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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 

 ناو: کاروان جوهر محمد 
: کوردى/ بەل  )بەتەواوى(  زمانزانی

/ باش                 عەرەنى
ى/ باش               ی  ئینگلێ 

 2011سەالحەددین    –خوێندنی زانکۆ: بکالوریوس 
ووى نوێ و هاوچەرخ  ژ  

: هەڵگرى بروانامەى ماستەر لە مێ 
 
 خوێندنی باڵ

: مامۆستاى یاریدەدەر  پلەى زانستى
، وەکو مامۆستاى   –ژیانی ئەکادیمیم لە زانکۆى سەالحەددین   -  

هەولێ 
( 

 
لە ساڵ وو  ژ  

( دەستپێدەکات،  2021  –  2020یاریدەدەر لە بەشژ مێ 
لێکۆڵ )رێبازى  وانەکانی  ئێستا  تاکو  ووى  لەو کات  ژ  

مێ   ، زانستى ینەوەى 
سیاش،   هزرى  ووى  ژ  

مێ  ئاسیا،  نى 
 
ڕۆژهەڵ ووى  ژ  

مێ  ان،   
ئێ  کۆنی 

لە   وو(م  ژ  
مێ  بۆ  دەروازەیەک  هەژدە،  سەدەى  لە  ئەوروپا  ووى  ژ  

مێ 
وتوتەوە، جگە لە بەشدارى کردنم گقۆناغەکانی یەک و دوو و سێیم  
و بەش.   ژ  

 لە سیمینارەکانی کۆلێ 
خوام کردوو  - چەندین  بەشدارى  زمانی خوولەکان:  بوونی   

فێ  لەوانە:  ە 
بوونی کۆمپیوتەر... هتد.    

ى، ڕیگاکانی وانەگوتنەوە، فێ  ی  ئینگلێ 
وون کوردستان.  - ژ  

ى مێ  : ئەنداىم کۆمەڵەى ڕۆشنبێ   ئەندامیەنى
 چاالکیییەکان:  -
زانکۆى   - و  ڕاپەڕین  زانکۆى  گۆڤارى  هەردوو  لە   : ی نوسی  بوارى  لە 

وکردۆ 
 
وو بڵ ژ  

 تەوە. سەالحەددین توێژینەوەم لە بوارى مێ 
 

 کتێتى چاپکراو:   -
بارزانی   - لە    1987  –  1944ئیدریس  و سەربازى   سیاست  

 
و ڕۆڵ ژیان 

 بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى کورددا. 

 . پرۆفایەل مامۆستا 8
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 . ناوەرۆیک گشتى کۆرس: 10
نەی 

 
ژ باس لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەیک گشتى کە پێویستە ئەم خاڵ  

ە مامۆستای وانەبێ   
 خوارەوە بگرتەوە: لێ 

 خوێندنی کۆرسەکە )بابەتەکە( : 
ی

 گرنگ

بر  لەیت سیاسەت  بەرێوهبردنى کاروبارى کۆمەڵگا  شێوازانەى کە حکومەتو  ییە  بۆ  دیکە  ێک  بەشێوهیەىک  یاخود  بەر،  دهیگرێتە 

ت
ا
دهسەڵ پیادهکردنى  هونەرى  و  مامەڵەکردن  هونەرى  لە  پرۆسەیە  بریتییە  ئەو  جا  چوارچێوه .  وهکو  لە  بێت  تەسکدا  یەىک 

یانەى تایبەتن بە دهوڵەت  و پەیوهندامەڵە، وهکو ئەو مهیەىک بەرفراوان دابێتن لە چوارچێو پەیوهندى نێوان تاکەکان خۆیان یا

ى سیاسو دامەزراوهکانى  مەندان بۆ ئەو مەسەل . هەرچى بێ  وانیتى مرۆڤ یاخود بێ  ڕ  
ى بە  نەى پەی ییە ئەوان بریتى یە لە تێ  وهستى

هدا    یکەىل دهوڵەت و مەسەلەى ئازادى تاک... ەسیاسەت و هەموو لیەنەکانى ئەو بابەتە وهکو سیستەىم سیاس و ه  
هتد. لێ 

ى سیاسیدا ئەوهمان بۆ ڕوون دهبێتەوه ووى بێ  ژ  
وانیتى مێ  ڕ  

ى سیاس( شتێىک چەسپاو نەگۆڕنییەلە تێ  هو  ، کەوا )بێ   
، بەڵکو لێ 

وانیتى مرۆڤێ بەپت   سەردهم و شوێن و جیاوازى ەو ل ڕ  
 سەردا دێت.  ەکان بۆ سیاسەت بەگشتى گۆڕانکارى بەتێ 

 گڕیت: خۆ دە  رێك لهوەتهند چه كهكۆرش خوێندنی وانه

    -: دەروازە 
 . ماناو چەمكى سياسەت  -أ 

 . پێناسەى )بيرى سياسى(  -ب 
 -: كەم : بيرى سياسى لەمێژووى كۆندا يە 

 . چينى كۆندابيرى سياسى لە   -أ 
 . بيرى سياسى لە مسيۆ پۆتاميادا  -ب 
 . ندا ميسرى كۆ   بيرى سياسى لە  -ج 
 : ريك( كۆن )گ   نانى بيرى سياسى لە يۆ  -د 

  ئەرستۆ   -5. ئەفالتون   -4 سوكرات.    -3 كان. سۆڤيستە  -2 كان. ڤيساگۆرسيە  -1
  -: كان م : بيرى سياسى الی ڕۆمانە دووە 

 . ۆنشيشر   -ب   . پۆليبيۆس  -أ 
 -: بيرى سياسى مەسيحى: سێیەم 

 . بنە ماكانى بيرى مەسيحى  -أ 
 : سيحى بيرمەندانى مە ديارترين    -ب 
 . كوينى تۆماس ئە  -3  ئۆگستين.   -2  ز ۆ ئيمبر -1

 -: م: بيرى سياسى ئيسالمى چوارە 
 . كانى بيرى سياسى ئيسالمى سەرچاوە   -أ 

 : ندانى بيرى سياسى ئيسالمى ديارترين بيرمە   -ب 
 . ابن خلدون   -4       ابن ابى الربيع.   -3 . الماوردى   -2 . الفارابى-1

 -: لەسەردەمى نوێدا پێنجەم:  بيرى سياسى  
 . بنەماكانى بيرى سياسى سەردەمى نوێ ترين  گرنگ   -أ 

 :َ  هەندێ لە بيرمەندانى سياسى سەردەمى نوى   تێڕوانینی   -ب 
                           جان جاك رۆسۆ.   -4        تۆماس هۆبز.   -3مەكيا ڤيللى.         -2       دانتى.  -1

 . كارل ماركس   -6      ل . هيگ   -5
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 : بەتەئامانج لەو با
م لەگەڵ ئەوهە سیاسیەکاندزانست وێڕاى ئەوهى ئەو بابەتە زیاتر لە بەشە

ا
شدا لەبەر ئەو پەیوهندییە  ا دهخوێندرێت، بەڵ

وو زانستە سیاسییەکاندا هەیە، بۆ   ژ  
هى لە نێوان مێ  ى  

  و بایەچى تایبەنى بەهێ 
ى

وو گرنىک ژ  
، هەر  خۆى هەیە بۆ قوتابیانى بەسژ مێ 

 بۆیە ئامانجمان لەم بابەتە بریتییە لە مانەى خوارهوه: 
 قوتابیان بە  ، ئینجا بەرچاو ڕوونکردنى  و چەمکەوهتێگەیاندنى قوتابیان لە بارهى ماناى سیاسەت لە ڕووى زمانەوانى  -1

مەندان  وبۆچوونى ژمارهیەک لە بێ   سەت. پێناسەکردنى سیا لە بارهى   بێ 
ى   -2 لنەى  سیاس وهکو دهرئەنجام و دهرهاوێشتەکانى تێفکریتى مرۆڤەکان بۆ هەموو ئەو مەسەخستنە ڕووى مانانى بێ 

ى مرۆڤەکان  چوارچێوهى مامەڵە هەیە، هەر لەپەیوهندییان بە چالىک سیاس و دام و دهزگا و دامەزراوه سیاسییەکانەوه 
ى تاوهکو دهگاتە ئاستى پەیوهندییە نێو خۆیا  دهوڵەتییەکان.  نەوه لەگەڵ یەکێى

وانینیان بۆ  -3  
مەندان و تێ  وڕاى بێ  ،  تاک، شێوازهکانى حکومەت، پرس دیموکراس ، ئازادىدهولەت)خستنە رووى بێ 

 دادپەروهرى و ... هتد(.  
ى سیاسبەسەر )ب ەرهسەندنانەى کەوا هەوڵدان بۆ قۆناغ بەندکردنى ئەو پ -4 مەندانەوه بە پت    ێ  (دا هاتووه لە ڕوانگەى بێ 

ووییەکان )کۆن و ناوهڕاست و نوێ(.  ژ  
 سەردهمە مێ 

وان -5 ڕ  
ى و بروبۆچوونى ژمارهیەلە کۆتاییدا خستنە رووى تێ  مەندان بۆ پت  کرات،  : )سو ، نموونەشڕۆسە سیاسییەکانک لە بێ 

تون، ئەرستۆ، ش
ا
ۆن، ئەفڵ ڕ

ى خەلدون، میشژ ، ئیتى  ، مارکس(. ، هیگڵەکیاڤیلىلفارانى
 

 وەووتنه ی وانه ڕێگه . 13
ه   
، سمارتبۆرد  ختهش، ته ڕهختهر تهسهرپۆینت،  داتاشۆ و پاوه  : نووسێت، بۆ نموونه ده  وهووتنه  ی وانه مامۆستا ڕێگه  لێ  ی ستى

 ... هتد. 

 ينت  پۆ ر ه او پو  ۆ نانى داتاش هێكار ەب -1
ى س  ەختە نانى تێكارهەب-2  تى
ژ م هووداو ڕ ر ەت بە ى تايبەخش ەيشان دانى ن پان و ێنبةكاره-3  

   ەك ەت ەباب ەكان لەوويێ 
 كان ەوانەكردنى قوتابيان لپێ شدارى ە ب-4

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

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

ى كردنةوةى قوتابيان ) -1
 نمرة( 15انة هةريةكَيك گ( مان2تاقى

ى كردنةوةى كويس وراثؤرت وسمينارو بةشدار -2
 ( نمرة10بوون )تاقى
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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 پێویستى ده  به کهکۆرسهڕۆىک  گونجاندنى ناوه 

ده   
 ؟ وه م کۆرسه ی پێدانى ئه ڕێگه بێت له قوتانى چى نوێ فێ 

ى   نة خراواتة ِروو تاوةكو زؤرترين زانيارى بدرَيتة قوتانى
َ
ئامانجة سةرةكييةكانى بابةتةكة لةثالنى خوَيندنى ساال

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

ژ م  
 بكةن ئةمةش توناى زانستى قوتابيان زياد دةكات  ودةتوانن توَيذينةوةى زانستى ئةنجام بدةن .  ەك ەووي ێ 
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 : . لیستى سەرچاوە16
 عەرەنى  -أ 

   -: بەزمانی
 . ا: تاريخ الفكر السياسي المقارن د .محمد نصر مهن  -
 . تاريخ االفكار السياسية المقارن  : د .دعد قنان عائدة  -
 : االخالق والسياسة . د .امام عبدلفتاح امام  -
 . أبطال من التاريخ   : ويل ديورانت  -
 : قصة الحضارة. ويل ديورانت  -
 . جزء(   2: الحضارات القديمة )  ن. دياكوف و س. كوفاليف  -
 : تاريخ الفكر السياسي . جان جاك شوظالييه  -
 . د .قحطان أحمد سليمان: االساس في العلوم السياسة  -
 . ونان )مقدمة في التاريخ الحضارى( : اليد .لطفي عبدالوهاب يحيى  -
 . السياسي : تاريخ الفكر  د .محمد حرب  -
 . ستيس: تاريخ فلسفة اليونان وولتر   -
 . فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط :  د .احمد فؤاد االهوانى  -
 . د .هادي فصل الله: مدخل الى الفلسفة -
 . : تاريخ فلسفة االسالمية جد فخرى د .ما  -
 . ل والدولة هيج إريك وايلى:   -
 . الوسطى ياسي في العصور القديمة و  : الفكر الس د .عادل خليفة  -
 . في تاريخ الفكر السياسي االسالمي : دراسات  ر محمد قادر و د. نهلة شهاب أحمد د .نزا  -
 -: بەزمانی كوردى –ب 

 . ئاوا پوالدى: مێژووى هزرى سياسى لەڕۆژ كەمال   -
 . كەمال مەزهەر ئەحمەد ڕێنيسانس   د.  -
 است . د. غانم محمد صالح: بيرى سياسى كۆن و ناوەڕ  -
 مدا . ياسيەكان لەسەدەى بيستە س   هزرە مەلەك يەحيا سياحى:   -
 . : كؤمار ئەفالتون  -
 . د. موسا ئيبراهيم: فيكرى سياسى خۆر ئاوا لە ماكياڤيليەوة تا ماركس  -
 . سڤێن ئەريك ليدمان: مێژووى فەلسەفەى سياسى لە ئەفالتونەوە تا هابرماس  -
 . سڤێن ئەريك ليدمان: ڕێگوزەرى بيرى سياسى  -
-  
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 پەرتوویک کۆرس 

ژ   
 . بابەتەکان 17 ناوی مامۆستای وانەبێ 

 ناوی مامۆستا 
    2وهک: 

 کاتژمێ 
 

ه   
ژ ناونیشانى هەموو  لێ   

مامۆستای وانەبێ 
ئەو بابەتانە دهنووسێت کە بەنیازه  

مەکە. هەروهها    
بیڵێتەوه لە تێ 

کورتەیەک لە ئامانجى هەر یەک لە  
بابەتەکان وبەروار وکانى وانەکە  
مێک لە    

هەفتە   16دهنووسێت. هەر تێ 
 کەمێى نەبێت. 

  
. بابەنى پراکتیک )ئەگەر 18

 هەبێت( 
 مامۆستا ناوی 
    4-3وهک: 

 کاتژمێ 
 

 

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

...؟ چۆن...؟ دهستپێدهکات.   بۆچى
ىم نموونەییان

ا
 لەگەڵ وهڵ

 نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت  
 

. راست وچەوت: لەم جۆره تاقیکردنەوهیە رستەیەىک کورت دهربارهی بابەتێک دهستەبەردهکرێت وپاشان قوتانى بە ڕاست  2

 یان چەوت دادهنێت. نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت. 
ژێر رستەیەک وپاشان قوتابیان   . بژاردهی زۆر: لەم جۆره تاقیکردنەوهیە ژمارهیەک دهستەواژه دهستەبەردهکرێت لە3

 دهستەواژهی راست هەڵدهبژێرێت. نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت
  

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

ه مامۆستای وانەبێ   
 لێ 
 

 ڵ                                                              ی هاوە وە پێداچوونه  .21
ند  ند بکات و جه سهپه کهکانى کۆرسه تهۆىک بابه ڕ یر بکرێت و ناوه سه  وهکادیمیه ڵێىک ئهن هاوهلیهبێت له ده  م کۆرسبووکهئه

ر بکات. سهکه و واژووی له ڕۆىک کۆرسه ر شیاوی ناوه سهک بنووسێت له یهووشه  
  بێت. مێى نه مامۆستا که  ی زانستى له بیت پله و ده  کهر کۆرسهسهبێت لهزانیاری هه که  یهسهو کهڵ ئه هاوه
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