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 وانةى بينني بؤ؟ لة ثيَناوى ضى؟

 .هةنطاوى يةكةمى ثةروةردةى كرداريية1.

 .تيَبينى كردن و سةرجندانة2.

 .لةثيَناو مةيدانى بوونى ثيشةى فيَركارى3.

 .تاكو ئامادةى وانبيَذى بني4.

 .ئامادةكاريي و دلَنيايية5.

 زانراوةكانلةثيَناو ضةسثاندنى 6.



  ثرؤطرامةكانى ضوارضيَوةى دةضيَتة كةوا شارةزايية و ضاالكي كؤمةلَة ئةو :كرداري ثةروةردةى 
  توانستةكانى هيَناني دةست بة لة مامؤستاية قوتابي داني يارمةتى ئاماجنى و مامؤستايان ثةروةردةى

 .فيَركردندا طرنطي ئةداى لة دةبيَت ثيَي ثيَويستى كةوا و ثيشةيي

  بؤ مامؤستا قوتابيانى بة هةل ثيَدانى بؤ ئاماجندارة ثةروةردةيي كرداريَكى :كرداري ثةروةردةى
  لة دةكةن ثيَشكةشى ئةدايي شيَوةى بة كةوا تيَورييةكان و بنةماييةكان و ضةمكةكان جيَبةجيَكردنى

  فيَركردن كرداري سروشتى كةوا وانةووتنةوة كارامةييةكانى هيَناني بةدةست بؤ راستةقينة مةيدانى
 .دةيةويَت

 

 
 

 ثيَناسةى ثةروةردةى كرداريى



  ثيَطةياندنى ثةروةردةو لة جيَبةجيَكاريية اليةني كرداريى ثةروةردةى
 ئةجنام لةناوثؤلدا ضاالكييانةى ئةو بؤ ئامادةكردنييان و مامؤستايان

 .دةدريَت
 

  بؤ ئامادةكردنى مامؤستاو رِاهيَنانى لةبوارةكانى يةكيَكة كرداريى ثةروةردةى
 .جيَبةجيَكارى مةيدانى

 

 ثيَناسةى ثةروةردةى كرداريى



 :ديَت ثيَك قؤناغ سيَ لة

 ةاملشاهد حلةمر:بينني قؤناغي .1
 وبينينى هةرِةمةكي بينينى) هةية دا دةورووبةرى لة شتانةى ئةو بينينى بؤ مامؤستا قوتابي بة دةدات هةليَك

  ريز كردارى لة هةية، دا قوتاخبانة بازنةى ناو لة ئةوانةى بينينى سةرةتا  دةبيَت بينني و (ثالندار ئاماجندارى
  كردارةكانى و قوتابي ياريكردنى ريكخستنى كردارى و طرتن سرة و سيستةم ثاراستنى كرداري و قوتابي وةستانى

  قوتاخبانة ثةلةكانى و كةل ثاراستنى وكردارةكانى ضونةدةرةوةيان و ثؤل و قوتاخبانة ناو بؤ قوتابيان ضونةذوورةوةى
  بؤ ثيَدةكات دةست ثؤل بينينى  ثاشان. مةيدانى كارةكانى و مامؤستايان دةستةى كؤبوونةوةى و ثؤلةكان دةرةوةى و

  كردارى بةشيَوةيةك هةية ثؤلدا لة شتانةى ئةو ريَكخستنى و  قوتابيان رِةفتارى و ثةروةردةيي مامؤستاي رِةفتارى بينينى
 .دةكات ئاسان فيَربوون

 قؤناغةكانى ثةروةردةي كرداريى



 مرحلة املشاركة اجلزئية املوجهة:    بةشداريكردنى بةشى رِووبةرِووقؤناغي . ٢
 
  مةعريف توانستةكاني و تيَورى زانيارييةكانى هةندىَ كارثيَكردني بؤ طرنطة هةنطاويَكى قؤناغة ئةم•

 .رِابردوو قؤناغةكاني لة هيَناوة دةستى بة قوتابي كةوا
  بة ثؤلةكةي يان كؤمةلَةكةى لة قوتابيةك رِاسثاردني بة هةلَدةسيتَ سةرثةرشتيار قؤناغة لةم•

  بة دةبن وانةووتنةوةكة ئامادةى هاوثؤلةكانى كاتدا هةمان لة ثؤلةكةى لة بابةتيَك ووتنةوةى
  بؤ مامؤستا قوتابي دانى يارمةتى بة هةلَدةسيتَ سةرثةرشتيار و رِةخنةطرتن و بينني مةبةستى

 .وانةووتنةوة كردارى ئامادةكردنى
  شيَوةيةكى بة بن وانةووتنةوة كردارى بنةماييةكانى ئاشناى تا قوتابي بؤ هةليَكة رةخنةطرتن•

  قوتابيةوة لةاليةن كةوا تيَبينيةكان شيكردنةوةى بؤ  سةرثةرشتيار لةطةلَ ،كؤبوونةوة واقعى،
 .كراوة

 قؤناغةكانى ثةروةردةي كرداريى



 (:  سةاملمار( :)رِاهيَنان)ثيادةكردن . ٣
  قؤناغةدا لةم ئةوة بيَت، سةركةوتوو رِاهيَنراو قوتابى ثيَشةوةدا قؤناغةى دوو لةو ئةطةر•

 دةردةضيَت سةركةوتوو مامؤستايةكى
 
  شيَوازى لة دةبيَت دلَنياييى سةرثةرشتيار قؤناغة،رِؤىل لةم دةبيَت سةربةخؤ قوتابيةك هةر•

   .مامؤستاى قوتابي الى بؤ سةردانيكردني ماوةى لة وانةووتنةوة
 

 

 قؤناغةكانى ثةروةردةي كرداريى



 ئاماجنةكانى ثةروةردةي كرداريى

هةموو ضةسثاندنى بؤ ِراهَينراو قوتابييانى بؤ ِراستةوخؤ هةىل ِرةخساندنى 
 .بوونة فَيرى وانةبَيذى كردارى بة سةبارةت ئةوانةى

وتنةوةو وانة ِرَيطاكانى بة ئاشناكردنى ِراهَينراو قوتابى يارمةتيدانى 
 .هاوكارةوة مامؤستايانى بينينى لةِرَيى شَيوازةكانى

 

ئاوَيتةكردنى و مامؤستايان نوَيى داهَينانى و ئةزموون لة وةرطرتن كةَلك 
 .وانةبَيذى ثيشةى بة سةبارةت زانراوةكانى بة

 



لةبةرامبةردا دةربِرين، و ئامادةبوون بةردةم بةربةستةكانى و ترس تةمى شكاندنى 
 قوتابى دةروونى لة بوَيرى ضاندنى و بةخؤبوون متمانة طيانى دروستكردنى

 .ِراهَينراودا
 

 ضؤنييةتى فَيربوونى ثؤلداو لةناو قوتابي جؤراوجؤرةكانى هةَلوةستة بة ئاشنابوون 
 مامؤستايانى لةاليةن لةطةَلياندا ثةروةردةييانة و دروست مامةَلةكردنى

 .ئةزمووندارةوة
 

 و فَيركاريى سيستةمى ثَيكهاتةكانى و ِرةطةز بة ِراهَينراو قوتابي ئاشناكردنى 
 .قوتاخبانةكان

 ئاماجنةكانى ثةروةردةي كرداريى



 (مامؤستا) دةَلَيتةوة؟ وانة كَى1.

 (فَيرخواز خوَيندكار، قوتابى،) دةيَلَيتةوة؟ بةكَى2.

 (ثرؤطرام بابةت، ناوةِرؤك،) دةَلَيتةوة؟ ضى3.

 (سرتاتيجيةكان شَيوازةكان، ِرَيطاكان،) دةيَلَيتةوة؟ ضؤن4.

 (فَيركارييةكان و ثةروةردةيى ئاماجنة) دةيَلَيتةوة؟ بؤضي5.

  (وانةبَيذى ثَيكهاتةكانى و ثؤل قوتاخبانة،) دةيَلَيتةوة؟ كوَى لة6.
 

 
 
 
 

 ِرةطةزو ثَيكهَينةرة سةرةكييةكانى ثيشةى فَيركارى




