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ژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا   
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ە  
وانه   لێ  دە مامۆستای  پرۆفایەلێک  ژ   

لهبێ  ژیانی سهنووسێت  ر 
 ,Webpage, Blogکادییم( یان ئاماژە بە نها ئه کادییم خۆی )ته ئه 

Moodle  دەکات 

 و: کاروان جوهر محمد نا
 بەل  )بەتەواوى( / : کوردىمانزانی ز 

/ باش                 عەرەنى
ى/                ی  باشئینگلێ 

 2011سەالحەددین    –خوێندنی زانکۆ: بکالوریوس 
 
ا
ووىخوێندنی باڵ ژ  

  اوچەرخه  نوێ و  : هەڵگرى بروانامەى ماستەر لە مێ 
: مامۆستاى یاریدەدەر  پلەى زانست 

    –یم لە زانکۆى سەالحەددین  انی ئەکادیمژی -
، وەکو مامۆستاى هەولێ 

( 
ا

لە ساڵ وو  ژ  
،  دەستپێدەکات  ( 2021  –  2020یاریدەدەر لە بەیسژ مێ 

وانەکانی   ئێستا  تاکو  زانست  رێبازى  ) لەو کات  ووى  لێکۆڵینەوەى  ژ  
مێ   ،

ئ ن  
ا
ڕۆژهەڵ ووى  ژ  

مێ  ان،   
ئێ  سیایس   سیا،اکۆنی  هزرى  ووى  ژ  

  ، مێ 
ئەوروپا  ووى  ژ  

سەدە  مێ  هەژدەلە  لە  ى  وو(م  ژ  
مێ  بۆ  دەروازەیەک   ،

بەشدارى کردنم   قۆناغەکانی یەک و دوو و سێیم کوتوتەوە، جگە لە
و بەش.   ژ  

 لە سیمینارەکانی کۆلێ 
زمانی  - بوونی   

فێ  لەوانە:  خوام کردووە  چەندین  بەشدارى  خوولەکان: 
ی  بوونی کۆمپیوتەر... هتد.  اکانی ى، ڕیگئینگلێ   

 وانەگوتنەوە، فێ 
ووەنداىم کۆمە: ئئەندامیەن   - ژ  

ى مێ   ن کوردستان. ڵەى ڕۆشنبێ 
 چاالکیییەکان:  -
ی  - نوسی  بوارى  زانک لە  و  ڕاپەڕین  زانکۆى  گۆڤارى  هەردوو  لە  ۆى  : 

وکردۆتەوە. سەالحەددین توێژینەوە
ا
وو بڵ ژ  

 م لە بوارى مێ 
 

 و:  کتێتى چاپکرا -
بارزانی  ئ -  سیاس  1987  –  1944یدریس 

ا
و ڕۆڵ لە  ت   ژیان  و سەربازى 

 .ردداوازى کو ڕزگاریخبزووتنەوەى 

 . پرۆفایەل مامۆستا 8
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 . ناوەرۆیک گشت  کۆرس: 10
نەی خوارەوە بگرتەوە: 

ا
ژ باس لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەیک گشت  کە پێویستە ئەم خاڵ  

ە مامۆستای وانەبێ   
 لێ 

 خوێندنی کۆرسەکە )بابەتەکە( : 
ی

 كؤنةكان و تيؤرةكانى .   گرنگ

توێژینهزارهن وهالیه  له  ی كهیك و گرنگانه رهسه  و وانهله  كێكه یهی كوردنایس  وانه و 
ا
باڵ ی زانستی و زانكۆی  وهنی خوێندنى و 

حهسه
ا
بهڵ بایهتایبه  ددین  و   

ی
ده نی گرنگ نی  زۆری  لهخى  و  بهرجهسه  درێت  مرۆییه  شهم  و  دهزانستی    كان 

ی
ێت، گرنگ خوێێى

وو و جوگرافیا و فه به شناكردنى قوتابیانى زانكۆیه ئا یهم وانه ی ئهوه وتنه ژ  
یل  ی گهكانى دیكهنهواوی الیهلتوورو ته نگ و كهرهه مێ 

 كوردو كوردستان. 

 گڕیت: خۆ دە  رێك لهوەند تهچه كهكۆریس خوێندنی وانه

 ك بۆ كوردنایس یهروازه ده
ۆنۆمیسنوور و ڕووبەر و شێوه شوێن جوگرافیای كوردستان:  م/ كهری یهوەته  )پێگەی جوگرافى (شوێتى ئەسێی

 تایبەتمەندی مرۆی كوردستان   تایبەتمەندی رسوشتی كوردستان 
وو:  م/ ری دووە وەته ژ  

 مێ 
 ناوی كوردو كوردستان  -أ
 وشەی كورد )ڕیشەنی و مانای(  -1
 زاراوهی كوردستان لەسەرچاوهكاندا   -2
ووی ڕیشەی نەژادی كورد   -ب ژ  

 مێ 
تناسان ن-1

ا
 ەژادی كورد لە دیدی ڕۆژهەڵ

وونوسانى كورد و غەیره كورد  -2 ژ  
 نەژادی كورد لە دیدی مێ 

 دانیشتوانى كۆنى كوردستان   -ج
 هۆزهكانى كۆنى كورد  -1
ووی شارستانیەنی كۆنى كورد-2 ژ  

 مێ 
 : زمـــــــــان / مری سێیهوەته
 یك زمانیهند پێناسهچه  -
 زمان  -

ی
 گرنگ

 ستهجه زمانى  -
 كانى زمانندییهتمه تایبه  -
 یدابوونى زمان كانى په گریمانه   -
انه  - ى  

 كانزمانه خێ 
 انى زمانى كوردی كدیالێكتیكه  -
 لفوبت   كوردی ئه  -
 

 

ی   قوتان 
 :  ئةركةكانى

 ڕوونکردنەوهى هەموو ئەو بابەتانەیە کە لە بارهى گەیل کوردهوه روون نەکراونەتەوه.  -1
2-     .  دهن  

ى گشتی  بابەتەکە وهکو بابەتێگ رۆشنبێ 
ڕاستكردنەوهی ئەو زانیارییانەی،كە ناحەزانى نەتەوهی كورد دژی كوردییان نوسیوه و نابابەتييانه  لە بەرژهوهندی خۆیان   - 3

 ڕاستییەكانیان شێواندووه.   
كردنەوه -4  و شارستانیەنی كورد.  ناساندنى سەربەخۆی زمانى كوردی و داب و نەریت و شێوازی بێ 
 قوتان  و خوێندكاران بە سامانى دهوڵەمەندی كەلتوور و كەلەپوور و جوگرافیاو الیەنە جیاجیاکانى ژیانى نەتەوهى   -5

ناساندنى
وو و زمان و ئەدهبیانی كوردی .   ژ  

 کورد و نەژاد و مێ 
 قوتان  و  خوێندكاران لەو حەقیقەتەی كە كورد نەتەوهیەیك   - 6

وو  تێگەیاندنى ژ  
خاك دابەشكراوی ن   قەوارهیە و بە درێژانی مێ 

 دیمۆگرافیای خاك و ناسنامەی نەتەوهنی بۆتەوه . 
ى و گۆڕیتى  تویسژ قڕكردن و ڕاگواستی
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 وەووتنه ی وانه ڕێگه . 13
ه   
، سمارتبۆرد  ختهش، ته ڕهختهتهر سهرپۆینت،  داتاشۆ و پاوه  : نووسێت، بۆ نموونه ده  وهووتنه  ی وانه مامۆستا ڕێگه  لێ  ی ستی

 ... هتد. 

 ينت  پۆ ر ه او پو  ۆ كارهَينانى داتاش ەب -1
ی ختة سە نانى تێكارهەب-2  تی
ژ يشان دانى نةخشةى تايبةت بةِرووداوة مپبةكارهَينان و -3  

 وويةكان لة بابةتةكة  ێ 
 كردنى قوتابيان لةوانةكان پێ بةشدارى -4

 نگاندنڵسهههسیستەىم . 14
ه   
،  ی مانگانهوهتاقیکردنه  نووسێت بۆ نموونه کان( دهزموونهکان یان ئهوه نگاندن )تاقیکردنه ڵسهمامۆستا جۆری هه  لێ 

کردنه کویزه  ى نتهگرانه )پریزه خنهی ڕه وهکان، بێ  ، ووتار نووست  ى   بوونى خوێندکار له نهیان ئاماده  یشن(، ڕاپۆرت نووست 
کات؟شدهکان دابهبێت و مامۆستا چۆن نمره ردهسهی له ند نمره چه  تد. ئامانهپۆلدا...ه  

ی كردنةوةى قوتابيان ) -1
 نمرة( 15( مانطانة هةريةكَيك 2تافی

ی كردنةوةى كويس وراثؤرت وسمينارو بةشدار بوون )-2
 ( نمرة10تافی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوون نجامهرئهدە. 15  
 کانی فێ 

بوون ده نجامهرئه، مامۆستا ده زۆر گرنگه یهم خانه ی ئهوه پڕکردنه  
کانى  کیهرهسه  : ڕوونى ئامانجهنووسێت. بۆ نموونهکانى فێ 

 ( بۆ خوێندکار کهته)بابه کهکۆرسه 
 و بازاڕی کار  وهره پێویستی ده  به کهڕۆیك کۆرسهگونجاندنى ناوه 

ده   
 ؟ وه م کۆرسه ی پێدانى ئه ڕێگه بێت له قوتان  خی نوێ فێ 

ی   نة خراواتة ِروو تاوةكو زؤرترين زانيارى بدرَيتة قوتان 
َ
ئامانجة سةرةكييةكانى بابةتةكة لةثالنى خوَيندنى ساال

تاوتوَي ي ِرووداوة  ؤظةى بكةن و  بَيت بؤ قوتابيان وبتوانن رسژ ة طرنطةكانى بابةتةكة روون 
َ
هةروةها خال

 وناى زانستی قوتابيان زياد دةكات  ودةتوانن توَيذينةوةى زانستی ئةنجام بدةن . مَيذوويةكان بكةن ئةمةش ت

 : . لیست  سەرچاوە16
 

 

ژ   
 . بابەتەکان 17 ناوی مامۆستای وانەبێ 
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 ناوی مامۆستا 
    3وهک: 

 کاتژمێ 
 

ژ ناونیشانى هەموو    
ه مامۆستای وانەبێ   

لێ 
ئەو بابەتانە دهنووسێت کە بەنیازه  

مەکە. هەروهها  بیڵێتەوه لە    
تێ 

کورتەیەک لە ئامانج  هەر یەک لە  
بابەتەکان وبەروار وکانی وانەکە  
مێک لە    

هەفتە   16دهنووسێت. هەر تێ 
 کەمێی نەبێت. 

  
. بابەنی پراکتیک )ئەگەر 18

 هەبێت( 
 ناوی مامۆستا 

    4-3وهک: 
 کاتژمێ 

 

 

. تاقیکردنەوهکان 19  
: لەم جۆره  1 ى تاقیکردنەوهیە پرسیارهکان زۆربەی بە وشەی وهک روون بکەوه چۆن...؟ هۆکارهکان خی بوون...؟  . دارشتی

...؟ چۆن...؟ دهستپێدهکات.   بۆخی
یم نموونەییان

ا
 لەگەڵ وهڵ

 نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت  
 

ان قوتان  بە ڕاست  . راست وچەوت: لەم جۆره تاقیکردنەوهیە رستەیەیك کورت دهربارهی بابەتێک دهستەبەردهکرێت وپاش2
 یان چەوت دادهنێت. نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت. 

. بژاردهی زۆر: لەم جۆره تاقیکردنەوهیە ژمارهیەک دهستەواژه دهستەبەردهکرێت لە ژێر رستەیەک وپاشان قوتابیان  3

 دهستەواژهی راست هەڵدهبژێرێت. نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت
 
 

رسيارةكان : پ نموونةى   
 
  

 تێبیتی تر . 
ى وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دهوڵەمەندکردنى پەرتووکەکەی.  ژ دهتوانێت تێبت   

ه مامۆستای وانەبێ   
 لێ 
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 پەرتوویک کۆرس 
Course Book 

 

 

 ڵ                                                              ی هاوە وە پێداچوونه  .21
ند  ند بکات و جه سهپه کهکانى کۆرسه تهڕۆیك بابه یر بکرێت و ناوه سه  وهکادیمیه ڵێگ ئهن هاوهالیهبێت له ده  م کۆرسبووکهئه

ر بکات. سهکه و واژووی له سه ڕۆیك کۆر ر شیاوی ناوه سهک بنووسێت له یهووشه  
  بێت. مێی نه مامۆستا که  ی زانستی له بیت پله و ده  کهر کۆرسهسهبێت لهزانیاری هه که  یهسهو کهڵ ئه هاوه


