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 ئيٌَة..بؤ...دواكةوتويني !!!..... بؤ طشفتى ئاهَؤصًاْ ٓةية ؟!!! -ضاسةطةس ؟؟؟
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 چۆن دەڕوانیتە بیرکردنەوەت ؟؟؟ پێت وایە ..معقىله ...زانستى یە ... -کێین ئەوانەي زانستیانە بیرناکەنەوە !
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 ئەنجام و دەرئەنجام هەمان مانا دەدەن ؟ بەڕێىەبەر کێیە  ...؟؟؟ -ئیدارە چییە ؟؟؟
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 تىێژەر کێیە ؟ -تىێژینەوە چییە ؟
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 -ئيٌَة..بؤ...دواكةوتويني ..بؤ طشفتى ئاهَؤص و ُا ضاسةطةس كشاوًاْ ٓةية ؟!!!

 وةالََ هة ضةًلى ( صاُظت ) ة  ...كةواتة صاُظت بة واتاى ضي ديَت ؟طوَساُلاسى
 باشرت ...خضًةت كشدُى ًشوَظايةتى . بةسةو ٓةهَذيَش .....ويَشاُلاسى ( ووصةى ئةتؤَ ) . كشاُةوةى عةقىَ وفيلش . قبوي كشدُى ( ًّ  ،ئةو ،ئةواُى تش ) طةس هةُوىَ دابةشلشدُةوةى كاساًةيي طشوشتىُ -ةٓيَصتِى جياواصي يةكاْ ....

تاكة جياواصى مبيَِيت ( صاُظتى ) ية .....
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• ثيَِاطةى صاُظت :

• صجنريةيَلى هيَم بةطرتاوى ئةو ضةًم وياطا و ضواسضيَوة تيَوسي ياُةية كةبة
سِيَطةى (هة) ئةجناًةكاُى ئةصًووُطةسى وتيَبيِى ية سيَلخشاوةكاُةوة
.....بةدةطت ٓاتووْ .
• صاُظتةكاْ هةطةيَ يةكذا ...جياواصْ................وٓ.............اوبةشّ

• هةُاوةسوَن وشيَواصةكاُياْ

هةسيطةطصيت يةكاُى طةيصنت
بة صاُياسى ً-ةعشيفةكاْ

• باشرتيّ وةطف بوَ صاُظت =سيَطايةكة بوَ طةيصنت بة صاُياسى يةكاْ ....
•
7

dr,Jabbary.2020-2021

ئاًاجنةكاُى صاُظت :

تيَطةيصنت
وةطف كشدْ
شيلشدُةوة
ثيَصبيِى كشدْ
كوَُرتويَ كشدْ

تيَطةيصنت :

طشُطرتيّ جياكاسى صاُظت  .....دوَصيِةوةى ثةيوةُذي يةكاُى ُيَواْ دياسيذة جياواصةكاُة
ُةدوَصيِةوة = تيَِةطةيصنت

دوَصيِةوة = تيَطةيصنت
منوُة  :خؤكوشنت ( دياسيذة )
تيَطةيصتِى دياسيذةكة بةُذة بة .تيَطةيصتِى ( ثاسضة كشدْ بو يةكةى بضوكرت ) .....بوَ
خيَشاتش تيطةيصنت هة يةكة بضووكةكاْ  (......كوَى ثاسضةكاْ= طصت= تيَطةيصنت )
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وةطف كشدْ  :بشياسداْ هةطةس دياسيذةكة ....
تيَبيِى يةكاْ

هيَلذاُةوةى ثةيوةُذي يةكاْ

تيَبيِى
تيَظتةكاْ
ضاوثيَلةوتّٓ...تذ

دسوطت كشدُى ويَِايةكى عةقوَى ثوخت وسيَلخشاو ...هةطةس دياسيذةكة ياْ شتةكة .

شيلشدُةوة :
ــ كوَكشدُةوةى ثيَلٔاتةكاُى دياسيذةكاْ و سووداوةكاْ
ــ دسوطت بووُى حةقيةقةتيَم
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ثيَصبيِى كشدْ :
( ئةطةسى) جيَ بةجيَ كشدُى ياطا وسيظاى طصتى هة ٓةهَويَظتى ( جيا ) تش ....
شيلشدُةوةى سةفتاسيَم

ثيَصبيِى كشدْ

هة ضوَُيةتى دووباسةكشدُةوةى

كوَُرتوَيَ كشدْ  :دةطت ُيصاُلشدُةوةى باسةودوَخ

ضوَُيةتى سووداُى

كاستيَلةسةكاْ
10

ًشوَظــــ

دياسيذةكاْ
سةفتاسةكاْ
ًشوَظــ الى سةوشيت يةكاْ
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بريكشدُةوةى صاُظتى :
كاسةكاْ
سِيَطا ( ًِٔجيَلى) سيَلخشاوة ........بةكاسديَت
خويَِذْ
بريكشدُةوةيَلى تايبةت ُي ية
بةهَلو
ضاسةطةسى ية بوَ
طشفت و كيَصة و
بابةتة ُا تيَطةيصتووةكاْ
•
•
•
•
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سووبةسووبوُةوةى رياْ

رياُى سوَراُة
كةواتة

ئةواُةى
كيَصة عةقوَى يةكاْ
ٓالوس ،وطواس

صًاْ و ضةًلى ( تايبةتى ُي ية )
سيَلخظتِى بريةكاْ  ،شيَواصةكاْ ....هةطةس ئةطاطي :
 ُاكشىَ شتيَم  ....بة ٓةسدوو سووى ( ساطت وٓةهة  ،سةط وطجي ) ئيظجات بلشى . بوَ ٓةس سووداويَم ٓ....وَكاسيَم ياْ صياتش ٓةية ( شيت ٓةسةًةكى و سيلةوت ُى ية )dr,Jabbary.2020-2021

• ٓةُطاوةكاُى بريكشدُةوة صاُظتى :

دةطتِيصاُلشدُى طشفت (ٓةهَبزاسدُى طشفت )
جيَ بةجيَ كشدْ = كشداسى يةكاْ
شيلشدُةوةى داتاكاْ
كوستلشدُةوة و ٓةهَيَِجاْ وداسشتِةوة

شيَواصةكاُى تيَبيِى كشدُى حةقيةقةتةكاْ
بةسبةسطتةكاُى بةسدةَ بريكشدُةوةى صاُظتى  :عوائق التفكري العلمي
أ – داطتاُةكاْ و خوسافيات– االساطري واخلزافيات
ب -ئيِلاسى تواُا عةقوى ًشوَظــــ  -انكار قدرات العقل البشزي
12
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ٓةهَبزاسدُى طشفت :
ثيَِاطة

ٓةهَويَظتيَم
ئاسةصوويَم
بيَضاسى يَم

هة شيَوةى ثشطياسيَلى بيَ وةالََ ( تو يَزيِةوة=وةالََ)

جيَ بةجيَ كشدْ  :كشداسى يةكاْ

طاًجوَى ( منوُةى)
تويَزيِةوةكة
ئةُذاًةكاْ
13

ٓةهَبزاسدُةكاْ
ئاًشاصةكاُى
كوَكشدُةوةى
داتاكاْ = صاُياسى

شيَواصةكاُى
شيلشدُةوةى داتاكاْ
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• شيلشدُةوةى داتاكاْ :

• بة ضةُذيّ ئاًشاص و شيَواصى ئاًاسى ( بةكاس ٓيَِاُى طشمياُةكاْ  ....وتاقي
كشدُةوةياْ ) .
• طشمياُى طيفشى
• طشمياُى ( اهبذيى)

استخالص و استهتجات واعادة الصياغة :

دوايني ٓةُطاوى بريكشدُةوةى صاُظتى ية
جياواصى ُيَواْ ( ئةجناَ و دةس ئةجناَ )
14
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• تويَزيِةوةى صاُظتى :
• ثيَِاطة :
ــ ثشوَطةيَلى سيَلخشاو بوَ كوَكشدُةوة و شيلشدُةوةى داتاكاْ بةًةبةطتيَلى دياسيلشاو .
ــ طةيصنت بة ضاسةطةسى كيَصةكاْ ( وةالًَى ثشطياسةكاْ ) بة سيَطةى صاُظتى

سيَطةى صاُظتى
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بابةتى و ُةبووُى اليةُطريى
بةكاسٓيَِاُى ثيَواُةكاْ و كشداسى يةكاْ
دوَصيِةوةى بةهَطةى صاُظتى وهوَريلى ( ًةُتقى)
عةقوَى ....قبوهَلشدُى ساكاُى تش
كشاُةوةى
صاُظتى  .....طةيشكشدُى سيَزةيي
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• طشُطى تويَزيِةوةى صاُظتى :

ــ خوَشطوصةساُى ًشوَظــ و بةسدةواَ بووُى سةطةصةيي .
ــ ثيَصلةوتِى شاسطتاُيةت و بةسدةواَ بووُى .
ــ ضاسةطةسى كيَصةكاْ .
حب االستطالع

املعزفة

ئاًاجنةكاُى :
بةطصتى  :ــ طةشةثيَذاُى ًةعشيفة  (...تزمجة حقيقية ) بوَ ٓةوهَة بةسدةواًةكاُى ًشوَظــ .
ـــ سووبةسووبوُةوةى ريِطةى دةوسوبةس .
ـــ جةخت كشدُةوة هةطةس جيَطريكشاوة ئةخالقيةكاُى تويَزيِةوة ( كوَثي كشدْ )

بة تايبةتى  :ـــ طةشةثيَذاُى تيوَسةكاْ .
ـــ ثيَصلةشةكشدُى ضاسةطةسة صاُظتى يةكاْ بوَ دياسيذة و سووداوةكاْ .
ـــ تيَشكشدُى ًةعشيفةى كةطى  (...املعزفة الذاتية او الشخصية )
ـــ جيَ بةجيَ كشدُى ثيَذاويظتى يَلى ئةكادميى ياْ ثيصةيى ياْ صاُظتى دياسيلشاو .
16
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• تويَزةس  :ثيَِاطة....و كاس و اخالقياتةكاُى ....
كةطيَة كة ٓةهَذةطتيَت بة ئةجناًذاُى ثشوَطةى تويَزيِةوةى صاُظتى بوَ
طةيصنت بة ضاسةطةسى طشفتيَم ( طشفتى تويَزيِةوةكة ) .
•
•
•
•
•
•
•
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كاسى تويَزةس :
سةصاًةُذى ثيَصةكى ( فةسًى ودةطت ُووس )  ،صةسةسًةُذي تاكةكة !...
ُٔيَِى وةالًَةكاْ ,دهَِيايي جةطتةيي و دةسووُى وكوًَةالَيةتى..
ٓيٌَاكاْ ....هةشويَّ ( ُاو) كاْ ....بوَ ( كةطةكاْ وشويَِةكاْ ٓ...تذ) .
ئاًاجنةكةى ( ًافى تان ) تويَزيِةوةى ٓةًة ئاًاُج ( كاوهلاسى و ًشوَيى )
دةطت ُيصاُلشدُى كات و شويَِى طوجناو .
دياسيلشدُى ضوَُيةتى وةسطشتِى وةالًَةكاْ ( ساثشطي ،ضاوثيَلةوتّ ٓ...تذ
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• ئةخالَقياتى تؤيزةس ( ئيعتباس بوَ ضي بلةيّ ؟ ) :
• تضويش و ُة طوَسيِى .....صاُياسي يةكاْ
• ( دةطت ثاكى صاُظتى ) ...
تويَزةس  ....ثيَصووُ ......اقى .....
تويَزةس .....ئيَظتا ُ ........اقى و ُاقذ ......
ثالطاسيضَ  :االنتحال العلمي Plagiarism....
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• ئةخالَقياتى تويَزيِةوةى صاُظتى :

دووسكةوتِةوة هة ئاصاسداُى تاكةكاْ بةٓوَى تويَزيِةوةكة ..

دةسووُى
جةطتةيي
كوًَةالَيةتى ٓ.......تذ .
ياْ ..ئةجناًى طوبى هيَ بلةويتةوة ( ئايِى و كؤًةالَيةتى ٓ ......تذ )
(( كاسيطةسى ًاددة بئَوَشبةسةكاْ بةطةس سةفتاسى ًشوَظـــ ) ........؟!

ًافى تاكةكاُى
طاًجىَ
19

بةشذاسى ُةكشدْ هة تويَزيِةوةكاْ
وةالََ ُةداُةوةى ثشطياسةكاْ ( خصوصيات)
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• ئاًادةباشي وتواُاكاُى تويَزةس :
• اليةُى كةطايةتى :

خاطيةتةكاُى

 -كةطايةتى

اليةُى ٓةهضووُى

 -تواُاكاُى ( صًاُةواُى )

• اليةُى صاُظتى تويَزةس :
 -شيَواصى ًةعشيفى

20

اليةُى جةطتةيي

ثيَلٔاتة ًةعشيفى يى كاُى
ديذ وتيَشاًاُةكاُى
طرتاتيزيةكاُى طةيصنت بة ضاسةطةس
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اليةُى هوَريلى تويَزةس :

بِةًا هوَريلةكاُى تويَزةس( شيلشدُةوةكاُى)
( ٓةطت كشدْ بة طشفت ) ثاطاوةكاُى
طشُطى ضاسةطةسةكةى

• اليةُى ثالُلاسى  :تواُاكاُى تويَزةس
( بة ئيٌلاُياتى بةسدةطت )
بةسِيَوةبةسى تويَزيِةوة !!!

شيلشدُةوةكاْ
سيَطلاُى طةيصنت بة ضاسةطةس

• اليةُى ٓوُةسى وٓةهَظةُطاُذْ :
ضوَُيةتى داسشتِةوة ...ثيَذاضووُةوة ئةجناًةكاْ
دةطت ُيصاُلشدُى اليةُة طويب يةكاْ
دةطت ُيصاُلشدُى اليةُة ئيجابي و كاسيطةسي يةكاْ
21
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ئاساطتةكاُى صاُظتى تويزةس :

 -بشوا بووْ بة صاُظت وتويَزيِةوةى صاُظتى :

صاُظت وتويَزيِةوة باشرتيّ سيَطةْ( هةطةس صةًني ) بوَ طةيصنت بة حةقيقةتةكاْ

– بشوا بووْ بة قيٌةتى فيَش بووُى بةسدةواَ :

ضاالكلشدُةوة
تاصة بووُةوة

ًاًوَطتا و تويزةس

• كشاُةوةى عةقوَى  :دووسكةوتِةوة
ئاصاد كشدُى عةقىَ
22

صاُياسى
خويَِذُةوة

ضةق بةطتووى ( مجود )
اليةُطريى
دةًاسطريى

با ساطتى يةكاْ ئاصاس دةسيض بّ
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ئاساطتةكاُى صاُظتى تويزةس :

-تةقبوي كشدُى حةقيقةتةكاتّ  :بى اليةُطريي ( ئةطةس درى يصي بيَت ).

– دةطت ثاكي و ووسدبيِى :

تيَبيِى يةكاْ
ُووطيِةوة
سيَلوَسدكشدْ

ٓةُطاوةكاْ ( ثةهةُةكشدْ )
• ُةسَ وُياُى :
بةتايبةتى هة ( اظذاس احللٍ ) ثيَذاُى حوكٌةكاْ .

بشواى بة ياطاي ٓوَكاس وئةجناَ ٓةبيَت :
( سيَلةوت وٓةسةًةكى )
23

ٓوَكاسى طةسةكى ُني !؟
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ُاخوَشي ( هةًجةس) يةكاُى تويَزةس :

• كات

•

•
•
•
24

ُةبووُى كاتى طوجناو بوَ تةواوكشدُى تويَزيِةوة.
ٓةهَبزاسدُى ( طشفت ) سيَطةى دووس ودسيَز هة تويَزيِةوة
ثصت بةطنت بة كاتى دةواًى فةسًى ( ثيَضةواُةى ئةوسوثا )

ئةوسوثا ( كوًَجاُياكاْ )
داسايي و متويى  :بةسواووسد
حلوًةت
عرياق
تويَزةس
ئاسةصوو وآتٌاًاتى تويَزةس دةكوريَت
كات وداسايي تويَزيِةوةكاْ
بةدةطت ُةٓيَِاُى ( طشاُى ) صاُياسي و طةسضاوةكاْ ( ُيَت و خشاثى يةكاُى )
صًاْ ُةصاُني  :صًاُة بياُى يةكاْ
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ٓةهَة طصتى يةكاُى تويَزةسةكاْ :

يةكةَ  :تايبةت بة ثالُى تويَزيِةوة :

• ٓةهَبزاسدُى طشفتيَلى ئاهَوص و فشاواْ
• طشمياُى ُةطوجناو ( بواسى ثيَواُةى طشاْ وئةطتةًة )
• ثصت طوىَ خظتِى اليةُيَم (ٓةس اليةُيَم )..كاسيطةسى بةطةس ئةجناًةكاْ ؟
• ثالُى الواص وبىَ ساويَزي ..شاسةصاياْ ( آى اهتخعغ واملتٌشس هوٌجاي )

• دووةَ :تايبةت بة تويَزيِةوةكاُى ثيَصوو :
• طةسضاوةى دووةًى ( طشُطى كةًرت )

• جةخت كشدُةوة هةطةس صاُياسى تاصة ( مل تربّٓ بعذ ) ُةطةهٌَيَِذساوْ
25
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• طيَيةَ  :تايبةت بة كوَكشدُةوة داتاكاْ :

ُةبووُى – االلفة – تويَزةس وطاًج َى
بةكاس ٓيَِاُى ئاًشاصى كوَْ و كةًوكوسى
طةسضاوةى ُا صاُظتى ( باصسطاُى سِيَزةيي )
طاًجى (( تيَش كشدُى ئاسةصووةكاُياْ ))
اليةُطريي
صاُياسي يةكاُى طاًجوَةكة (( طوَسُلاسى وحتشيف ))

•
•
•
•

سيَضطشتّ( على اساس االحرتام )
ساكشدْ هة بةسثشطياسيةتى( التخلص مو املسؤولية)

26
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• ضواسةَ  :تايبةت بة ًيتودى تويَزيِةوة

• كةًرت خةًى هة دةطت ُيصاُلشدُى ثيَلٔاتةكاُى ًيتودةكة
(ئاًاس وشيلشدُةوة ثيَواُة )
• كةًرت خةًى هة دةطت ُيصاُلشدُى طاًجىَ (( ُويَِةسايةتى ))
• ٓةوهَذاْ بوَ ٓةهَبزاسدُى ( ئاطاْ ) :
شيَواص وسيَطاكاْ
هة ٓةًوو
ئاًاس وثيَواُة ٓ...تذ
• ئاًشاص وكةسةطتةى ُةطوجناو
27
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• ثيَِجةَ  :تايبةت بة بةكاسٓيَِاُى ئاًشاصة ئاًاسى يةكاْ :
•
•
•
•

بةكاسٓيَِاُى ئاًشاص وتيَظتى ئاًاسى ُة طوجناو ياْ هيَى تيَى ُةطيصتووة
ُةٓاتِة دى ئاًاجنةكاُى تويَزيِةوة
تان ئاًشاصى ...ئةوةى بةسدةطتة...قِاعةتى بةكةَ ديَت ؟؟؟
شيلشدُةوةى بةس تةطم ...دةس ئةجناًى ُ .....اًاعقوي !؟
تيَلةيَ كشدُى ئاسةصووةكاُى هةطةي شيلشدُةوةكاُى !!!

حماصةسةى يةكةَ كؤتايي ٓات
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