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 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

 رس ى كۆ. ناو1 ئايينڵناسی كۆمه 
 پرس رەب ىستاۆمام  ىناو .2 کامران جوهر عبداللە م.ى.
 کۆلێژ ش/ ە. ب3 ئاداب – ڵناسیكۆمه 
 kameran.abdullah@su.edu.krd  : ئیمێل

 07504542495 :  ژمارەی تەلەفۆن
 پەیوەندی . 4
 

خوێندن .5 كاتژمێر  2:    یتیۆر بە  )  یەکەى 
 سەعات( لە هەفتەیەک 

 ژمارەی کارکردن . 6 وهوتنه  وانه  دوو كاتژمێر 
 کۆدی کۆرس . 7 

 ( . ٩/٣/١٩٧٩ساڵى لە دایکبوون ) •
 ( . ٢٠٠٦-٢٠٠٥دەرچووى ئامادەیى ) •
بەدەستهێنانى بڕوانامەى بەکالۆریۆس ، بەشى کۆمەڵناسى ، کۆلێژى ئەدەبیات ، زانکۆى   •

 ( . ٢٠١٠ى/تەمووز/ ١سەالحەددین لە ) 
بڕوانامەى   • زانکۆى  بەدەستهێنانى   ، ئەدەبیات  کۆلێژى   ، کۆمەڵناسى  بەشى   ، ماستەر 

 ( .٢٠١٦/ ١١/٥سەالحەددین لە ) 
 بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى کۆمپیوتەر .  •
 بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى ئینگلیزى لە سەنتەرى زمان لە زانکۆى سەالحەددین .  •
ەپێدانى تواناى ئەکادیمى بەدەستهێنانى بڕوانامەى ڕێگاکانى وانە وتنەوە لە خولى پەر •

 لە بەڕێوەبەرایەتى پەرەپێدانى بەردەوام لە زانکۆى سەالحەددین . 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8
 
 
 

ئايينكۆمه  ،  كانئاسمانييه  ئايينه ،  تى و كولتوورىاڵيهئايين و ناچارى كۆمه ،    ڵناسى 
كۆمه ،  كانمينييه زه   ئايينه گۆڕانى  و  و  ،  تىاڵيه ئايين  كۆمه ئايين  ،  تىاڵيه كۆنتڕۆڵى 

  .ڵگه ئايين و كۆمه ، ئايين و تاوان

 وشە سەرەکیەکان . 9

 :   ناوەرۆکی گشتی کۆرس .  10
رگرێ  خۆيى خۆى وه ربهم سه ى بيسته ده مى سه كهى يه نيوه   ڵناسى توانى له كانى كۆمه لقه   له   ڵناسى ئايين لقێكه كۆمه      

ئايينكۆمه   له و  ئايينكۆمه.  ڵناسى  سه وه  ڵناسى  زانستێكى  له ربهكو  كۆمهبنچينه   خۆ  دياردهاڵيه ى  و  ئاييينييه   تى  كان 
ئه كاريگه دياردانهرى  كۆمه سهله   و  كۆمه  ڵگه ر  بونيادى  دهاڵيه و  هه وهكۆڵێته تى  لهروه،  توێژينههه   ها  كاتدا  ى  وهمان 
كۆمه تمهتايبه دامه اڵيهندى  ده ينييهئايي  زراوهتى  بهكان  دامه   كات  چاالكى  زيادكردنى  له ييهئايينه  زراوهئامانجى    كان 
 كانى. كانى و كارتێكراوه رييهو كاريگه  ڵگه كۆمه 
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 :   ئامانجەکانی کۆرس . 11
كو  وه  ئايينڵناسى  كۆمه ، هەروەها  خۆربهكو زانستێكى سه وه   ئايينڵناسى  كۆمه بە بوارەکانى    فێرخوازهئاشناکردنى       

سه  ڕێکخراو  خۆربهزانستێكى  و  پێکهاتە  و  بونیاد  لە  دامه   توێژینەوە  و  كات  ده   كانئايينييه   زراوهو  ڕاڤەکردن  هەوڵى 
وەکو بەشێکى گرنگى   ئاييندەدات،    كانئايينييه   زراوهدامه شیکردنەوە و دەستنیشانکردنى بارودۆخ و کێشە و گرفتەکانى  

دەکەونە ژێر    كانئايينييه   زراوهو دامه  ئايينکۆمەڵناسى، چونکە    ێتە ژێر بارى ڕاڤەکردن و شیکردنەوەى  کۆمەڵگە دەکەو
تیایاندان.   کۆمەڵگەکان  کە  کۆمەاڵیەتییانەى  دۆخە  و  بار  ئەو  فێرخوازيشکاریگەرى  و  ئەو    مامۆستا  چوارچێوەى  لە 

تێدا دەکەن دەکەونە ژێر کاریگەرى ئەو بارودۆخە کۆمەاڵیەتییانەى کە کۆمەڵگەکان تیایدان.    کۆمەڵگەیانەى کە کاری 
 :وانهله  ئايينڵناسى تاكانى كۆمه رهسه  به ئاشناکردنى فێرخوازە كى گشتى ئامانجى كۆرس شێوه به

 .ۆخربهسه  كىێكو زانستئايين وه ناسىڵمه ۆ وتنى كركهده •
 ئايين. ناسىڵ مهۆكانى كمكه چه  ووى ڕخستنه  •
 ئايين.   ناسىڵمه ۆك ريىۆتي ىوه ێ چوارچ کارکردن له  کانىەنگاوەه هاەروەه •
 .تيدايه اڵمهۆژيانى كئايين له  ىڕۆڵرخستنى زانين و ده  هاروههه •

 :   ئەرکەکانی قوتابی .  12
و         مامۆستا  ئەرکى  گشتى  بەبێ  فێرخواز  بەشێوەیەکى  نەمامۆستا  چونکە  هاوبەشە،  نە    فێرخوازئەرکێکى 

پێویستە   بۆیە  ئەنجامدەدرێت،  ئەرکەکان  بەرپرسیارانە  بەپێچەوانەشەوە  شێوەیەکى  بە  خۆى  سەرشانى  ئەرکى  مامۆستا 
لەبەرامبەریشدا   هەروەها  بگەیەنێت،  ئەرکەکانى   فێرخواز بەجێ  جێبەجێکردنى  بۆ  هەوڵدان  لە  هەڵسێت  خۆى  بەڕۆڵى 

لە    فێرخوازژانەى لەوانەکان، بەشدارى کردنى  ۆ ، ئامادەکردنى ئەرکى ڕسمپه ناو كه  خۆى لەوانە ئامادەبوونى لەوانەکانى
 وانەکانى ڕۆژانەدا، خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوە، ئەنجامدانى ڕاپۆرت و سیمینار .  

 :   وه ووتنه   ی وانه ڕێگه .  13
ئه وهتنه وه   له        بابهى  به تهم  جياواز  ڕێگاى  و  شێواز  مامۆستا  ووتنه كاردهدا  بۆ  بۆ  وانه وههێنێت  گه   كهى  ياندنى و 

  ك: وه وهى خواره م ڕێگايانهفێرخوازان به  يامى زانستى بهپه
 . ی سپیخته، ته  رپۆینت داتاشۆ و پاوه 

 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14
ر سهله   مانگانه  ىوهدوو تاقيكردنه   بۆ نموونه  ئەنجام دەداتبەم شێوەیە    فێرخوازى  نگاندن ڵسه مامۆستا هه  داه لێر

هه  نمره (15) تاقيكردنهبۆ  نمره 10)  ك.يهوهر  له(  ڕۆژانه سهش  چاالكى  پێشكه   ر  و  ڕاپۆرت  دروستكردنى  شكردنى و 
له  بابهسه سيمينار  له ر  بابهچوارچێوه تێك  كۆرسى  بیرکردنه تى  ڕه وه،  )پریزهخنه ی  نووسیننتهگرانه  ڕاپۆرت  ،  یشن(، 

ى كۆتايى وهر تاقيكردنه سه ى تر له كهنمره   ( 60)  . ى كۆششى نمرهچوارچێوه   چنه ده   ( نمره 40)  كاتهده   مانهگشتى ئه به
   .بێتكۆرس ده 

 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده .  15
 فێرخوازبۆ دیاریکردنى هەر بابەتێک لە ناوەڕۆکى کۆڕسەکە پشت بەستراوە بە پێویستى بابەتەکە بۆ شارەزابوونى       
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بەو کۆمەڵگەیەى کە کارى تێدا دەکات و    فێرخوازبەم بابەتە و پەیوەندى بە بوار و بەشەکەى، هەروەها شارەزابوونى  
و ئەو بابەتانەى لەم کۆڕسەدا خراوەتە    ئايينڵناسى  كۆمه انى  ئامانجەکانى تێدا دەستەبەر دەکات. ناوەڕۆکى بابەتەک

چۆنییەتى  بۆ  کردەیى،  کارکردنى  مەیدانى  هاتنە  ئەنجامى  لە  بەشە  ئەم  دەرچووانى  بۆ  هەیە  زۆرى  گرنگییەکى  ڕوو 
 . دامامەڵەکردنى وەکو تاکێک لە ناو کۆمەڵگە و بازارى کارکردن

بۆ   بابەتە  ئەم  بوارەکانى  خوێندنى  دەرئەنجامى  گشتى  بۆ    فێرخواز بەشێوەیەکى  ئەو  ڕوونى  بەرچاو  هۆى  دەبێتە 
لە مامەڵەکردنى  چۆنییەتى  و  کارکردنى  ڕێبازى  کۆمەاڵیەتییەکان    گەڵ دەستنیشانکردنى  پەیوەندییە  ڕاستییە  و 

کوردستان بەتایبەتى ، چونکە    له  كانجياوازه  ه ييايينئ  پێهاتهبەگشتى و    ڵگه كانى كۆمهتاكهکۆمەاڵیەتییەکانى لەگەڵ  
پێویستە ئەوەى فێرى دەبێت لەسەرچاوە   بەڵکو بەس نییە بۆ مامەلەکردن لە ڕاستى ژیاندا،  نها  ته  به خوێندى ئەکادیمى  

ونیان  و خوێندن و خوێندنەوە لە هەموو قۆناغەکانى خوێندنى بەگشتى لە بوارى پڕاکتیکى جێبەجێیان بکات و ئەزمو
وەکو تاکێکى گرنگ و پڕ    فێرخوازبکات بۆ ئەوەى بەکەمترین هەڵە و مەترسى بە ڕاستى ژیاندا گوزەربکات. سەئەنجام  

بابەتى   ناوەڕۆکى  لە  سوود  دەتوانێت  خوێندن  بوارى  بۆ  ئايين    ڵناسىكۆمه ئەزموونى  زانستێک  وەکو  وەربگرێت 
ژیانى   لە  ئامانجەکانى  کارکردنىفەراهەمکردنى  بوارى  لە  بەتایبەتى  مامه   ڕۆژانەیدا  له   ڵهو  پێكهاتهگهكردنى    ڵ 

 .ڵگه ڵ واقى كۆمه گهبكات له  ڵه مامه  تيانهبابه تىاڵيهكۆمه  رێكىتوێژهكو وه  ڵگه كانى كۆمهجياوازه
 كان:  لیستی سەرچاوە .  16

ولێر،  ، هه ردهروهتى په زارهى وه لى، چاوپخانهالع ڵناسى، و: هيوا مه جۆلى سكۆت و ئايرن هاڵ، ئايين و كۆمه  .1
 بێ ساڵى چاپ.

د. احسان محمد الحسن، علم االجتماع الديني )دراسة تحليلية حول العالقة المتفاعلة بين المؤسسة الدينية و   .2
 . 2005المجتمع(، دار وائل للنشر، عمان، 

 . 2012م، سلێمانى، ردهخشى سه زگاى چاپ و په ن، ده سهالحه مه ن، و: دانا  سه لحهد ئهمه د. ئيحسان محه  .3
دانيال هيرفيه ليجيه و جان بول ويالم، سوسيولجيا الدين، ترجمة: درويش الحلوجى، المجس االعلى للثقافة،   .4

 . 2005المشروع القومى للترجمة، القاهرة، 
قۆناغه  .5 ئارۆن،  له ماييهبنه   رێمۆن  هزر  و كۆمه   كانى  ڕه ڵناسيدا،  عبدوڵال  خانه:  باڵوكراوه سولى،  و  چاپ  ى  ى 

 . 2012چوارچرا، سلێمانى،  
بامه  .6 سليم  كريم  له   ،ندىمحمود  ئايين  كۆمه   ڕۆڵى  )توێژينه اڵيهكۆنتڕۆڵى  مه يهوهتى  زانكۆى    له   يدانييهكى 

ماسته وهتوێژينه  ولێر(، هه -ددين  الحه سه باڵونه ى  سه   ، كراوهرى  كۆالحه زانكۆى  به ددين،  ئاداب،  شى  لێژى 
 . 2014  ڵناسى،كۆمه 

ئايينه   ميشل .7 و  مرۆڤ  لهمالروب،  ئايين  )ڕۆڵى  كۆمه   كان  و  تاك  هاوارى،  ڵگهژيانى  عيمران  و:  دا(، 
 . 2009خشى ڕێنما، سلێمانى، كانى چاپ و په باڵوكراوه له

 .2006ولێر، ، ههردهوهرتى په زارهى وهالعلى، چاپخانهكان، و: هيوا مه ميشێل مالروب، مرۆڤ و ئايينه .8
 .1946سوريا، -يوسف باسيل شلحت، علم االجتماع الديني، منشورات المكتبة االمنية، حلب  .9
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 بابەتەکان   . 17 تناوى مامۆستاى بابه
 كامران جوهر عبدالله كان تهبابه كانفتههه
 22/9/2022 ڵناسى ئايين : تاكانى كۆمهرهم / سهكهشى يهبه م كهى يهفتههه

  خۆ ربهكو زانستێكى سهڵناسى ئايين وهوتنى كۆمهركهم : دهكهباسى يه
  ڵناسى ئايينكانى كۆمهمكهم : چهباسى دووه

 29/9/2022 تى و كولتوورىاڵيهم : ئايين و ناچارى كۆمهباسى سێيه مى دووهفتههه
 6/10/2022 ڵناسى ئايين : تيۆريى كۆمه ىچوارچێوهم / شى دووهبه م ى سێيهفتههه

  ڵناسى ئايينكانى كۆمهم : بوارهكهباسى يه
 13/10/2022 ڵناسى ئايين  كانى كۆمهم : ئامانجهباسى دووه م ى چوارهفتههه

  ڵناسى ئايينكانى كۆمهم : گرفتهباسى سێيه
 20/10/2022 كانى :كانى ئايين و تيۆرهشێوازهم / شى سێيهبه مى پێنجهفتههه

  كانئاسمانييه م : ئايينهكهباسى يه
  كان مينييهزه م : ئايينهباسى دووه

 27/10/2022 كانى ئايين م : تيۆرهباسى سێيه م شهى شهفتههه
 3/11/2022 تيدا :اڵيهكۆمهژيانى م / ڕۆڵى ئايين لهشى چوارهبه م وتهى حهفتههه

  م : ئايين و كولتوور كهباسى يه
 10/11/2022 تى اڵيهم : ئايين و گۆڕانى كۆمهباسى دووه م شتهى ههفتههه
 م ى نۆيهفتههه
 

 17/11/2022 تى اڵيهم : ئايين و كۆنتڕۆڵى كۆمهباسى سێيه
  م : ئايين و تاوانباسى چواره

 24/11/2022 :  ڵگهم / ئايين و كۆمهشى پێنجهبه م يهدهى فتههه
  تى اڵيهبونيادنانى كۆمه م : گرنگى ئايين و ڕۆڵى لهكهباسى يه

 1/12/2022 كان ئايينييه زراوهدامه ى بونيادى لهى پيشهوهم : شيكردنهباسى دووه مههى يانزدهفتههه
 8/12/2022 كانى ئايين  تييهاڵيهكۆمه م : كارهباسى سێيه مههدوانزده ى فتههه

  پێدانى شهو گه ڵگهبونيادنانى كۆمه م : ڕۆڵى ئايين لهباسى چواره
   

  
  

 تيۆرييه بابەتی  .  18 
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 تاقیکردنەوەکان  .  19
 ؟ وت ركه ده   خۆ ربه كو زانستێكى سه ڵناسى ئايين وه كۆمه   چۆن پ/ 

 اڵم وه 
 له  ێ رگروه  ىۆ خ يىۆخربهم سهى بيسته دهمى سه كه ى يهنيوه  توانى له  ناسىڵمه ۆكانى كلقه له  كه ێئايين لق ناسىڵمه ۆك
به   ناسىڵمه ۆك دواى  ئايين،  دامهو  كاروبارى  له ئايينييه   زراوهگژداچوونى  ك  كان  دواى  روههه .  گه ڵمه ۆكاروبارى  ها 

دامه په ئايينييه  زراوهئاڵۆزبوونى  و  پۆهاكان  و  كارلێكهل  زۆربوونى  و  لهوێشتنى  دامه گهكانى  كۆمه زراوهڵ  و  اڵيهى  تى 
كۆمه پێويستى  كهلهئايين    به  ڵگه زيادبوونى  بوونى  به كاتى  نهموكوڕى  و  هاوشێوهها  و  ئاكار  دهمانى  و  وتنى  ركهكانى 

 ر ژيانى روحى.سه مكارى ژيانى ماددى له رى ستهكان و كاريگه ماددى و ڕوحييه  نهنێوان اليه كى له رهدژبه

 ن؟ كامانهڵناسى و ئايين كۆمه  ڵناسى ئايين لهخۆبوونى كۆمه ربههۆى سه  بوونه  ى كه و هۆكارانهئه پ/  
 اڵم/ وه 

پێى ت به تى تايبه اڵيهى كۆمه وهكان و توێژينه ئايينييه   ى دياردهوه ر توێژينهسه ڵناسى لهبوونى تواناى كۆمه نه -1
 تى مرۆڤ.اڵيه ژيانى كۆمه  وجۆرى و زۆرى هۆكار و هێزى كارتێكراو له تى و جۆرابابهيى و فره وهبوارى توێژينه 

   .شتنىێهاوۆل و پ و په  تىيه اڵمهۆژيانى ك زبوونىڵۆئا -2
 .نجامدرا( ئه 1950-1920) نىاڵسا وان ێى نماوهئايين له ناسى ڵمه ۆبوارى كله  رۆبياتى زدهئه  ىوهژينهێتو -3

 تێبینی تر . 20
 لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی.  

 ڵ                                                              ی هاوهوه پێداچوونه  .21
 ڵناسى.  مى كۆمه رخوازانى قۆناغى دووه بۆ فێ  كراوهكى ڕێكوپێك و زانستى ئامادهيهشێوه و به نجاوهگه  م كۆرس بووكه ئه

 ن .... اليهله ى بۆ كراوه وهپێداچوونه 
 يىد. يوسف معروف محمد دزه                                                                                   

 
 


