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كۆمهڵناسی – ئاداب
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ژمارەی تەلەفۆن 07504542495 :
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خوێندن
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سەعات) لە هەفتەیەک
دوو كاتژمێر وانه وتنهوه
 .6ژمارەی کارکردن
 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا
• ساڵى لە دایکبوون (. )١٩٧٩/٣/٩
•
•
•
•
•
•

 .9وشە سەرەکیەکان

دەرچووى ئامادەیى (. )٢٠٠٦-٢٠٠٥
بەدەستهێنانى بڕوانامەى بەکالۆریۆس  ،بەشى کۆمەڵناسى  ،کۆلێژى ئەدەبیات  ،زانکۆى
سەالحەددین لە (١ى/تەمووز. )٢٠١٠/
بەدەستهێنانى بڕوانامەى ماستەر  ،بەشى کۆمەڵناسى  ،کۆلێژى ئەدەبیات  ،زانکۆى
سەالحەددین لە (. )٢٠١٦/٥/١١
بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى کۆمپیوتەر .
بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى ئینگلیزى لە سەنتەرى زمان لە زانکۆى سەالحەددین .
بەدەستهێنانى بڕوانامەى ڕێگاکانى وانە وتنەوە لە خولى پەرەپێدانى تواناى ئەکادیمى
لە بەڕێوەبەرایەتى پەرەپێدانى بەردەوام لە زانکۆى سەالحەددین .
كۆمهڵناسى ئايين  ،ئايين و ناچارى كۆمهاڵيهتى و كولتوورى ،ئايينه ئاسمانييهكان،
ئايينه زهمينييهكان ،ئايين و گۆڕانى كۆمهاڵيهتى ،ئايين و كۆنتڕۆڵى كۆمهاڵيهتى،
ئايين و تاوان ،ئايين و كۆمهڵگه.

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس :
كۆمهڵناسى ئايين لقێكه له لقهكانى كۆمهڵناسى توانى له نيوهى يهكهمى سهدهى بيستهم سهربهخۆيى خۆى وهرگرێ
له كۆمهڵناسى و ئايين .كۆمهڵناسى ئايين وهكو زانستێكى سهربهخۆ له بنچينهى كۆمهاڵيهتى ديارده ئاييينييهكان و
كاريگهرى ئهو دياردانه لهسهر كۆمهڵگه و بونيادى كۆمهاڵيهتى دهكۆڵێتهوه ،ههروهها له ههمان كاتدا توێژينهوهى
تايبهتمهندى كۆمهاڵيهتى دامهزراوه ئاييينييهكان دهكات به ئامانجى زيادكردنى چاالكى دامهزراوه ئايينهييهكان له
كۆمهڵگه و كاريگهرييهكانى و كارتێكراوهكانى.
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.11ئامانجەکانی کۆرس :
ئاشناکردنى فێرخوازه بە بوارەکانى كۆمهڵناسى ئايين وهكو زانستێكى سهربهخۆ ،هەروەها كۆمهڵناسى ئايين وهكو
زانستێكى سهربهخۆ توێژینەوە لە بونیاد و پێکهاتە و ڕێکخراو و دامهزراوه ئايينييهكان دهكات هەوڵى ڕاڤەکردن و
شیکردنەوە و دەستنیشانکردنى بارودۆخ و کێشە و گرفتەکانى دامهزراوه ئايينييهكان دەدات ،ئايين وەکو بەشێکى گرنگى
کۆمەڵگە دەکەوێتە ژێر بارى ڕاڤەکردن و شیکردنەوەى کۆمەڵناسى ،چونکە ئايين و دامهزراوه ئايينييهكان دەکەونە ژێر
کاریگەرى ئەو بار و دۆخە کۆمەاڵیەتییانەى کە کۆمەڵگەکان تیایاندان .مامۆستا و فێرخوازيش لە چوارچێوەى ئەو
کۆمەڵگەیانەى کە کاری تێدا دەکەن دەکەونە ژێر کاریگەرى ئەو بارودۆخە کۆمەاڵیەتییانەى کە کۆمەڵگەکان تیایدان.
بهشێوهكى گشتى ئامانجى كۆرس ئاشناکردنى فێرخوازە به سهرهتاكانى كۆمهڵناسى ئايين لهوانه:
•
•
•
•

دهركهوتنى كۆمهڵناسى ئايين وهكو زانستێكى سهربهخۆ.
خستنهڕووى چهمكهكانى كۆمهڵناسى ئايين.
هەروەها هەنگاوەکانى کارکردن له چوارچێوهى تيۆريى كۆمهڵناسى ئايين.
ههروهها زانين و دهرخستنى ڕۆڵى ئايين لهژيانى كۆمهاڵيهتيدا.
 .12ئەرکەکانی قوتابی :
بەشێوەیەکى گشتى ئەرکى مامۆستا و فێرخواز ئەرکێکى هاوبەشە ،چونکە نەمامۆستا بەبێ فێرخواز نە
بەپێچەوانەشەوە ئەرکەکان ئەنجامدەدرێت ،بۆیە پێویستە مامۆستا ئەرکى سەرشانى خۆى بە شێوەیەکى بەرپرسیارانە
بەجێ بگەیەنێت ،هەروەها لەبەرامبەریشدا فێرخواز بەڕۆڵى خۆى هەڵسێت لە هەوڵدان بۆ جێبەجێکردنى ئەرکەکانى
خۆى لەوانە ئامادەبوونى لەوانەکانى ناو كهمپهس ،ئامادەکردنى ئەرکى ڕۆژانەى لەوانەکان ،بەشدارى کردنى فێرخواز لە
وانەکانى ڕۆژانەدا ،خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوە ،ئەنجامدانى ڕاپۆرت و سیمینار .
 .13ڕێگهی وانه ووتنهوه :
له وهتنهوهى ئهم بابهتهدا مامۆستا شێواز و ڕێگاى جياواز بهكاردههێنێت بۆ بۆ ووتنهوهى وانهكه و گهياندنى
پهيامى زانستى به فێرخوازان بهم ڕێگايانهى خوارهوه وهك:
داتاشۆ و پاوهرپۆینت  ،تهختهی سپی.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن
لێرهدا مامۆستا ههڵسهنگاندنى فێرخواز بەم شێوەیە ئەنجام دەدات بۆ نموونه دوو تاقيكردنهوهى مانگانه لهسهر
()15نمره بۆ ههر تاقيكردنهوهيهك )10( .نمرهش لهسهر چاالكى ڕۆژانه و دروستكردنى ڕاپۆرت و پێشكهشكردنى
سيمينار لهسهر بابهتێك لهچوارچێوهى بابهتى كۆرس ،بیرکردنهوهی ڕهخنهگرانه (پریزهنتهیشن) ،ڕاپۆرت نووسین،
بهگشتى ئهمانه دهكاته ( )40نمره دهچنه چوارچێوهى نمرهى كۆشش )60( .نمرهكهى تر لهسهر تاقيكردنهوهى كۆتايى
كۆرس دهبێت.
 .15دهرئهنجامهکانی فێربوون
بۆ دیاریکردنى هەر بابەتێک لە ناوەڕۆکى کۆڕسەکە پشت بەستراوە بە پێویستى بابەتەکە بۆ شارەزابوونى فێرخواز
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بەم بابەتە و پەیوەندى بە بوار و بەشەکەى ،هەروەها شارەزابوونى فێرخواز بەو کۆمەڵگەیەى کە کارى تێدا دەکات و
ئامانجەکانى تێدا دەستەبەر دەکات .ناوەڕۆکى بابەتەکانى كۆمهڵناسى ئايين و ئەو بابەتانەى لەم کۆڕسەدا خراوەتە
ڕوو گرنگییەکى زۆرى هەیە بۆ دەرچووانى ئەم بەشە لە ئەنجامى هاتنە مەیدانى کارکردنى کردەیى ،بۆ چۆنییەتى
مامەڵەکردنى وەکو تاکێک لە ناو کۆمەڵگە و بازارى کارکردندا.
بەشێوەیەکى گشتى دەرئەنجامى خوێندنى بوارەکانى ئەم بابەتە بۆ فێرخواز دەبێتە هۆى بەرچاو ڕوونى ئەو بۆ
دەستنیشانکردنى ڕێبازى کارکردنى و چۆنییەتى مامەڵەکردنى لەگەڵ ڕاستییە کۆمەاڵیەتییەکان و پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانى لەگەڵ تاكهكانى كۆمهڵگه بەگشتى و پێهاته ئايينييه جياوازهكان له کوردستان بەتایبەتى  ،چونکە
خوێندى ئەکادیمى به تهنها بەس نییە بۆ مامەلەکردن لە ڕاستى ژیاندا ،بەڵکو پێویستە ئەوەى فێرى دەبێت لەسەرچاوە
و خوێندن و خوێندنەوە لە هەموو قۆناغەکانى خوێندنى بەگشتى لە بوارى پڕاکتیکى جێبەجێیان بکات و ئەزموونیان
بکات بۆ ئەوەى بەکەمترین هەڵە و مەترسى بە ڕاستى ژیاندا گوزەربکات .سەئەنجام فێرخواز وەکو تاکێکى گرنگ و پڕ
ئەزموونى بوارى خوێندن دەتوانێت سوود لە ناوەڕۆکى بابەتى كۆمهڵناسى ئايين وەربگرێت وەکو زانستێک بۆ
فەراهەمکردنى ئامانجەکانى لە ژیانى ڕۆژانەیدا بەتایبەتى لە بوارى کارکردنى و مامهڵه كردنى لهگهڵ پێكهاته
جياوازهكانى كۆمهڵگه وهكو توێژهرێكى كۆمهاڵيهتى بابهتيانه مامهڵه بكات لهگهڵ واقى كۆمهڵگه.
 .16لیستی سەرچاوەكان:
 .1جۆلى سكۆت و ئايرن هاڵ ،ئايين و كۆمهڵناسى ،و :هيوا مهالعلى ،چاوپخانهى وهزارهتى پهروهرده ،ههولێر،
بێ ساڵى چاپ.
 .2د .احسان محمد الحسن ،علم االجتماع الديني (دراسة تحليلية حول العالقة المتفاعلة بين المؤسسة الدينية و
المجتمع) ،دار وائل للنشر ،عمان.2005 ،
 .3د .ئيحسان محهمهد ئهلحهسهن ،و :دانا مهالحهسهن ،دهزگاى چاپ و پهخشى سهردهم ،سلێمانى.2012 ،
 .4دانيال هيرفيه ليجيه و جان بول ويالم ،سوسيولجيا الدين ،ترجمة :درويش الحلوجى ،المجس االعلى للثقافة،
المشروع القومى للترجمة ،القاهرة.2005 ،
 .5رێمۆن ئارۆن ،قۆناغه بنهماييهكانى هزر له كۆمهڵناسيدا ،و :عبدوڵال ڕهسولى ،خانهى چاپ و باڵوكراوهى
چوارچرا ،سلێمانى.2012 ،
 .6محمود كريم سليم بامهندى ،ڕۆڵى ئايين له كۆنتڕۆڵى كۆمهاڵيهتى (توێژينهوهيهكى مهيدانييه له زانكۆى
سهالحهددين -ههولێر) ،توێژينهوهى ماستهرى باڵونهكراوه ،زانكۆى سهالحهددين ،كۆلێژى ئاداب ،بهشى
كۆمهڵناسى.2014 ،
 .7ميشل مالروب ،مرۆڤ و ئايينهكان (ڕۆڵى ئايين له ژيانى تاك و كۆمهڵگهدا) ،و :عيمران هاوارى،
لهباڵوكراوهكانى چاپ و پهخشى ڕێنما ،سلێمانى.2009 ،
 .8ميشێل مالروب ،مرۆڤ و ئايينهكان ،و :هيوا مهالعلى ،چاپخانهى وهزارهتى پهروهرده ،ههولێر.2006 ،
 .9يوسف باسيل شلحت ،علم االجتماع الديني ،منشورات المكتبة االمنية ،حلب -سوريا.1946 ،
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ناوى مامۆستاى بابهت

 .17بابەتەکان
ههفتهكان

بابهتهكان

كامران جوهر عبدالله

ههفتهى يهكهم

بهشى يهكهم  /سهرهتاكانى كۆمهڵناسى ئايين :
باسى يهكهم  :دهركهوتنى كۆمهڵناسى ئايين وهكو زانستێكى سهربهخۆ
باسى دووهم  :چهمكهكانى كۆمهڵناسى ئايين

2022/9/22

ههفتهى دووهم
ههفتهى سێيهم

باسى سێيهم  :ئايين و ناچارى كۆمهاڵيهتى و كولتوورى
بهشى دووهم  /چوارچێوهى تيۆريى كۆمهڵناسى ئايين :

2022/9/29
2022/10/6

ههفتهى چوارهم

باسى يهكهم  :بوارهكانى كۆمهڵناسى ئايين
باسى دووهم  :ئامانجهكانى كۆمهڵناسى ئايين

2022/10/13

باسى سێيهم  :گرفتهكانى كۆمهڵناسى ئايين
ههفتهى پێنجهم

بهشى سێيهم  /شێوازهكانى ئايين و تيۆرهكانى :
باسى يهكهم  :ئايينه ئاسمانييهكان

2022/10/20

ههفتهى شهشهم
ههفتهى حهوتهم

باسى دووهم  :ئايينه زهمينييهكان
باسى سێيهم  :تيۆرهكانى ئايين
بهشى چوارهم  /ڕۆڵى ئايين لهژيانى كۆمهاڵيهتيدا :

2022/10/27
2022/11/3

ههفتهى ههشتهم

باسى يهكهم  :ئايين و كولتوور
باسى دووهم  :ئايين و گۆڕانى كۆمهاڵيهتى

2022/11/10

ههفتهى نۆيهم

باسى سێيهم  :ئايين و كۆنتڕۆڵى كۆمهاڵيهتى
باسى چوارهم  :ئايين و تاوان

2022/11/17

ههفتهى دهيهم

بهشى پێنجهم  /ئايين و كۆمهڵگه :
باسى يهكهم  :گرنگى ئايين و ڕۆڵى له بونيادنانى كۆمهاڵيهتى
باسى دووهم  :شيكردنهوهى پيشهى بونيادى له دامهزراوه ئايينييهكان

2022/11/24

ههفتهى يانزدهههم
ههفتهى دوانزدهههم

باسى سێيهم  :كاره كۆمهاڵيهتييهكانى ئايين
باسى چوارهم  :ڕۆڵى ئايين له بونيادنانى كۆمهڵگه و گهشهپێدانى

2022/12/1
2022/12/8

 .18بابەتی تيۆرييه
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 .19تاقیکردنەوەکان

پ /چۆن كۆمهڵناسى ئايين وهكو زانستێكى سهربهخۆ دهركهوت؟

وهاڵم
كۆمهڵناسى ئايين لقێكه له لقهكانى كۆمهڵناسى توانى له نيوهى يهكهمى سهدهى بيستهم سهربهخۆيى خۆى وهرگرێ له
كۆمهڵناسى و ئايين ،دواى بهگژداچوونى كاروبارى دامهزراوه ئايينييهكان له كاروبارى كۆمهڵگه .ههروهها دواى
ئاڵۆزبوونى دامهزراوه ئايينييهكان و پهل و پۆهاوێشتنى و زۆربوونى كارلێكهكانى لهگهڵ دامهزراوهى كۆمهاڵيهتى و
زيادبوونى پێويستى كۆمهڵگه به ئايين لهكاتى بوونى كهموكوڕى بهها و نهمانى ئاكار و هاوشێوهكانى و دهركهوتنى
دژبهرهكى لهنێوان اليهنه ماددى و ڕوحييهكان و كاريگهرى ستهمكارى ژيانى ماددى لهسهر ژيانى روحى.
پ /ئهو هۆكارانهى كه بوونه هۆى سهربهخۆبوونى كۆمهڵناسى ئايين له كۆمهڵناسى و ئايين كامانهن؟
وهاڵم/
 -1نهبوونى تواناى كۆمهڵناسى لهسهر توێژينهوهى ديارده ئايينييهكان و توێژينهوهى كۆمهاڵيهتى تايبهت بهپێى
بوارى توێژينهوهيى و فرهبابهتى و جۆراوجۆرى و زۆرى هۆكار و هێزى كارتێكراو له ژيانى كۆمهاڵيهتى مرۆڤ.
 -2ئاڵۆزبوونى ژيانى كۆمهاڵيهتى و پهل و پۆهاوێشتنى.
 -3توێژينهوهى ئهدهبياتى زۆر لهبوارى كۆمهڵناسى ئايين لهماوهى نێوان سااڵنى ( )1950-1920ئهنجامدرا.
 .20تێبینی تر
لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی.
 .21پێداچوونهوهی هاوه ڵ
ئهم كۆرس بووكه گهنجاوه و بهشێوهيهكى ڕێكوپێك و زانستى ئامادهكراوه بۆ فێرخوازانى قۆناغى دووهمى كۆمهڵناسى.
پێداچوونهوهى بۆ كراوه لهاليهن ....
د .يوسف معروف محمد دزهيى
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