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 ئاواجنةكاٌي ئةً كؤزضة

ئاشٍاكسدُ و شازةشاكسدٌي قوتابيياٌة بةبٍةوا طصتيي وضةزةكييةكاٌي ثيصةى واٌةبيَري , وةك   -1 
 ثيَداويطتييةك تا لة كسدازي واٌةبيَريدا ثيَسةويياُ ليَبكسيَت و كةلَكياُ ليَوةزبكرييَت .

شياتس فيَسبووُ وشازةشايي و ٌاضاٌدٌي زيَطةكاٌي واٌة وتٍةوةى تايبةت بة شواُ .-2  

.  بة كازِيٍَاٌي ئاضاٌرتيَ و باشرتيَ زِيَطةى واٌةوتٍةوة لة اليةُ واوؤضتاياُ بؤ وتٍةوةى بابةتي شواُ -3  

ئةً لقاٌة و دزوضتكسدٌي ثةيوةٌدي لةٌيَواٌياُ .  ٌاضاٌدٌي لقةكاٌي شواُ و ضؤٌيةتي وتٍةوةى  -4  

 

 

 زيَطاكاٌي واٌة وتٍةوةي ئةً كؤزضة :

( احملاضرة )طريقةزِيَطاي ئاوادةكازي -1  

(طريقة اإلستجواب زِيَطاي ثسضياز و وةالًَ ) -2 

(طريقة املناقشةزيَطاي طفتوطؤ ) -3 

 4-  زيَطةى تس بةثيَي شويََ و بابةت 

 ِؤكازةكاٌي زِووٌكسدٌةوة لة وتٍةوةي ئةً كؤزضة

ضود وةزطستَ لة تةختة ضجي و بةكازِيٍَاٌي ثيٍَووضى زِةٌطاو زِةٌط . -1  

. ثاوةز ثؤيٍتبةكازِيٍَاٌي  -2  

 

 



 
 

 ِةلَطةٌطاٌدٌي قوتابيياُ و ضؤٌيَيت منسةداٌاُ و دابةشكسدٌي :

%(ي منسةكاُ , تايبةتة بة كؤشصي ضاالٌَةى قوتابي , كة بةً شيَوةيةى خوازةوة 40يةكةً : لة )
 دابةش دةبَ : 

% تاقيكسدٌةوةى يةكةً 15لة -1  

% تاقيكسدٌةوةى دووةً 15لة -2  

بةشدازي قوتابي لةٌاو ِؤلي خويٍَدٌدا , بؤ ئةزك و داواكازيةكاٌي واوؤضتاي بابةت  % بؤ ضاالكيي و10لة  -3
  .لة تيَكسِاي ضالَي خويٍَدُ  

%( ى منسةكاُ , تايبةتة بة تاقيكسدٌةوةى ٌاوةٌدي كؤتايي ضاهَ , كة كاتي 60دووةً : لة )
 ديازيكسدُ و دةضتجيَكسدٌي لة كاتي خؤي ديازي دةكسيَت . 

2015-2014بابةتةكاٌي كؤزس بؤ ئةوطالَي خويٍَدُ بةزٌاوةو   

 واٌةي يةكةً  تيَسواٌيين طصيت لة ضةز زيَطاكاٌي واٌةوتٍةوة

 واٌةي دووةً  ضيفةتةكاُ و تايبةمتةٌديةكاٌي واوؤضتا

 ِوٌةزى واٌةوتٍةوة  
 ئةزك وكازةكاٌي واوؤضتا 

 واٌةي ضيَيةً 

زةضاوى بكات لة ِةز شيَواشيَك ئةوبٍةوا طصتياٌةى كةثيَويطتة واوؤضتا 
 لة شيَواشةكاُ كة بةكازي دةِيٍَيَت لة واٌةوتٍةوةدا .

 واٌةي ضوازةً 

ثسؤضةي فيَسكسدٌي خويٍَدٌةوةو ٌووضني لة ثؤلي يةكةويي ضةزةتايي / 
) قوتابي , -:بٍةزةتي دا ئةً ثسؤضةية لة ضةٌد اليةٌيَك ثيَكّاتووة 

 (واوؤضتا , بةزٌاوةو كتيَب , زيَطة 

 واٌةي ثيٍَجةً 

زيَطةى  –شازيَطةكاٌي وتٍةوةى ئةلف وبيَ ) زِيَطةى ثيَكّيٍَاٌةوةيى    -
 شيكسدٌةوةيي (

 واٌةي شةشةً

شواُ , لقةكاٌي شواُ , ثيٍَاضة , بةشةكاٌي , ِةبووٌي ثةيوةٌدياُ 
 ثيَكةوة .

 واٌةي ِةفتةً



 
 

 واٌةي ِةشتةً خويٍَدٌةوة : ثيٍَاضة , جؤزةكاٌي, زيَطةي وتٍةوة ي ئةً لقة

 واٌةي ٌؤيةً  بؤ بابةتي خويٍَدٌةوة زؤذاٌة  ثالٌي
 واٌةي دةيةً زِيٍَووس )اإلوال( ثيٍَاضة , جؤزةكاٌي, زيَطةي وتٍةوة ي ئةً لقة

 ِةًواٌةي ياٌصدة خةت : ثيٍَاضة , جؤزةكاٌي, زيَطةي وتٍةوة ي ئةً لقة
 ِةًواٌةي دواٌصدة خةتثالٌي زؤذاٌة  بؤ بابةتي 

 ِةًواٌةي ضيَصدة  ئةشبةزكسدُ : ثيٍَاضة , جؤزةكاٌي, زيَطةي وتٍةوة ي ئةً لقة
 ِةًواٌةي ضوازدة دةزبسِيَ )التعبري( ثيٍَاضة , جؤزةكاٌي, زيَطةي وتٍةوة ي ئةً لقة

  ِةًثاٌصدةواٌةي  زيَصواُ : بايةخي ئةً لقة , زيَطةي وتٍةوة ي زِيَصواُ .
 ِةًشاٌصدةواٌةي  اُزيَصوثالٌي زؤذاٌة  بؤ بابةتي 

 واٌةى ِةظدةِةً  زيَطاكاٌي طوتٍةوةي ضريؤك و شاٌؤطةزي
طسيٍكي كتيَيب قوتاخباٌة, )كتيَيب خويٍَدٌي قوتاخباٌة,ضةوكةكةى ,

 (ِةٌطاوةكاٌي بةكازِيٍَاٌي 

 واٌةى ِةذدةِةً 

 واٌةى ٌؤشدةِةً زاِيٍَاٌي قوتابياُ لةضةز بةكازِيٍَاٌي كتاب
 

ي دةكسيَت بة البسدُ و ٌةخصةو ِيَمكازي ئةً كؤزس بووكةدا ئةطةز و ثيَصبيين ِةٌديَك طؤزاٌكازتيَبيين : لة 
 شيادكسدٌي بسِطةيةك , لةِةزطؤزاٌكازييةك قوتابيياُ ئاطادازدةكسيٍَةوة . 
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