
  پرسیارەکاوی کۆمەڵىاسی پسیشکی// قۆواخی دووەم // کۆرسی دووەم  

/ مەبەست چیە لە سروشتی کۆمەڵىاسی پسیشکی؟ ڕوووی بکەرەوە لە ڕێگای ١پ
 دیاریکردوی سیفاتەکاوی.

 / چەمکەکاوی پەیىەست بەکۆمەڵىاسی پسیشکی بژمێرەو یەکێکیان باش بکە؟٢پ
 / کۆمەڵىاسی پسیشکی لەڕوواوگەی تالکىت پارسىوس شرۆڤە بکە؟ ٣پ
 / ئەماوەی خىارەوە پێىاسە بکە:٤پ
 تەودروستی الی زاوا پێرکىس ▪
 وەخۆشی لەفەرهەوگی بەریتاوی ▪
 ئایکۆلۆجیای کۆمەاڵیەتی ▪
 تیۆری خەوش )پەڵە( الی ئادویه لیمرت ▪

 مەبەست چیە لە چاودێری تەودرستی؟ باسی بکە./ ٥پ
 / مەبەست چیە لە خسمەتگىزاری تەودروستی؟ باسی بکە.٦پ
 / ئاماژە بکە بە ئاماوجەکاوی کۆمەڵىاسی پسیشکی؟ ٧پ
 / ئاماژە بکە بەکێشە دیارەکاوی کۆمەڵىاسی پسیشکی؟ ٨پ
 هەڵداوی باش بکە؟ مێژووی کۆمەڵىاسی پسیشکی و هۆکارەکاوی سەر/ ٩پ
 کی؟ / ئاماژە بکە بەوەزیفەکاوی کۆمەڵىاسی پسیش١١پ
 / ئەم دەستەواژەی خىارەوە شرۆڤە بکە؛١١پ

 ) تەودروستی و وەخۆشی دوو بابەتی سەرەکی کۆمەڵىاسی پسیشکیه(
 خۆش الی دیفید میکاوک؟ئاماژە بکە بەشیکردوەوەی ڕەفتاری وە/ ١٢پ
/ فاکتەرە کۆمەاڵیەتیەکاوی پەیىەست بەتەودروستی و وەخۆشی بژمێرە و ١٣پ

 فاکتەرێکیان باش بکە؟ 
 کاریگەری خێسان لەسەر تەودروستی و وەخۆشی و خسمەتگىزاری شرۆڤە بکە؟ /١٤پ



/ مەبەست چییە لە وەخۆشی پیشەیی؟ هۆکارەکاوی تىوشبىون بەم وەخۆشیە ١٥پ
 دەگەڕێتەوە بۆچی؟ 

/ فاکتەرە کىلتىوریەکاوی پەیىەست بەتەودروستی و وەخۆشی بژمێرە و ١٦پ
 فاکتەرێکیان باش بکە؟ 

 ودروستی پێىاسە بکەو بەشەکاوی دیاری بکە؟دامەزراوەی تە/ ١٧پ
 / پێکهێىەرە سەرەکیەکاوی دامەزراوەی تەودروستی خۆپارێسی چیه؟١٨پ
 / ئاماژە بکە بەپێکهێىەرەکاوی دامەزراوەی تەودروستی چارەسەرسازی؟ ١٩پ
 / باسی پێکهێىەرەکاوی دامەزراوەی تەودروستی بىیاتىەر بکە؟ ٢١پ
 بەپێکهێىەرەکاوی دامەزراوەی تەودروستی فێرکاری؟ / ئاماژە بکە ٢١پ
 دامەزراوە بىاسێىەو ئاماژە بکە بە گروگتریه خەسلەتەکاوی؟/ ٢٢پ
 / مەبەست لە خسمەگىزاری کۆمەاڵیەتی چیە و گروگی چییە؟٢٣پ
 / باش لە ڕەهەودی کۆمەاڵیەتی تەودروستی و وەخۆشی بکە؟ ٢٤پ
 ی وێىان پسیشک و وەخۆش؟ / ئاماژە بکە بە گروگی پەیىەودی مرۆی٢٥پ
باش لە کاریگەری چیىی کۆمەاڵیەتی و ژیىگەی کۆمەاڵەتی بکە لەسەر ئاستی /  ٢٦پ

 تەودروستی و وەخۆشی؟ 
 / ئاماژە بکە بەکاریگەری کىلتىور لەسەر تەودروستی و وەخۆشی؟ ٢٧پ
 / وەخۆشیە کۆمەاڵیەتیە باوەکان بژمێرەو یەکێکیان باش بکە؟٢٨پ
 / ئاماژە بکە بە بىەچەو ڕەگ وڕیشەی کۆمەاڵیەتی و تەودروستی؟ ٢٩پ

شیکردوەوەی ڕەفتاری وەخۆش الی هەریەک لە تالکىت / بەراوورد بکە لەوێىان ٣١پ
 پارسىوس ، دیڤیدمێکاوک؟

 


