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Course Overview

گومانی تێدا نییە هەر کۆمەڵگایەک کۆمەڵێک گرفتی کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری تێدایە ئەمەش وا لە کۆمەڵناسان
دەکات کە بەشێوەیەکی زانستییانە لە هۆکار و دەرئەنجامەکانی ئەم گرفتانە بکۆڵنەوە و هەوڵ بدەن رێگە چارەی
گونجاو بۆ چارەسەرکردنیان بدۆزنەوە .خوێندنی گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ قوتابیانی قۆناغی دووەمی بەشی
کۆمەڵناسی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە دوو الیەنەوە :لە الیەک ،قوتابیان شارەزاییەکی تەواو پەیدا دەکەن
دەربارەی زانینی جۆرەکانی گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان ،چۆنیەتی پەیدابوونیان و جۆرەکانیان و چۆنیەتی
چارەسەرکردنیان .لە الیەکی ترەوە ،گرنگی ئەم کورسە لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کە تێکستەکانی ئەم وانەیە بە
زمانی ئینگلیزی دەخوێندرێت کە وا لە قوتابییەکان دەکات سەرەرای شارەزابوون لە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان
شارەزاییەکی باشیش پەیدا بکەن لە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان بە زمانی ئینگلیزی کە زۆربەی سەرچاوەکان لەم
بوارەدا بە زمانی ئینگلیزی نووسراون ئەمەش گرنگی تایبەتی دەبێت بۆ داهاتوویان.

ئامانجەکانی کۆرس

Course Objective

ئەم کۆرسە چەندین ئامانجی گرنگی هەیە کە قوتابیان پێویستە بیزانن لە ماوەی خوێندنی وانەی
گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان:
-١لەبەرچی پێویستە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان بخوێندرێت؟
-٢گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان چۆن سەرهەڵدەدەن لە کۆمەڵگادا؟
-٣بەچ گرفتێک دەگوترێت گرفتی کۆمەاڵیەتی؟
-٤چۆن بتوانین بەشێوەیەکی ئەکادیمیانە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان دیاری بکەین و رێگا چارەی
گونجاویان بۆ بدۆزینەوە بۆ ئەوەی بتوانین کۆمەڵگایەکی تەندروستمان هەبێت؟
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