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 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

ى مێژوویی وه رێبازى لێكۆڵینه   رس ى كۆ . ناو 1 
 پرس ر  ەب   ى ستا ۆ مام   ى ناو   . 2 کاروان جوهر محمد 

بیات ده شى مێژوو/كۆلیژى ئه به   کۆلێژ ش/ ە . ب 3 
 Karwan.Mohammad@su.edu.krd  :ئیمێل 

 07504496419  :   ژمارەی تەلەفۆن
 پەیوەندی .  4

 2رى  تیۆ  
   :پراكتیكى 

سەعات(  بە  )  یەکەى خوێندن .  5
 لە هەفتەیەک 

 
 دا  مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەک ئامادەبوونی  

8 
 ژمارەی کارکردن .  6

 
 کۆدی کۆرس .  7 

کادیمی  ر ژیانی ئه سه ت له نووسێ ەلێک ده بێژ پرۆفای مامۆستای وانه   لێره 
   Webpage, Blog, Moodleیان ئاماژە بە کادیمی(  نها ئه خۆی )ته 

 دەکات 
                                                                                                                                                                       کاروان جوهر محمدناو :  

 واوى( ته   ڵێ )به زمانزانى: كوردى / به 
 باش بى / ره عه              
 ش ئینگلیزى/ با                

 2011ددین  الحه سه   -بكالوريوس  خوێندنى زانكۆ:  
 رخ  هاوچه   نوێ و مێژووى    ر له ى ماسته ڵگرى بڕوانامه خوێندنى بااڵ:  هه 

 ى یاریدەدەر مامۆستا   ى زانستى: پله 
سەالحەد  - زانکۆى  لە  ئەکادیمیم  وەکو    –دین  ژیانى  هەولێر 

 ( ساڵى  لە  مێژوو  بەشى  لە  یاریدەر  (  2021  –  2020مامۆستاى 
دەستپێدەکات، لەو کات تاکو ئێستا وانەکانى بابەتەکانى )ڕێبازى  
لێکۆڵینەوە زانستى، مێژووى کۆنى ئێران و مێژووى ڕۆژهەاڵتى  
ئاسیا(م لە قۆناغەکانى یەک و دوو گوتۆتەوە، جگە لە بەشدارى  

   کانى کۆلێژ و بەش کردنم لە سیمینارە 
به خووله  چه كان:  كردووه شدارى  خولم  زمانى  وانه له   ندین  فێربوونى   :

 پرۆفایەلی مامۆستا .  8
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 ر ...هتد           ، فێربوونى كۆمپیوته وه گوتنه رێگاكانى وانه   ئینگلیزى،
 ى رۆشنبیرى مێژوویى كوردستان  ڵه ندامى كۆمه ئه    تى :ندامیه ئه   
 كان:    چاالكیه   
ى زانکۆى ڕاپەڕین و زانکۆى  گۆڤار  لە هەردوو   بوارى نوسین:  له   

 . وه باڵوكردۆته   بوارى مێژوو  لە   سەالحەددین توێژینەوەم
 

 كتێبى چاپكراو:  
ژیان و ڕۆڵى سیاسیی و سەربازى لە   1987  –  1944ئیدریس بارزانى   

 بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى کورددا 
 وشە سەرەکیەکان .  9 ڕێبازى لێکۆڵینەوەى مێژوویى 

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس .  10
ئەم خااڵنەی   پێویستە  کە  لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەکی گشتی  باس  خوارەوە  لێرە مامۆستای وانەبێژ 

 بگرتەوە: 
گرنگیه  - )بابەتەکە(:  کۆرسەکە  خوێندنی  ته   دایه وه له   كه گرنگی  كۆرسه دواى  بوونى  قوتابى    كه واو 

مێژوو    و له   وه ها چۆن بیربكاته روه كى مێژوویی زانستى بنووسێت، هه یه وه بێت چۆن لێكۆڵینه فێرده 
كانى نووسینى  و قۆناغه   ه ڕووى مێژووییان كان و خستنه لكاندنى زانیارییه وه بڕوانێت و شێوازى پێكه 

ى مێژوو  وه كانى نووسینه رێشه ا و ئ  كێشه   ئاشنا بوون به  بۆ  گرنگه  هەروەها كى زانستى یه وه لێكۆڵینه 
چۆنیه   له  و  ئێستادا  و  به رابردوو  زاڵبوون  ئه سه تى  به ر  دێنه ستانه ربه و  توێژه رده به   ى  و م    ر 

تى و ئابورى  اڵیه ى كۆمه كان و ژینگه ندی دیارده یوه نى په ستنیشانكرد كان و ده ى رێگاچاره وه دۆزینه 
وا  كانى مێژوو كه ها ئاڵۆزییه روه و هه   شێوازێكى مێژووییانه شتنى به ڕ و رۆشنبیرى و كلتورى و دا 

ئه  نییه وه تواناى  تاقیكردنه   بخرێته   ى  زانسته وه   وه ژێر  هاوكات زییه ئاوه   كو  و  تر    كانى 
 كانى تر. ر رووداوه سه نجامێك له ئه بوونى هیچ  گشتگیرنه 

به  - قوتابى  ئاشنابوونى  و  فێربوون  بريتيه  کۆرسەکە  سەرەکی  چەمکی  وكردنى  یڕه په   تێگەیشتنی 
لێكۆلینه  بۆ  زانستى  جگه وه رێبازى  مێژوویی  وانانه له   ى  به و  ده شێوه   ى  تیۆرى  كه ى  وا  خوێنرێت 

له  مامه چۆنیه   خۆى  ده ڵه تى  له ه ه   وه بینێته كردن  لێكۆڵینه ده   ر  تا  یه وه ستپێكى نووسینى  كى مێژووی 
ته ئه   گاته ده  بنه   واوى بیردۆزه نجام و خوێندنى  به ما و شێوازه و  ڕاوێز و زانینی  كارهێنانى په كانى 

  لى كار له كاتى دابینكردنى هه   ى بتوانن له وه وڵدان بۆ ئه تەواو بە الیەنە گرنگیەکانی بابەتەکە و هه 
ن و  بكه   مێژووییانه  ته و بابه چنى ئه ڵه بتوانن هه   وه كى باڵوكردنه زگایه یان ده   كو چاپخانه كى وه شوێنێ 

 خشن. كادیمى پێببه كى ئه سیمایه 
 

 ئامانجەکانی کۆرس .  11
و   وه ینه بكه توانین پوختى ى ده كه و كۆرسه  ته و بابه كى ئه ره ئامانجى سه   كانى كۆرس: دیاره ئامانجه  

 وو: ڕ ینه ه خ ند خاڵێك بی چه   له 
ر  هاوكارى مێژوون و بۆ هه   ى كه و زانستانه موو ئه ك و هه الیه   خودى مێژوو له   ئاشناكردنى قوتابى به   -1

 ربگرین. بێت و چۆن سوودى لێوه پێویستمان پێى ده  كى مێژوو كه یه وه توێژینه 
ت  سڵه دگار و خه ى مێژوویى و ئه وه كانى رێبازى زانستى بۆ لێكۆڵینه كییه ره ما سه بنه   فێركردنى قوتابى به  -2

تایبه  كه ندییه تمه و  و  مێژوونوسی  توێژه سایه كانى  و هه ركه رى سه تى  په وتوو   بۆ  هه یڕه وڵدان  موو  وكردنى 
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 كادیمیدا.. نووسینى باسێكى ئه   كى له كى كرده یه شێوه   كانى خوێندن به ته بابه 
به   -3 قوتابیان  په چۆنییه   ئاشناكردنى  بنه یڕه تى  و  یاسا  نوسینه وكردنى  ئه وه ماكانى  باسى  به ى    كادیمى 

به یه شێوه  و  گشتى  نووسینه تایبه كى  فێربوونى  بۆ  ده وه تیش  باسى  كه ى  به وه   رچوون  له كو    شێك 
و    و نامه   وه تى نوسینى باس و توێژینه )چۆنیه   واته   رجكراوه س پێش مه كالۆریۆ ى به ستهێنانى بڕوانامه ده به 

 تێزى زانكۆیی(. 
 . باسێكى نازانستى كادیمى له ى باسى ئه وه كردنى قوتابیان بۆ جیاكردنه راهێنان و ئاماده   -4

 
 ئەرکەکانی قوتابی .  12

  ان له ی شداریكردن كاندا، به وانه   بوون له : ئاماده وانه له   ر شانه سه ركیان له ڵێك ئه قوتابیان كۆمه   و كۆرسه بۆ ئه 
به  پۆل  چاالككردنى  و  پرسیار  وروژاندنى  زانستیانه گفتوگۆكاندا،  گفتوگۆى  پێشكه هۆى  چه ،  ند  شكردنى 

له  له هه   سیمینارێك  پۆلێكدا  كۆرسه ماوه   ر  توانستى  كه ى  ئاشكرابوونى  بۆ  كورت  باسێكى  نووسینى  دا، 
 فێربوونیان 

 
 وه ووتنه  ی وانه . ڕێگه 13
رگاى  كات و ده ش ده پێشكه   كه ته كرێت و مامۆستا بابه ڵ قوتابیاندا ده گه   و گفتوگۆ له   وه گوتنه   رێگاى  وانه   له 

تى پێویست سوود  ى بابه وه ها بۆ روونكردنه روه بێت هه وااڵ كراو ده   كه ته پرسیاركردن و تاوتوێ كردنى بابه 
ت  ى تایبه سته ره كان و دۆكیومێنت و كه ى وانه تى بۆ نیشاندانى كورته تایبه بینرێت به كارهێنانى داتاشۆ ده به  له 
 . كه وانه   به 
 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14

  وانه و تاقیكردنه كێك له ر یه دات، هه نجام ده بۆ قوتابیان ئه   وه تاقیكردنه   2دا  كه ى كۆرسه ماوه مامۆستا له   دیاره 
له نمره   15 هاوكات  ره سه ى  به كه نمره   10،  بۆ  تر  رۆژانه ى  چاالكى  و  كردنى  به   شدارى  و  و  كارا  شدارى 

 . وه مێنێته و سیمینار ده   گفتوگۆى زانستیانه 
 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده . 15
  وهكرێ بۆ نووسینى توێژینه ده   دا ئاماده یه و وانه قوتابى له   ى بۆكراوه كانى پێشوو ئاماژه خانه   ندێك له هه   له 
ئاماده شێوه   به  هاوكات  زانستى  چواره ده   ى  قۆناغى  بۆ  كه كرێت  ده   م  باسى  وه بتوانێت  خۆى  كو  رچوونى 
له به  ب ده   به   شێك  به وانامه ڕ ستهێنانى  له ى  و  بنووسێت  به كه وانه   كالۆریۆس  هه مه هره دا  بووبێت،  ها  روه ند 

ئه  فێرى  خۆى  ده   وه قوتابى  هه اده ڕ بێت  ده ستى  نه موو  مێژوویی  به به   ، كات قێكى    بڕوانێته   وه گومانه ڵكو 
ى  گوێره   به   وه ى جیا بكاته كادیم نووسینێكى نا ئه   كادیمى له ئاسانى نووسینێكى ئه   كان و بتوانێت به نووسینه 

 . ك بكات خۆى پرچه   ریگرتووه ى وه و زانیارییانه ئه 
 لیستی سەرچاوە .  16

 و سەرچاوەی سوودبەخش   سەرچاوە بنەڕەتیەکان 
 سەرچاوە عەرەبییەکان: 

 . 2005، 1عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الهيثم، القاهرة، ط   -1
محمود الديبات، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات  عمار بوحوش، محمد    -2

 . 3،2001الجامعية، الجزائر، ط 
 ، دس. 5صالح الدين مصطفى الفوال، منهجية العلوم االجتماعية عالم الكتب، القاهرة، ط   -3
 . 1،2008ط خالد حامد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جسور، الجزائر،    -4
 . 2003سامية محمد جابر و آخرون، البحث العلمي االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، دط،   -5
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محي الدين مختار، االتجاهات النظرية و التطبيقية في منهجية العلوم االجتماعية، منشورات جامعة باتنة، ج    -6
 ،دس.  1
 2003للجامعيين، دار العلوم، عنابة، دط، صال الدين شروخ، منهجية البحث العلمي    -7
 2003محمود عبد الحليم منسي، مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية و النفسية، مصر، دط،   -8
المنهج التاريخي في مجال المكتبات والمعلومات بحث علمي في مفهوم المنهج التاريخي  \ المنهج التاريخي   -9

 األخرى   وعالقة المنهج التاريخي بالعلوم 
 مناهج البحث التاريخي بين الماضي و الحاضر للدكتور مصطفى أبو حنيف أحمد. -10
 مقدمة في البحث االجتماعي للدكتور علي. -11
 علم االجتماع و العلوم االجتماعية. عالقات و مجاالت و ميادين. لصالح مصطفى التوال. -12
 البنراوي. مناهج في البحث في علمي التاريخ و السياسة. لشيخة  -13
 مناهج البحث في التربية و علم النفس للدكتور أحمد عاظم. -14
 منهجية ابن خلدون التاريخية للدكتور محمد الطالبي.   -15
 منهج البحث التاريخي للدكتور حسن عثمان. -16
والدارية دار  صفاء للنشر    احمد عارف العساف, أ.د. محمود الوادي, منهجية البحث في العلوم الجتماعية -17

 والتوزيع, عمان, ط  1, 1102. 
أ.د. فالح الضرمان, د.   أ.د. حسن عواد السريحي, د. ليلى جابر, أ.د. عبد الرشيد حافظ, د. صالح السعد,   -18

  العلمي, ط 1,  2008.  عواطف يوسف ,التفكير والبحث العلمي, مركز النشر 

 سەرچاوە کوردییەکان 
 مێژوو كورتە باسێكی زانستی مێژوو  و                                   ل مەزهەر كەما   -1

                                                                                   مێژوو    كورد و                                                       
 فەلسەفەی مێژوو ... زانستی مێژوو                  سەالم عەبدولكەریم                 -2

 عەبدولحسەین زەڕینكوب                        مێژوو لە تەرازوودا   -3
   و: د. قادر محەمەد حەسەن و سۆران بهاء(  )   
 سەروەر عەبدولڕەحمان                       ڕێبازى لێکۆڵینەوەى مێژوویی   -4
 میتۆد و لێکۆڵینەوە هەنگاوەکانى نووسینى                    سامان حوسێن ئەحمەد         -5

   لێکۆڵینەوەى مێژووییی                                                
 تەاڵڵ مەجزووب                         ڕێبازى لێکۆڵینەوە و ئامادەکردنى لێکۆڵینەوەیەکى       -

 یۆرى و پراکتیکى. و: )مەریوان عەبدول(   ت                                         
 ڕێبازى لێکۆڵینەوە و ڕێبازى لێکۆڵینەوەى مێژوویى       کەیوان ئازاد ئەنەوەر                   

 بابەتەکان   . 17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر   2وەک:  
 /9 /2021 
 

بابەتانە دەنووسێت کە بەنیازە  لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو  
 بیڵێتەوە لە تێرمەکە. 

 كانى خوێندن كه یه 
 تەوەرەى یەکەم:  
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 لێکۆڵینەوە چییە؟   -1
 مێژووى لێکۆڵینەوەى زانستى.   -2
 قۆناغەکانى لێکۆڵینەوەى زانستى.   -3
 ئەرک و ئامانجى لێکۆڵینەوە.   -4
 تایبەتمەندییەکانى لێکۆڵینەوەى زانستى.   -5

 دووەم: تەوەرەى  
 مێژوونوس کێیە؟   -

 )سیفەتەکانى مێژوونوس( 
 حەز و ئارەزوو.   -1
 سەبر و ئارام گرتن.   -2
 بێالیەنى.    -3
 دڵسۆز و ڕاستبێژ.    -4
 دور بێت لە مەبەستى ناوبانگ و دەستکەوت و پلە و پایە.   -5
 گومان و ڕەخنەى زانستى.    -6
 هەستکردن بە بەرپرسیارەتى.    -7
 بەرنامەى هەبێت و پالن کاربکات.   -8
 ڕەوشتى بەرزى.   -9

 بیرفراوانى.   -10
 شارەزابوون لە زمانە بێگانەکاندا.    -11
 شارەزایی لە بوارى تەکنەلۆژیا.    -12
 خاکى بوون )المتواضع(.   -13

 تەوەرەى سێیەم: 
 )زانستە یاریدەدەرەکانى مێژوو(. 

 زمان.    -1
 فیلۆلۆجى )فقە اللغة(   -2
 جوگرافیا.   -3
 ئابوورى.   -4
 ئەدەب.   -5
 دراوناسى.   -6
 مۆر )ختم(.   -7
 شوێنەوارناسى )علم االثار(.   -8
 بەڵگەنامە )علم الوثائق(.   -9
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 زانستى کۆمەڵناسى )علم االجتماع(.   -10
 ت زانستى سیاسه  -11

 ڵێکۆڵینەوەى مێژوویى(. )قۆناغەکانى نوسینى    : بەشى دووەم 
   تەوەرەى یەکەم: 

 دەستنیشانکردنى ناونیشان.   -1
 پالنى توێژینەوەکە.   -2
 کۆکردنەوەى زانیارى )جمع المصادر(.   -3
 ڕەخنەی مێژوویی.   -4
 قۆناغى نوسین.   -5

 )هەڵبژاردنى ناونیشان و مەرجەکانى(   : دووەم تەوەرەى  
 ناونیشانى توێژینەوەکە.    -1
 مەرجەکانى ناونیشان.   -2
 وردى و ڕونى )الدقة و الوضوح(.   -أ

 نوێکارى داهێنان )التجدید واالبتکار(.   -ب 
 بونى سەرچاوەى پێویست )وفرة المصادر(.   -ج 

 )پالن و توخمەکانى پالنى توێژەر(.     تەوەرەى سێیەم: 
 گــــشـتـگـیر )الشمولــیــة(.   -1
 گونــجـان )المالئــمــــة(.   -2
 داهــێـنــان )االبــتـــکار(.   -3
 نـەرمــى   )المــرونــة(.   -4

 کۆکردنەوەىزانیارى )جمع المعلومات(.     تەوەرەى چوارەم: 
 ڕێگاکانى کۆکردنەوەى زانیارى:  •
 خانکردنى دۆسیە. ڕێگەى تەر   -1
 خانکردنى پەڕاو. تەر   ڕێگەى   -2
 ڕێگەى کـــارت.   -3

 ) ڕەخنەیی مێژوویى(.  تەوەرەى پێنجەم:  
 ڕەخنەى دەرەکى )النقد الخارجي(.   -1
 ڕەخنەى ناوەکى )النقد الباطني(.   -2

تەکنیکى   و  لێکۆڵینەوەى  )پێکهاتەى  شەشەم:  تەوەرەى 
 نوسین(. 
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 :  پێکهاتەى لێکۆڵینەوە   -1
 ناونیشان.   -أ

 ئایەتێکى قورئان یان قسەیەکى نەستەق.   -ب 
 پێشکەشکردن.   -ج 
 سوپاس و پێزانین.   -د 
 هێما کورتکراوەکان.    -ه 
 ناوەڕۆک.   -و 
 پێشەکى.   -ز 
 دەروازە.   -ر 

 دەق.   -س 
 دەرئەنجام.    -ش 
 پاشکۆ.    -ص 
 لیستى سەرچاوەکان.    -ض 
 : تەکنیکى نوسین   -2
 خاڵبەندى.    -أ 

 پەراوێز.    -ب 
 جۆرەکانى پەراوێز.   -ج 
 سیستەمى نوسینى پەراوێز.    -د 

 نى تؤماركردنى پەراوێز. ێ شو   -هـ  
 .  چۆنیەتى تۆمارکردن لە پەراوێزدا   -و 

 ( ئەگەر هەبێت )   بابەتی پراکتیک .  18 
 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر   4-3وەک:  
 /9 /2021 

لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت کە  
بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە  

 بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.  
 تاقیکردنەوەکان  .  19
زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان  لەم جۆرەتاقیکردنەوەیە پرسیارەکان  :  دارشتن .  1

 چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات. 
 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان 

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت  
لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان  :  راست وچەوت .  2

 دادەنێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.   قوتابی بە ڕاست یان چەوت 
لە ژێر رستەیەک  لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت  :  بژاردەی زۆر .  3

 وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت. 
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 تێبینی تر .  20
 لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی.  

 ڵ                                                              ی هاوه وه . پێداچوونه 21
  که کانی کۆرسه ته ڕۆکی بابه ناوه یر بکرێت و  سه   وه کادیمیه ڵێکی ئه ن هاوه الیه بێت له ده  م کۆرسبووکه ئه 
 بکات.   رسه له   که و واژوویڕۆکی کۆرسه ر شیاوی ناوه سه ک بنووسێت له یه ند ووشه ند بکات و جه سه په 

   بێت. متر نه مامۆستا که   ی زانستی له بیت پله و ده  که ر کۆرسه سه بێت له زانیاری هه  که   یه سه و که ڵ ئه هاوه 
 
 

 


