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 پەرتووکی کۆرس
Course Book 

 رس ى كۆ ناو  .١ سەدەکانی ناوەڕاستفەلسەفەی 

  یستا ۆ مام ى ناو  .٢ رۆژگار سەعدی صابر
 پرس رەب

 کۆلێژ ش/ ە ب. 3 ئادابکۆلیژی  /ەفەلسەف
Rozhgar.saadi@gmail.com 
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 یەکە، سەرپەرشتی توێژینەوەی قوتابیان. ٦

  یەکەى خوێندن. ٥
بە سەعات لە  
 . هەفتەیەک 

  سەعاتی .  ٦ ت( سەعا١٢)
 کارکردن

 
 

 8،30 9،30 10،30 11،30 12،30 1،30  

        ەممەش

 ەلسەفەیف  ەممەك شەی
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

ەلسەفەی ف
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

    

سەرپەرشتیاری   ەممەدووش
 توێژینەوە

رىیارشتەپرەس سمیناری بەش
 ەوەینژێتو

ارىێرشتەپرەس
 ەوەنیژێتو

  

ارىیرشتەپرەس  ژێلۆارى كینسم   ەممەش ێس
 ەوەنیێژتو

  

 ەلسەفەیف  ەممەوارشچ
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

فەلسەفەی 
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

فەلسەفەی 
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

فەلسەفەی 
سەدەکانی 
 ناوەڕاست

  

 ىیارسەرپەرشت  شەممە  پێنج
 ەوەنیژێتو

ارىیرشتەرپەس
 ەوەنێژێتو

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rozhgar.saadi@gmail.com


Ministry of Higher Education and Scientific research                           

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

 . کۆدی کۆرس ٧ 
 رۆژگار سەعدی صابر  

 ١/٨/١٩٨3ك بوون / یداەى لڵسا

 زاندار ێخزانى /  ێبارى خ

  ٠٧٥٠٨٢٨٩٠٩٠ل / یباۆ ى مە مارژ

 Rozhgar.Saddi@gmail.comل / ێم ێئ

هەولێر، گەڕەکیی ڕۆشینریران، بەکیالۆرێۆس لە شاری شتووی یرۆژگار سەعدی صابر، دان

 ، ماوەی ٢٠١٧ساڵی  کۆمەڵناسی سیاسی، ماستەر لە ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ساڵی کۆمەڵناسی

 بەڕێیوبەرایەتی تۆمیاری سیەححەدین، زانکیۆی سیەرۆکایەتی لە  ساڵ خزمەتکردن دە( ١٠)

درێیییژەدان بە دوای بەدەسیییتاێنانی ماسیییتەر  قوتابییییان. کاروبیییاری بەڕێیییوەبردنی گشیییتی،

  انکییییۆی سییییەححەدین، بەشییییداری چەنییییدان خییییولیز کییییۆلیژی ئییییاداب، خزمەتکییییردن لە

 و کییۆمتیتەر ئینگلیییزی بەرزکییردنەوەی ئاسییتی زانسییتی و ئاسییتەکانی تییری وەک زمییانی

 -٧  -٨ڕێکەوتی  ( لەLCDLەر )بڕوانامەی خولی توانستی کۆمتیت  کردووە، بەدەستاێنانی

 لە وانەوتینەوە  ڕێگاکیانی بڕوانیامەی میتیۆدی زانکۆی سەححەدین، بەدەستاێنانی لە ٢٠١٣

ئاسیییییتی  ،زییییییی زانکیییییۆی سیییییەححەددین، بەدەسیییییتاێنانی بڕوانیییییامەی ئینگل ٢٠١٨ -3 -٢٦

 سیمیناری کیۆڕو  چەنیدان بەشداری ،زانکۆی سەالحەدین ٢٠١٩ -١٠ -٢4ئینتەرمیدیەت لە 

 .ئێستا مامۆستای یاریدەدەر لە بەشی فەلسەفەی کۆلیژی ئاداب زانستی،

. پرۆفایلی  ٨
 مامۆستا 

 
 
 
 
 

هزری کۆمەحیەتی و سیاسی ڕۆمییەکان، فەلسەکەی  ڕەواقییەکان و دەوڵەتی جیاانی، 
فەلسەفەی سنیکا، ئایینی مەسیحی و جیاانرینی یۆنامی ڕۆمی، هزری  شیشرۆن،  ارکس م

،  کۆمەحیەتی ئایینی مەسیحی، فەلسەفەی سانت ئاگۆستین، فەلسەفەی تۆماس ئەکویناس
سەرهەڵدانی فەلسەفەی سکوالستی، یۆهانس سکۆت ئێریوگینە، پیترۆس ئەبیالرد، سانت  

سەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەوڕوپادا، ئەنسلم، ڕێرازی التینی ئرن ڕوشد لە فەل 
فەلسەفەی بۆنافینتۆرای پاک، مایستەر ئیکاارت، یۆهانس دونز دابڕینی الهوت لە  

، ئیکۆالوس کوسانۆس کۆتایی سەدەکانی ناوەڕاست. فەلسەفە  

  یەکە  .٩
 ەکان ییسەرەک
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 ناوەرۆکی گشتی کۆرس:  -١٠
 خ بیهتر باییهییاز کە، فەلسیەفەشیی كانی بهخیهپیڕ بایه تیهبابه لیه كێكیهیه ،سەدەکانی ناوەڕاست یفهلسهتی فهبابه
 .فەلسیەفەی مەسییحی لە سیەدەکانی ناوەڕاسیت بەتیایرەت الهوتی دەدات، سەهەڵدانی ئاراستەی فەلسەفی نیالیه
لە  مانناوەڕاسییییتسییییەدەکانی  و سیاسییییییەکانی کییییۆمەحیەتى ڕووداوه فەلسییییەفەو  ییئاشیییینا دات لییییهوڵ دههییییه

سروشییییتی و  كییییانڕووداوه ڕوانینێكییییی گشییییتی لییییه وێ بییییهیییییهده بکییییات بییییۆ  چوارچێییییوەی ئییییایینی مەسیییییحی
ی ( ڕاڤیییهچۆنیییایەتیكی )هۆكیییارێكی رهژێر هۆكیییارێكی سیییهك بتیییوانێ لیییهیهشیییێوهبڕوانیییێ، به کۆمەحیەتییەکیییان

کیۆمەحیەتی و ی وت و ئاراسیتهڵسیوڕانی ڕهتی ههلێك بیۆ چۆنییهیاسیاگه كۆتاییشیدا بگاتیه كان بكات، لهڕووداوه
لە یەک  و وهكرێتیهكیورت نهكیات وا ده سەدەکانی ناوەڕاسیتی فهلسهڕوو. فهتان بخاتهوڵهو ده كۆمەڵگا سیاسی

 بتیوانێ گومیان بخاتیه ەخنەگیرانەڕقڵێكی ئیهبە ، بەڵکو گرنگی بە ڕوانگەی فەیلەسیوفان دادات ڕەهەندی فەلسەفی،
 .كان بكاتتهبۆ بابه وهخوێندنه وهقڵهمای لۆژیك و ئهر بنهسهله كان و جارێكی دیكهر ڕووداوهسه

 
 :ئامانجەکانی کۆرس -١١

، فهلسییهتی فهچییییه فەلسییەفە لە سییەدەکانی ناوەڕاسییت و مكی چییه ئاشییناكردنی قوتابیییان بییهئامییانج لەم کۆڕسییە  •
فەلسیییەفەی سیییەدەکانی ناوەڕاسیییت،  ئیییایین و  یەکان و یفهلسیییهفهڕێریییازە مكی ی چیییهدواتیییریا مانیییا و پێناسیییه

نیا ی مێیژوو، تیهوهبیه ییهفێرخوازانیدا بیوونی هه شیێك لیهینی بهزه له ی كهتاییهرهسه یشتنهو تێگهی ئهوهسڕینه
پێناو خۆیاندا ژییاون، ییا نیا لهته كه ركردهرۆك و سهڵێ سهنگێكی خوێناوی یا ژیانی كۆمهجه ڵهكۆمه له بریتییه

نی الییه خ بیهو باییه سود وەربگرینی مێژووی شارستانی ریشدا ئاراستهرامرهبه ی مرۆڤ، لهوتی سیاسییانهڕه
برێیتە ڕێنیشیاندەر  درێژایی مێیژوو ندنی هزری مرۆڤ بیهسهرهپه ، واتهلە سەردەمی ئێستا هزریی مرۆڤ بدرێت

سیتی بهمه ، بیهالهیوتیفەلسیەفەی رۆمیی و ی چوارچێیوه فی لهلسهفه -تێزێكی فیكری ڵهشكردنی كۆمهپێشكه بۆ 
 كارباێنێ.بە فەلسەفی دای وهكاتی توێژینهگری لهخنهو ڕه بنیادنان ی دواتر قوتابی بتوانێ هزری شیكاریوهئه
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 :ئەرکەکانی قوتابی -١٢
بوونی ئامیاده بیۆ نموونیه کهکۆرسیه ت بیهبارهسیه وهکاتیهرپرسیارێتی قوتابی خوێندکار ڕووندهمامۆستا به لێره

 کاندا، راپۆرت و ووتار نووسین... هتد. وهتاقیکردنه کاندا، لهوانه قوتابیان له
 . وامەردەب كىەێەو بەشێ كانەوان مەرجەسەلئامادە بێت ی قوتاب ەستێو پێ -١
 .ێۆ خ كانىەوونچۆ ب رو یب ىینربرەد ێارێگەل كىەكردار كىەێەو شێەب كانەوان ەل تشداربێەب قوتابى ەوستپێ -٢
 ئاسیتى كردنىیاریی د ۆ بی  ەنمانگیا ىەو ەكردنیتیاق و ەنرۆژا ىەو ەكردنێتیاق ۆ ب تبێ ەئاماد قوتابى رەسەل ەوستپێ -3

 .ەنح سا ششىۆ ك ىەنمر ىەو ەكردنۆ كزانستی و 
، یاخود سمینارێک پێشکەش بکات لە وانەکەیدا، بۆ ەو ەنێێژتو  ، یانرتۆ پاڕدا  ەڵسا  مەل قوتابى  رەسەل  ەوستپێ -4

 ىەو ەنێتیوێژ داوێی ەل ەونكچی  ى،یتیاۆ ك نیاغىۆ ق ۆ بی ئەوەی سود بە قوتابییەکانی تر بگات، هەمیا وەک ڕاهێنانێیک 
 .ترێنوسەد نو و رچەد
 
 :وهووتنه وانه اکانیڕێگ -١3
ی ستی، خته، تهتەختەی ڕەشرپۆینت،  داتاشۆ و پاوه :نووسێت، بۆ نموونهده وهووتنه ی وانهمامۆستا ڕێگه لێره

 هتد.پێشکەش بە قوتابیان دەکات ... لەگەڵ کتابی مەناەج ،سمارترۆرد
 :نگاندنڵسه سیستەمی هه  -١4

،  ی مانگانه وهتاقیکردنه نووسێت بۆ نموونه کان( ده زموونهئهکان یان وهنگاندن )تاقیکردنهڵسه مامۆستا جۆری هه 
بوونی نه یان ئاماده  ، یشن(، ڕاپۆرت نووسین، ووتار نووسیننتهگرانه )پریزه خنه ی ڕهوهکان، بیرکردنه کویزه

کات؟شده کان دابهبێت و مامۆستا چۆن نمرهرده سه ی له ند نمره چه  پۆلدا...هتد. ئامانه له قوتابیان  
: ەو ە خوار  ى ەرانەو پێ م ەئ رەس ە ل ە ستاو ەو  ستا ۆ مام اندنىگنەسەڵ دا ه ەت ەم بابەل  
.   ە رخانكراو ەت  ۆ ى بە( نمر  3٠كان ) ەزێو كو ەانگكانى مانەو ەكردنێتاق_ ١  
 .ەرخانكراو ەت ۆ ب ىەنمر( ٥) ەو ەنێێژرت و تو پۆ ارنى ێ_ نوس٢
  و ەب. ەرخانكراو ەت ۆ ب ىەنمر( ٥) ندنێخو   ىۆڵناو هەا ل یانیكى قوتابەبوونى كردارەاالكى و ئامادچ_ 3
   نمرەش تاقیکردنەوەی کۆتای ساڵ. ٦٠. ت ەردەچێد قوتابى ۆ ب ە نحسا  ششىۆ ك ىەنمر ( 4٠) ش ەاندنگنەلسەه

 :کانی فێربووننجامهرئهده -١٥
 : ڕوونی ئامانجهنووسێت. بۆ نموونهکانی فێربوون دهنجامهرئه، مامۆستا دهزۆر گرنگه یهم خانهی ئهوهپڕکردنه

و بیازاڕی  وهرهپێویسیتی ده بیه کهڕۆکی کۆرسیهگونجاندنی ناوه قوتابی( بۆ کهته)بابه کهکانی کۆرسههیکیرهسه
 .وهم کۆرسهی پێدانی ئهڕێگه بێت لهفێردهقوتابی چی نوێ  ،کار
 ەل مەحب ،ەو ەكیار بیازارى ەب یەیی ن پەیوەندی ەندەو ەئ كانیەیتۆڤایمر ەزانست ەب ەتەریتا ەمێئ ىەكەتەباب ىپێیەو ەب
 ەب ێبیی ەد ئاشیینا هییاەرو ەه بكییات، ەو ەنێژێتییو  و  ونچیی دواداەب نۆ چیی  کرێییتەردێف قوتییابى ەكورسیی  مەل كاتییدا مییانەه
، ، دواتیریا مانیا فهلسهتی فهو چییه فهلسهمكی فهچه ئاشناكردنی قوتابیان به، سەدەکانی ناوەڕاستى ەفەلسەف
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 لییه ی كییهتاییهرهسییه یشییتنهو تێگهی ئییهوهكانی و سییڕینهنییدهههو ڕه کییۆمەحیەتى یفهلسییهمكی فهی چییهو پێناسییه
 ڵیهشكردنی كۆمهپێشكه ەدرێژایی مێژوو و ندنی هزری مرۆڤ بهسهرهپه، یهبوونی هه قوتابیان شێك لهینی بهزه

ابی بتوانێ هیزری شییكاری و ی دواتر قوتوهستی ئهبهمه ، بهفەلسەفەی چوارچێوه فی لهلسهفه -تێزێكی فیكری
 كارباێنێ.بە فەلسەفەى کۆمەحیەتى دای وهكاتی توێژینهگری لهخنهڕه
 
 

 : لیستی سەرچاوە  -١٦
 . ەکانیسەرچاوە بنەڕەتی •
 . سەرچاوەی سوودبەخا •
 . گۆڤار و )ئینتەرنێت( •

 : کتابەکان 
 . ز ید عزی.د.عردالحمپ  ،ئەوڕوپافەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە  -١
 ، ڕێروار سیوەیلی.  مێژووی هزری کۆمەاڵیەتی -٢
 . نوزاد جمال  ، تىیەحەمۆ ى كەفەلسەكانى فەتەباب -3
 . ز ێد عزی.د.عردالحمپ  ،ە فەلسەكانى فەییتەرەنب -4
 کێشەی بوون لە مێژووی فەلسەفەدا، د. محەمەد کەمال.  -٥
 . فوئاد سدیق ،پیا فەلسەفە تا مردنى نیچە  ، فەلسەفە -٦
 المسيحيية في عصر الوسط، القديس أوغستين، المعلم، د. حسن حنف. لسفة ف نصوص من ال -٧
 فلسفة العصور الوصطي، عردالرحمان بدوي.  -٨

 . بابەتەکان ١٧ ناوی مامۆستای وانەبێژ  تێرینی
 

 
 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان 

 رۆژگار سەعدی صابر
 کاتژمێر ١٢
١١/١٠/٢٠١٩ 

هزری کۆمەحیەتی ڕۆمییەکیان، خێیزان 
خواوەنییییدەکانی، ڤێسییییا، الرییەکییییان، و 

 پیناتەکان، پێگەی ئافرەتان.
 

حەفتەی  
 یەکەم
 

تشرين االول  
فەلسەفەی مارکۆس شیشرۆن، یاسای   (١٠أكتوبر) -٢٠٢٠

سروشییتی، یەکسییانی سروشییتی، ژن و 
ژنخیییییییوازی، منیییییییداڵ دروسیییییییتکردن، 

 دروستکردنی بنەماڵە.
 

حەفتەی  
 دووەم
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سیەردەمی ئیاڵتونی، فەلسەفەی سینیکا،  
 فێربوونی فەزیلەت.

حەفتەی  
 سێیەم 

هیییییییییزری کیییییییییۆمەحیەتی لە ئیییییییییایینی  
مەسیحیدا، ئیایینی مەسییحی و جیایانی 

  .یۆنامی ڕۆمی

حەفتەی  
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ  
 رۆژگار سەعدی صابر 

 کاتژمێر ١٢
١١/١١/٢٠١٩ 

 

مییییییییرۆڤ، گەشییییییییرینی بەرامییییییییرەر بە 
گوناهرییییاری مییییرۆڤ، نەمییییری رو  و 

 هەستانەوەی ج

حەفتەی  
 یەکەم
 

ن الثاني  تشري
 (١١نوفمرر) -٢٠٢٠
 

 

، ژیییان و فەلسییەفەی سییانت ئاگۆسییتین 
بەسییییەرهاتی، هییییزری کییییۆمەحیەتی و 

 سیاسی ئاگۆستین، 

حەفتەی  
 دووەم

شییییییییییاری ڕەب و خییییییییییاکە شییییییییییار،  
خۆشەویسییییییتی خییییییود تییییییا ئاسییییییتی 

ڕەب، سیسییییییییتەمی ڕقلێرییییییییوونەوە لە 
 کۆیالیەتی.

حەفتەی  
 سێیەم 

فەلسیەفەی تۆمیاس ئەکوینیاس، یاسیای  
هەمیشەیی، یاسیای سروشیتی، یاسیای 

 مرۆیی. 

حەفتەی  
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ  
 رۆژگار سەعدی صابر 

 کاتژمێر ٦
١١/١٢/٢٠١٩ 
 

یاسییییییای ڕەبییییییانی، کتێرییییییی پیییییییرۆز، 
حەفتەی   ڕێکخستنی کۆمەحیەتی، ئافرەت.

 یەکەم
كانون األول 

٢٠٢٠-
 ( ١٢ديسمرر)
 

کیییۆیالیەتی و خاوەنیییداریەتی تیییایرەت،  
نەریییت پەرسییتی ئییابووری و تییرس لە 

 نوێخوازی.

حەفتەی  
 دووەم

ڕەب، دیتنییی ڕەب و کییات، دووڕەنگییی  
 نەفس و لەش، دەوڵەت و ئەرکەکانی.

حەفتەی  
 سێیەم 
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سیییەرهەڵدانی فەلسیییەفەی سکوالسیییتی،  
 سەرەتایی سکوالستی، بۆئیتێۆس.

 
 
 

حەفتەی  
 چوارەم 
 
 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 رۆژگار سەعدی صابر

 کاتژمێر ٦
١١/١/٢٠٢٠ 

یۆهانت سیکۆس ئێرییوگینە، سروشیت، 
حەفتەی   زانیین و بڕوا، لەش و دەروون.

 یەکەم

 
-٢٠٢٠الثانيكانون 

 (١يناير)
پیتییرۆس ئەبیییالرد، ڕێرییازی فەلسییەفەی  

 خۆیەتی، فەلسەفەی زانکۆکان.
حەفتەی  
 دووەم

فەلسیییەفەی ئەبییییالرد، لۆجییییک، کێشیییە  
 هەمەکییەکان.

حەفتەی  
 سێیەم 

حەفتەی   کێشەی ئاکار، الهوت. 
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 رۆژگار سەعدی صابر

 کاتژمێر ٦
١١/٢/٢٠٢٠ 

سیییانت ئەنسیییلم، بەڵیییگەی ئۆنتۆلیییۆژی، 
 مەنتق.

حەفتەی  
 یەکەم

 -٢٠٢٠شیییییریاطی 
 (٢فرراير)

حەفتەی   ڕەب، ئۆنتۆلۆجی، بەڵگەی جیاان. 
 دووەم

ڕێرییییییازی التینییییییی ئیییییییرن ڕوشیییییید لە  
فەلسیییەفەی سیییەدەکانی ناوەڕاسیییت لە 

 شارترس.ئەوڕوپا، بزووتنەوەی 

حەفتەی  
 سێیەم 

ئەلرێرتۆسۆ مانگۆس، سیگەر برابیانتی،  
 ڕۆجەر بیکۆن. 

حەفتەی  
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 رۆژگار سەعدی صابر

 کاتژمێر ٦
١١/3/٢٠٢٠ 

فەلسییییییییەفەی بۆنییییییییافینتۆرای پییییییییاک، 
حەفتەی   میتافیزیک، بەڵگەی بوونی ڕەب.

  -٢٠٢٠آذار  یەکەم
 ( 3مارس)

حەفتەی   گرنگترین بەڵگە، ئەنجام. 
 دووەم
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پڕۆسەی زانیین، میتافیزیک، بەڵگەکانی  
 بوونی ڕەب.

حەفتەی  
 سێیەم 

بەڵییگەی بییزوتنەوە، هۆکییاری کییارگەر،  
 شیاوەکی و ناچاری.

حەفتەی  
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 رۆژگار سەعدی صابر

 کاتژمێر ٦
١١/4/٢٠٢٠ 

مییرۆڤ و نەفییس، خەسییڵەتەکانی ڕەب، 
 خواست و ئازادی ژیر.

 

حەفتەی  
 یەکەم

-٢٠٢٠نيسیییییان 
 (4ابريل)

مایستەر ئیکاارت، پێشەنگی  
 سۆفینیزمی ئەڵمان، ڕەب و جیاان. 

حەفتەی  
 دووەم

حەفتەی   گیان و دەروون، ڕایمۆن لول،   
 سێیەم 

دابڕینی الهوت لە  یوهانس دونز و  
 فەلسەفە، زانین و بڕوا. 

حەفتەی  
 چوارەم 

 مانگ  حەفتە وانە  یەکەکان ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر  4-3وەک: 
١١/٥/٢٠٢٠ 

ولیەم ئۆکامی، زانستی هەستەکی،  
حەفتەی   ڕەب و بەڵگەکان. 

 یەکەم

-٢٠٢٠آيییییییار 
 (٥مايو)

کۆتایی نیکۆالوس کوسانوس،  
 سەدەکانی ناوەڕاست. 

حەفتەی  
 دووەم

بنەما بنەڕەتییەکانی هزر، ڕەب جیاان   
 گەردوون.

حەفتەی  
 سێیەم 

حەفتەی   کۆتایی هاتنی سەدەکانی ناوەڕست.  
 چوارەم 

 بابەتی پراکتیک )ئەگەر هەبێت( -١٨ 
لێییییرە مامۆسییییتای وانەبێییییژ ناونیشییییانی هەمییییوو ئەو بییییابەتە پراکتیکییییانە  

دەنووسیییێت کە بەنییییازە بیڵێیییتەوە لە تێیییرمەکە. هەروەهیییا کیییورتەیەک لە 
 ئامانجی هەر یەک لە بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت. 

ەندێ ه محوانەكان لە بەشەكەى ئێمە  زارەكێن و وانەى پراكتێكى كەمە بە
شییوێنانە م لە ێکاسییتەوخۆ سییەردانى بەشیی ڕسییت بكییات و یەر پێو جییار ئەگ

 وەستن بە بابەتەكە.یدەكرێت كە پە
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   :تاقیکردنەوەکان -١٩
وون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان  ڕتاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک   لەم جۆرە. دارشتن:  ١

 . وەحمی نموونەییانلەگەڵ   چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستتێدەکات.
 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت 

 بكە؟  سەدەکانی ناوەڕاسترنگى فەلسەفەى گباس لە چەمكى فەلسەفە و  -
ئاست دابەش    مى لەسەر دوو یزەكردن و لە بوارى خوێندنى ئەكادیفەلسەفە لە بوارى پراكت -

 باسیان بکە.  دەبێت؟
 ناوەڕاست ڕوون بکەوە. هزری کۆمەحیەتی ڕۆمییەکان لە سەدەکانی  -
 . ڕوانگەی فەیلەسوفان بۆ کۆیالیەتی لە سەدەکانی ناوەڕاست چۆن بووە -
 . ەكێكێان بكەیباسى و مێرە بژ الهوتیفەلسەفەى  قۆناغەکانی  -
 . بەكارێ دەهێنن سەدەکانی ناوەڕاستن كە فەلسەفەى  یچ م ئاراستەیە ئە -
 .تی چۆن بوو مارکۆس شیشرۆن بۆ یاسای سروشتی و یەکسانی سروشنى یتێروان -
 . دیدی سنیکا بۆمرۆڤ و کۆمەڵگا چۆن هەڵدەسەنگێت -
 . هزری کۆمەحیەتی و سیاسی ئاگۆستین بکە باسى   -
 . فەلسەفەی تۆماس چۆن دەوڵەت و ئەرکەکانی دەستنیشان دەکرد -
 ڕێرازی التینی ئیرن ڕوشد لە فەلسەفەی سەدەکانی ناوەڕاست لە ئەوڕوپا باس بکە.  -
 کوسانوس، کۆتایی سەدەکانی ناوەڕاست ڕوون بکەوە. ڕوانگەی نیکۆالوس  -

 پرسیاری ڕاست، یان چەوت دانەنرێت.  باشترە ئەم جۆرە تاقیکردنەوەیە:  است وچەوت ڕ .  ٢
زۆر گرنگى   یە ، هەر بۆ ییەزۆر گونجاو ن مرۆڤایەتییەکاناست و چەوت بۆ بوارى زانستە  ڕارى یدا پرسیاستڕلە 

 ن.یارانە نادە یبەو جۆرە پرس
ستەیەک وپاشان  ڕلەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت لە ژێر . بژاردەی زۆر:  3

  بکرێت.  نموونە دەبێت دەستەبەر است هەڵدەبژێرێت. ڕقوتابیان دەستەواژەی 
                                                               : ڵ ی هاوه وه پێداچوونه   -٢٠
  کهکانی کۆرسه تهڕۆکی بابهیر بکرێت و ناوه سه  وهکادیمیهڵێکی ئهن هاوه الیه بێت لهده  بووکه م کۆرس ئه
بکات.  رسه که و واژووی له ڕۆکی کۆرسهر شیاوی ناوه سه ک بنووسێت له یهند ووشهه چ  ،ند بکاتسه په  

  بێت. متر نه که پ.ی.  ی زانستی له بیت پله و ده  کهر کۆرسه سهبێت له زانیاری هه  که یه سهو که ڵ ئههاوه 
 

 


