانى كةةوزدى     شوةةاى و  ئازاضةةتةكانى
 بةتايبةتى. 

ة لةم زِيَ ةوة بةزةوثيَػربدى و دةولَةوةندكسدنى زِؤغهبريى و بةزشكسدنةوةى ئاضتى طةياندنى ثةيام لة 2
نيَواى ئةةةو بةغةةيَوةيةك، كةةة ئةةةم وانةيةةة بةةةزدةوام لةثةيوةنةةدى دا دةبيَةةت لةةة   ناوةنةةدةكانى خويَهةةدى
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 بابةتانةى ثيَػرت قوتابى وةزي ستووة لة قؤناغةكانى ناوةندى ثيَك بةضتهةوةى لةطةهَ وانةكانى كوليَر.

 ئًرکًکاوی قوتابی. 12

  كً واوً  شداربه نً ن و بً كان تۆماربكً بێ و تێبىييً واميان ًٌ ردي بوووی بً ئامادي  كً  دا زۆرگروگً تً م بابً ركی قوتابی نً ئً

ی  رچاوي نيستی سً  نً  ی كً رچاواوً و سً ی ئً وي ٌا خوێىدوً روي كان" ًٌ ڕووی تێبيىييً  ڕێگای گفتوگۆو خستىً  بً

 . كً تً ر بابً سً بێ نً زاوياریيان ًٌ  ختً ی پێشوي وي " بۆ ئً یان پێكراوي ئاماژي  كً كۆرسبووكً



   وي ووتىً   ی واوً ڕێگً. 13

 .(طريقة احملاضرةسي  )ِسَيطاى ئامادةاا     .1
 .(جوابتطريقة اإلسِسَيطاى ثرشياس و والم ) .2
 .(طريقة املناقشةو طر )ِسَيطاى طفت .3
 .ِسَيطكةى طرووث بكةِسةضاواردى  شوَين و بابكةت .4

 

ئكةم ِسَيطاياىكةى شكةسةوة لكةبكةسضاو طرياون و بكة طوجناو زاىراون تا لكة مياىكةياىدا  -تَيبين  
 شَيوازباشرتين ثَيِرةوي  لكةهكةوَلدةدةم شكةباسةت بكةشَيواز، واىكةى ئكةم ارسشكة بوترَيتكةوة. بكةالم 

 .وةسبطرمتايبكةت  خرم  يكةاكةيان بككةم و اكةَلك لكة شَيوازىبر هكةس

 رِوونكردنةوة لة وتهةوةى ئةم كؤرسة:هؤكارةكانى 

ثكةستووك و شكةسضاوةى ثَيويصت و ىسيك لكةبابكةتكة، ئكةمكةش بكة ثَيداى  اردى اتَيبخاىكةى  .1
 ارلَيذ بر هكةسيكةك لكةو شكةسضاواىكة بكةقوتابييان.

 (Power Pointبكةااسهَيناى  ثاوةس ثرينت، ) .2
 ثَينووش  ِسةىطاو ِسةىط.( و بكةااسهَيناى  White Boardشوود وةسطرتن لكة تكةختكة شج ، ) .3

قوتاب  ضكةق   ثرلدا، بكة ثَي  ئكةو بِروايكةى اكة ثَي  وايكةبكةشداسي ثَيكردى  قوتاب  لكة  .4
 فَيربوون و شكةسضاوةى ضاالاي  و جوَلكةى ثرلكة.

 خصتنكة ِسووى دةق و ضريؤك و ِساظكردىيان. .5

 منايشكردى  طرتكة ظيديري  و هكةَلطرزين  واتا تَيياىدا. .6
 وگاودنً ڵس ًٌ سيستًمی. 14

ی  وي وجامداوی تاقيكردوً و ئً  كً تً بابً  نً  ی ڕۆژاوً وي وجامداوی كویس و نێپرسيىً ڕێگای ئً  دا بً تً م بابً وگاودن نً ڵسً ًٌ

 بێ. دي  ( ومري20ر ) سً یان نً كً ریً رزی ًٌ ی وي وي دوو تاقيكردوً  كً تێكڕای ساڵً  نً  بێ كً رزی دي وي
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 کاوی فێربوون وجامًً ئ. 15

 ة ئاغهاكسدنى قوتابى بة زِيَصواى و زِيَصوانى كوزدى بةتايبةتى.1

 شوانى كوزدى. ىغازةشاكسدنى قوتابياى لةبازةى زيصوان -2

وة لةضةةز ئاضةتى   ة زِايَيهانى قوتابى بةؤ ؤةؤنيةتى ضةوود وةزطةستو لةة تةكهيكةة نوَييةةكانى ليَكؤَليهةة        3
قوتةابى بةة غةيَواشة كازي ةةزتسةكاى و بةيسةوةنةدبوونى لةةوةى كةةوا بةة         ئاغهابوونى شانكؤكانى دونياو 

 جوانرتيو غيَواش لة ئايهدةدا ثسِؤطساوةكانى خويَهدى ثيَػكةغى قوتابييةكانى خؤى بكات.

 

 نيستی سًرچاوە. 16

 ،1995عةبدوال حطني ووزفيىة زيصوانييةكانى كاز . ناوةى دكتؤزا  -2

 اليةنيَكى زِضتةضاشى .عةبدولَآل حوضيَو، ؤةند  -3

 . 1995قيظ كاكن ، جؤزةكانى زضتة و تيؤزى كسدة قطةييةكاى ناوةى واضتةز ،  -4

 كوزدضتاى ووكسيانى ، ضيهتاكطى زضتةى ضادة. -5

 .2004كوزدضتاى ووكسيانى ضيهتاكطى زضتةى تيكةهَ ،  -6

 .2006وزدى ، حمىد وعسوف فتاح ، ضةباح زغيد ، ؤةند اليةنيَكى وؤزفؤلؤجى شوانى ك -7

 . 1989وطتةفا شةن ةنة، كاز و ئةزكى لةضيهتاكطدا ، ناوةى واضتةز،  -8

 نةزمياى خؤغهاو، زِيَصوانى كوزدى، بةغةكانى ئاخاوتو . -9

 نةضسيو فدسى ، كوزدضتاى ووكسيانى ، زيصوانى كوزدى . -10

 .2012نوزى عةىل ئةوني، زيصوانى كوزدى -11

 .2009ئاضؤيةكى تسى شوانةوانى ،وزيا عىس ئةوني ، ؤةند  -12

 ئاواش محةضةعيد بةطيدانى، زيصبوونى كةزةضةكانى زضتة. -13



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            ًخشیهبًتیدڵىیاییجۆریومتماوًرایًبًڕێويب   
 

 . 1979ئةوزِةمحانى حاجى وازف،زيصوانى كوزدى ، ناو، -14

 . 2002نةضسيو فدسى ، زضتة و ؤةوكى زضتة بةطػتى و تايبةمتةندييةكانى لةشوانى كوزدى، -15

 

كانیكۆرستهبابه

 ئاخاوتو :بةشةكانى  -

 –زِةطةشةوة  -ثيَكًاتهةوة -ناوةزوكةوة –يةبوونةوة  –ناضيهةوة  –لة زووى ) ذوازةوة  ناو -1
 ئةزكةوة(

 نةفى...( –يةيى  –خؤى  –نيػانة  –لة زووى واتاوة ) جيهاوى كةضى  جيهاو -2

  جيهاو لة زووى ئةزكةوة 

 نادياز ( –نطبى  –نيػانة  –ئاوةلَهاو لة زووى واتاوة )ئاوةلَهاوى ؤونيةتى  -3

 ثمةى باال( –ثمةى بةزاوزد  –ئاوةلَهاو لة زووى ثمةوة ) ئاوةلَهاوى ثمةى ؤةضجاو 

 ليَكدزاو ( –دازيرزاو  –ئاوةلَهاو لة زووى ثيَكًاتهةوة ) ضادة 

 ئاوةلَهاو لة زووى ئةزكةوة 

 كاز  -4

كةةازى زانةةةبسدووى  –كةةاز لةةة زووى كةةات و زيَةةرةوة) كةةازى زابةةسدووى زاطةيانةةدى و جوزةكةةانى    -
 كازى فةزوانداى( –كازى زانةبسدووى دانانى  –كازى زابسدووى دانانى و جوزةكانى  -زاطةياندى

 كاز لة زووى تةواوييةوة -

 كاز لة زووى ئةزيهى و نةزيهيةوة  -

   كاز لة زووى ييَصةوة  -
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 نةزيَهى ...( -ؤةنديَتى –نيةتى ؤؤ –هى يَغو –لة زووى واتاوة ) ئاوةلَكازى كاتى ئاوةلَكاز  -5

 ئاوةلَكاز لة زووى ئةزكةوة 

  1هةفتةى 

 

 

 بةشة ئاخاوتهى ناو                  

 2هةفتةى 

 3هةفتةى 

  4هةفتةى 

 

 

 

 بةشةئاخاوتهى جيَهاو

 بةشة ئاخاوتهى ئاولهاو

 

 بةشة ئاخاوتهى ئاولهاو                         

 %04تاقيكردنةوةى 

 بةشة ئاخاوتهى كار

 

 

 5هةفتةى 

 6هةفتةى 

 7هةفتةى 

 8هةفتةى 

 9هةفتةى 

 11هةفتةى 

 

11 هةفتةى  

12 هةفتةى  

13 هةفتةى  
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14 هةفتةى  بةشةئاخاوتهى ئاوةلَكار 

 

 تاقى كردنةوةى  كوتايى كورسى يةكةم           

 

15 هةفتةى  

16 هةفتةى  

17 هةفتةى  

18 هةفتةى  

19 هةفتةى  
 

21 هةفتةى  

21 هةفتةى   

22 هةفتةى  
 

23 هةفتةى  

24 هةفتةى   
 

(ئًگًرًٌبێت)بابًتیپراکتیک.81 
  

 تيورى19

 كيوز
.

 

 تێبيىی تر. 20

دياريكراوةكانى نيَو ئةم كؤرس بووكة، لةضوارضيَوةى كؤرس بووكةكة دةربضن و قوتابييان دةتوانن نسيك لة شةرضاوة 
 بةدواداضوونى زياتر بكةن بؤ بابةتةكة، هةروةها دةتوانن لةشةرضاوةى ترةوة باس لةو شتانةة بكةن كة من باشم كردوون..
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 ڵ         ی ٌاوي وي پێداچوووً .21

                                             
 

 

 

 
 

 


