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 پەیمانگاى تەکنیکى پایتەخت 
 ئینگلیزى بەش: 

 قۆناغ: یەکەم 
 بابەت: کوردۆلۆگى 

 ناوى مامۆستا: م.ى.هێردن ابراهیم احمد 

 2021-2020ساڵى خوێندن:

 

 Course Book  پەرتووکى کۆرس 

 ناوى کۆرس .1 کوردۆلۆگى

 ناوى مامۆستاى بەرپرس. 2 هێردن ابراهیم احمد 

 بەش/ پەیمانگا. 3 پەیمانگاى  تەکنیىک پایتەخت  -پەرستیارى

herdn.ahmed@su.edu.krd 

07504521563 

 پەیوەندى . 4
 

 یەکەى خوێندن بە کاتژمێر لە هەفتەیەکدا. 5 دوو کاتژمێر  2تەنها تیۆرى، 

 ژمارەى کارکردن  .6 کاتژمێر  2
 

 خوێندنى  -1
ى

 2009-2008بکالۆریوس لە کۆمەڵناىس ساڵ

2-  
ى

 ساڵ
ى

ۆپۆلۆگ  2017ماستەر لە ئەنتر

 پرۆفایڵى مامۆستا .7

 وشە سەرەکییەکان. 8 کولتوور کوردۆلۆگى، مێژووى کورد، جوگرافیاى کورد، زمان و 

 . ناوەڕۆکى گشتى کۆرس: 9
یەکەمى گشت پەیمانگا و زانکۆکان دەخوێنرێت هەروەک پرۆگرامەکانى تر؛ قوتابیان ئاشنا  بابەتى کوردۆلۆگى گرنگى و تایبەتى خۆى هەیە، لە قۆناغى  

 .و کولتوورى کوردى، بە شێوەیەکى ئەکادیمى دەکرێت لە بوارى مێژوو و جوگرافیا و زمان
  ؛ م: جوگرافیاى کوردستان، کوردناسە ڕۆژئاوییەکان و کوردناسە موسڵمانەکان، بەشى یەکەناوەڕۆکى کۆرس: دەروازە: چەمکى کوردۆلۆگى •

ژیانی ، تایبەتمەندی مرۆی كوردستان  ،  تایبەتمەندی سروشتی كوردستان،سنوور و ڕووبەر و شێوە  ،شوێنی ئەسترۆنۆمی  ،پێگەی جوگرافی

كوردستاندا لە  دووەم:  ئابووری  بەشى  کوردستان؛  مێژوو.  كوردى  كوردستان  ،مێژووی  كوردو  كورد  ، ناوی  نەژادی  ڕیشەی  ،  مێژووی 

 . بەشى سێیەم؛ جینۆساید. بەشى چوارەم؛ زمان. دانیشتوانی كۆنی كوردستان

mailto:herdn.ahmed@su.edu.krd
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 . ئامانجەکانى کۆرس: 10
 ئاشناکردنى قوتابیان بە کولتوورى کوردى  -
 شارەزابوونى قوتابی بە مێژووى کورد -
 شارەزابوونى قوتابی بە جوگرافیاى کوردستان  -
 . شارەزابوونى قوتابی بە زمانى کوردى -
 ئاشناکردنى قوتابى بە سەروەرییەکانى کۆمەڵگاى کوردى.  -
 هەوڵدان بۆ دروستکردنى ئینتماى نەتەوەیى، چەسپاندنى گیانى نەتەوەیى و نیشتمان پەروەرى.  -
 بایەخدان بە بەها نەتەوەییەکان وەکو دابونەریت، زمان... -
 مێژوو، بۆ ئەوەى سوودى لێوەربگیرێت. تیشک خستنە سەر هەڵەکانى  -
 

 . ئەرکەکانى قوتابى: 11
بابەتەى کە لەبەرئەوەى کوردۆلۆگى بابەتێکى تیۆرییە، دواى روونکردنەوە لەالیەن مامۆستا، پێویستە قوتابى زانیارى زیاتر کۆبکاتەوە دەربارەى ئەو  

دواتر لە ڕێگەى گفتوگۆ و روونکردنەوە زانیارى زیاتر پەیدادەکرێت دەربارەى بابەتەکە. پێویستە قوتابى سمینار پێشکەش    دەخوێندرێت لە هەفتانەدا،
   بکات لە ناو هۆڵى خوێندن، هەموو کات ئامادەبێت بۆ تاقیکردنەوەى کیوز.

 . شێوازى وانەووتنەوە: 12
ختە لە کاتى پێویست، هەر بابەتێک دەخوێندرێت سەرچاوەى گونجاو بە قوتابى دەدرێت بۆ زیاتر  بەکارهێنانى داتاشۆ لە هەموو وانەکان و بەکارهێنانى تە

 بەرچاوروونى قوتابیان.
 : نگاندنڵسە هە  سیستەمی .13

 نمرەى لە تاقیکردنەوەکان، وەاڵمدانەوەى پرسیارەکانى ناوپۆل، چااڵکییەکانى ناوپۆل، ئامادەکردنى سمینار.

 

 سەرچاوەکان: لیستى  . 14
 2009د.رەشاد میران، ئێتنۆگرافیا و یەکێتیی ئێتنیکیی کورد، چاپخانەى ئاراس، هەولێر  -1
 2016،چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، هەولێر 2-1پ.د.ڕەشاد میرن، چەند بابەتێکى ئێتنۆکۆمەاڵیەتى، بەرگى  -2
خۆشناو،   -3 عەبدوڵاڵ  م.نەریمان  ناوخۆش،  سەالم  یاریدەدەر  چاپخانەى  پرۆفیسۆرى  کوردۆلۆجى،  عەبدوڵاڵ؛  د.ئیدریس 

 2010ڕۆژهەاڵت، چاپى شەشەم، هەولێر
 2018پێشڕەو عەبدوڵاڵ؛ کوردۆلۆژى: باسێک لە بارەى رەهەندەکانى کوردناسییەوە،  -4
باڵوکردنەوە،   -5 و  چاپ  بۆ  ئاوێر  ناوەندى  ناوەڕاست،  لەسەدەکانى  کوردەوارى  کۆمەڵگاى  توفیق؛  صدیق  پ.د.زرار 

 2014هەولێر
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 . تاقیکردنەوەکان  15
 : یی نموونە پرسیار
 کوردۆلۆگى چییە؟  -1
 کوردناسى ڕۆژئاوا بکە؟ لەگەڵ بەرهەمەکانیان؟ 3ئاماژە بە ناوى  -2
 زاراوەى )کوردستان(؟  هۆکارەکانى درەنگ بەکارهێنانى -3
 چیاکانى کوردستان چ گرنگیەکیان هەبووە؟  -4
 وەاڵمى گونجاو هەڵبژێرە:  -5

 ....... ڕووبەرەکەى........ کیلۆمەترى چوارگۆشەیە.  دەریاچەى وان دەکەوێتە 
د.ڕۆژهەاڵتى    3765-ج.باکوورى کوردستان     3765-ب.ڕۆژهەاڵت کوردستان        6000  -أ.باکورى کوردستان

 6000-کوردستان
            

 


