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 رسۆك ى. واو1  ياصاكاني تؤثي دةصت 

 پرسر ًب ىستاۆمام ى. واو2  عثمان مصطفى عثمانث . ي . د . 

 کۆلێژش/ ً. ب3  ياريية تينيةكاى / ثةروةردةي جةصتةيي بؤ سانضتة وةرسشييةكاى

 ئیمێل

Othman.othman@su.edu.krd 
ibtesam.rasheed@su.edu.krd 

 پًیوەودی. 4 

 ژمیركات

12 

 ً ًٌفتًیًک( لبً سًعاث) یًکًى خوێىدن. 5 

 ژمارەی کارکردن. 6  كاتژمیر 

 رسکۆدی کۆ. 7  4047

https://academics.su.edu.krd/profile-

admin/index.php?p=dashboard 
 پرۆفایًلی مامۆستا. 8 

 

 وشً سًرەکیًکان. 9  كارةماييةكاى  -  ناوبذيواى  -ياصاكاى  

ياصاكاني تؤثي دةصت و وة ييناكاني دةصيت ناوبذواى وة كاتطزو تؤمار وة  :واوەرۆکی گشتی کۆرس. 10 
 ضؤنيةتي بةكاريَيهاني فيكةصتاني نوبذيوانةكاى لة ناو ياريطا وة ضؤنيةتي راوة

 : ئاماوجًکاوی کۆرس. 11 
 (18 -  1فيَزكزدني هةموو يةكةكاني ياساي تؤثي دةست لة بزطةي )  -

 فيَزكزدني جوالنةوةي ناوبذيوانةكان لة ناو يايزطادا    -

 ةية لة ياريطا  فيَزكزدني ئةو ئةركاني كة لةسةر تؤمارطةر و كاتطز ه -

 رِونكزدنةوةي ثسولةي توَماركار )جيَبةجَيَكزدني بة تيؤري و ثزاكتيكي( -

 ياريكزدني قوتابيان و جيَبةجَيَكزدني ياساكاني تؤثي دةست -

 وة 6116رِونكزدنةوةي ئةو طؤرانكاريانةي كة بةسةر ياري تؤثي دةست هاتووة لة دواي ياساي  -

 قوتابی ئًرکًکاوی. 12 

 بووى لة وانةكاى  مادةئا  -
 جَيبةجَيكزدني ياصاكاني نوبذيواني لة يايزيطا   -

 

 : وي ووتىً   ی واوً . ڕێگ13ً 

 تيؤري وانةي  -
 وانةي ثزاكتيكي  -
 ضاكزدنةوةي يةَلةكاني قوتابياى لة كاتي جَيبةَجكزدني لة ناو ياريطا  -
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 : وگاودن ڵسً ًٌ سیستًمی. 14

 مامؤصتا 3وة تاقيكزدنةوةي ثزاكتيكي يةَلضةنطاندني لة اليةى  تيؤري تاقيكزدنةوةي 

باصكزدني يةموو ياصاكاني تؤثي دةصت وة ئةو طؤرانكارانةي كة : کاوی فێربوون وجامًً ئر دي  - 15 
بةصةر ياصاكاى داياتووة  وة ضؤنيةتي ضاكزدنةوةي يةلةي قوتابيةكاى لةكاتي جَيبةجَيكزدنياى لة 

الم دانةوةي يةر ثزصيارَيك يةبَيبت لة اليةى قوتابيانةوة وة باصكزدنى ضؤنيةتي ناو ياريكا وة وة
 يَيهانةوةي ثزصيارةكاى وة بة ض شَيوةيةك وة ضؤنيةتي وةالم دانةوةي لةاليةى قوتابياى . 

وة دابةشكزدني قوتابيةكاى بؤ ضةند كزوبَيك بؤ ئاصانكاري كزدى بؤيانة لة كاني 
يةكرت بؤ ئةوةي بؤ ئةوةي قوتابيةكاى لة يةكرت جيا بكةيهةوة بؤ ئةوةي  ناوبذيوانيكزدنياى لةطةل

سياتز فَيزبووني قوتابياى لة بةر ئةوةي قوتابي يةية كاتةكي سؤري ثَيويضتة فَيزبيت وة كاتي 
  سياتزي ثَي ئةدرَيت بؤ فَيزبووني وة ضاكزدنةوةي يةلةكاني لة يةماى كاتدا .

يَيناكاني دةصت لة اليةى لةطةَل اى وة ضؤنيةتي بةكار يَيهاني جؤرةكاني فيكةي ناوبذيوانةكوة 
ناوبذيوانةكاى . وة ضؤنيةتي تؤماركزدني ئةنتَيكي ياري و ة ضؤنيةتي تؤماركزدني طؤلةكاني يةر 

دوو تيث تؤماركزدني يةلةكاني ياريشاناى و كارطَيزي يةر دوو تي ثوة كارةكاني كاتطز لة كاتي 
 ياركزدى . 

 
  

 لیستی سًرچاوە. 16

 سًرچاوە بىًڕەتیًکان:
 

 یماء، بغداد .ن الدولي لكرة الید، مطبعت الشالقاوو( : 2017)اسماعیل، سعد محسه  -

 
 بابًتًکان .17 

واوًبێژ مامۆستای واوی  ژ واوى ًٌفتًكان واوویشاوي بابًتًكان

 د . عثمان مصطفى عثمان
 د . ابتسام علي رشيد

 يايطا  (1ِرونكزدنةوةي  بزطةي ) -
 جؤرةكاني جوالنةوةي ناوبذيوانةكاني ياريطا -

 
 1هەفتەى

1 

 


 يَينا(  17رونكزدنةوةي يَيناكاني دةصت ) -
 جؤرةكاني لَيداني فيكةي يةدوو ناوبذيواى -

 
 2هەفتەى

2 

 


 (  تؤث3رونكزدنةوةي بزطةي ) -
 رونكزدنةوةي تةواوكةري  يَيناكاني دةصت -

 
 3هەفتەى

3 
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 ( ناوبذيواى17وةي بزطةي )رونكزدنة -
 ( تؤمار و كاتطز18رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 
 4هەفتەى

4 

 


( كاتي ياري و يَيناكاني كؤتايي 6رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 يَيهاى بة ياري، كاتي دابزاو 
( تيث، ئاَلوطؤريين ياريكةرةكاى، 4رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 كةلوثةلةكاى

 
 5هەفتەى

5 

 


 ( طؤَلضي و ناوضةي طؤلضي 6 - 5طةي )رونكزدنةوةي بز -
 ( يةَلداني طؤلضي16رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 
 6هەفتەى 

6 

 
 

 تاقيكزدنةوةي ثزاكتيكي وةرسي يةكةم -
 تاقيكزدنةوةي تيؤري وةرسي يةكةم -

 
 7هەفتەى 

7 

 
 

( ياريكزدى بة تؤث وة ياري 7رونكزدنةوةي بزطةي ) -
 نَيطةتيظانة 

( تؤماركزدني طؤَل و 11 - 9رونكزدنةوةي بزطةي) -
 يةَلداني صةرةتا 

 
 8هەفتەى 

8 

 


 ( يةَلداني ال11رونكزدنةوةي بزطةي ) -
 ( يةَلداني ئاساد13رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 
 9هەفتەى 

9 

 


 (المةتزي7( يةَلداني)14رونكزدنةوةي بزطةي ) -
( ِرَيهنايية طصتيةكاى بؤ 15رونكزدنةوةي بزطةي ) -

 7ةَلداني )صةرةتا، ال ، طؤَلضي ، ئاساد ، جَيبةجَيكزدني ي
 مةتزي(

 
 11هەفتەى 

11 

  تاقيكزدنةوةي ثزاكتيكي وةرسي دووةم -
 تاقيكزدنةوةي تيؤري وةرسي دووةم -

 11  11 هەفتەى

  ( يةَلة و ِرةفتارةي ناوةرسشي8رونكزدنةوةي بزطةي ) -
 ( 8تةواوكةري بزطةي ) -

 12  12هەفتەى

  ( صشاكاى16ي )رونكزدنةوةي بزطة -
 (16تةواوكةري بزطةي ) -

 13  13هەفتەى
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 پًرتووکی کۆرس

Course Book 

 

  تاقيكزدنةوةي ثزاكتيكي كؤتايي -
 تةواوكةري تاقيكزدنةوةي ثزاكتيكي كؤتايي -

 14  14هەفتەى

  15  15هەفتەى 

بةندةي ياصاكاني تؤثي دةصت لةطةَل جؤرةكاني فيكةي ناوبذيوانةكاى وة ضؤنيةتي   18  . بابةتي ثزاكتيك :18 
كار يَيهاني يَيناكاني دةصت لة اليةى ناوبذيوانةكاى . وة ضؤنيةتي تؤماركزدني ئةنتَيكي ياري و ة ضؤنيةتي بة

تؤماركزدني طؤلةكاني يةر دوو تيث تؤماركزدني يةلةكاني ياريشاناى و كارطَيزي يةر دوو تي ثوة كارةكاني كاتطز 
 لة كاتي ياركزدى . 

 

 

 تاقيكزدنةوةكاى: . 19
 منزة ) تيؤري و ثزاكتيكي( 20نةوةي يةكةم تاقيكزد  -1

 منزة ) تيؤري و ثزاكتيكي( 20تاقيكزدنةوةي دووةم   -2

 تێبیىی تر. 20 

 

 ڵ                                                              ی ٌاوي وي پێداچوووً .21 
 


