Ministry of Higher Education and Scientific research

بەش  :كۆمهڵناسی
كۆلێژ  :ئاداب
زانكۆ  :سەالحەددین
بابەت  :كۆمهڵناسى پهروهرده
پەرتووکی کۆرس(ساڵى سێيهم)
ناوى مامۆستا  :م.ى .کامران جوهر عبداللە
ساڵى خوێندن2023-2022 :

Directorate of Quality Assurance and Accreditationبهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و
متمانهبهخشین

Ministry of Higher Education and Scientific research

پەرتووکی کۆرس
Course Book
كۆمهڵناسی پهروهرده
 .1ناوى كۆرس
م.ى.کامران جوهر عبداللە
 .2ناوى مامۆستاى بەرپرس
كۆمهڵناسی – ئاداب
 .3بەش /کۆلێژ
ئیمێل kameran.abdullah@su.edu.krd :
 .4پەیوەندی
ژمارەی تەلەفۆن 07504542495 :
.5یەکەى خوێندن (بە سەعات) تیۆری  2 :كاتژمێر
لە هەفتەیەک
 .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 پهروهرده ،پهروهرده ،پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى (بهكۆمهاڵيهتيبوون)،
خێزان ،قوتابخانه ،هاوڕێیان.

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس :
كۆمهڵناسى پهروهرده لقێكه له لقهكانى كۆمهڵناسى توانى له نيوهى يهكهمى سهدهى بيستهم سهربهخۆيى خۆى
وهرگرێ له كۆمهڵناسى و پهروهرده .كۆمهڵناسى پهروهرده وهكو زانستێكى سهربهخۆ له بنچينهى كۆمهاڵيهتى ديارده
پهروهردهييهكان و كاريگهرى ئهو دياردانه لهسهر كۆمهڵگه و بونيادى كۆمهاڵيهتى دهكۆڵێتهوه ،ههروهها له ههمان كاتدا
توێژينهوهى تايبهتمهندى كۆمهاڵيهتى دامهزراوه پهروهردهييهكان دهكات به ئامانجى زيادكردنى چاالكى دامهزراوه
پهروهردهييهكان له كۆمهڵگه و كاريگهرييهكانى و كارتێكراوهكانى.
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.11ئامانجەکانی کۆرس :
ئاشناکردنى فێرخوازه بە بوارەکانى كۆمهڵناسى پهروهرده وهكو زانستێكى سهربهخۆ ،هەروەها كۆمهڵناسى پهروهرده
وهكو زانستێكى سهربهخۆ توێژینەوە لە بونیاد و پێکهاتە و ڕێکخراو و دامهزراوه پهروهردهيهكان دهكات هەوڵى ڕاڤەکردن و
شیکردنەوە و دەستنیشانکردنى بارودۆخ و کێشە و گرفتەکانى دامهزراوه پهروهردهييهكان دەدات ،پهروهردهش وەکو بەشێکى
گرنگى کۆمەڵگە دەکەوێتە ژێر بارى ڕاڤەکردن و شیکردنەوەى کۆمەڵناسى ،چونکە پهروهرده و دامهزراوه پهروهردهيهكان
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.
هەموو ئەمانەش بۆ دەستنیشانکردن و دۆزینەوەى کێشە و گرفتەکانى پهروهرده و بوارهكانييهتى و چارەسەرکردنیان.
پێگهياندنى چينه جیاوازەکانى ناو کۆمەڵگە و ئاڕاستەکردنیانە بەرەو گەشەپێدان و پێشکەوتنى کۆمەڵگە و هێنانەدى
ژیانێکى کۆمەاڵیەتى تەندروست .بهشێوهكى گشتى ئامانجى كۆرس ئاشناکردنى فێرخوازە به سهرهتاكانى كۆمهڵناسى
پهروهرده لهوانه:
 .1خستنهڕووى ماناى كۆمهڵناسى پهروهرده.
 .2هەروەها دهستنيشانكردنى ئامانجهكانى زانستى كۆمهڵناسى پهرورهده.
 .3ههروهها زانين و دهرخستنى ڕۆڵى پهروهرده لهژيانى كۆمهاڵيهتى له كۆمهڵگهدا.
 .12ئەرکەکانی قوتابی :
بەشێوەیەکى گشتى ئەرکى مامۆستا و قوتابى (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 فێرخواز لەوانەکانى ،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:
داتاشۆ و پاوهرپۆینت ،تهختهی سپی.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن
لێرهدا مامۆستا ههڵسهنگاندن بۆ فێرخوازان 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،
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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
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 پهروهرده 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 فێرخواز و هاوپيشهكانى بەگشتى و کۆمەڵگەکەى خۆى وەکو کوردستان بەتایبەتى ،چونکە
پێموایە خوێندى ئەکادیمى و بەدەستهێنانى بڕوانامەى ئەکادیمى بەتەنها 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
پهروهرده وەربگرێت وەکو زانستێک بۆ فەراهەمکردنى ئامانجەکانى لە ژیانى ڕۆژانەیدا بەتایبەتى لە بوارى کارکردنى له
بوارى پهروهرده و فێركردن وهكو تێژهرى كۆمهاڵيهتى.
 .16لیستی سەرچاوە
 .1ئەنتۆنى گیدنز  ،کۆمەڵناسى  ،و :حەسەن ئەحمد مستەفا  ،چاپخانەى ئاراس  ،هەولێر .٢٠٠٩ ،
 .2على ئهكبهر مێهرئارا و ئهوانيتر ،مێژووى پهروهرده و فێركردن ،و :قادر وريا.2005 ،
 .3مليحه عونى القصير و صبيح عبدالمنعم احمد ،سۆسيۆلۆژياى خێزان ،و :صابر بكر بۆكانى ،له باڵوكراوهكانى
سهنتهرى توێژينهوه و لێكۆڵينهوهى كۆمهاڵيهتى و تاوان.2002 ،
 .4ميريهان مجدى محمود ،علم االجتماع التربوي (مفهومه ،ومجاالته ،وتطوره ،واهدافه) ،قسم اللغة العربية ،كلية
اللغات – جامعة المدينة العالمية -ماليزيا ،دراسة غير منشورة.https://www.instagram.com ،
 .5د .ئيبراهيم ناصر ،زانستى كۆمهڵناسى پهروهردهيى ،و :دانا نادر محهمهد ،چاپخانهى چوارچرا.2013 ،
ناوى مامۆستاى بابهت

 .17بابەتەکان
ههفتهكان

بابهتهكان

ههفتهى يهكهم

بهشى يهكهم  /كۆمهڵناسى پهروهرده:
باسی یهكهم :مانای كۆمهڵناسی پهروهرده

م.ى.كامران جوهر عبدالله
2023/1/12
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ههفتهى دووهم

باسى دووهم :ئامانجهكانى كۆمهڵناسى پهروهرده

2023/1/19

ههفتهى سێيهم

باسى سێیهم :بوارهكانی كۆمهڵناسی پهروهرده

2023/1/26

ههفتهى چوارهم

باسى چوارهم :گرنگى كۆمهڵناسى پهروهرده
باسی پێنجهم :پهيوهندى كۆمهڵناسى پهروهرده به زانستهكانيتر-:

2023/2/2

پهيوهندى كۆمهڵناسى پهروهرده به زانستى دهروونناسى
پهيوهندى كۆمهڵناسى پهروهرده به زانستى مرۆڤناسى
ههفتهى پێنجهم

ههفتهى شهشهم

پهيوهندى كۆمهڵناسى پهروهرده به زانستى كۆمهڵناسى
بهشى دووهم  /پهروهرده:
باسی یهكهم :قۆناغه سهرهتاييهكانى پەروەردە و فێركردن
باسى دووهم  :واتای پهروهرده
باسى سێیهم  :تێڕوانينى زانايان و بيرمهندان سهبارهت به پڕۆسهى پهروهرده

باسى چوارهم  :گرنگی پهروهرده
ههفتهى حهوتهم باسی پێنجهم :ئهركی پهروهرده

2023/2/9

2023/2/16
2023/2/23

باسی شهشهم :بنهما پهروهردهييهكان
ههفتهى ههشتهم بهشى سێیهم  /پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى (بهكۆمهاڵيهتيبوون):
باسى يهكهم  :اليهنيهكانى پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى

2023/3/2

ههفتهى نۆيهم

باسى دووهم  :پێناسهى پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى

2023/3/9

ههفتهى دهيهم

باسى سێيهم  :قۆناغهكانى پڕۆسهى پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى
باسى چوارهم :ئامانجهكانى پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى

2023/3/16

ههفتهى يانزدهم

باسى پێنجهم :تايبهتمهندييهكانى پێگهياندنى كۆمهاڵيهتى
بهشی چوارهم /خێزان

2023/3/25

باسی يهكهم :ئهركهكانی خێزان
باسی دووهم :پهروهردهی خێزان
بهشی پێنجهم :قوتابخانه

2023/4/6

ههفتهى
دوانزدهم
ههفتهى
سێنزدهم

باسی یهكهم :قۆناغهكانی پهرهسهندنی قوتابخانه
باسی دووهم :ئهركهكانی قوتابخانه

2023/4/13

باسی سێیهم :بنیادی كارگێڕی و كۆمهاڵیهتی قوتابخانه
ههفتهى چواردهم بهشی شهشهم :هاوڕێیان
باسی یهكهم :هاوڕێی یاریكردن

2023/4/20

باسی دووهم :قوناغهكانی پهرهسهندنی یاریكردن الی مندااڵن

 .18بابەتی تيۆرييه
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 .19تاقیکردنەوەکان

پ /قۆناغه سهرهتاييهكانى پەروەردە و فێركردن چين؟

وهاڵم /خەڵكی لە سەرەتای دروستبوونیانەوە لەناو كۆمهڵگه و گروپه تایبەتییەكاندا ژیاون ،هەر یەكەیان ژیانی
تایبەتی خۆیان هەبووە .پاشان هەریەكە و بونەتە خاوەنی بیر و باوەر و سیستەم و بەهاو پیوەری تایبەت بەخۆیان.
لهدواى كەڵەكە بوون و تۆكمە بوونیان ،گروپە مرۆییەكان و كۆمهڵگهكان ویستویانە ئەم سیستەمانە بپاریزن و هەروەها
بۆ نەوەكانی داهاتویان بیگوازنەوە بۆ ئەوەی پاریزگاری لە مانەوەیان بكەن .بۆ ئەمەش ڕیگای گۆونجاویان دۆزیوەتەوە
هەریەكە و بە شێوازی خۆی .بۆ بەئەنجام گەیاندنی ئەم ئەركە گرنگە ،پرۆسەی كولتوور و بەكولتوری كردن دەستی
پیكردووە ،ئەم كارەش یاخود پرۆسەیەش لە چاخە نوییەكاندا ناویان لیناوە پرۆسەی پەروەردەیی .خێزان و قوتابخانهش
ڕۆڵێكى گرنگ دهگێڕن لهم پڕۆسهى گوستنهوهيه.
پ /چەمكی پەروەردە بهواتاى چى دێت؟
وهاڵم/
 -1چەمكی پەروەردە بهواتاى پەرەپیدان و گهشهپێدانی لە الیەنی جەستەیی و بیری و ڕەفتاری.
-1
-2
-3
-1
-2
-3

پ /تمەندییەكانی الیەنی كۆمەاڵیەتی لە پرۆسەی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی بریتین لە :
دروستكردنی ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی و هەڵوێستە كۆمەاڵیەتییەكان) ( .
ڕاهێنانی مرۆڤ لهسهر ڕێگاكانی ژیان و پارێزگاری كردن) ( .
)
پارێزگاریكردن له ڕهگهزی مرۆیی و ئاڕاستهكانی و مهبهستهكانی( .
وهاڵم/
دروستكردنی ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی و هەڵوێستە كۆمەاڵیەتییەكان) /( .
ڕاهێنانی مرۆڤ لهسهر ڕێگاكانی ژیان و پارێزگاری كردن) ( .
)
پارێزگاریكردن له ڕهگهزی مرۆیی و ئاڕاستهكانی و مهبهستهكانی( .
 .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 ....
پ.ى.د .ئارام ابراهيم حسين
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