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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 
ئ نى 

 
ڕۆژهەڵ ووى  ژ  

مێ  ان،   
ئێ  سیاش،   سیا،اکۆنی  هزرى  ووى  ژ  

  مێ 
لە   وو(م  ژ  

مێ  بۆ  دەروازەیەک  هەژدە،  سەدەى  لە  ئەوروپا  ووى  ژ  
مێ 

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

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

فێ  لەوانە:  ە 
ى، ڕیگاکانی  ی بوونی کۆمپیوتەر... هتد.  ئینگلێ   

 وانەگوتنەوە، فێ 
وون کوردستان.  - ژ  

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

وو  ژ  
وکردۆتەوە. سەالحەددین توێژینەوەم لە بوارى مێ 

 
 بڵ

 
 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
ژ باس لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەیک گشتى کە پێویستە ئەم   

ە مامۆستای وانەبێ   
نەی خوارەوە بگرتەوە: لێ 

 
 خاڵ

 خوێندنی کۆرسەکە )بابەتەکە( : 
ی

 كؤنةكان و تيؤرةكانى .   گرنگ

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

حهسه
ا
بهڵ بایهتایبه  ددین  و   

ی
زۆرینی گرنگ ده   خى  لهنی  و  بهرجهسه  درێت  مرۆییه  شهم  و  دهزانستی    كان 

ی
ێت، گرنگ خوێێى

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

 كوردو كوردستان. 

 گڕیت: خۆ دە  رێك لهوەتهند چه كهكۆرش خوێندنی وانه

 شوێنی جوگرافی و كاریگەری لەسەر مێژوو و شارستانێتی ئێران -
 ناوی ئێران   -
 چاخەكانی پێش مێژوو لە ئێرانی كۆن )چاخەكانی بەردینی(  -

ــئی - ــــالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــی ــــ ـــــــــــــــ  ەكان )عیالمیەكان( ـــــــــــــــ
 ڕەگەزی ئیالمیەكان  -
 پەیوەندی ئیالمیەكان بە شارستانیەتی عێراقی كۆندا -
 هەندێ الیەنی شارستانیەتی ئیالمیەكان -
 ئەسكیتیەكان   -
 هەندێ الیەنی شارستانیەتی ئەسكیتیەكان -
ــــــــــــــــــــــــــــــئ - ــــنیـــــــــــــــــــــمیــــــــــــــــــــــــــەخ ــــ ــەك ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  انـــــــــــــــــــــ
 بیروباوەری ئاینی ئەخمینیەكان -
 داب و نەریتی ئەخمینیەكان  -
 هونەری پیشەسازی لە سەردەمی ئەخمینیەكان -
 كاری لە سەردەمی ئەخمینیەكانكانزا -
 زمان و خەتی ئەخمینیەكان  -
 سیاسەتی ئابوری دەوڵەتی ئەخمینی -
ــــــــــــــــــــــــــــئ - ــــكانیــــــــــــــــــــــــــــــــەشــــ ـــــــــــ ــــەك ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  انــــــــــــــــــ
 ی دەوڵەت لە سەردەمی ئەشكانیەكانڕێكخستنی دام و دەزگاكان -
 دراو )ســــــــــــــكە(ی سەردەمی ئەشكانییەكان -
 داب و نەریتی ئەشكانییەكان  -
 هونەری تەالرسازی )معماری( لە سەردەمی ئەشكانییەكان  -
 تەونگەری یا ڕستن و چنین لە سەردەمی ئەشكانییەكاندا -
 ئەشكانییەكان هونەری پەیكەرسازی لە سەردەمی  -
 زمان و خەتی نوسینی ئەشكانییەكان -
 سوپا یان لەشكر لە سەردەمی ئەشكانییەكاندا  -
 بـــــازرگـــانی لە سەردەمی ئەشكانییەكاندا  -
ــــــــــــــــــــــــــــــس -8 ــــــــــــــــاس ــــــــ ــــــــــــیــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــ ــــــــــەك ــــــــ  ان ـــــــــــــــــــ
 ز 241 – 224ساسانییەكان و شۆڕشەكەی ئەردەشێری كوڕی بابەك  -
 گرنگترین كارەكانی ئەردەشێر   -
 دەوڵەتی ساسانی لە سەردەمی شاپوری یەكەم   -
 ئاینی مانی و شاپوری یەكەم:  -
   بەهــــــرامــــی سێـــیــەم و نـــــەرســــــــــی -
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 قوتان  ە ركەئ
 :  كانى

 ىۆ گفتوگ  له  كردنهیشدار به ندكارانێریك خو ئه  ل ۆ ناو پله  انیبوونى قوتابئاماده  به دانی گرنگ  له ت جگه بابه  ستاىۆ مام
 و وه   ار یو دروستكردنى پرس انهیزانست 

ا
 ێ نی نو بابه ستكردن به ى رابردوو و ده ر وانه سهله كێی ه ی ىوهنانه ێهێ  بوه  و دووباره   مڵ

 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 ستی

 ... هتد. 

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

 وويةكان لة بابةتةكة  ێ 
 كردنى قوتابيان لةوانةكان پێ بةشدارى -4

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

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

  كردنةوةى قوتا -1
 نمرة( 15هةريةكَيك  ەانگن( ما2بيان )تاقی

 ( نمرة10رت وسمينارو بةشدار بوون )پۆ ى كويس وراهو ەكردن  تاقی -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 سا  ندنى ێپالنى خو له  كه تهبابه   كانى ه یی كرهسه  ئامانجه 
ا
  قوتان    ته ێبدر   ارىیزان  نیرتر ۆ كو ز تاوه  وو ڕ   خراواته   نهڵ

خاروههه بابه گرنگه   هڵها  ب  كه تهكانى  تاوتو بكه  ىه ۆڤوبتوانن شژ   انیقوتاب  ۆ ب  تێروون  و    ووداوهڕ   ی  ێن 

ژ م  
 . ننجام بده زانستی ئه ىوه نه یژ ێتوانن تو كات  ودهده  اد یز  انیوتابش توناى زانستی قمه ن ئه بكه  كانه ی وو ێ 
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 : . لیستى سەرچاوە16
 

 

ژ   
 . بابەتەکان 17 ناوی مامۆستای وانەبێ 

 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( 
 )کاروان جوهر محمد(  ناوی مامۆستا 

    4-3وهک: 
 کاتژمێ 
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 پەرتوویک کۆرس 
Course Book 

 

 

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

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

ا
 لەگەڵ وهڵ

 نموونە دهبێت دهستەبەربکرێت  
 

. راست وچەوت: لەم جۆره تاقیکردنەوهیە رستەیەیك کورت دهربارهی بابەتێک دهستەبەردهکرێت وپاشان قوتان  بە ڕاست  2

 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   
اقی کۆنەوه بکە -  

 . بە گوێرهى نووشاوهکانى سۆمەرى باس لە پەیوهندی ئیالمییەکان بە عێ 
ان لە بنەڕهتەوه بۆ چەند ناوێك دهگەڕێتەوه، ئەمە ڕوون بكەوه.  -  

 ناوی ئێ 
 لە بارهى ڕهگەز و زمانى ئیالمییەکان بدوێ.    -
انى بەدهستەوه بدهن.  -  

ووى کۆنى ئێ  ژ  
 بایس ئەو سەرچاوانە بکە، کە دهتوانرێ زانیاری لە بارهى مێ 

                                                    . اڵەى ئورى سێیەم بە چ شێوهیەک بووه لە بارهیەوه بدوێپەیوهندى نێوان ئیالمیەکان و بنەم -
 
  

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

ه مامۆستای وانەبێ   
 لێ 
 

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

ر بکات. سهکه و واژووی له ڕۆیك کۆرسه 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


