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 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

 رس كۆى . ناو1 ردهروهڵناسی په 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
 

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

 ژمارەی کارکردن . 6 
 کۆدی کۆرس . 7 

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

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

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

 ەردەوام لە زانکۆى سەالحەددین.لە بەڕێوەبەرایەتى پەرەپێدانى ب

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8
 
 
 

په كۆمه  كۆمهپێگه ،  ردهروهپه ،  ردهروهڵناسى  )بهاڵيهياندنى  ،  تيبوون( اڵيهكۆمه تى 
 .هاوڕێیان ، قوتابخانه، خێزان

 وشە سەرەکیەکان . 9

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

له وه پهكۆمه   رگرێ  و  په كۆمه .  ردهروهڵناسى  سه وه  ردهروهڵناسى  زانستێكى  له ربهكو  كۆمه بنچينه   خۆ  دياردهاڵيهى   تى 
مان كاتدا هه   ها له روه، هه وهكۆڵێته تى ده اڵيهو بونيادى كۆمه   ڵگه ر كۆمه سهله   و دياردانهرى ئهكان و كاريگه ييهرده روهپه

تايبه وهتوێژينه كۆمه تمهى  دامه اڵيهندى  ده ييهردهروهپه  زراوهتى  بهكان  دامه  كات  چاالكى  زيادكردنى    زراوهئامانجى 
 كانى. كارتێكراوهكانى و رييه و كاريگه ڵگه كۆمه  كان لهييهرده روهپه
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 :   ئامانجەکانی کۆرس . 11
  ردهروهڵناسى په كۆمه ، هەروەها  خۆربهكو زانستێكى سه وه   ردهروهڵناسى په كۆمه بە بوارەکانى    فێرخوازه ئاشناکردنى       

هەوڵى ڕاڤەکردن و  كات  كان ده يهردهروه په  زراوهو دامه   توێژینەوە لە بونیاد و پێکهاتە و ڕێکخراو   خۆربهكو زانستێكى سه وه
وەکو بەشێکى    شردهروه په دەدات،    كانييهردهروهپه  زراوهدامه شیکردنەوە و دەستنیشانکردنى بارودۆخ و کێشە و گرفتەکانى  
كان  يهردهروهپه   زراوهو دامه   ردهروهپه کۆمەڵناسى، چونکە    گرنگى کۆمەڵگە دەکەوێتە ژێر بارى ڕاڤەکردن و شیکردنەوەى  

لە چوارچێوەى    مامۆستا و فێرخوازيشدەکەونە ژێر کاریگەرى ئەو بار و دۆخە کۆمەاڵیەتییانەى کە کۆمەڵگەکان تیایاندان.  
تێدا دەکەن دەکەونە ژێر کاریگەرى ئەو بارودۆخە کۆمەاڵیەتییانەى کە کۆمەڵگەکان تیایدان.    ئەو کۆمەڵگەیانەى کە کاری

گرفتەکانهەم و  کێشە  دۆزینەوەى  و  دەستنیشانکردن  بۆ  ئەمانەش  په وو  بواره  ردهروهى  چارەسەرکردنیان  تىكانييهو  .  و 
چينه پێگه  هێنانەدى    ياندنى  و  کۆمەڵگە  پێشکەوتنى  و  گەشەپێدان  بەرەو  ئاڕاستەکردنیانە  و  کۆمەڵگە  ناو  جیاوازەکانى 

تەندروست کۆمەاڵیەتى  كۆرس  شێوه به   .ژیانێکى  ئامانجى  گشتى  فێرخوازە  كى  كۆمه رهسه   به ئاشناکردنى  ڵناسى  تاكانى 
 : وانهله رده روهپه

 .ردهروهڵناسى په ڕووى ماناى كۆمه خستنه  .1
 .  دهرورهڵناسى په كانى زانستى كۆمه ستنيشانكردنى ئامانجهدههەروەها  .2
 دا.ڵگه كۆمه  تى لهاڵيهژيانى كۆمه له  ردهروهرخستنى ڕۆڵى په ها زانين و ده روههه .3

 
 :   ئەرکەکانی قوتابی .  12

و قوتابى         مامۆستا  ئەرکى  بەبێ  )فێرخواز(بەشێوەیەکى گشتى  نەمامۆستا  ئەرکێکى هاوبەشە، چونکە  نە    فێرخواز، 
پێویستە   بۆیە  ئەنجامدەدرێت،  ئەرکەکان  بەرپرسیارانە بەپێچەوانەشەوە  شێوەیەکى  بە  خۆى  سەرشانى  ئەرکى  مامۆستا 

بەڕۆڵى خۆى هەڵسێت لە هەوڵدان بۆ جێبەجێکردنى ئەرکەکانى خۆى    فێرخوازبەجێ بگەیەنێت، هەروەها لەبەرامبەریشدا  
لە وانەکانى   فێرخواز ژانەى لەوانەکان، بەشدارى کردنى  ۆردنى ئەرکى ڕلەوانەکانى، ئامادەک  فێرخوازلەوانە ئامادەبوونى  

 ڕۆژانەدا، خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوە، ئەنجامدانى ڕاپۆرت و سیمینار .  
 :   وه ووتنه   ی وانه ڕێگه .  13

يامى ياندنى پهو گه  كهى وانه وههێنێت بۆ بۆ ووتنه كاردهبهدا مامۆستا شێواز و ڕێگاى جياواز تهم بابهى ئهوهتنه وه  له       
 : وهى خوارهم ڕێگايانهفێرخوازان به  زانستى به

 . ی سپیخته، ته رپۆینتداتاشۆ و پاوه  
 

 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14
ر  سهله مانگانه ىوه دوو تاقيكردنه  بۆ نموونه ئەنجام دەداتبەم شێوەیە بۆ فێرخوازان  نگاندنڵسه 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  بابه چوارچێوه تێك  كۆرس ى  بیرکردنه تى  ڕه وه،  )پریزهخنه ی  ڕاپۆنتهگرانه  نووسینیشن(،  ،  رت 
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ى كۆتايى وهر تاقيكردنه سهى تر له كه( نمره 60)  . ى كۆششى نمره چوارچێوه   چنه ده   ( نمره 40)  كاتهده   مانهگشتى ئهبه
   .بێتكۆرس ده 

 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده .  15
 فێرخواز بۆ دیاریکردنى هەر بابەتێک لە ناوەڕۆکى کۆڕسەکە پشت بەستراوە بە پێویستى بابەتەکە بۆ شارەزابوونى       

بەو کۆمەڵگەیەى کە کارى تێدا دەکات و    فێرخوازبەم بابەتە و پەیوەندى بە بوار و بەشەکەى، هەروەها شارەزابوونى  
و ئەو بابەتانەى لەم کۆڕسەدا خراوەتە    ردهروهڵناسى په كۆمه ئامانجەکانى تێدا دەستەبەر دەکات. ناوەڕۆکى بابەتەکانى  

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

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

لەگەڵ  کۆمەاڵیەت هاوپيشه ییەکانى  و  چونکە    كانىفێرخواز  بەتایبەتى،  کوردستان  وەکو  خۆى  کۆمەڵگەکەى  و  بەگشتى 
ژیاندا،   ڕاستى  لە  مامەلەکردن  بۆ  نییە  بەس  بەتەنها  ئەکادیمى  بڕوانامەى  بەدەستهێنانى  و  ئەکادیمى  خوێندى  پێموایە 

ەوە لە هەموو قۆناغەکانى خوێندنى بەگشتى لە بوارى  پێویستە ئەوەى فێرى دەبێت لەسەرچاوە و خوێندن و خوێندن  بەڵکو
گوزەربکات.   ژیاندا  ڕاستى  بە  مەترسى  و  هەڵە  بەکەمترین  ئەوەى  بۆ  بکات  ئەزموونیان  و  بکات  جێبەجێیان  پڕاکتیکى 

بوارى خوێندن دەتوانێت سوود لە ناوەڕۆکى بابەتى    فێرخوازسەئەنجام     ڵناسىكۆمهوەکو تاکێکى گرنگ و پڕ ئەزموونى 
 له وەربگرێت وەکو زانستێک بۆ فەراهەمکردنى ئامانجەکانى لە ژیانى ڕۆژانەیدا بەتایبەتى لە بوارى کارکردنى    رده روههپ

 .تىاڵيه رى كۆمه كو تێژه و فێركردن وه  ردهروهبوارى په 
 

 لیستی سەرچاوە .  16
 . ٢٠٠٩ئاراس ، هەولێر ، ئەنتۆنى گیدنز ، کۆمەڵناسى ، و: حەسەن ئەحمد مستەفا ، چاپخانەى  .1
 . 2005و فێركردن، و: قادر وريا،  ردهروهوانيتر، مێژووى په ر مێهرئارا و ئه كبهعلى ئه  .2
له   مليحه  .3 بۆكانى،  بكر  و: صابر  خێزان،  سۆسيۆلۆژياى  احمد،  عبدالمنعم  و صبيح  القصير  كانى باڵوكراوه   عونى 

 .2002تى و تاوان،  اڵيهى كۆمه وهو لێكۆڵينه وهرى توێژينه نتهسه
ميريهان مجدى محمود، علم االجتماع التربوي )مفهومه، ومجاالته، وتطوره، واهدافه(، قسم اللغة العربية، كلية   .4

 . https://www.instagram.com، ماليزيا، دراسة غير منشورة -جامعة المدينة العالمية –اللغات 
 . 2013ى چوارچرا، د، چاپخانهمهيى، و: دانا نادر محه رده روهڵناسى په د. ئيبراهيم ناصر، زانستى كۆمه  .5

 بابەتەکان   . 17 تناوى مامۆستاى بابه
 عبداللهم.ى.كامران جوهر   كان تهبابه كانفتههه
 12/1/2023 :ردهروهڵناسى پهكۆمه م /كهشى يهبه م كهى يهفتههه

 ردهروهڵناسی پهم: مانای كۆمهكهباسی یه

https://www.instagram.com/
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 19/1/2023 ردهروهڵناسى پهكانى كۆمهم: ئامانجهباسى دووه مى دووهفتههه
 26/1/2023 ردهروهڵناسی پهكۆمهكانی م: بوارهباسى سێیه م ى سێيهفتههه

 ردهروهڵناسى پهم: گرنگى كۆمهباسى چواره
 2023/ 2/2 -كانيتر:زانسته به ردهروهڵناسى پهندى كۆمهيوهم: پهباسی پێنجه م ى چوارهفتههه

 روونناسىزانستى ده به ردهروهڵناسى پهندى كۆمهيوهپه
 زانستى مرۆڤناسى  به ردهروهڵناسى پهكۆمهندى يوهپه
 ڵناسى زانستى كۆمه به ردهروهڵناسى پهندى كۆمهيوهپه

 2023/ 9/2 :ردهروهم / پهشى دووهبه مى پێنجهفتههه
 كانى پەروەردە و فێركردنتاييهرهسه قۆناغهم: كهباسی یه

 ردهروه: واتای په مدووهباسى 
 16/2/2023 ردهروهى پهپڕۆسه ت بهبارهندان سهم : تێڕوانينى زانايان و بيرمهباسى سێیه م شهى شهفتههه

 ردهروهم : گرنگی پهباسى چواره
 23/2/2023 ردهروهركی پهم: ئهباسی پێنجه م وتهى حهفتههه

 كانييهردهروهپهما م: بنهشهباسی شه
 2023/ 2/3 تيبوون(: اڵيهكۆمهتى )بهاڵيهياندنى كۆمهم / پێگهشى سێیهبه م شتهى ههفتههه

 تى اڵيهياندنى كۆمهكانى پێگهنيهم : اليهكهباسى يه
 2023/ 9/3 تى اڵيهياندنى كۆمهى پێگهم : پێناسهباسى دووه م ى نۆيهفتههه

 تى اڵيهياندنى كۆمهى پێگهكانى پڕۆسهم : قۆناغهسێيهباسى 
 16/3/2023 تى اڵيهياندنى كۆمهكانى پێگهم: ئامانجهباسى چواره م يهى دهفتههه

 تى اڵيهياندنى كۆمهكانى پێگهندييهتمهم: تايبهباسى پێنجه
 25/3/2023 م/ خێزانچواره شیبه مى يانزدهفتههه

 كانی خێزانركه: ئهمكهباسی يه
 ی خێزانردهروهم: پهباسی دووه

ى فتههه
 مدوانزده

 2023/ 6/4 م: قوتابخانهشی پێنجهبه
 ندنی قوتابخانهسهرهكانی پهم: قۆناغهكهباسی یه

ى فتههه
 مسێنزده

 13/4/2023 كانی قوتابخانهركهم: ئهباسی دووه
 تی قوتابخانهاڵیهم: بنیادی كارگێڕی و كۆمهسێیهباسی 

 20/4/2023 م: هاوڕێیانشهشی شهبه م ى چواردهفتههه
 م: هاوڕێی یاریكردن كهباسی یه

 ندنی یاریكردن الی مندااڵن سهرهكانی پهم: قوناغهباسی دووه
  

   
  

 تيۆرييه بابەتی  .  18 
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 تاقیکردنەوەکان  .  19
 كانى پەروەردە و فێركردن چين؟ تاييه ره سه   قۆناغه پ/ 

تایبەتییەكاندا ژیاون، هەر یەكەیان ژیانی    و گروپه   ڵگه خەڵكی  لە سەرەتای دروستبوونیانەوە لەناو كۆمه اڵم / وه 
 بەهاو پیوەری تایبەت بەخۆیان.تایبەتی خۆیان هەبووە. پاشان هەریەكە و بونەتە خاوەنی بیر و باوەر و سیستەم و  

كان ویستویانە ئەم سیستەمانە بپاریزن و هەروەها ڵگه دواى كەڵەكە بوون و تۆكمە بوونیان، گروپە مرۆییەكان و كۆمه له
بۆ نەوەكانی داهاتویان بیگوازنەوە بۆ ئەوەی پاریزگاری لە مانەوەیان بكەن. بۆ ئەمەش ڕیگای گۆونجاویان دۆزیوەتەوە  

گرنگە، ئەركە  ئەم  گەیاندنی  بەئەنجام  بۆ  خۆی.  شێوازی  بە  و  دەستی   هەریەكە  كردن  بەكولتوری  و  كولتوور  پرۆسەی 
ش  پیكردووە، ئەم كارەش یاخود پرۆسەیەش لە چاخە نوییەكاندا ناویان لیناوە پرۆسەی پەروەردەیی. خێزان و قوتابخانه

 . يهوه ى گوستنه م پڕۆسه گێڕن له ڕۆڵێكى گرنگ ده 
 چى دێت؟  واتاىبه چەمكی پەروەردە پ/  
 اڵم/ وه

 پێدانی لە الیەنی جەستەیی و بیری و ڕەفتاری.شه پەرەپیدان و گه  واتاىبه چەمكی پەروەردە  -1

 تمەندییەكانی الیەنی كۆمەاڵیەتی لە پرۆسەی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی بریتین لە : پ/  
 )    (  .كۆمەاڵیەتییەكاندروستكردنی ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی و هەڵوێستە  -1
 . )    ( ر ڕێگاكانی ژیان و پارێزگاری كردنسه ڕاهێنانی مرۆڤ له  -2
 )     (  كانی.ستهبهكانی و مه زی مرۆیی و ئاڕاسته گهڕه  پارێزگاریكردن له  -3

 اڵم/ وه 
 (   /)   .دروستكردنی ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی و هەڵوێستە كۆمەاڵیەتییەكان -1
 . )    ( ر ڕێگاكانی ژیان و پارێزگاری كردنسه له ڕاهێنانی مرۆڤ  -2
 )     (  كانی.ستهبهكانی و مه زی مرۆیی و ئاڕاسته گهڕه  پارێزگاریكردن له  -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 
 حسين پ.ى.د. ئارام ابراهيم                                                                                 

  
 


