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 ەرتووکی کۆرسپ

 Course Book  

لێکۆڵینەوەرێبازی   رسۆك ى. ناو1     

رشید یهاد شوکرىج     پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2          

کوردى  ىزمان زمان/  کۆلێژش/ ە. ب3 

Email:     Jihad.rashid@su.edu.krd 

 07504568833 Mobil:  

 پەیوەندی. 4

 

 

2 
بە ) یەکەى خوێندن. 5

 ە هەفتەیەک( لسەعات

 ژمارەی کارکردن. 6 15

 
 کۆرسکۆدی . 7 

 بەدەست هێنانى بڕوانامەى بەکالوریوس. 2002ساڵی 

ماستەر لە بەدەست هێنانى بڕوانامەى  2009ساڵی 
 .واڵتى ئێران -زانکۆی ورمێ

دکتۆرا لە بەدەست هێنانى بڕوانامەى  2013ساڵی 
 واڵتى ئێران. -زانکۆی تاران

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

ی زانستى، لێکۆڵەر، لێکۆلینەوە ،هرێبازی لێکۆڵینەو
 ی زانستى. لێکۆلینەوەئامادەکردنی 

وشە سەرەکیەکان.9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
 

بابەتى لێکۆلینەوە و میتۆدی زانستى بە هەوموو جۆرەکانییەوە، بابەتێکى گرنگ و جێگەی    
ێکە لە وانە گرنگەکانى پەیمانگه و زانکۆکان، که بەهۆیەوە كه يهرێبازی لێکۆڵینەوبایەخە. 

قوتابییان لە رێگەى ئەم وانەیەوە ڕادەهێنن. بۆ ئەوەی لێکوڵینەوە یان هەر نوسینێکى تر، 
بخرێتە چوارچێوەیەکى زانستیی و مەعریفیی، بەو واتایەی لە رێگەى ئەم وانەیەوە 

نووسینى توێژینەوەیەکى زانستى بکرێت. هەوڵدودەدرێت فێرخوازان فێره یاسا و ڕیساکانى 
ئەم بابەتە هەوڵدانێکە بۆ خستنەڕووى زۆربەى الیەنەکانى نووسینى توێژینەوە که به 
شێوەیەکی زۆر پوخت و زۆر ڕوون و زۆر زانستییانە الیەنە گرنگەکانى رێبازی توێژینەوەی 

 خستۆتەڕوو.
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 ئامانجەکانی کۆرس. 11

 

   فێربوونى بنەماکانى ئامانجی سەرەکى لە ووتنەوەی ئەم وانەیە ئەوەیە کە
 ئەوەیرێگە خۆشکەر بێت بۆ  لە الیەن قوتابیان لێکۆلینەوەی زانستى

و  بابەتێک یان دۆزێک بەدەست بهێنێن انیارى تەواو دەربارەىزبتوانن 
بە هۆى و وە، نەەبک شیو دیکۆمێنتەکانى  ەنالیەنە نەزانرەوەکانى دەربخ

 بکەن که پێیان گەیشتووە تا بەونوسینەوە گۆزارشت لەو دەرئەنجامانە 
 لە پاڵنانى ڕەڕەوەى زانست بەرەو پێشەوە. وە پشکدار بنهۆیە

. 

 ئەرکەکانی قوتابی .12


  ئاشنابوون لە مەرجەکانى لێکۆلێنەوەى ئەکادیمی و چۆنیەتى
 .  هەڵبژاردنى لێکۆلینەوە

  زانستى و لێکۆلینەوەی ئاشنابوون بە چۆنییەتى داڕشتنەوەى
 سوود وەرگرتن لە سەرچاوەکان.

 خاڵبەندی، رێنووس و چۆنییەتى بەکارهێنانى  ئاشنابوون بە
 سەرچاوەکان و هەنگاوەکانى لێکۆلینەوەی میتۆدی.پەراوێز و 

  ئاشنابوون بە چۆنییەتى تۆمارکردنى زانیارى و دابەشکردنى یان
 )پۆلێن کردن (لێکۆلینەوەی زانستى.



  نگاندن ڵسە هە سیستەمی. 14
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 کانی فێربوون نجامە ەئر ده. 15


 زانستى بە پێی مەرجەکان و بنەماکانى  نووسینەوەی لێکۆڵینەوەی
.  لێکۆلێنەوەى ئەکادیمی

 لیستی سەرچاوە. 16

پوختەیەک لە رێبازی توێژینەوە، چاپی (، 2016)، نەریمانعەبدولاڵ خوشناو( 1
 یەکەم، هەولێر: ئاوێر

(، میتۆدى توێژینەوەی زانستى، چاپی دووەم، سلێمانی: 2020( بۆکانى، سابیر )2
 چوارچرا

 (، بنەماکانى لێکۆلینەوەی زانستى، هەولێ: ڕوژهەاڵت2012عەبدوڵال، ئیدریس )( 3
آموزش گام به گام روش تحقیق و شیوه نگارش (، 1389جلیل ) ،رضا زاده( 4

 : نشر قانوس اندیشهتهران، (1389تحقیق)
، (1391راهنمای علمی پژوهش، روش تحقیق ) (،1391( فضلی خان و جعفری )5

  تهران: ابوعطا
 

 
ناوی 

مامۆستای 

 وانەبێژ

 :بابەتەکان .17
 

جیهاد 

شوكري

رشید

  

ژمارەى 
 هەفتەکان

 ناونیشانى بابەت ڕێکەوت

1/11/2020 یەکەم   ڕێبازییبوونى لێکۆلینەوە 
 رێباز لە زمانەوانى و زارەوەدا 
 )پەرەسەندنى زانستى ڕێباز)میتۆد 

 
 

جۆرەکانى ڕێباز   دووەم  
 رێبازی رووپێو 
 رێبازی لێکۆلینەوەی دۆخ 
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 ساغکردنەوەیی رێبازی 
 رێبازی ئەزموونگەری 

 رێبازی مێژوویی   سێیەم
 رێبازی داهێنان 
 فیرێبازی فەلسە 

                                   ) پێویستى بوونى میتۆد و سودەکانى

ێکۆلینەوەی زانستى ، گرنگى و پێناسەى ل  چوارەم
 ئامانجەکانى

 جۆرەکانى لێکۆلینەوەی زانستى  پێنجەم

لێکۆڵەر خاسییەت و تایبەتمەتندییەکانى  شەشەم  

  مامۆستای سەرپەرشتیار و رۆلی   هەفتەم
 هەڵبژاردنى بابەتى لێکۆلینەوە 

 

هەنگاوەکانى ئەنجامدانى لێکۆلینەوەی زانستى  هەشتەم

/شانمەرجەکانى هەڵبژاردنى ناونی  نۆیەم  

و ئەنجام چۆنیەتى نوسینى پێشەکی  دەیەم  

ەمیازده  پەراوێز و چۆنیەتى بەکارهێنانى  
ەمدوازده   ڕێنووس و خاڵبەندی  

ەمهەسێزد تۆمارکردنى سەرچاوەکان و چۆنیەتى سودوەرگرتن   
 لە سەرچاوەکان و دابینکردنى سەرچاوه

ەمچوارده ییەکى گرنگ چەند تێبین    

 تاقیکردنەوە  پانزدەیەم
. 

(ئهگهرههبێت)بابهتیپراکتیک.18 
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ڵیهاوهوهپێداچوونه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


