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 كؤرس بووك

Course Book 

 ناوي بابةت. 1  ريَطاكاني وانة ووتنةوة
 مامؤستاى بةرثرس. 2  تانية وصفي عبداهلل

 بةش / كؤليَذ. 3  ريَنمايي ثةروةردةي و دةرووني / ثةروةردة

 tanya. abdwlla@ su.edu.krdمييل:الا

 :رقم اهلاتف )اختياري(

  زانياري بؤ ثةريوةندي. 4

 

 كاتذميَري تيؤرى 3
  

 يةكةكاني خويَندن لةهةفتةدا.5
  

 ذمارةى كاتةكاني كاركردن. 6 كاتذميَر25
 

 course) . رمز المادة7 

code) 

 ئةكادميي يةكيةويَشةب دا كارم كردمان سالَلةهة ، وةتةواوكرد 7002خويَندني زانكؤم لةسالَي 
لةبةشي ثةروةردةو دةروونزاني لة زانكؤي سةالحةددين بةناونيشاني )ياريدةدةرى تويَذةر ( لةبةشدا 

ضةندين كارو ضاالكيم كردوة لةبةش وةكو ليَذنةر جرد و ليَذنةى نةهاتووةكان و ، وة بةشدارى 
ليَذنةى كؤمةالَيةتي و ليَذنةى تةندروسيت و سةالمةتي ، تا ئةو كاتةى كة لةخويَندني باالَ ماستةر 

لة ثسثؤرى دةروونزاني ثةروةردةيي . دواى تةواوكدرنى ماستةر نازناوى  7000وةطريام لةسالَي 
تيم بووبة )مامؤستاي ياريدةدةر( بؤ ماوةى ضوار سالَ وانةم طوتةوة لةبةش و زؤربةى بةشةكاني زانس

دني دكتؤراه وةرطريام لة ثسثؤرى ريَنماي نترى كؤليَذى ثةروةردة ، تا ئةو كاتةى كة لة خويَ
وة  7070ا لةسالَي هيَن، وة برؤوانامةى دكتؤرام بةدةست  7002ثةروةردةي و دةرووني لةسالَي 

  ئيَستا نازنازة زانستيم )مامؤستاية ( . 

االكاديمي  . البروفايل٨

 للتدريسي

 
 
 
 
 
 

وانة ووتنةوة ، ضةمكي فيَربوون ، ضةمكى فيَركردن ، ريَطاكاني وانةووتنةوة، ضةمكي 
.ضةمكى مامؤستا، ضةمكى قوتابي ،   

. المفردات الرئيسية للمادة ٩

Keywords 

. نبذة عامة عن المادة٠١  

روونكردنةوةو شارةزاكردن بة ريَطاكاني كة طرنطي بة دةروونزانيدا بابةتيَكي طرنطة لةبابةتةكاني  ريَطاكاني وانةووتنةوة
. وة بةم شيَوةية ثيَناسة  وانةووتنةوة دةدات وة هةروةها ضرنيةتي مامةلَةكردن لةطةلَ قوتابي و ضؤنييةتي كؤنرتؤلَ كردني ثؤل

نة ووتنةوة ضاالكيةكي بةردةوامة ئاماجني ووروذاندني فيَربوونة وة ئاسانكردنى ثرؤسةى فيَركردن و جيَ والة بريتية دةكريَت  كة  
 بة جيَ كردنييت .

دةبيَتة  ريَطاكاني وانة ووتنةوة هةنطاوة سةرةكيةكاني  ريَطاكاني وانةووتنةوة و  فيَربوون و تيَطةيشتني تاك بة ضةمك و بنةماو
، كة بةهؤيةوة دةتوانيَـت  ثرؤسةى مامؤستايي و ثرؤسةى وانة ووتنةوةداسةركةوتوو لة مؤستايةكي ماهؤي ئةوةى كة ببيَت بة
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دةربارةى تواناكاني خؤي بناسيَـت   مامؤستاون لةم بابةتةدا وا دةكات كةفيَركردني قوتابيةكاني  . شارةزابسةركةوتوبيَـت لة 
، وشيَوازي بةكارهيَ،اني  تيايدا  تت خؤي تيايدا ببينيَتةوة وسةركةوتوبيَـضؤنيةتي وانة ووتنةوة و وةكامة شيَوازباشرت دةتوانيَ

 ريَطاي وانةووتنةوةى طوجناو بةثيَ قؤناغ و تةمةني قوتابيةكان بيَـت .

 وة لة دواييدابووني ضةمكي فيَربوون و فيَركردنة ، }ريَطاكاني وانةووتنةوةية، وةيفَتاي ئةم بابةتةدا فيَرووني ضةمكي ةلةسةر
شيَوازة جؤراوجؤرةكاني فيَربوون و ، وة هةروةها فيَربووني بنةماو ياساكاني وانةووتنةوةيةناسني و زانيين ئاماجنةكان و طرنطي و 

  بة شيَوةيةكي ئةكادميي و زانستيانة . بةكارهيَنانيان لةناو ثؤلدا 

كةئةويش ثيشةى بكةويَت لة بوارى ثسثؤريةكةى خؤيدا   ئةطةر قوتابي بتوانيَـت هةموئةمانة فيَرببيَـت ئةوا دةتوانيَت كارى دةست
  مامؤستايةتية وة ليَهاتوو دةبيَـت لةكارةكةيدا وة لةهةمان كاتدا دةتوانيَـ كاريطةرى لةسةر كةساني تريشدا دروست بكات .

 أهداف المادة .١١

ن پی شكەش بە قوتابیەكا ساري  یاسا و چەمك و زانیاری بنەماو  :كی  ئەوەیە كە كۆمەلماجني ريَطاكاني وانةووتنةوة ئا

 بكات و وایان لی   قوتابیةكانیدا ەی گونجاو لەگەل  مامەل   و  دةربضيَتت مامؤستایةكي باشي لي  ئەوەی بتوانی  بكات بۆ

. كە ئەمەش لە جیاوازدا  ثسثؤرىلة داهاتوودا وةهةریةكةیان لة  تدةربضيَـكةساني باش و سةركةوتوویان لي  بكات 

و جؤرةكاني ، محاضرةريَطاكاي ە وەكو )ـت نمونەی ئەماندەكری  ريَطاكاني وانةووتنةوة شارەزاكردنی قوتابی بەای كری  
ضونيةتي كؤنرتؤلَ كردني ثؤل و مامةلَةى دروست لةطةلَ قوتابي ووة بە( وە شارەزاكردنیان  ريَطاي طفتوطؤ، ريَطاي طرؤثات ....

 مامؤستايةكي دەكاتربون وشارەزابوونی هەموو ئەمانە وای لی  كە فی  بابةتةكة رنةوةى ربةكارهيَ،اني ئامرازةكاني روونك

.و خزمەت بە بوارەكەی خۆی بكات  تدەربچی   باش وسەركەوتوووی لی    
. 

الطالب:. التزامات ٠١  
لەكاتی  ، بەشداریكردنی رۆژانەی ناوپۆلت پابەند بن بەئامادەبوونیان لەپۆلم لەقوتابیەكان كردووە كە دەبی  داوا

راثؤرتيَكي ثةيوةند بةبابةتةكة .ئەمانەشدا دروستكردنی  " وەلەگەل  كردنی بابەتی وانەكە ؤگوگفت  

 
 

 . طرق التدريس١١

 .  تـويست بەكار دي  پي   ش بەپی  ؤلەم بابەتەدا تەختەو ملزمەو داتاش
نيابوون قوتابيان دەكري ت بۆ دل   ت لەناو پۆلدا پرسيار ئاراستەیـبەالم ري گای وانەووتنەوە بەري گای گفتوگۆ دەبي  

 ڕبوونی بابەتەكە .لەوەرگرتن و في  
 

 . نظام التقييم١١ 

 ( وستوزع على النحو التالي:011أساليب التقويم: الدرجة الكلية من )

 درجة 01امتحان نصفي                                    -

 درجة 01تقارير والمشاركة الصفية                     -

 درجة 01االمتحان النهائي                                -

 
 . نتائج تعلم الطالب ١١

وانة بلَيَتةوة تاوةكو  سةركةوتوومامؤستايةكي بابەتەدا ئەوەيە كە چۆن بتواني ت وەك  ربوونی قوتابی لەمبەرهەمی في  
 . بكات بتوانيَت نةوةةيكي باش و سةركةوتوو لة داهعاتوودا ثةروةردة 

دەكات كەلەچەندين شوي ن ت و حكوميةكان ، وةلةهةمان لة قوتاخبانة تايبة بتوانن خزمەت بكەن كە ئەمانەش وای لي 
كاندا خولي ضؤنيةتي وانة دةتوانيَـت لة ريَطاي ريَكخراوة كاتدا لة باخضةي ساواياني تايبةت و حكومي دا ، وةلةهةمان كاتدا

 ووتنةوة ئةجنام بدات .
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 . قائمة المراجع والكتب١١

،دار 7117، 0طرائق التدريس العامة ، د. توفيق احمد مرعي، ود. محمد محمود الحيلة ، ط -0

 اردن . –مسيرة ، عمان 

  ،كلية التربية.جامعة حماه، 2202،  د. دارين سوداح،  مقرر أصول التدريس -7

 العصرية . في طرق التدريس العامة ، د. محمد حسين آل ياسين ، مطبعة ءمبادي -0

 2202تاني ، ضاثي يةكةم ، ةضةرةسايكؤلؤذياو ريَطاكاني وانة ووتنةوة ، د. كريم شريف ق -4
 ضاثخانةى ثريةميَرد ، سليَماني .

 . المواضيع١١ اسم المحاضر

 

 حماضرة االوىل 
 
 
 

 
 
 
 
 

الثانيةاحملاضرة    
 
 
 

 
الرابعة اىل من احملاضرة

 السادسة
 

 
 
 
 

 الفصل االول

 . ثيَشةكى 

 -ضةندضةمكيَكي سةرةكي :

 . فيَركردن 

 . فيَربوون 

 .وانة ووتنةوة 

 الفصل الثاني

 بنةماكانى وانة ووتنةوة . -

 ثيَويستيمان بة شيَوازةكاني وانة ووتنةوة . -

 وانة ووتنةوة.شيَوازةكانى  -

  الفصل الثالث -

 كؤلةطةكانى هونةرى وانة ووتنةوة . -

 طرنطرتين بنةما طشتيةكان لة وانة ووتنةوة . -

 طرنطرتين دةستورة طشتيةكاني وانة ووتنةوة . -

 هؤكارى يارمةتيدةر بؤ دياريكردنى شيَوازي وانة ووتنةوة . -
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 من احملاضرة السابعة اىل التاسعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من احملاضرة العاشرة اىل الثاني 

 عشر

 الفصل الرابع

 سيفاتي مامؤستا . -

 ووتنةوة .هؤكارة ثيَويستيةكانى وانة  -

 ليَهاتووى لة وانة ووتنةوة . -

 ثالندانان بؤ وانة ووتنةوة . -0

 ئاماجني طشيت و ئاماجني تايبةتي . -2

 ثالني رؤذانةى وانة ووتنةوة . -2

 . ) شيَوازى وانة ووتنةوة )لة روانطةى ثةروةردةيي 

 . مةرجةكاني هةلَبذاردنى شيَوازةكاني وانة ووتنةوة 

  

 الفصل اخلامس

 وانة ووتنةوة . جؤرةكاني شيَوازى 

 . حماضرةشيَوازى   -0

 شيَوازى ثرسيارو وةالَم  . -2

 شيَوازى طفتوطؤ . -2

 ( .سقراطشيَوازى احلوار )شيَوازى  -2

 شيَوازى ثيَشكةش كردنى كردارى )عملي ( . -5

 

 . المواضيع التطبيقية )إن وجدت(١٨ 
 

 االختبارات. ١٩

 انشائي: . ١

 بكة . ريَطاكاني وانة ووتنةوة ثيَناسةى 
 جلواب ا

وانة ووتنةوة ضاالكيةكي بةردةوامة ئاماجني ووروذاندني فيَربوونة وة ئاسانكردنى ثرؤسةى فيَركردن و جيَ بة جيَ لة بريتية 
 كردنييت .

 . صح أو خطأ: 7
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صحح ما واذا كانت العبارة خاطئة للعبارة اخلاطئة  (X)للعبارة الصحيحة وعالمة  ( √) ضع عالمة 
 .حتته خط

 . وانةووتنةو لةمامؤستاو قوتابي و ثرؤطرام ثيَك ديَتثرؤسةى  - أ

 اجلواب 
 √ - أ

 
 
 : . الخيارات المتعدده١

 أختر الجواب الصحيح من بين عدة االجوبة للعبارات التالية:

 لة سيفاتة سةرةكيةكاني مامؤستا ئةوةية طة  - أ

 بزانيَت (زانستيَكي باشي هةبيَـت، مامةلَةي تووند بيَـت ، هونةرى وانة ووتنةوة )
 الجواب 

 هونةرى وانة ووتنةوة بزانيَت - أ

 مالحظات اخرى 

 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء١١

   

 

 


