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Characteristics of Educational Psychology  



 لة طسنطترين ثايبةثمةندييةكان 

 سةزبةخؤيي   •

ثوخحةي دةزئةنجامة ثةزوةزدةيي و شانستي بة طوصسةي بيردؤشو بنةماي دةزووني •
 جياواش

 ثايبةثمةندي •

 بنةماي ثاقيكازي و لصكؤلينةوةي شانستي •

 



 :سةزبةخؤيي

ثاكو ئيسحا شؤزبةي شؤزي ديساسةكان طةيشحونةثة ئةو ئةنجا مةي كةوا دةزوونصاني 
 .  ثةزوةزدةيي بسيخية لة كؤمةلة زاسخيةكي وةزطيراو لة لقة جياواشةكاني شانستي دةزوونصاني 

بةالم  ثاشان دةزوونصاني ثةزوةزدةيي  ضةند طؤزانكازييةكي  لة سسوشتي  دةزوونصاني 
واثة هةسحا بة خؤجياكسدنةوة لة شانسحةكاني ثس كة ثيشتر بسيتي بوو بة ثشد , كسد

كةض ي . بةستن لة ليكؤلينةوةو دةزئةنجامانةي كة لةبوازةكاني ثس بة دةستي دةطةشد
ثيشكةوثنةكان لةو بوازةدا هاني دا كةوةك شانسخيكي سةزبةخؤ بسيازبدات ئةويش ثةنها 

 .  بة ثشد بةستن بةو ثويرينةوانةي كة خؤي ئةنجامي دةدات

 



ئايا دةروونساني ثةروةردةيي تواني رةخنة لةو زانستانة بطريت كة 
 ثيشتر وةكو سةرضاوة بةكاري دةهينان؟

 



What do you think about the idea that Educational 
Psychology is the best way to make good teacher in 
the future?   

ثيحواية دةزوونصاني ثةزوةزدةي زيطايةكة بؤ بنيات نان وة دزووسحكسدني 
 ماموسحاي باش لة دوا زؤذ ؟



شانستي دةزووني كة بؤ ئامادةكسدني مامؤسحا هةولدةدات لة سةز دوو ثايةي سةزةكي  
 .وةسحاوة

 يةكةم

دةثوانن ئاشناي سسوشتي فيربووني ثؤلي و سسوشتي ئةو هؤكازانة بن كة بة ثلةيةكي شؤز 
 .ووزد كازيطةزي لة فيربوون دةكات

 دووةم

 دةثوانن ثؤلينكازي و زييككازي بؤ هؤكازةكان بكةن 



ثوخحةي دةزئةنجامة ثةزوةزدةيي و شانستي بة طوصسةي بيردؤشو بنةماي دةزووني 
 :جياواش

لة زصطةي ئةو ثايبةثمةنديةوة لصكؤلةزة دةزونيةكان اليةنصكي باش لة كازامةي و 
ضونكة  لةو زصطةيةوة هةولدةدزصد فصسبصد  , ديدطا لة زونكسدنةوةي زاسخيةكان

لة  ضؤنيةجي حسخنة زووي  بيردؤشو بنةما طشخيةكان لة اليةنة جؤزاو جؤزةكان و 
هةزوةها سةبازةت بة بنةما نةشةزيةكان  كة . دةزئةنجامةكاني ثسؤسة ثةزوةزدةييةكان

ئةمةش . بؤثة هؤي دزوسد بوني  ضةند لقصكي جياواش  لة شصواشةكاني ثةزوةزدةيي
دةبصحة هؤي ئةوةي لة سةزةثادا زاستي و بنةما دةزوونيةكان شيبكاثةوة ثاشان 

 .  دةزئةنجامةكان  بة شصوةيةكي ثةزوةزدةي و ثساكحيكي جصبةجص دةكات 

 



 : Specialistثايبةثمةنديتي  

ثاش ئةوةي دةزوونصاني ثةزوةزدةيي ثايبةثمةندي خؤي وةزطست كة بووة يةكصك لة 
ئيتر هةولةكاني دةزوونصانة ثةزوةزدةييةكان بسيتي بوو لة , سيفةثة ديازةكاني ئةو شانسحة

 .طةزان وة لصكؤلينةوة لة خودي طسفحةكان

واثة مةنهةجي شانسحةكةيان طؤزي بؤ نمونة ثصشتر ثةنها طسنطي دان بوو بة ثةزوةزدة 
بةالم ثاشان بوو بة شحصكي سةزةكي كة ليكؤلينةوة لةو كصشانة بكات كة دةزوونصاني 

 .طشتي نةي ثواني ضازةسةزيان بؤ بدؤشصحةوة

 

 

 



 :طؤزانكازييةكان بة شيوةيةكي طشتي لة مةنهةج كسان وةكو

بة ثايبةجي بة بةكازهيناني مةنهةجي نويي جؤزاوجؤز كة , وانة وثنةوة بةشيواشي جياواش
دةسخنيشان كسدني ئاسحةنطةكاني شانستي وة , ضاالكي))ئةوانيش بسيتي بوون لة 

فيركسدني , باشتر كسدني شيواشي وانةوثنةوة لة حصانة,دؤشينةوةي ضازةسةزي بؤي 
 ((طةوزةكان وة ئازاسحة كسدني شانستي



 :بنةماي ثاقيكازي و لصكؤلينةوةي شانستي

شانستي دةزوونصاني ثةزوةزدةي ثةنها لة جصبةجصكسدنةكاني ثةزوةزدةيي  بؤ طةيشتن 
بةلكو . لة ضةمك و بيردؤشو بيروبؤضونةكان بة شصوةيةكي نةشةزي نةوةسحاوة

.  هةولدةدات بة شصوةيةكي شانستي وة ثاقيكازي شيكازي اليةنة ثةزوةزدةييةكان بكات
واثة دةسحكةوثني هةز شحصك لة زصطةي ثاقيكازييةوة زصطةيةكة بؤ طةيشتن و 

 .  بةجصطةياندني دةزوونصاني لة سةز اليةني ثةزوةزدةيي


