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 پًرحَُکی کۆرس

 Course Book 

 رسۆك ِ. وا1َ كؤرصى صاالَىة

  پرسر ًب ِسخاۆمام ِ. وا2َ صاحل دالل امحد

 کۆلێژش/ ً. ب3 / بةشى كوردىثةروةردةى شةقالوة

 dalal.saleh@su.edu.krd                                                                            :ئیمێل

                                               (:ًپًی ئارەزََ)ب ژمارەی حًلًفۆن

 پًیُەودی. 4

 

  4: حیۆریبۆ ومَُوً 

 : پراکخیک

بً ) یًکًِ خُێىدن. 5

 ً ًٌفخًیًک( لسًعاث

 ئامادەبَُوی مامۆسخای َاوًبێژ بۆ قُحابیان لً ماَەی ًٌفخًیًکدا 

( كاتذميَز بؤ والَمداىةوةى ثزصيارى قوتابييةكاٌ و قضةكزدٌ لةصةر صةرضاوةو بابةتى 1لةحةفتةيةكدا بةىشيكى )
 كات بةخصييةش بةشيَوةيةكى ديارى ىةكزاو و ىافةرمى. تزى ثةيوةىديدار بة واىةكةوة. ئةو

 ژمارەی کارکردن. 6

 کۆدی کۆرس. 7 ىيناىة

یان ئاماژە کادیمی(  وٍا ئً کادیمی خۆی )حً ر ژیاوی ئً سً ج لًێوَُس لێک ديًبێژ پرۆفای مامۆسخای َاوً  لێري

 دەکاث  Webpage, Blog, Moodleبً

، وةك 2002(، لة دٍوك)ساىكوَيىئادابثاش بةدةصتَيَياىى بزِواىامةى بةكالؤريؤس، لةبةشى كوردى كؤليَذى 
( صالَ. 2دةصت بةكاربووو، بؤ ماوةى ) ى سماىى كوردى كوليذى ثة روةردةى ساخوبةشة ياريدةدةرى تويَذةر ل

صةرؤكايةتى بةش، خوليَكى فيَزبووىى  لة مياىةى ئةو دوو صالَة صةربارى ئاشيايةتيه بةكاروبارى كارطيَزِى
كؤمجيوتةر و دوو خوىل فيَزبووىى سماىى ئييطميشيه بييى، كة ٍؤكارى يارمةتيدةر بووٌ بؤ خؤ ئامادةكزدٌ بؤ 

بةصةر كةوتوويى تةواوو كزد دواتز وةكو  2011لة خوييدىى ماصتةر وةطرياو تاوةكو  2002خويَيدىى باالَ. لة صاىل 
لة بةشى كوردى كوليذى ثةروةردةى بيةرِةتى)ساىكوَيى صةالحةدديً(دةصت بة كاربووو و 2012مامؤصتا لة صاىل 

 ئيضتا لة كؤليذى ثةروةردةى شةقالوةو 

 پرۆفایًلی مامۆسخا. 8

 

 

 

 

 

 َشً سًرەکیًکان. 9 مامؤصتا، قوتابى، بابةت، ٍوىةرى طةياىدٌ، رِيَطا، شيَواس، ثةروةردة، فيَزبووٌ

 :کۆرسواَەرۆکی گشخی . 12

 لێرە مامۆسخای َاوًبێژ باس لً کۆرسًکً دەکاث بً شێُەیًکی گشخی کً پێُیسخً ئًم خااڵوًی خُارەَە بگرحًَە:

 )ًگروگی خُێىدوی کۆرسًکً )بابًحًک 

  ًحێگًیشخىی چًمکی سًرەکی کۆرسًک 

 ًبىًما َبیردۆزی کۆرسًک 

 ًزاویىی حًَاَ بً الیًوً گروگیًکاوی بابًحًک 

 ُیسج بۆ دابیه کردوی ًٌڵی کارزاویه َحێگًیشخىی پێ 



وشوکومترنوبێت٠٢٢ئومولو

ٌ. ٍةزوةٍا ضةقى كازى مامؤضتا طسييطى خويَيدىى ئةو كؤزضة لةوةدا دةزدةكةويَت، كة ٍؤكازى ىاضاىدىى طصتى ثسؤضةى ثةزوةزدةو فيَسكسدٌ و بةش و زِةطةش و ثيَكاتةكاىيا
 تيَياىدا.
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اىةو ثةزوةزدةيى ٍؤكازيَكة بؤ ىاضاىدىى ذييطة ثةزوةزدةييةكاٌ و ٍةبووىى ثةيوةىديياٌ ثيَكةوةو كازيطةزبووىياٌ لةضةز يةكرت، ذييطةى قوتاخبٍةزوةٍا ضةبازة بة ذييطةى 
 زةطةشةكاىى وةك منووىة.

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

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

لة فيَسكسدىدا، ٍؤكازى تةىدزوضت تيَطةيصنت لة جياواشى تاكيى و ضوود وةزطستً لةثيَوةزى بابةتيى بؤ ثؤَليَيكسدىى قوتابيياٌ و جياواشييةكاىيياٌ و زِةضاوكسدىى 
 مامةَلةكسدىى مامؤضتاية لةطةلَ  فيَسخواشةكاىيدا.

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

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

 شاىييى ضؤىيَتى ثسضيازداىاٌ و ثيَوةزةلةبازةكاىى ٍةَلطةىطاىدىى قوتابيياٌ.

 يَسبووىى ٍوىةزى ضازةضةكسدىياٌ.بةزضاو زِووىكسدىى قوتابيياٌ ضةبازةت بة كيَصة ثةزوةزدةييةكاٌ و ف

ت و لةٍةز شويَييَك ٍةىل كازى بؤ ضةزبازى ئةماىة، ئةو كؤزضة يازمةتيدةزبيَت تاكو قوتابى دواى تةواوكسدىى بةكةَلك وةزطستً لةو كؤزضة، كةضيَكى كازاى ىيَو كؤمةلَ بيَ
 زِةخطا ئامادةى خصمةتكسدٌ بيَت

 
 ئاماوجًکاوی کۆرس. 11

، ئةوة رِوونذةبيَتةوة كة ثيشةياى وانةبيَذيى دةبيَت لة شةقالوةبةصةرجنذاى بؤ داياتووى دةرضووانى بةشى كوردى لةكؤليَذى ثةروةردةى 
ئةدةبى كوردى. كةواتة، ئةم كؤرصة صىَ تةوةرى صةرةكى بةئامانج دةطزيَت، تاكو لة ميانةى ئةو ضةنذ تةوةرةدا  و  لة سماىكاى قوتاخبانة 

 ياى وةك مامؤصتايةكى ئاييهذة ئامادة بكات. ئةو صىَ تةورةش بزيتيني لة:قوتاب

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

ةوةيةكى نويَى شارةسا بة سانضتة نويَيةكانى ليَكؤلَيهةوة و تيَطةيشنت لة فزةيي  ئاراصيتةكانى سمياى و  ليَكؤليهيةوة و     بةريةمًيَهانى ندووةم: 
 تيَطةيشنت لة نزخ و بةياى سماى بةطشت و رِيَشمانى كوردى بةتايبةتى. 

تى طةيانيذنى ثيةيام لية ناوةنيذةكانى نويَهيذى      : لةم رِيَطةوة بةرةوثيَشربدى و دةولَةمةنذكزدنى رِؤشهبريى و بةرسكزدنيةوةى ئاصي  صييةم
ثيَي    بةشيَوةيةك، كة ئةم وانةية بةردةوام لةثةيوةنذى دا دةبيَت لةنيَواى ئةو بابةتانةى ثيَشرت قوتابى وةريطزتووة لة قؤناغيةكانى ناوةنيذى  

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

ماوة كوزت ضةبازةت بةضةمكيَكى تايبةت لةىيَو بةزىامةى داواكساو ، خويَيدىةوةى ثةزتووكى ثةيوةضت بةباتةكةو منايصكسدىى ثوختةيةكى 
 ثؤل ، ئامادةيى بؤ تاقيكسدىةوةى ماوة كوزت و لةىاكاو شدازى لة زاظةى بابةتةكة لة ىيَو ثؤلدا(( خولةكدا لة5لةماوةى )

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

 )كازاكسدىى قوتابى لة بريكسدىةوة لة زِوى ئاضؤيى و ضتووىى(.زِيَطةى زِيَرىةى ٍصزى،  .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:
 بةشيَواش، ٍةوَلدةدةو ثيَسِةويى لةباشرتيً شيَواش بؤ ٍةزيةكةياٌ بكةو و كةَلك لة شيَواشى تايبةتى خؤو وةزبطسو.

 وگاودن ڵسً ًٌ سیسخًمی. 14

 %(ى منزةكاى، تايبةتة بة كؤششى صاالَنةى قوتابى، كة بةم شيَوةيةى نوارةوة دابةش دةبو:04يةكةم: لة )
 % تاقيكسدىةوةى يةكةو12لة  .2
 % تاقيكسدىةوةى دووةو12لة  .1

 %(ى منزةكاى، تايبةتة بة تاقيكزدنةوةى ناوةنذى كؤتايى صالَ، كة كاتى دياريكزدى و دةصتجيَكزدنى لةكاتى نؤى ديارى دةكزيَت.04دووةم: لة )
 کاوی فێربَُن وجامًً ئر دي. 15

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

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

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

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

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

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


 لیسخی سًرچاَە. 16

 

   2008. ه.د ويدووسو تايةك بؤ سمانةوانىةسةر -1
 .2004وريا عىمةر امني ، ئاسؤيةكى تزى سمانةوانى ،  -2
   ( سمانةوانى.1990حمةمةد معزوف فتاح) -3

ًَلةك بؤ سمانظانًا ثزاكتًلى ، عبدالىياب خالد  -4  .2010دةسج
ًَزساد صربى ، -5  .2011سمانظانًا ثزاكتًلى ، عبدالسالم جنمةدديو و ش
ًَخ تةيب ، -6  .                         2014دةربارةى سمانةوانى ، شًاب ش
ًَزاق وةك منىنة( نامةى ماستةر ،        2009عةبدوملةناف رةمةساى ئةمحةد )  -7 (، ئةتمةسى سمانى )يةرَيمى كىردستاى ع

ًَذى سماى، سانلىى سةالحةدديو يةولري.  كىل

 وتریمان عتبدَال ، زماوتَاوّ كارةكّ  -8

واَی 

مامۆسخای 

 َاوًبێژ

 بابًحًکان .17

ًَذووى سةريةلدانى سمانةوانى كارةكى  - ًَهاسة و بىارةكانى كاركزدنى سمانةوانى كارةكى –سمانةوانى كارةكى )م  ث
ًَِزاى( - ًَِزاى و جىرةكانى و طريو طزفت و بايةخى وةرط ًَذووى وةرط ًَِزاى )م  وةرط
ًَزى - ًَِزانى ئام  وةرط
ًَهاسة و جؤرةكانى فةريةنطساسى  -  سىدةكانى فةريةنطساسى( –فةريةنطساسى ) ث
ًَذووى سةريةلدانى فةريةنطى كىردى -  م

ًَدا دةكات( - ًَهاسة و ئةو بىارانةى كة سمانةوانى دادوةرى كارى ت  سمانةوانى دادوةرى )ث
ًَذووى سةريةَل - ًَهاسة و م  دانى سمانةوانى مامتاتًلى(سمانةوانى مامتاتًلى) ث

ًَلتؤلؤجى  -  ئةتمةسى سمانى( –سمانةوانى جىطزافى ) ديال
 سمانةوانى سًاسى -

 

   
 

2يةفتةى  -  سمانةوانى كارةكى 
 بىارةكانى كاركزدنى سمانةوانى كارةكى

ًَزاى    وةرط
ًَزاى ًَذووى وةرط  م

 

3يةفتةى   

4يةفتةى   



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            شینخبوتیدڵنیاییجۆریومتمانورایوبوڕێوهبو   
 

5يةفتةى   

 

ًَزى   ًَزانى ئام  وة ط
 فةريةنط ساسى

 

6يةفتةى   

7يةفتةى   

8يةفتةى   

9يةفتةى   

دادوةرىسمانةوانى   

 سمانةوانى مامتاتًلى

 زمانةوانى جوطرافى 

10يةفتةى   

11يةفتةى   

12يةفتةى   

13يةفتةى   

 دياليَكتؤلوجى

 ئةتلةسى زمانى 

  

 زمانةوانى سياسى

 

 

14يةفتةى   

15يةفتةى   

16يةفتةى   

17يةفتةى   

18يةفتةى   

19يةفتةى   
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 تيؤزى 

 كيوش
 

 حێبیىی حر - 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.. 
 

 


