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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 رس ۆ ك ى. ناوSocial Work 1  -اخلدمة االجتماعية  ــكارى كؤمةآليةتى 

ناو 2 عباس قادر  ی . مهددث.ى.  ر  ەب  ىستا ۆمام  ى. 

 پرس

 کۆلێژ ش/ ە. ب3 ثةروةردةى تايبةتبةشي 

 mahdi.qadir@su.edu.krd    /  ئيميَل
 yahoo.comMahdiabbas1967@  /ئيميَلي تايبةت

 07504461497   (:ەپەی ئارەزوو)ب ژمارەی تەلەفۆن

 پەیوەندی . 4

 

 3:  تیۆری

 0: پراکتیک

بە  ) یەکەى خوێندن. 5

 هەفتەیەک ە ( لسەعات

 

 ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا 

 كاتژمیَر  (2)

 ژمارەی کارکردن . 6

 

 کۆدی کۆرس . 7   - 1 -

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

 دەکات   Webpage, Blog, Moodleیان ئاماژە بە

https://academics.su.edu.krd/mahdi.qadir 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

،  اليةنةكانى كارى كؤمةآليةتى،  ثسثؤِرمةندى )االختصاصي(،   كار،  كؤمةآليةتى 
كؤمةآليةتي ، كارى ضاودَيري ،  طروث ، كؤمةَلطة،  تاك، بوار، رةفتار،   رَيطا

 ....  تاد.  كؤمةآليةتي لة بوارى خاوةن ثَيداويسيت تايبةت..

 وشە سەرەکیەکان. 9

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

  كارى كؤمةآليةتى طرنطى و ثَيويستى وانةى
بةهايةكى ذيارى طةورةية، ئةقلى  كارى كؤمةآليةتىئاشناكردنى قوتابيان و خويَندكاران بة شيَوازةكان و تواناكانى 

ثيَشكةوتوو دةتوانىَ سوودى ليَوةربطرىَ بةو هؤيةوة لة هةموو ئاستةكاندا ذيانى خاوةن ثيَداويستييةكان و 
ضينةكانى تر بةرةو ثيَش ببات بةم هؤيةش كؤمةلَطا لة ئاسوودةيي و ئارامى هةميشةيي بيهَليَتةوة، ضونكة بةهؤى 

لة ريَطةى زانستييةوة دةتوانني ثةرة بة تواناكانى فيَرخوازان بدةين، تاكو بتوانن  ةآليةتىشارةزا بوون بة كارى كؤم
خؤيان بكةن بطةنة ئاسيت برِوا و متمانة بةخؤبوون كة ئةمةش دةبيَتة هؤى  يخؤيان ضارةسةرى كيَشةكان

ن ثشت نك كة تيايدا بتوادةستبةركردنى ثةروةردةيةكى تةندروست بؤ ثةرةثيَداني تاكةكان بؤ طةيشنت بة ئاستيَ
بة خؤيان ببسةتن لة رووى ضارةسةرى كيَشةكان و متمانة بةخؤبوون و برِياردان و هةلَطرتين ليَثرسراويةتي. ليَرةوة 

توانستيَكي ذيانيي بنةرِةتيية و هاريكاريَكى بةهيَزة لة كارلَيَك و  شارةزا بوون و فيَربوونى كارى كؤمةآليةتىطرنطي 
كيَشة و  اي زانيارى و ويَذداني لةالى تاكدا. لة ئةجنامدا دةبيَتة هؤى دةركةوتنى راستييةكان كاملَ بوونى بين

mailto:mahdi.qadir@su.edu.krd
https://academics.su.edu.krd/mahdi.qadir
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ثيَكةوة ذيان بالَدةكيَشىَ، بةوةش كةواتة هةموو سةقامطريى و ئاسوودةيي و دةرِةونةوة و ئارامى و طرفتةكان 
 .ى و زةرةرمةندى مبيَنيَتةوةاليةنةكان دةبنة براوة و كةسى نابىَ لةو ثرؤسة ذيارييةدا بة تيَكشكاو

 
 ئامانجەکانی کۆرس . 11

 -ئةمانةي خوارة فَير ببيت : ي ساَليويستة لة سةر قوتابي لة كؤتاثَي
 هةروةوها لةطةلَ ئاشنا بوونيان كارى كؤمةآليةتىئاشنابوونى قوتابيان و خويَندكاران بة ثيَناس و طرنطي بابةتى 

 بة بنضينة و ثرةنسيث و شيَواز و جؤرةكان ، لةطةل شارةزابوون كارى كؤمةآليةتىبة ضةمكة سةرةكييةكانى بابةتى 
ئاشنابوونيان بة ميكانيزم و ثيَداويستييةكانى سةركةوتن لة ضارةسةركردنى  . واتة و اليةنةكانى كارى كؤمةآليةتي

جياواز بؤ  ضارةسةركردنى  و شيَوازىضةندين ريَطا ووى ضةندين )ئاراستة و تيَؤرييةكان( لةطةلَ خستنةرِ كيَشةكان
بة تايبةتى كارى كؤمةآليةتي لة بوارى خاوةن ثيَداويسيت ،ئةو كيَشانةى تووشى تاك و كؤمةلَة و كؤمةلَطة دةبيَتةوة

لة  ى كؤمةآليةتى كار بؤ ئةوةى دواى تةواوكردنى خويَندن بنب بة كاديرى ضاالك و بة توانا لة مةيدانةكانى  تايبةت.
ثيَناو ضارةسةرى كيَشةكان و خزمةتكردن بة كؤمةلطة و بة تايبةت ضارةسةركردنى كيَشةكانى خاوةن ثيَداويستيية 

 تايبةتةكان.

 ئەرکەکانی قوتابی . 12

 لة كاتي وانة ووتنةوةدا بووني قوتابي  ئامادة .1

 . يان بةتةنها ثَيي ِرادةسثَيدرَيـت  Group workكردني هةموو ئةو كارو ئةركانةي لة ريطةي بةجَيَيج .2

ن بة دواي اوةك طةِر خوَيندن ثَيى رادةسثَيردرَيت،  دةروةي هؤليلة ئامادة باشي بؤ كارة ئةكادمييةكان كة  .3
 . سةرضاوة و ريثؤرت نووسني

 وهووتنە ی وانەڕێگە . 13

ـةةةةةة بةر وةك شةيوا ي ثَي ةكةشةكردن )  .1 ( يان شةَيوا ي ثرسةيار و  احملاضرة ضةةندي  شةيوا ي جياجيا دةطرَيت
 وواَلم يان كاري بةطروث.

 بةشداريكردني قوتابي بة كرداري. .2

 .شؤبةكارهَيناني داتا .3
 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی. 14

ـةةةةةت كة هةر  • ( منرة دةبَيت وة لة كؤتاييدا منرةي هةر 15يةكَيكيان لةسةةر )هةَلسةةنطاندن بة دوو تاقيكردنةوة دةبَي
ـةةةةةةت كة لةسةةر )ةقوتابي ي كؤشة ةي وةر ي بؤ هةر ي( منرة دةبَيت . منرةي كؤتا5ك كؤي منرةي  ضةاالكيةكان دةكرَي

 ( منرة دةربضَيت.40قوتابيَيك  لةسةر )
 کانی فێربوون نجامەەئرده. 15

 .  ضارةسةرى كيَشةكانئاشنا بوون بة طرنطي و ثيَناسةي  .1

 .  كارى كؤمةآليةتيخستنة رووي ميَذووي سةرهةلَداني  .2

 كارى كؤمةآليةتيبوارةكاني ئاشنا بوون بة 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

لة ريطةى  بؤ بةدةست هيَناني تةندرووسيت دةرووني كيَشةكان فريبووني ضؤنيةتي مامةلةكردن لة طةل  .3
 او و تةندروست بؤ ضارةسةى كيَشةكان. بةكارهيَنانى ثالنى طوجن

 
 كان:  رچاوهسە .17

 . 1982مطبعة جامعة املوصل، املدخل اىل اخلدمة االجتماعية ، بهيجة امحد شهاب،   (1

زفففف  والتو،ي  والطباعة،  (2 لففففريو لتن سففففع العتوخ ونخ ون، دار امل تنمية مهارات التفكري، د. عدنان يو
 .2011االردن، -عمان

 .2007اخلاصة يف منظور اخلدمة االجتماعية، د. حممد سيد فهمي، دار الوفاء لتطباعة، الفئات  (3

 .2011عتم االجتماع الرتبوي، د. اب اهيم عبداهلل ناص ، دار الوائل لتنز ، عمان، د.  (4

بفة اال تو  (5 يفة، د. عبفدال مح  اخلطيف ، مكت يفة مهن سففففففة ، ففففف ففففف مفاعيفة رممفار خلفدمفة االجت ا
 .  2009امل  ية،

زففكا (6 زفف ، عمانامل سفف اان، دار الوائل لتن سففح  سففتيتة و د. عم  مو  -ت االجتماعية ، د. دالل متحص ا
 . 2012االردن، 

لفدخيفل  (7 دار  معجم م فففففطتحفات اخلفدمفة االجتمفاعيفة والعتوخ االجتمفاعيفة، د. عبفدالعخيخ عبفداهلل ا
  .2006املناهج لتنز  والتو،ي ، عمان، االردن 
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 بابەتەکان  .17 مهدي عباس قادر ث.ى. د./   ناوی مامۆستای وانەبێژ

ذمارةي 
 بابــــــــــــــــــــــةت يةكة رَيكةوت و رؤذ هةفتة

 هةفتةى يةكةم  .1

 

ثَيناسة و رَينمايية ط تييةكان دةربارةى ضؤنيةتى مامةَلة كردن لةطةَل 
 .كارى كؤمةآليةتى

 ؟  كؤمةلطةكارى كؤمةآليةتى لة ذيانى طرنطي  هةفتةى دووةم  .2

 ؟  ثةيوةندنى كارى كؤمةآليةتى بة كؤمةَلناسى و  انستةكانى ديكةوة هةفتةى سَى يةم  .3

 .  اليةنةكانى كارى كؤمةآليةتي هةفتةى ضوارةم  .4

 رَيطاكانى كارى كؤمةآليةتي هةفتةى ثَينجةم  .5
 . رَيطاكانى كارى كؤمةآليةتى هةفتةى شةشةم  .6

 كارى كؤمةآليةتى لة بوارى منداآلن و طةجنان  هةفتةى حةوتةم  .7

 .كارى كؤمةآليةتى لة بوارى قوتاخبانةكان  هةفتةى هةشتةم  .8
 كارى كؤمةآليةتى لة بوارى خَيزان   هةفتةى نؤيةم  .9

 كارى كؤمةآليةتى لة بوارى خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان هةفتةى دةيةم  .10
 كؤمةآليةتى لة بوارى خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكانكارى   هةفتةى يا دة  .11
 كارى كؤمةآليةتى لة بوارى خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان هةفتةى دوا دة  .12
 كارى كؤمةآليةتى لة بوارى خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان هةفتةى سَيزدة  .13
 ثَيداضوونةوةي ط يت هةفتةى ضواردة  .14

  هةفتةى ثا دة  .15
   هةفتةى شا دة  .16

   هةفتةى حةظدة  .17
 هةفتةى هةذدة  .18

 

 
  هةفتةى نؤ دة  .19
  هةفتةى بيست  .20
  هةفتةى بيست و يةك  .21
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                                                        د. میدیا عبدالخالق عثمانڵ       ی هاوهوهپێداچوونە  .19
 

 

 

 

 

 

                         
                              

 كؤلَيذي ثةروةردة                                                    
 ثةروةردةي تايبةتبةشي                                                        

  انكؤي سةالحةددي  / هةولَير                                                     
 
 

 
 

 

 

 

  هةفتةى بيست و دوو  .22

  هةفتةى بيست و سَى  .23
   هةفتةى بيست و ضوار  .24

   هةفتةى بيست و ثَينج  .25


