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 پەیوەندی . 4

 

 2:  تیۆری

 0: پراکتیک

بە  ) یەکەى خوێندن. 5

 ە هەفتەیەک ( لسەعات

 

 ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا 

 كاتژمیَر  (2)

 ژمارەی کارکردن . 6

 

 کۆدی کۆرس . 7   - 1 -

نها  کادیمی خۆی )تەر ژیانی ئەسەت لەێنووسلێک دهە بێژ پرۆفایمامۆستای وانە لێره

 دەکات   Webpage, Blog, Moodleیان ئاماژە بەکادیمی( ئە
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 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

دةرونناسي ،  بةساآلضوو ، كَيشة،  نةخؤشي،  شياندن، ضارةسةركردن.  
تواناسازي، يةكسانى، دَلنيايي دةروونى و كؤمةآليةتي.   رَيزطرتن. خؤشي، كاتى 

تيؤري بةساَلاضووان ، ،  مامةلةكردنثالن ، ئاراستة ، سرتاتيذي بةتاأل. 
 ....  تاد. رؤشنبريى،  شارستاني

 وشە سەرەکیەکان. 9

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

  دةرونناسي بةساآلضووان طرنطى و ثَيويستى وانةى
بةهايةكى ذيارى طةورةية، ئةقلى  ، كةوادةرونناسى بةساآلضووانئاشناكردنى قوتابيان و خويَندكاران بة 
لة هةموو ئاستةكاندا لة ثيَناو خزمةتكردنى كةسانى بةساآلضووان ثيَشكةوتوو دةتوانىَ سوودى ليَوةربطرىَ 

ئاسوودةيي  لة ة وةربطرييَت.كؤمةلَطدةتوانيَت سوود لةم ضينة طرنطةى  لةم ريَطةيةوة ،بةرةو ثيَش بباتيان ذيان
دةرونناسي بة طشيت و دةرونناسي قوتابي بة سوود وةرطرتن لة بابةتةكانى يهَليَتةوة، هةميشةيي ب ييةكىو ئارام

ئةم تويَذة  لةطةأل و كؤمةلَطة دةتوانيَت وةك تاكيَكى سوودبةخش بؤ خودى خؤى بةساآلضووان بة تايبةتي
هةست بة طرنطي ثيَدان بةساآلضووان ، تاكو بكاتبةشيَوازيَكى ئةرييَن و سووبةخشت مامةلة  طرنطةى كؤمةلَطة

وةربطريَت، ببيَتة هؤى بةهيَزي كؤمةلَطة،  يانجياوازييةكانشارةزايي و سوود لة لةاليةك و لةاليةكي ديكةوة بكةن 
ستبةركردنى ثةروةردةيةكى بطةنة ئاسيت برِوا و متمانة بةخؤبوون كة ئةمةش دةبيَتة هؤى دةهةروةها 
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هةست بة بيَزاري بؤ طةيشنت بة ئاستيَك كة تيايدا  تواناكانى كةسانى بةساآلضووان سوودوةرطرتن لةتةندروست بؤ 
ضؤنيةتى مامةلةكردن لةطةلَ شارةزابوون لة . ليَرةوة طرنطي نةكةن و بةردةوام بن لة خزمةت كردنى كؤمةلَطة

ذيانيي بنةرِةتيية و هاريكاريَكى بةهيَزة لة كارلَيَك و كاملَ بوونى بيناي زانيارى توانستيَكي  كةسانى بةساآلضووان
بؤ ئةوةى لة دواي خزمةتكردنيَكي زؤر  .طةلة ثيَناو خزمةتكردنى ئةم تويَذة طرنطةى كؤمةلَ و ويَذداني لةالى تاكدا

 و لة دوا قؤناغةكانى ذيانيان هةست بة ئارامى و بةختةوةري و طرنطي ثيَدانةوة بكةن.   
 

 ئامانجەکانی کۆرس . 11

 -ويستة لة سةر قوتابي لة كؤتاي سال ئةمانةي خوارة فيَر ببيت :ثيَ
بة  لةطةلَ ئاشنا بوونيان دةرونناسي بةساآلضووانئاشنابوونى قوتابيان و خويَندكاران بة ثيَناس و طرنطي بابةتى 

ضةند ئاماجنيَكى دياريكراوى سرتاتيذي هةية، لة  كةوا، دةرونناسي بةساآلضووانضةمكة سةرةكييةكانى بابةتى 
 اك لة كؤمةلَطة وةك هاونيشتيمانييةكى كارا و شارةزا ئامادةكردنى تريَطةيانةوة وةك ضةمكيَك هةولَ دةدات بؤ 

بؤ خزمةتى تويَذيَكي زؤر طرنطي كةلتوورة جياوازةكان و سوود بينني ليَيان و بتوانيَت بةرضاوى روونرت بيَت 
، بؤ مةبةستى بةدةستهيَنانى زانياري و بةها و كارامةييةكان طرنطرتينيان كؤمةلطة ئةويش )بةساآلضووان(ة

 ئةمانةى خوارةوةن: 
 ئاشنا بوون بة طرنطي و ثيَناسةي بةساآلضووان، وميَذووي سةرهةلَداني دةرونناسي بةساآلضووان . -1

 جياكردنةوةى بة تةمةن لةطةأل ثريبوون .. )الشيخوخة(.

 .طرفتةكانى بةساآلضووانو شارةزابوون بة  كؤمةآليةتي بؤ بةساآلضووانضاوديَري دةروونى و هةروةها   -2

و دواقؤناغي خانةنشيين و بةساآلضووان و كيَشةى  تيَروانيين بةساآلضووان بةرامبةر بة كار و ئةداكردن  -3
 . ثريي و لةكاركةوتين ئةندامةكانى جةستة

ياسا دةرضووةكانى راى بةرضاوروونى لةسةر . ويَشلَةذانى دةروونى و تةندروسيت الي بةساآلضووانلةطةلَ  -4
 . تايبةت بة بةساآلضووان

 . تيؤرييةكانى تايبةت بة بةساآلضووانو دواتر شارةزابوونيان لةسةر  ثابةندة دةولييةكان -5

ياسا و مافةكانى  و جياوازييةكان ثةرةثيَدانى هةستكردن بة بةرذةوةنديية طشتييةكان و ريزطرتن لة -6
يارمةتيدةرة بؤ دروستكردنى ثيَكهاتةى كةسايةتى تاك، بةشيَوةيةك برييت بيَت لة هةروةها مرؤظــ،. 

 ذياريي. فرة  ثيَكهاتةيةكى كؤمةآليةتى 

هةست كردن بة ليَثرسراويةتى  راهيَنانى بؤ ئةوةى وةك هاووآلتي يةكى سوودبةخش لة كؤمةلَطةدا بذيت. -7
وةك ئةنداميَكى كار و كاملَ لة  . بةرامبةر بة جياوازييةكان بوون بةرامبةر بة ثابةندبوونةكانىو هؤشيارى 

 كؤمةلَطةدا بةشدارى لة بونيادنانى كؤمةلَطةدا بكات. 

 .درك بة مافةكانى خؤى بكات و لة بةرامبةريشدا دلَسؤز بيَت لة ئةجنامدانى ئةركةكانى سةرشانى  -8
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 قوتابی ئەرکەکانی . 12

 ئامادة بووني قوتابي لة كاتي وانة ووتنةوةدا  .1

 يان بةتةنها ثيَي رِادةسثيَدريَـت.  Group workجي بةجيكردني هةموو ئةو كارو ئةركانةي لة ريطةي  .2

وةك طةران بة  خويَندن ثيَى رادةسثيَردريَت،  دةروةي هؤليلة ئامادة باشي بؤ كارة ئةكادمييةكان كة  .3
 . و ئامادةكردن و ثيَشكةشكردنى سيمينار لةم بارةيةوة دواي سةرضاوة و ريثؤرت نووسني

 وهووتنە ی وانەڕێگە . 13

سيييار و  .1 شيييَوازي ثر ضةندين شيوازي جياجيا دةطريَتـة بةر وةك شيوازي ثيَشكةشكردن ) احملاضرة ( يان 
 ووالَم يان كاري بةطروث.

 بة كرداري. انبيبةشداريكردني قوتا .2

منايشكردنى ظيديؤ و فيلمي ديكؤمتاري تايبةت  بؤ خستنة رووي بابةتة زانستيةكانؤ بةكارهيَناني داتا ش .3
 .بة بابةتى اليةنةكانى دةرونناسي بةساآلضووان

 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی. 14

سييةر  • ليية  لة يييةكيَكيان  هييةر  كيية  يييَـت  يييدا 15)هةلَسةنطاندن بة دوو تاقيكردنةوة دةب ليية كؤتاي يييَت وة  منييرة دةب  )
شييي 10منرةي هةر قوتابييك كؤي منرةي  ضاالكيةكان دةكريَـت كة لةسةر ) تيياي كؤش ( منرة دةبيَت . منرةي كؤ

 ( منرة دةربضيَت.40وةرزي بؤ هةر قوتابييَك  لةسةر )
 کانی فێربوون نجامەەئرده. 15

 . دةرونناسي بةساآلضووانميَذووي سةرهةلَداني ، ودةرونناسي بةساآلضووانئاشنا بوون بة طرنطي و ثيَناسةي 

 .طرفتةكانى بةساآلضووانو شارةزابوون بة  ضاوديَري دةروونى و كؤمةآليةتي بؤ بةساآلضووانهةروةها 

ثريي و و دواقؤناغي خانةنشيين و بةساآلضووان و كيَشةى  تيَروانيين بةساآلضووان بةرامبةر بة كار و ئةداكردن
. ويَراى بةرضاوروونى شلَةذانى دةروونى و تةندروسيت الي بةساآلضووان. لةطةلَ لةكاركةوتين ئةندامةكانى جةستة

و دواتر شارةزابوونيان لةسةر  ياسا دةرضووةكانى تايبةت بة بةساآلضووان و ثابةندة دةولييةكانلةسةر 
 ةكانى تايبةت بة بةساآلضووانتيؤريي
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 كؤلَيذي ثةروةردة                                                    
 ثةروةردةي تايبةتبةشي                                                        

 زانكؤي سةالحةددين / هةولَير                                                     
 

 بابەتەکان  .17

 بابةتةكانى ) دةرونناسي بةساآلضووان(  ذمارةى هةفتةكان زجنرية

 ثيشةكى و طرنطي و دةرةوازةيةكى طشيت بؤ دةرونناسي بةساآلضووان  هةفتةى يةكةم  .1

بةساآلضووان و ثَيناسة و كورتةيةكى مَيذوويي لةسةر دياردةى  هةفتةى دووةم  .2
  دةرونناسي بةساآلضووان و تَيروانني كؤمةلطة لةمبارةيةوة.

 ضاودَيري دةروونى و كؤمةآليةتي بؤ بةساآلضووان هةفتةى سَى يةم  .3

 ضاودَيري دةروونى و كؤمةآليةتي بؤ بةساآلضووان هةفتةى ضوارةم  .4

 طرفتةكانى بةساآلضووان  هةفتةى ثَينجةم  .5
 تَيروانيين بةساآلضووان بةرامبةر بة كار و ئةداكردن هةفتةى شةشةم  .6
 خانةنشيين و بةساآلضووان  هةفتةى حةوتةم  .7

 ثريي و لةكاركةوتين ئةندامةكانى جةستة هةفتةى هةشتةم  .8

 شَلةذانى دةروونى و تةندروسيت الي بةساآلضووان هةفتةى نؤيةم  .9
 بةساآلضووان و ثابةندة دةولييةكانياسا دةرضووةكانى تايبةت بة  هةفتةى دةيةم  .10
 تيؤرييةكانى تايبةت بة بةساآلضووان هةفتةى يازدة  .11
 تيؤرييةكانى تايبةت بة ساآلضووان هةفتةى دوازدة  .12
 ثَيداوضوونةوةى طشيت بؤ بابةتةكان هةفتةى سَيزدة  .13
 تاقيكردنةوةى كؤتايي وةرز هةفتةى ضواردة  .14

   

   


