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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 رس ۆ ك ى. ناو1 ( Diversity(  ) الرتبية التنوعيةثةروةردةى فرةيي ) 

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

 

 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 -

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

 

 

 

 

جياوازى، رَيزطرتن،  كةَلتوور، ثةرةوةدةيي فرةيي، ، ثةروةردةى تايبةت،   ثةروةردة 
، يةكسانى،  دةسةآلتثالن ، ئاراستة ، دميوكراسي ،  مرؤظطةرايي، خود ناسي، 

رؤشنبريى تاك، ، كؤمةَلطةى مةدةنى ،  شارستاني،  مامةلةكردن، سرتاتيذي  دادوةرى
 ، ....  تاد. راطةياندن، ئةجنومةنى ياسادانان و ئةجنومةنى جيَبةجيَكردن ، هةل َبذاردن

 وشە سەرەکیەکان. 9

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

  ضارةسةرى كَيشةكان طرنطى و ثَيويستى وانةى
بةهايةكى ذيارى طةورةية، ئةقلى ثيَشكةوتوو  ، كةواثةروةردةى فرةييئاشناكردنى قوتابيان و خويَندكاران بة 

دةتوانىَ سوودى ليَوةربطرىَ بةو هؤيةوة لة هةموو ئاستةكاندا ذيانى خاوةن ثيَداويستييةكان و ضينةكانى تر 
قوتابي بة سوود وةرطرتن هةميشةيي بيهَليَتةوة،  بةرةو ثيَش ببات بةم هؤيةش كؤمةلَطا لة ئاسوودةيي و ئارامى

مةدةني دةتوانيَت وةك تاكيَكى سوودبةخش بؤ خودى خؤى و  فرةيي و ثةروةردةى لة بابةتةكانى ثةروةردةى
يَت خؤى رووبةرِووى ئاستةنط و كيَشةكان ببيَتةوةو فيَر بيَت لةض كاتيَك و ض ، تاكو بتوانكؤمةلَطا رةفتار بكات

سوود لة جياوازييةكان وةربطريَت، جياوارييةكان ا ضؤن رةفتار بكات لة ثيَناو ضارةسةرى كيَشةكان، هةلَويَستكد
بطةنة ئاسيت برِوا و متمانة بةخؤبوون كة ئةمةش دةبيَتة هؤى هةروةها ببيَتة هؤى بةهيَزي كؤمةلَطة، 

mailto:mahdi.qadir@su.edu.krd
https://academics.su.edu.krd/mahdi.qadir
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ئاستيَك كة تيايدا بتوان ثشت  دةستبةركردنى ثةروةردةيةكى تةندروست بؤ ثةرةثيَداني تاكةكان بؤ طةيشنت بة
و متمانة بةخؤبوون و برِياردان و هةلَطرتين ليَثرسراويةتي. ليَرةوة طرنطي  فرةييةوةبة خؤيان ببسةتن لة رووى 

توانستيَكي ذيانيي بنةرِةتيية و هاريكاريَكى بةهيَزة لة كارلَيَك و كاملَ بوونى  شارةزابوون لة كةلتوورى جياواز
ويَذداني لةالى تاكدا. لة ئةجنامدا دةبيَتة هؤى دةركةوتنى راستييةكان نا تيَطةيشنت و بيناي زانيارى و 

نارِةحةتييةكان دةرِةونةوة و ئارامى و ثيَكةوة ذيان بالَدةكيَشىَ، بةوةش كةواتة هةموو اليةنةكان دةبنة براوة و 
 .ةكةسى نابىَ لةو ثرؤسة ذيارييةدا بة تيَكشكاوى و زةرةرمةندى مبيَنيَتةو

 
 ئامانجەکانی کۆرس . 11

 -ويستة لة سةر قوتابي لة كؤتاي سال ئةمانةي خوارة فيَر ببيت :ثيَ
 مةدةنى فرةيي و ثةروةردةى ثةروةردةىئاشنابوونى قوتابيان و خويَندكاران بة ثيَناس و طرنطي بابةتى 

ضةند ئاماجنيَكى  كةوا، فرةيي ثةروةردةى بة ضةمكة سةرةكييةكانى بابةتى  هةروةوها لةطةلَ ئاشنا بوونيان
دياريكراوى سرتاتيذي هةية، لة ريَطةيانةوة وةك ضةمكيَك هةولَ دةدات بؤ ئامادةكردنى تاك لة كؤمةلَطة وةك 

 اوى روونرت بيَت بةكةلتوورة جياوازةكان و سوود بينني ليَيان و بتوانيَت بةرض هاونيشتيمانييةكى كارا و شارةزا 
مافةكانى خؤى و ئةركةكانى، بؤ مةبةستى بةدةستهيَنانى زانياري و بةها و كارامةييةكان طرنطرتينيان ئةمانةى 

 خوارةوةن: 

 ياسا و مافةكانى مرؤظــ،.  جياوازييةكان و ثةرةثيَدانى هةستكردن بة بةرذةوةنديية طشتييةكان و ريزطرتن لة -1

 ى ثيَكهاتةى كةسايةتى تاك، بةشيَوةيةك برييت بيَت لة ثيَكهاتةيةكى كؤمةآليةتى يارمةتيدةرة بؤ دروستكردن -2
 ذياريي. فرة 

 راهيَنانى بؤ ئةوةى وةك هاووآلتي يةكى سوودبةخش لة كؤمةلَطةدا بذيت.  -3

 . بةرامبةر بة جياوازييةكان هةست كردن بة ليَثرسراويةتى و هؤشيارى بوون بةرامبةر بة ثابةندبوونةكانى -4

 ئةنداميَكى كار و كاملَ لة كؤمةلَطةدا بةشدارى لة بونيادنانى كؤمةلَطةدا بكات.  وةك -5

 درك بة مافةكانى خؤى بكات و لة بةرامبةريشدا دلَسؤز بيَت لة ئةجنامدانى ئةركةكانى سةرشانى.   -6

خؤطوجناندن  تاكيَكى تيَركراو بة كةسايةتى نيتشماني و بريكراوة بةرامبةر بةها جيهانييةكان و توانادار لة -7
 لةطةلَ ثيَشهاتةكان. 

 توانادار بيَت لة بةرةنطاربوونةوةى ئةو كيَشانةى كة رووبةرِووي دةبيَتةوة لة ذيانى رؤذانةى.  -8

شارةزابوون لة ثرنسيثةكانى ئةرك و ماف و دةسةآلت و دادوةرى و ليَثرسراويةتى و يةكسانى بةشدارى كردن 
كؤمةآليةتى و سياسيى و ئابوورى و هونةرى ... تاد.. وةهةروةها ضؤنيةتى مامةلَةكردن لة كايةكانى ذيانى 

 لةطةأل ئةم ضةمكانة لة ناو كؤمةلطةدا.
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 ئەرکەکانی قوتابی . 12

 لة كاتي وانة ووتنةوةدا بووني قوتابي  ئامادة .1

 . يان بةتةنها ثَيي ِرادةسثَيدرَيـت  Group workجي بةجيكردني هةموو ئةو كارو ئةركانةي لة ريطةي  .2

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

 وهووتنە ی وانەڕێگە . 13

شكككردن    .1 ضرر  ضةندين شيوازي جياجيا دةطرَيتـة بةر وةك شيوازي ثَيشكة سككيار و  احملا شككَيوازي ثر يككان   )
 وواَلم يان كاري بةطروث.

 بةشداريكردني قوتابي بة كرداري. .2

يككاي   .3 يككديؤ  بةكارهَيناني داتا شوب بؤ خستنة رووي بابةتةكان و خستنة رووي بابةتة زانستيةكان كة بة ظ
 دةكرَيت.

 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی. 14

سككةر   • يككرةي 15هةَلسةنطاندن بة دوو تاقيكردنةوة دةبَيـت كة هةر يةكَيكيان لة  لة يككدا  لككة كؤتاي يكَكت وة  يككرة دةب  )
سككةر   بككؤ 10هةر قوتابييك كؤي يرةي  ضاالكيةكان دةكرَيـت كة لة شككي وةرزي  تككاي كؤش يككرةي كؤ يكَكت .  يككرة دةب  )

 ( يرة دةربضَيت.40 هةر قوتابيَيك  لةسةر 
 کانی فێربوون نجامەەئرده. 15

 .ثةروةردةي فرةيي و ثةروةردةى مةدةنىئاشنا بوون بة طرنطي و ثيَناسةي  .1

 .  مةدةنى فرةيي و ثةروةردةىخستنة رووي ميَذووي سةرهةلَداني  .2

 ئاشنا بوون بة طرنطي و ثيَناسةى كؤمةلَطةى مةدةنى  .3

 .رهةلَدانى كؤمةلَطةى مةدةنىةخستنةرووى ميَذوووى س .4

 ئاشنا بوون بة كةلتوورة جياوازةكان و قبول كردنى جياوازييةكان و وةك هيَزى كؤمةلَطة. .5

 . كؤمةلَطةى مةدةنى و شيَوازةكانى ثةروةردةى مةدةنىبوارةكاني ئاشنا بوون بة  .6

ئاشنا بوون بة ضؤنيةتى بةشداريكردنى تاك لة بةشدارى سياسي و كؤمةآليةتى و ئابوورى لة بوارةكانى ذيانى  .7
 كؤمةلَطة بة شيَوةيةكى كارا و كاريطةر.

ريَكخستين رةفتار و بة مةبةستى  بريكردنةوةي ثؤزةتيظ وبريكردنةوةي نيَطةتيظخستنة رووي اليةنةكاني  .8
 ى مامةلَةكردمنان لةطةلَ ضؤنيةت

روودا و ثيَشهات و طؤرِانكارييةكان و بة شيَوةيةك لةطةلَ فريبووني ضؤنيةتي مامةلةكردن لة طةل  .9
  بةرذةوةنديية طشتييةكان بطوجنيَت.

فَيربوون رةفتارى هاوضةرخانة لة كؤمةَلطة رَيكخستين و ضاككردن و ضاالككردنى رةفتارى تاك لة  .10
 كؤمةَلةطة.
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 بابەتەکان  .17 . مهدي عباس قادردث.ى./   ناوی مامۆستای وانەبێژ

ذمارةي 
 بابــــــــــــــــــــــةت يةكة رَيكةوت و رؤذ هةفتة

 هةفتةى يةكةم  .1

 

ثيشةكى و طرنطي و دةرةوازةيةكى طشيت بؤ ثةروةردةى 
 فرةيي. 

  ثَيناسة و كورتةيةكى مَيذوويي لةسةر ثةروةردةى فرةيي. هةفتةى دووةم  .2

ثرنسيثةكانى ثةروةردةى فرةيي و ثةروةردةى مةدةنى و  هةفتةى سَى يةم  .3
  كؤمةَلطةى هاوضةرخ

جياوازييةكان ..  زمان  ...  رةطةز  ... تةمةن ..  ئايني .  هةفتةى ضوارةم  .4
 تَيِروانني راميارى و رؤشنبريي. 

 دةسةآلت هةفتةى ثَينجةم  .5
  لَيثرسراويةتى هةفتةى شةشةم  .6

 دادوةرى هةفتةى حةوتةم  .7

هةَلبذاردنةكان و دةرةجنامةكان و ضؤنيةتى مامةَلةكردن   هةفتةى هةشتةم  .8
 لةطةليان.

 هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمان و ئةجنومةنى ثاريزطاكان  هةفتةى نؤيةم  .9
 بةشداريكردن لة بوارى سياسةت و طةيشنت بة دةسةآلت هةفتةى دةيةم  .10
 رؤىل ئافرةت و ثةروةردةى مةدةنى  هةفتةى يازدة  .11
  كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى دوازدة  .12
 دةروازةيةك بؤ كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى سَيزدة  .13
 ضةمك و ثَيكهاتةى كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى ضواردة  .14

 تايبةمتةندييةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى ثازدة  .15
 رؤشنبريى ثةروةردةى مةدةنى و رؤشنبريى السايي  هةفتةى شازدة  .16

دميوكراسي و رؤىل ثةروةردةى مةدةنى لة ضةسثاندنى   هةفتةى حةظدة  .17
 دةولةتى هاوضةرخ

 هةفتةى هةذدة    .18
 

بةِرَيوةبردنى ناكؤكييةكان و جياوازييةكان لة رَيطةى 
 طفتؤطؤى شةفاف و رَيطاى ئاشتيانة.

 ثَيكهاتة سةرةكييةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى نؤزدة 24
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 دام و دةزطاكانى كؤمةَلطةى مةدةنى هةفتةى بيست و دوو 27
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