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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

توێژینهزارەن وەالیه  له  ی كهیك و گرنگانه رەسه  و وانهله  كێكه ی كوردنایس یهوانه و 
ا
باڵ ی زانستی و زانكۆی  وەنی خوێندنى و 

حهسه
ا
بهڵ بایهتایبه  ددین  و   

ی
زۆرینی گرنگ دە   خى  لهنی  و  بهرجهسه  درێت  مرۆییه  شهم  و  دەزانستی    كان 

ی
ێت، گرنگ خوێێى

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

 كوردو كوردستان. 

 گڕیت: خۆ دە  رێك لهوەتهند چه كهكۆرش خوێندنی وانه

 مـــــــــــــفردانى بابەت  
 تەوەرەى یەکەم: 

وو چییە؟  -1 ژ  
 مێ 

وو  -2 ژ  
 چەمگ مێ 

وو زانستە   -3 ژ  
 ئایا مێ 

وو  -4 ژ  
 سوودەکانى مێ 

 تەوەرەى دووەم:  

وو  -1 ژ  
ووى مێ  ژ  

 مێ 

وو  -2 ژ  
 قۆناغە سەرەتاییەکانى مێ 

وون   -3
ژ  
 ســەرەتای پەیدابوونى نــوسیتى مـــێ 

 نیل -4
ا

 ڕافیدەین و دۆڵ
ا

وو لە شارستانیەنی دۆڵ ژ  
 نووسیتى مێ 

 ڕافیدین ب -5
ا

وون  دۆڵ
ژ  
ین جۆرەكانى نورساوەی مێ   ریتیە لە گرنگێی

وو لە شارستانیەنی یۆنان و ڕۆمان  -6 ژ  
 نووسیتى مێ 

وو  -7 ژ  
 چینیەكان و نوسیتى مێ 

وون  لە شارستانیەنی ئیسالم  -8
ژ  
 سەرەتای پەیدابوونى نووسیتى مێ 

وو  -9 ژ  
 قۆناغەكانى مێ 

وو لە ئەوروپا -10 ژ  
 نوسیتى مێ 

ى  -11 وونوسی  ژ  
 كوردو مێ 
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 قوتان  ە ركەئ
 :  كانى

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

ا
 ێ نی نو بابه ستكردن به ى رابردوو و دە ر وانه سهله كێی ه ی ىوەنانه ێهێ  بوە  و دووبارە   مڵ

 وەووتنه ی وانه ڕێگه . 13
ە   
، سمارتبۆرد  ختهش، ته ڕەختهر تهسهرپۆینت،  داتاشۆ و پاوە  : نووسێت، بۆ نموونه دە  وەووتنه  ی وانه مامۆستا ڕێگه  لێ  ی ستی

 ... هتد. 

 ينت  پۆ ر ە 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
ە   
،  ی مانگانهوەتاقیکردنه  نموونه نووسێت بۆ  کان( دەزموونهکان یان ئهوە نگاندن )تاقیکردنه ڵسهمامۆستا جۆری هه  لێ 

کردنه کویزە  ى نتهگرانه )پریزە خنهی ڕە وەکان، بێ  ، ووتار نووسی  ى   بوونى خوێندکار له نهیان ئامادە  یشن(، ڕاپۆرت نووسی 
کات؟شدەکان دابهبێت و مامۆستا چۆن نمرە ردەسهی له ند نمرە چه  پۆلدا...هتد. ئامانه  

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

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

بوون نجامهرئهدە. 15  
 کانی فێ 

بوون دە نجامهرئه، مامۆستا دە زۆر گرنگه یهم خانه ی ئهوە پڕکردنه  
کانى  کیهرەسه  : ڕوونى ئامانجهنووسێت. بۆ نموونهکانى فێ 

 ( بۆ خوێندکار کهته)بابه کهکۆرسه 
 و بازاڕی کار  وەرە پێویستی دە  به کهڕۆیك کۆرسهگونجاندنى ناوە 

دە   
 ؟ وە م کۆرسه ی پێدانى ئه ڕێگه بێت له قوتان  خی نوێ فێ 

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

خاروەهه بابه گرنگه   هڵها  ب  كه تهكانى  تاوتو بكه  ىه ۆڤوبتوانن رسژ   انیقوتاب  ۆ ب  تێروون  و    ووداوەڕ   ی  ێن 

ژ م  
 . ننجام بدە زانستی ئه ىوەنه یژ ێتوانن تو كات  ودەدە  اد یز  انیوتابناى زانستی قاش تو مه ن ئه بكه  كانه ی وو ێ 
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 : . لیستى سەرچاوە16
 عەرەنى  -أ

 بەزمانی
 علم التاريــــخ                           لواحد ذنون طهعبدا -

 علم التاريــــخ                           گب             هاملتون   -

 ماهو التاریــــخ                                           الدوار گار    -

 كیف نفهم التاریــــخ      لویس جو تشیلك                           -

 التاریــــخ أثرە و فایدته                                         راویس       -

ى  -  التاريــــخ والموأرخون                  مؤنس                  حسی 

ى زريف    -  نحن و التاريــــخ                             قسطنطی 

 المدخل أیل التاريــــخ                            نورالدين حاطوم      -

 ى بەزمانی کورد -ب

وو                                    ەمال مەزهەر ك - ژ  
وو كورتە باسێگ زانستی مێ  ژ  

 مێ 

وو                                                                       ژ  
 و كورد و مێ 

وو                 سەالم عەبدولكەریم            - ژ  
وو ... زانستی مێ  ژ  

 فەلسەفەی مێ 

وو لە تەرازوودا - ژ  
 عەبدولحسەین زەڕینكوب                    مێ 

   و: د. قادر محەمەد حەسەن و سۆران بهاء( )  
وون   -

ژ  
 سەروەر عەبدولڕەحمان                     ڕێبازى لێکۆڵینەوەى مێ 

 میتۆد و لێکۆڵینەوەى                                                              
ى ئەحمەد          -  

وویت                      سامان حوسی  ژ  
 هەنگاوەکانى نووسیتى لێکۆڵینەوەى مێ 

 

 
 

 

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

 کاتژمێ 
 

ژ ناونیشانى هەموو    
ە مامۆستای وانەبێ   

لێ 
ئەو بابەتانە دەنووسێت کە بەنیازە  

مەکە. هەروەها    
بیڵێتەوە لە تێ 

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

هەفتە   16دەنووسێت. هەر تێ 
 کەمێی نەبێت. 

  
. بابەنی پراکتیک )ئەگەر 18

 هەبێت( 
 )کاروان جوهر محمد(  ناوی مامۆستا 

    4-3وەک: 
 کاتژمێ 

 

 

. تاقیکردنەوەکان 19  
: لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک 1 ى روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان خی بوون...؟  . دارشیی

...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات.   بۆخی
م نموونەییان

ا
 لەگەڵ وەڵ

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت  
 

. راست وچەوت: لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەیك کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتان  بە ڕاست  2

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

 دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت
 
 

رسيارةكان : پنموونةى   

 . بکەمێژوونوسین  لەڕووى رێنینساس سەردەمی   ىکانتایبەتمەندیە لە باس   -
ینەوەى مێژوو بە چ  ، نوسکۆتایى سەدەکانى ناوەڕاست   تا  تى ڕۆما یەدواى ڕووخانى ئیمپڕاتۆر  -

 بکەوە.  ئەمە ڕوون؟ ێک نوسرایەوەشێواز
                                                    ە؟ ئەمە ڕوون بکەرەوە.عەرەبیدا چۆن باسکراو  ماناى مێژوو لە فەرهەنگى زمانى  -
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 پەرتوویک کۆرس 
Course Book 

 

 

 . تێبیتی تر 
ى وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنى پەرتووکەکەی.  ژ دەتوانێت تێبی   

ە مامۆستای وانەبێ   
 لێ 
 

 ڵ                                                              ی هاوە وە پێداچوونه  .21
ند  ند بکات و جه سهپه کهکانى کۆرسه تهڕۆیك بابه یر بکرێت و ناوە سه  وەکادیمیه ڵێگ ئهن هاوەالیهبێت له دە  م کۆرسبووکهئه

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


