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 ەكانی: زانستە سیاسیشەب

 ەكانییاساو زانستە سیاسی :ۆلێژك

 هەولێر -ینددسەالحە :ۆزانك

 راگەیاندن ورای گشتی :تەباب

 چوارەم: قۆناغی پەرتووکی کۆرس

 ر "مامۆستای یاریدەدەر"(ماستە) شاخوان محمد صالحم. : ستاى مامۆناو

 1029 - 1028 ساڵى خوێندن:
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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 :رسى كۆ. ناو2 راگەٌاندن ورای گشتی

 :پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .1 شاخوان محمد صالحم. 

 :کۆلێژش/ ە. ب3 ەكانٌەكان/ كۆلێژی ٌاساو زانستە سٌاسٌٌزانستە سٌاسٌ

 shakhawan.salih@su.edu.krd :ئٌمێل

 05504666686ژمارەی موباٌل:      
 :پەیوەندی. 4

 لە هەفتەٌەكدا، بۆ هەر گروپێك. "سەعات" ( كاژێر2) دوو
( سەعاتبە ) یەکەى خوێندن. 5

 :لە هەفتەیەک

 :ژمارەی کارکردن. 6 لە هەفتەٌەكدا، بۆ هەر گروپێك. "سەعات"( كاژێر2) دوو

 :کۆدی کۆرس. 7 --------

 شاخوان محمد صالحناو:  -

 .كركوك -قادركرم  88/3/8768ون: مێژوو وشوێنی لەداٌك بو -

ەكانی ٌانستە سٌاسٌزو مامۆستای ٌارٌدەدەر لە كۆلێژی ٌاسا -

 هەولێر. -ٌنزانكۆی سەالحەد

بواری  سٌاسٌٌەكان )ماجستێر( لە زانستەی بڕاوانامەی هەڵگر -

لە كۆلێژی ٌاساو زانستە سٌاسٌٌەكانی پەٌوەندٌٌە نێودەوڵەتٌەكان 

، ناونٌشانی تێزی 2082، ساڵی هەولێر -زانكۆی سەالحەدٌن

 "  2080 - 2002السٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه العراق )ماجستێر 

 .التطورات والمشكالت"

 زانستە رامٌارٌٌەکان.ٌارٌدەدەری راگری کۆلێژی  -

 لێكۆڵەری سٌاسی لە كۆمەڵەی زانستە سٌاسٌەكانی كوردستان -

 (K P S A.) 

-و ستراتٌژی زانكۆی سەالحەدٌن  توێژەر لە سەنتەری سٌاسی -

 (.C P S S) هەولێر

بەرێوبەری کارگێری وداراٌی رێکخراوی حوکمڕانی باش لە  -

 پێناو گەشەپێدان.

 کۆردستان.ئەندام لە ٌەکێتی مامۆستاٌانی  -

 :پرۆفایەلی مامۆستا. 8
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 بەرهەم وباڵوكراوەكانی: -

خاوەنی چەندٌن بابەتی شٌكاری وبابەتی ڕۆژنامەوانی لە  -

 لە چاوپێكەوتن چەندٌن وە، ڕۆژنامە وگۆڤار وپێگە ئەلٌكترۆنٌەكان

 .ئاسمانٌەكان وكەنالە تلفزٌون

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 20

 لەم خااڵنەی الی خوارەوەٌە:گرٌنگی وئامانجەكانی ئەم كۆرسە 

ئەم كۆرس بووكە هەوڵدەدات تٌشك بخاتە سەر بابەتی راگەٌاندن وڕای گشتی وهۆكاری  -8

گەشەسەندن وپەرەسەندی بەشێوەٌەكی بەرباڵو وفراوان، هەروەها تێگەٌشتنێكی سەردەمٌانە سەبارەت بە 

 ن بەشی زانستە سٌاسٌەكانەوە.مانا وچەمكی راگەٌاندن وڕای گشتی و گرنگی وباٌەخپێدانی لە الٌە

هۆكارێكە بۆ ئاشناكردنی قوتابٌان بە بابەتی راگەٌاندن وڕای گشتی كەپێوٌستە قوتابی بەشی زانستە  -2

سٌاسٌەكان شارەزای هەبێت لەسەرٌان، هەروەها ئاماژە كردن بەو هۆكارانەی )ناوخۆی ودەرەكی( كە 

 ان بە شێوەٌەكی بەرفراوان.رۆڵٌان بٌنٌوە ودەبٌنن لە سەرخستن وباڵوبوونەوەٌ

بابەتی راگەٌاندن وڕای گشتی بەشێوەٌەكی فراوان تەشەنەی كردوەو كارٌگەری بەرچاوی بٌنٌوەو  -

هەٌە بەسەر هەموو جومگەكانی ژٌانی رۆژانەماندا، بۆٌە پێوٌستە قوتابی شارەزاٌەكی زانستی وباشی 

ئەزمونە سەركەوتووەكان ببٌنێت وەهەروەها توانای هەبێت لەسەر ئەم بابەتە بتوانێت جٌاوازی سوود لە 

دٌارٌكردنی ئەو هۆكار وپاڵنەرانە بێت كە فاكتەری پێشكەوتن وپاشكەوتنی راگەٌاندن وڕای گشتی بوون لە 

 هەرێمی كوردستان.

 

 :ئامانجەکانی کۆرس. 22

گشتی دا دەخوێندرێت لەم ساڵی خوێندندا چەندٌن بابەتی گرنگ لە چوارچێوەی وانەی راگەٌاندن ورای 

كە باس لە باٌەخ وگرنگی راگەٌاندن ورای گشتی دەكات بە شێوازێكی زانستی وئەكادٌمی، لەسەر 

سەرەتای سەرهەڵدانی وچۆنٌەتی پەرەسەندی وپاشان دراسەكردن وخوێندنەوەٌەكی بابەتٌانە بۆ راگەٌاندن 

دٌارٌكردنی رۆڵی لەسەر ئاستی ورای گشتی لەسەر ئاستی جٌهانی ونێودەوڵەتی وهەرٌمی بەتاٌبەتی 

 ناوخۆی هەرێمی كوردستان، وەئاماژە بە گرنگترٌن هۆكار وكارٌگەرٌەكانٌان.

 

 :ئەرکەکانی قوتابی. 21

و خوێندکار دٌارٌبكەٌن، كە خۆی دەبٌنێتەوە  رپرسٌارێتی قوتابی ئێمە وەك مامۆستای وانە هەوڵمانداوە بە

و خوێندنەوە بۆ  و كورتكردنەوە و ڕاپۆرت کان وه و تاقٌکردنە لە پۆل و خوێندكاران بوونی قوتابٌان لە "ئاماده

 ... هتد. زانستى ونوٌە كانپەرتوكێكی 
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  :وه ووتنە   ی وانە ڕێگە. 23

و هەر ڕێگاٌەكی   و پەرتوك  ی سپی ختە و تە  رپۆٌنت پاوهو  ئێمە وەك مامۆستای وانە سود لە داتاشۆ

 وه. ووتنە   وانە دٌكەی گونجاو وەردەگرٌن بۆ

 :نگاندن ڵسە هە سیستەمی. 24

 :و خوێندكاران دەكەٌن نگاندن بۆ قوتابٌان ڵسە وەك مامۆستای وانە بەم جۆرەی الی خوارەوە هە

 .ی مانگانە وه لە ڕێگای تاقٌکردنە .1

 .کان کوٌزه ڕێگایلە  .2

 .گفتوگۆی ناو پۆللە ڕێگای  .3

 .و وتار نووسٌن  ڕاپۆرتلە ڕێگای  .4

 .پۆلدا  و نەبوونی لە بوون  ئامادهڕێژەی لە ڕێگای  .5

لە ڕێگای گفتوگۆكردن لە سە ر تازه ترٌن رووداو بابە تە ناوخؤى ونٌوده ولەتٌە كان وده رخستنى  .6

 رؤلى راگە ٌاندنە كان وراى گشتى .

نمرە،  85بۆ نموونە تاقٌكرنەوەی مانگانە  ،هەرجۆرە هەڵسەنگاندنێك نمرەی تاٌبەتی خۆی لەسەرە

 .... هتد.و نمرە  4نمرە، ئامادەبوون  3رە، گفتوگۆ و چاالكی ناو پۆل نم 2كوٌزەكان 

 :کانی فێربوون نجامە ەئر ده. 25

قۆناغی و خوێندكارانى  و هاوكارٌكردنی قوتابٌان ئامانجی ڕوونی ئەم بابەتە برٌتٌٌە لە ٌارمەتٌدان

هەبێت  باشٌانو ڕۆشنبٌرٌەكی  و بٌروبۆچون ەكان بۆ ئەوەی تێڕوانٌنٌمی بەشی زانستە سٌاسٌچوارە

، هەروەها قوتابٌانی ئەم قۆناغە پێوٌستٌٌەكی زۆرٌان بەخوێندنی ئەم راگەٌاندن وراى گشتىسەبارەت بە 

و ئەكادٌمی دٌاری بكەن،  بابەتە هەٌە بۆئەوەی بتوانن چوارچێوەی پسپۆری خۆٌان بەشێوەٌەكی زانستی

ل وهە دەكات  پێشكەوتنیچۆنٌەتی باس لە راگەٌاندن وراى گشتى  باشی ئەم بابەتە بە شێوەٌەكی لەبەرئەوە

 ێلێت وببنە كەسێكى لێوەشاوە وبەتوانا لە بوارەكەٌاندا.ەدات ترس وشەرمى قوتابٌان نەهد

و  كارشنبٌر پێدەگەٌنٌن بۆ نێو بازاری رۆو  و خوێندكارێكی هۆشٌار وە لە رێگەی ئەم بابەتەوە قوتابی

 .دامەزراوە فەرمٌەكانی حكومەت

 :ئەو خااڵنەی كە دەبێت خوێندكار فێرٌان ببێت لە كۆتای ئەم كۆرسەدا وە دٌارترٌن

 ".راگەٌاندن وراى گشتى چوارچێوەی تٌۆری چەمكەكان "چەمكی  .1

 .راگەٌاندن وراى گشتىغەكانى قۆنا .2

 .ئەرك ورۆڵى راگەٌاندن وراى گشتى  .3

 .گەرى راگەٌاندن وراى گشتى لە هەرێمى كوردستان كارٌ .4

 .راگەٌاندن وراى گشتى كۆمەڵگاى هاوچەرخ .5
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 :لیستی سەرچاوە. 26

 :سەرچاوە بنەڕەتیەکان -

د. سناء محمد الجبور، اإلعالم والرأي العام العربً والعالمً، دار االسامة للنشر والتوزٌع، عمان،  -1

2080  . 

د. هانً الرضا و د. رامز عمار، الرأي العام واالعالم والدعاٌة، المؤسسة الجامعٌة للدراسات  -2

 .  8776والنشر والتوزٌع، بٌروت، 

 .2088بسام عبدالرحمن المشاقبة، نظرٌات اإلعالم، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان،  -3

 . 2002ر والتوزٌع، عمان، د. مؤٌد عبدالجبار الحدٌثً، العولمة اإلعالمٌة، األهلٌة للنش -4

 .8772د. حمٌده سمٌسم، نظرٌة الرأي العام، دار الشؤون الثقافٌة العامة، بغداد،  -5

عادل شاسواری، ئەركەكانی راگەٌاندن بەكۆمەاڵٌەتٌبوون وەك ئەركێك، ناوەندی چوار چرا،  -6

 .2083هەولێر، 

سەنگەر حاجی، چاپخانەی خانی ، ملڤٌن ل. دٌفلٌر وئەوانی دٌكە، تٌۆرەكانی راگەٌاندن، و: د.  -7

 .2082دهوك، 

 .2085وكارٌگەرٌٌەكانی، چاپخانەی كوردستان، سلٌمانی،   هەردەوان مەحمود، مٌدٌای نوێ -8

 

 سەرچاوەی سوودبەخش: -

پەٌمانگەی بانكی نێودەوڵەتی، مافی گەٌاندنی مٌدٌا جەماوەرٌەكان وگەشەسەندنی ئابووری، و:  -8

 عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە.

تطبٌقات(، دار المناهج للنشر  -نظرٌات  –نبٌهة صالح السامرائً، علم النفس اإلعالمً )مفاهٌم د.  -2

 .2005والتوزٌع، عمان، 

( ساڵی سێهەم، وەرزە گۆڤارێكی وەرگێرانی فٌكری وكلتورٌٌە، بەهاری 5گۆڤاری هەنگاو، ژمارە ) -3

2004 . 

رٌی رۆژانە وراگەٌاندن، و: هاوژٌن سامی ژوبٌان، دەروازەٌەكی تٌوری وپراكتٌكی بۆ رۆژنامەگە -4

 .2007عومەر، چاپخانەی خانی، دهوك، 

 .2083كەنعان بەهادٌن، مٌدٌاكراتی، چاپخانەی رۆژهەاڵت، هەولێر،  -5

حەبٌب كەركووكی، پێشەكٌٌەك بۆ زانستی راگەٌاندن، و: رابەر رەشٌد، چاپخانەی خانی، دهوك،  -6

2006. 

شتی و راگەٌاندن وبانگەشەكردن، و: ئەحمەد سەالم، د. هانی ئەلرەزا ود. رامز عەممار، رای گ -5

 خانەی وەرگێڕان، ساڵ نٌە.
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ناوی مامۆستای 

 وانەبێژ
 :بابەتەکان .27

 

 شاخوان محمد صالحم. 

 کاتژمێر 2

2/80/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

کاتژمێر  2

7/80/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

86/80/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

کاتژمێر  2

23/80/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

30/80/2086 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

6/88/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

83/88/2086 

 

 :وانەی ٌەكەم

 .و گەشەسەندنی، وە پێگەكەی و ماهٌەتەكەی، ڕۆڵی، پێشكەوتن ڕاگەٌاندن

 

 

 :وانەی دووەم

 .و زاراوە لێكچووەكانی و چەمك ڕاگەٌاندن

 

 

 :وانەی سێٌەم

پروپاگەندە، مێژووی، وە رۆل وپێناسەی پروپاگەندە، جٌاوازی و هاوبەشی 

 .لەگەڵ ڕاگەٌاندن

 

 :وانەی چوارەم

 .و پڕوپاگەندە ڕٌكالم، جٌاوازی و هاوبەشی لەگەڵ ڕاگەٌاندن

 

 

 :وانەی پێنچەم

 مێژووی ڕاگەٌاندن

 

 

  :وانەی شەشەم

 .و ڕۆڵەكانی ڕاگەٌاندن ئەرك

 

 :وانەی حەوتەم

 .ئامرازەكانی ڕاگەٌاندن
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 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

25/88/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

4/82/2086 

 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

88/82/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

86/82/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

6/8/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

85/8/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

22/8/2087 

 

 :وانەی هەشتەم

 (تٌۆرەكانی ڕاگەٌاندن. )تٌۆری دەسەاڵت، تٌۆری ئازادی

 

 

 :وانەی نۆٌەم

تٌۆری بەرپرسٌارێتی كۆمەاڵٌەتی و تٌۆری سۆشٌالستی، تٌۆری 

 شۆڕشگێڕی

 

 :وانەی دەٌەم

 .و تٌۆری بەشداری دٌموكراسی تٌۆری گەشەپێدان

 

 

 :وانەی ٌازدەٌەم

ڕاگەٌاندنی نێودەوڵەتی هاوچەرخ، تٌۆری بەرپرسٌارێتی مٌدٌای تٌۆری 

 )ڕاگەٌاندنی( جٌهانی

 

 :وانەی دوانزەٌەم

كارٌگەرٌەكانی شۆرشی پەٌوەندٌەكان لە دروست بوونی جٌهانگٌری 

 راگەٌاندن

 

 :وانەی سٌازدەٌەم

 (جٌهانگٌری راگەٌاندن )رووبەرووبونەوەی تەكنەلۆژی

 

 

 :وانەی چواردەٌەم

  جٌهانگٌری راگەٌاندن و وەزٌفەی پەٌوەندٌٌە نێو دەوڵەتٌەكان
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 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

27/8/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

5/2/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

82/2/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

87/2/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

26/2/2087 

 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

26/3/2086 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

2/4/2087 

 

 :وانەی پانزەٌەم

 .هەرێمی كوردستان و جٌهانگٌری راگەٌاندن

 

 

 :وانەی شانزەٌەم

 (ڕای گشتی وئٌشكالٌەتی )زاراوەو وچەمك پێناسەی

 

 

 :وانەی حەڤدەٌەم

 و تاٌبەتمەندٌەكانی ڕای گشتی سروشتی

 

 

 :وانەی هەژدەٌەم

 جۆرەكانی ڕای گشتی

 

 

 :وانەی نۆزدەٌەم

 (فاكتەرەكانی پێكهێنانی ڕای گشتی )ژٌنگەی سروشتی، داب ونەرٌت، ئاٌن

 

 

 :وانەی بٌستەم

فاكتەرەكانی پێكهێنانی ڕای گشتی )بارودۆخی سٌاسی وئابووری، 

تاقٌكردنەوە ورووداوە گرنگەكان،  پێشەواو سەركردەكان، بارودۆخی 

 (.نێودەوڵەتی

 

 

 :و ٌەكەم بٌستوانەی 

 (.رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی )رێگای راپرسی
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 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

7/4/2087 

 

 شاخوان محمد صالح م.

 کاتژمێر 2

86/4/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

23/4/2087 

 

 م. شاخوان محمد صالح

 کاتژمێر 2

84/5/2087 

 :و دووەم وانەی بٌست

 (.رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی )رێگای مەسح

 

 

 :و سێ ٌەم وانەی بٌست

رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی )رێگای رێگای شٌكردنەوەی 

 (ناوەرۆك

 

 

 :و چوارەم وانەی بٌست

 .تاٌبەتمەندٌەكانی كۆمەڵگای هاوچەرخو  ڕای گشتی

 

 :و پێنچەم وانەی بٌست

 و ڕای گشتی. هەرێمی كوردستان

 :. بابەتی پراکتیک28

 و خوێندكاران دەبٌنێتەوە. بابەتە پراكتٌكٌەكانی كۆرسەكەمان خۆی لە گفگتوگۆ و سٌمٌناری قوتابی

 :تاقیکردنەوەکان. 29

 

 .بەكورتی؟ بكە شرۆڤەی ٌەكۆمەاڵٌەتٌ پێگەٌاندنی راگەٌاندن ئەركەكانی لە ٌەكێك: رسٌارپ

 بۆ لەنەوەٌەكەوە كۆمەاڵٌەتی پاشماوەی گواستنەوەی بە پەٌوەستە ڕاگەٌاندن ئەركەی ئەم: وەاڵم

 فٌركاری دامەزراوە سەر بۆ هەٌە كارٌگەری ڕاگەٌاندن كە نٌٌە لەوەدا گومانٌش وەهٌچ تر، نەوەٌەكی

 چٌن هەموو بەسەر دٌارٌكراو رۆشنبٌرٌٌەكی لەكاتێكدا وكۆمەاڵٌەتٌٌەكان، ورۆشنبٌری وپەروەردەٌی

 كۆمەاڵٌەتی وبوارە كەلەپور زٌندووكردنەوەی هۆی دەبێتە وئەوٌش دەكات پەخش كۆمەڵگادا وتوێژەكانی

 :ڕاگەٌاندنەوە هۆكارەكانی بەهۆی ئەمەش. نەوەكان بەدرێژای

 زانٌارٌٌە ئەو ورێكخستنی گونجاندن بۆ وكاركردن بەجۆرەكانٌٌەوە زانٌن ئەوپەڕی بەدٌهێنانی - أ

 .تێبگات لێی كۆمەڵگا كە بەشێوازێك وشٌكردنەوەی

 ورۆشنبٌری شارستانێتی لە كردن وگوزارشت وكۆمەاڵٌەتٌٌەكان رۆشبٌری چاالكٌٌە پەرەپێدانی - ب
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 .كۆمەڵگا

 ئەركی)) بە دەكەن ناوزەند ئەركە ئەم پسپۆران لە كۆمەڵێك كەوا پێكردنە ئاماژە جێگەی ئەوەی

 گواستنەوەی راگەٌاندن ئەركی لەوەی جگە لەمەش مەبەست(( كولتورەكان وهاوچەرخكردنی پێشخستن

 وتەكنەلۆژٌای زانٌارٌٌەكان شۆڕشی كاتدا لەهەمان دٌكەٌە نەوەٌەكی بۆ لەنەوەٌەكەوە كلتورەكانە

 بەجٌهانی لە وجۆرێك باڵوبكاتەوەو پەخش دونٌادا لەسەرئاستی لۆكاڵٌانە كلتورە ئەو  دەتوانێ پێشكەوتوو

 . بٌانگونجێنێ وزەمانەدا باردۆخ ئەو وەلەگەل  ببەخشێ  پێ بوونٌان

 

 چٌە؟ كۆمەاڵتی بەرپرسٌارێتی وتٌۆری ئازادی تٌۆری نێوان جٌاوازٌەكانی دٌارترٌن: رسٌارپ

 :وەاڵم

 سٌفاتەكان سەر خستە تٌشكی رەها ئازادی تٌۆری:  مرۆڤاٌەتی سروشتی بۆ تێگەٌشتنٌان الٌەنی لە. 8

 پێوەی، گرتن ودەست راستی بەدەستهێنانی بۆ ەتێكۆشانی هەوڵ وەلەسەر  وئەخالقٌە عەقالنی كە ئٌنسان

 ئەمەلی ئەوا( وخراپە چاكە) وباوەڕٌان بۆچوون بٌرو لە گوزارشت هەمووان كەوا بەوەی ئەمەش

 بەلێپرسراوٌەتٌە ناشرەكان بەبٌرهێنانەوەی ناكات پێوٌست بۆٌە هەر دەبێت، بوونی راستی دۆزٌنەوەی

 ونٌوانی نٌوانٌان لە رێگر ئەبێتە پٌشەٌٌان وكەرامەتی ئەخالق بەها بە باوەڕٌان چونكە گشتٌەكانٌان

 دەكەن كەشف ودرۆكانٌان وفٌڵ هەڵە دٌكە ئەوانی ئەوا بكەن هەڵە كەمٌنەٌەكٌش گەر تەنانەت هەڵەكردن،

 بەرپرسٌارێت تٌۆری كاتدا لەهەمان دەبات، بەرێوەی(كۆمەڵ) ولۆژٌكەكەی كۆمەڵە عەقڵی چونكە

 لە كەمترە پلەٌەكی بە ئٌنسان بەعەقاڵنٌەتی باوەڕی گەرچی ناكات ئٌنسان عەقاڵنٌەتی ئٌنكاری كۆمەاڵٌەتی

 هەوڵ ئٌنسان كەوت بەتاٌبەت ئازٌدا تٌۆرە لەگەڵ دەبێتەوە رووبەرووبونەوە تۆشی بەاڵم ئازادی تٌۆری

 ئەوەی سۆنگەی لە پێوەگرتنی ودەست راستی بەدوای گەڕان بۆ( فٌگری) سروشتی بەشێوەٌەكی دەدات

 بەئازادی وٌستی گەر بكرێت، لەبٌر ئەوە نابێت بەاڵم هەٌە عەقڵی بەكارهێنانی توانای مرۆڤ كەوا

 لەسەر پێوٌستە بۆٌە ئەمە لەسەر  دەبٌستێ ٌا  دەبٌنێ چی كەوا بكات حوكم عەقڵی دەبێت ئەوا بمێنێتەوە

 نەك بەدواٌٌدا وگەڕان راستی بٌنٌنەوەی بۆ بكات ئٌنسان تەشجٌعی كەوا تێگەٌشتوو كۆمەڵگای فاكتەرەكانی

 .ووٌستەكانی راستەوخۆكانی پێداوٌستٌە كردنی رازی تەنها

 تٌۆری بە بەراورد نٌە خودی چاككردنی بەكرداری بڕوای كۆمەاڵٌەتی بەرپرسٌارێتی تٌۆری. 2

: ئەپرسێت( كولٌنجە) كە كۆمەاڵٌەتی بەرپرسٌارێتی تٌۆری پێشەنگەكانی لە ٌەكێك الٌەنەوە لەم ئازادی،

 ولێك وگفتوگۆ بۆ ِوراكانە بٌر هەموو كردنی ملكەچ دەنێت بونٌاتی ئٌنسان كەوا بنەماٌەی ئەو گەر"

 نٌوان لە وەئاٌە بهێنێت؟ پێ كۆتای بكات گفتوگۆٌە ئەو حوكمی كەوا هەٌە وپرەنسٌپێك بنەما ئاٌە تێگەٌشتن،

   دۆڕاندندا؟ ٌاخود بردنەوە بە بدات بڕٌار هەٌە ٌەكێك دەكەن گفتوگۆ ئەوانەی
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 لەكارابوونی بوون رێگر پێگەٌشتوەكاندا تازە واڵتە لە كە بژمێرە وبەربەستانە گرفت ئەو: رسٌارپ

  بگێڕن؟ خۆٌان رۆڵی بەتەواوی وناهێڵن گشتی رای دەستگاكانی

 :وەاڵم

 .دەستگاكان ناكارٌگەری ٌا بزربوونی -8

 .پاشكۆٌەتی -2

 .وتەكنٌككاران پسپۆڕان بزربوونی -3

 .گشتی رای سۆسەكردنی لە وهەڵوێستٌان توێژەرەوەكان -4

 .دەستگاكان ناكارٌگەری ٌا بزربوونی -8

 بنێن، بونٌات خۆٌان بۆ هاوچەرخ دەوڵەتێكی دەستگای نەٌانتوانٌوە پێگەٌشتووانەی تازە دەوڵەتە ئەو    

 دەالقەٌەش ئەم سٌاسٌٌەكاندا، لەكارە بكەن هاوبەشی تا بدەن شارستانی بەكۆمەڵگەی گەشە ناتوانن دٌارە

 نەدان وباٌەخ نەهاتن بەتەنگەوە ئٌتر گەلدا نێوان لە و رەواٌان فەرمان دەستەی نێوان لە فراوانە هێندە

 پێوانەكردنی بەتەنگ دەستگاٌانەی ئەو بزربوونی ماٌەی دەبێتە خۆی بۆ هاوواڵتٌان بٌروڕاكانی بەزانٌنی

 .دەبن گشتٌٌەوە رای

 (.التبعٌە) پاشكۆٌەتی -2

 بۆ  - بن كەمٌش هەرچەندە – گشتی رای سۆسەكردنی دەستگاكانی پاشكۆٌەتی لەوەی جگە   

 شاٌان بابەتانەی ئەو دەستنٌشانكردنی چۆنٌەتٌی لە جوواڵنەوە ئازادی لە رێگرتن ماٌەی دەبنە حكومەتەكان،

 ٌا ئابووری ٌا كۆمەاڵٌەتی بابەتەكانی بەتەنگ زۆری دەبٌنٌن بۆٌە هەر گشتٌن، رای پێوانەكردنی بە

 . دەدزنەوە خۆٌان سٌاسەت وەك هەستٌارەكانی بابەتە لە  بكرێ بۆٌان تا كەچی دێن، هونەرٌٌەوە

 .وتەكنٌككاران پسپۆڕان بزربوونی -3

 گشتی رای شارەزاٌانی كەمٌی بەدەست – هەبن ئەگەر – گشتی رای پێوانەكردنی دەستگاكانی    

 رای پانتاٌی لە بەرنامەٌی وكوورتی كەم سەر دەكاتە كار خۆی بۆ ئمەٌش دەناڵێنن، بەتواناوە وتۆێژەرانی

 هەروەها نموونەٌی زانٌاری وكۆكردنەوەی سۆسەكردن بابەتی هەڵبژاردنی بواری لە تاٌبەتی بە گشتٌدا

 .كۆتاٌی راپۆرتی ونووسٌنەوەی ئەنجامەكان وخستنەڕووی راڤەكردن

 گشتی رای  سۆسەكردنی لە وهەڵوێستٌان توێژەرەوەكان -4

  دەبێ هەروەها ولێكۆڵٌنەوە، باس ماٌەی ببنە توێژٌنراوەكان بابەتە  دەبێ گشتی رای پێوانەكردنی بۆ    

 نەخوێندەوارٌی رێی لە چونكە پێگەٌشتووەكاندا تازە واڵتە لەناو بەتاٌبەتی بكات تۆمار راٌانە ئەو توێژەر

 .وهاوواڵتٌٌاندا پۆسٌار خاوەن لەنێوان ئاراوە دێتە راپرسی راستەوخۆ شێوەٌەكی بە لەوێدا ئٌتر بەرباڵوەوە

 دێتە نامۆ كەساٌەتٌٌەكی وەك گشتی بەرای سەبارەت باسلێكراوەوە لەالٌەن باسكەر كەساٌەتی    

 .ن(دەوڵەت فەرمانبەرانی) ٌان حكومەتن پٌاوانی كە  دەبٌنێ وای تەنانەت بەڵكو بەرچاو،



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشینبوومتمانوتیدڵنیاییجۆریرایوبوڕێوهبو  

 :ڵ ی هاوه وه پێداچوونە .28

 .صالح محمد شاخوان. مزانستی پڕكراوەتەوە، لەالٌەن و  و بە وردی شٌاوە م پەرتووكی کۆرسە ئە

 

 

 ڵ: هاوه                                                                             

 مستەفا حسێن شەماڵدكتۆر                                                                   

 

 

 


