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 Course Book /پًرتووکی کۆرس

 رسۆك ى. واو1 ئًكادیمی كاویكارامًیً

  پرسر ًب ىستاۆمام ىواو .2 یسار ابراٌیم دمحمب

 کۆلێژش/ ً. ب3 كارطَيرى كار+ذمَيريارى 

 پًیوەودی. 4 

 

ً ( لبً سًعات) یًکًى خوێىدن. 5 2

 ًٌفتًیًک

 ژمارەی کارکردن. 6 دا لً ماوەی ًٌفتًیًک ەجاریًك  بۆ قوتابیان  مامۆستائامادەبوووی 

 کۆدی کۆرس. 7 ------------

وة ماستةر لة سيستةمى زانيارى و  8002-8002بكالوريوس لة كارطَيرى كار    
  8002بةرَيوةبردن 

 پرۆفایًلی مامۆستا. 8

 وشً سًرەکیًکان. 9 پۆستًر، ڕیپۆرت، دیبًیت، لۆجیك، ئارگیومێىت

 :کۆرس واوەرۆکی گشتی. 10

 ئەمادیوی دیبەیتی ّ گفتْگۆ ّ پەیْەًذی لە قْتابیاى غارەزایی ّ تْاًا گەغەپێذاًی بۆ بابەتە ئەم ّ 
  .ئاهادەمراّە ئەمادیوی چاالمییەماًى

 بۆ ئەمادیوی، چاالمییەماًى لە ضەرچاّەماى بەمارُێٌاًی چۆًیەتی بۆ ڕاُێٌاًێنە بابەتە ئەم بابەتەماًی 
  .تەضەلی تێرّ بە پرضیارەماى ّەاڵهذاًەّەی ّ ئەمادیویەماى پرضیارە ُەژاًذًی بۆ زاًطت، دەضتخطتٌی

 ئەًجاهذاًی چۆًیەتی ّ بەراهبەر بیرّڕای لە ڕێسگرتي ّ ڕەخٌەگراًە بیرمردًەّەی بابەتەماًی لە ڕاُێٌاًێنە 
 .ئەمادیوی گفتْگۆی

 :ئاماوجًکاوی کۆرس. 11

 پێػنەغنردًی ئەمادیوی، ڕاپۆرتی: )ّەك پێْیطت ئەمادیوی ماراهەییەمی بەچەًذ قْتابياى ئاغٌامردًى 
 بەگرّپ، مارمردى ڕەخٌەگراًە، بیرمردًەّەی ئەمادیوی، دیبەیتی ئەمادیوی، پۆضتەری ضیویٌار،

 )ضیوپۆزم/مۆًفراًص/ّێرمػۆپ/ئەمادیوی لەبۆًەماًی بەغذارینردى
 لۆجینییاًە دەربریٌی ّ ڕەخٌەگراًە بیرمردًەّەی بەُێسمردًی. 
 ُەیە جیاّازەماًذا مۆهەڵگە مۆهەاڵیەتییەماًی پەیْەًذییە لە مە جیاّازییاًەی لەّ رتيڕێسگ. 
 مردًذا گْزارغت ّ دەربڕیي لە بەخۆبّْى هتواًە ّ ڕەخٌەگراًە بیرمردًەّەی گەغەپێذاًی. 

 :ئًرکًکاوی قوتابی. 12

 بە بەراهبەر بەپرضیارە قْتابى بەگرّپە، مارمردى ّ ئەمادیوی چاالمى ئەًجاهذاًى ّاًەیەدا لەم قْتابی ضەرەمی ئەرمی
 لە بەرپرضیارە ُەرّەُا ڕۆژاًەدا، ّاًەماًی لەماتی ضەرًجەماى ّ تێبیٌی تۆهارمردًی ُەرّەُا ّ لەّاًەماًذا ئاهادەبّْى

 ّ بابەتەمە لەضەر ڕاپۆرتێل ئاهادەمردًی ُەرّەُا بنات، لەبارەّە دیبەیتی ئەّەی بۆ بابەتێل ُەڵبژاردًی
 لەضەر ئەمادیوی پۆضتەرێنى ئاهادەمردًی لە بەرپرضیارە ُەرّەُا. پۆلذا لەًاّ ضیویٌار بەغێْەی پێػنەغنردًی

 ئەًجام پۆلذا لەًاّ پرامتییە تاقینردًەّەی 5 مە تاقینردًەّەماى ُەهّْ لەماتی ئاهادەبًّْی ُەرّەُا ّ ڕاپۆرتەمەی
.دەدرێت

  : وي ووتىً   ی واوً ڕێگً. 13

ّّتْێژّ کارکردى  ُەرّەُا رپۆیٌت،  داتاغۆ ّ پاٍّ  بەغێْازی تیۆری دەّترێتەّە بە پػت بەضتي بە بەمارُێٌاًیّاًەماى 
پێذاًی پْختەی ّاًەماى  ی ضپی، ختَ تَ تیػنخطتٌە ضەر خاڵە گرًگەماى لەضەربە کۆهەڵ ّ چاالکی کرداری ّ 
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 .بە قْتابییەماى  هَ لسٍ هَ  بەغێْەی

 :وگاودن ڵسً ًٌ سیستًمی. 14

 ڕاپۆرت، ًّْضیٌی ًورە(55) دەدرێت، ئەًجام پۆلذا لەًاّ ّ دەبێت پرامتینی بەغێْەی تاقینردًەّەماى تەّاّی
  .قْتابی بۆ مۆغع ًورەی% 50 دەبێتە ڕاپۆرتەمەی دەربارەی ضیویٌار پێػنەغنردًی ًورە(55)

 لەخْلی ُەرّەُا لەضەرە، ًورەی(50) مە ئەمادیوی پۆضتەرێنی ئاهادەمردًی لە بریتییە ضاڵ مۆتایی تاقینردًەّەی
 ًورە(50)ڕاپۆرت، ًّْضیٌی ًورە(55) دەدات ئەًجاهی بەتەًِا خۆی قْتابی چاالمییەماى ضەرجەم: دّّەم

 .ڕاپۆرتەمەی دەربارەی ضیویٌار پێػنەغنردًی ًورە(55) ئەمادیوی، پۆضتەری ئاهادەمردًی
 :کاوی فێربوون وجامًً ئر دي. 15

بەگەڕخطتٌی لێِاتّْیاى لە گفتْگۆمردى ّ بەُێسمردًی تْاًاماًیاى بۆ دەربڕیٌی بیرّڕای هاًادار ّ زیرەماًە لە . 1
 مۆهەڵگەدا.

 . بەمارُێٌاًی ضەرچاّەی هتواًەپێنراّ بۆ مۆمردًەّەی بەڵگە بە غێْەیەمی چاالك ّ ڕەخٌەگراًە.2 

 تیخْازاًە لەگەڵ ئەّاًی تردا.. ًیػاًذاًی تْاًا ّ ماراهەیی گفتْگۆ ّ داًْضتاًی ئاغ3

 . ئاهادەمردى ّ ئەًجاهذاًی گفتْگۆی لۆجینی مە ضّْدی بۆ مۆهەڵگە ُەیە.4

. دەضتٌیػاًنردى ّ غرۆڤەمردًی ئەّ مێػاًەی مە لە مۆهەڵگەدا تازە ضەریاى ُەڵذاّە، ُەرّەُا ضەیرمردًی خْد ّەك 5
 برینارێنی چاالك بۆ چارەضەرمردًیاى.

 لە بەراهبەر بیرّڕا جیاّازەماى ّ ئاهادەیی بۆ گۆڕاًناری لەبیرّڕای خۆیذا. . ًیػاًذًی مراّەیی6

 . ًیػاًذاًی هەریفە لە ًاّەًذەماًی فێربًّْذا بە بەمارُێٌاًی تەمٌەلۆجیا بۆ ضّْدی گػتی. 7

 لیستی سًرچاوە. 16

 سًرچاوەبىًڕەتیًکان: 
-Referencing (Harvard Style) 

The University of Western Australia (2015) Harvard Citation Style, [Online], Available: 

http://www.cqu.edu.au/edserv/undegrad/clc/content/resources.htm  [24 Sep 2015] 

Site This for Me (Online Citation Generator): https://www.citethisforme.com/harvard 

- Avoid Plagiarism- Paraphrasing, Summarizing and Quotations 

Belmihoub, K. (2014) Purdue Online Writing Lab. Paraphrase and Summary Exercises, 

[Online], Available: https://owl.english.purdue.edu/exercises/32/41 [May 29, 2014] 

Online Learning Center (2015) College Writing Skills with Reading 6th ed. Summarizing and 

Paraphrasing, [Online], Available: 

http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0072996277/161503/summarizing.html [2015] 

http://www.kent.ac.uk/careers/sk/time.htm#Goals 
- Butt, N. S., 2010. Argument Construction, Argument Evaluation, and Decision-Making: A 

http://www.cqu.edu.au/edserv/undegrad/clc/content/resources.htm
https://www.citethisforme.com/harvard
https://owl.english.purdue.edu/exercises/32/41
http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0072996277/161503/summarizing.html
http://www.kent.ac.uk/careers/sk/time.htm#Goals
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Content Analysis of Argumentation and Debate Textbooks. PhD. Wayne State University. 

-Rybold, G., 2006. Speaking, Listening and Understanding: Debate for Non-native-English 

Speakers. New York: International Debate Education Association. 

-Snider, A. C., (2011). A Short Guide to Competitive Debate Formats. [pdf] Available at: 
http://debate.uvm.edu/learndebate.html. 

 سًرچاوەیسوودبًخش: 
Event and Academic Posters 

DeFelice, K. (2015) 25 Ways To Design an Awesome Poster and Create a Buzz For Your 

Next Event, [Online], Available: https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-

awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/ [March 13, 2015] 

Online Event Poster Maker: 

http://www.postermywall.com/index.php/g/event-flyers 

https://www.canva.com/design/DABj1ByY6Lc/EyNddA8jtY7n_CFHYf8DMw/edit 

https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-

your-next-event/ 

http://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/ 

AVS Design (2007) Design aspects of academic poster, [Online], Available: 

https://connect.le.ac.uk/posters [2007] 

Hess, G., Tosney, K. and Liegel, L. (2013) Creating Effective Poster Presentations | An 

Effective Poster, [Online], Available: https://www.ncsu.edu/project/posters/ [2013] 

Purrington, C. (2015) Designing conference posters, Online], Available: 

http://colinpurrington.com/tips/poster-design [2015] 

 )گۆڤاروریڤیوو)ئیىتًروێت: 
YouTube Videos 

- Moore, N. B. and Parker, R. 2004. Critical Thinking- 7th ed. McGrow-Hill. Newyork. 

- Wolfson, J. A. 2012. The Great Debate. A Hand Book for Policy Debate and Public Forum 

Debate- 4th ed. Lightning Bolt Press. Illinois. 

- Morrow, D. R. and Weston, A. 2011. A Workbook for Arguments. A Complete Course in 

Critical Thinking. Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis. 

- Crick, N. 2014. Rhetorical Public Speaking- 2nd ed. Pearson Education, Inc. Louisiana. 

 بابًتًکان .17 واوی مامۆستای واوًبێژ

  ُەفتەیەی یەمەم/

 پیاداچًّْەّەیەک بە ضیلەبەش )پرۆگراهی خْێٌذى( -

 لەگەڵ فۆرهاتەکاى(دەضپێکێک بۆ گفتْگۆ )پێٌاضە، پْختە، هێژّّ،  -

  ّ ئارگیْهێٌتطازی باضێکی گػتی ضەبارەت بە تْاًطتەکاًی گفتْگۆ -

https://designschool.canva.com/blog/author/karen/
https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/
https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/
http://www.postermywall.com/index.php/g/event-flyers
https://www.canva.com/design/DABj1ByY6Lc/EyNddA8jtY7n_CFHYf8DMw/edit
https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/
https://designschool.canva.com/blog/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/
http://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/
https://connect.le.ac.uk/posters
https://www.ncsu.edu/project/posters/index.html
https://www.ncsu.edu/project/posters/
http://colinpurrington.com/tips/poster-design
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 ُەفتەیەی دّّەم/

 ڕێکخطتٌی گرّپەکاى -

 پێػنەغنردىًُْەری چاالمییەماًی ئەمادیوی ّ پێػەکیەک بۆ  -

 تْاًطتەکاًی گفتْگۆ ّ بیرکردًەّەی ڕخٌەگراًە  -

 ُەفتەیەی ضێێەم/

بەپێی پطپۆری  کْردضتاى، ُەرّەُاچەًذ باضێک لە بْارێکی تایبەتذا باضە ُەًْکەییەکاى لە -
 بەغەماى

 ُەڵبژاردًی بابەت )ُەڵبژاردەی قْتابی، بابەتی گفتْگۆُەڵگر ّ ُەهەالیەى(  -

 ُەفتەیەی چْارەم/

)کۆکردًەّەی زاًیاری، پێکِاتەی  ًّْضیٌی ڕاپۆرتی ماراهەیپێػەکییەک ضەبارەت بە  -
 ضەرچاّەکاى(، گەڕاًەّە بۆ ڕاپۆرت

 تْاًای ئاهاژەکردى بە ضەرچاّەکاى -

 ئاغٌاکردًی قْتابی بە کتێبخاًە -

 دەضتخطتي ّ ُەڵطەًگاًذًی زاًیاری  -

 ُەفتەیەی پێٌجەم/

 ڕاپۆرتی ئەمادیویی ماراهەی -

 بەرچاّڕًّّیەک )کْرتەیەک( لەضەر پەرتْکی ضەرچاّە -

 تۆهارکردًی تێبیٌی، دّّرکەّتٌەّە لە دزیٌی بیرۆکە -

 خػتەی ئەرکەکاى -

 مارگێڕی مات ّ دابەغکردًی کاتەکاى  -

  ُەفتەیەی غەغەم/

 ًّْضیٌی راپۆرت ی ماراهەی -

 پْختەی بابەتەکە -

 پْختەکردى ّ گەیػتي بە پرضیاری ضەرەکی ڕاپۆرتەکە -
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  ُەفتەیەی حەّتەم/

 ّغە ٠٢٢٢-٠٢٢٢ڕەغٌْضی ڕاپۆرت یاخْد ّتار  -

 تێِەڵچًّْەّە بە ڕەغٌْش -

 پێذاچًّْەّەی ُاّپۆه ّ ڕەخٌە ّ پێػٌیاز )لە پۆلذا( -

  ُەفتەیەی ُەغتەم/

 بە کۆتاگەیاًذًی ڕاپۆرت -

 )پرێسەًتەیػي( ی ضیویٌارتْاًطتی ڕاگەییػتي)أتصاه( ّپێػکەغکردً -

 ڕًّنردًەّەی چاالمییەماًی ئەمادیوی )ّێرمػۆپ، مۆًفراًص، ضیوپۆزین( -

  ُەفتەیەی ًۆیەم/

 خْلەک )چاّپێکەّتٌی کار(  ٥-٠ەرخۆ لە گرّپی بچّْکذا،هەغقی گفتْگۆی لەض -

 دەغێ پاّەرپۆیٌت بەکاربێ -

  ُەفتەیەی دەیەم/

 ئاکارەکاًی ڕاگەییػتي)أتصاه(/ بیرّڕای جیاّاز -

 تْاًطتی داًّْضتاى ّ گفتْگۆی ئاغتیخْازًە ّ قایلکردًی بەراهبەر  -

  ُەفتەیەی یازدەیەم/

 رێکخطتٌەّەی گرّپەکاى -

 گفتْگۆ تْاًطتی -

 غێْازەکاًی)فۆرهاتەکاًی( گفتْگۆ  -

   ُەفتەیەی دّازدەیەم/ گفتْگۆکاى

 گفتْگۆکاى  ُەفتەیەی ضێسدەیەم/

 ُەفتەیەی چْاردەیەم/ گفتْگۆکاى/ ئاهادەکاری بۆ بۆًە ّ پێػاًذاًی پۆضتەر

 پێػاًذاًی پۆضتەرەکاى ُەفتەیەی پازدەیەم/ 

 پێػبرکێی پۆضتەرەکاى ّ گفتْگۆکاى لەضەر ئاضتی کۆلێژەکاى   ُەفتەیەی غازدەیەم/

 پێػبرکاى لەضەر ئاضتی زاًکۆ  ُەفتەیەی حەڤذەیەم/
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ئاغٌایەتی قْتابی بە چاالمییەماًی ئەمادیوی )ّێرمػۆپ، مۆًفراًص،   /ُەژدەیەمُەفتەیەی 
 ضیوپۆزم(

(ئًگًرًٌبێت)بابًتیپراکتیک.02 
ئاهادەمردًی ڕاپۆرتی ئەمادیوی، ئاهادەمردًی پرزێٌتەیػي ّ فێربًّْی چۆًییەتی  

پێػنەظ مردًی، دیسایي مردًی پۆضتەری بۆًەماى، دیسایي مردًی پۆضتەری 
  ئەمادیوی، ئەًجاهذاًی دیبەیتی ئەمادیوی

 تاقیکردوًوەکان . 19

چۆن...؟ٌۆکارەکانچیتاقیکردوًوەیًپرسیارەکانزۆربًیبًوشًیوەکروونبکًوە لًمجۆرە: دارشته. 1

بوون...؟بۆچی...؟چۆن...؟دەستپێدەکات.

لًگًڵوەاڵمیوموووًییان

وموووًدەبێتدەستًبًربکرێت

 

رستًیًکیکورتدەربارەیبابًتێکدەستًبًردەکرێتوپاشانقوتابیبًلًمجۆرەتاقیکردوًوەیً: راست وچًوت. 2

دەستًبًربکرێت.وموووًدەبێتڕاستیانچًوتدادەوێت.



لًژێررستًیًکوپاشانقوتابیانژمارەیًکدەستًواژەدەستًبًردەکرێتلًمجۆرەتاقیکردوًوەیً: بژاردەی زۆر. 3

وموووًدەبێتدەستًبًربکرێت.دەستًواژەیراستًٌڵدەبژێرێت.

 

 تێبیىی تر. 20

 

 ڵ                                                              ی ٌاوي وي پێداچوووً .21
ودبکاتوسًپًکًکاویکۆرسًتًڕۆکیبابًیربکرێتوواويسًويکادیمیًڵێکیئًنٌاويالیًبێتلًديمکۆرسبووکًئً

بکات.رسًلًکًوواژوویسًڕۆکیکۆررشیاویواويسًکبىووسێتلًیًودووشًجً

بێت.متروًمامۆستاکًیزاوستیلًبیتپلًوديکًرکۆرسًسًبێتلًزاویاریًٌکًیًسًوکًڵئًٌاوي



