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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2014-2015                  

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:     شيروان خليل رمضان
ثسثؤري وردي مامؤستا: اللغة العربية
ذ.موبايل:07502422052
ئيميَل:sherwan.ramadan83@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت:المناقشة العلمية

قؤناغ: الأولى

ذمارةي يةكة: 2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:د.أمير رفيق عولي
نــــــاوي جيَطر: د. عبد الله بيرم

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل::




                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:              
ثيَناسةي بابةت:
طرينطي بابةت:
تدريب الطلاب على طرق التدريس وايصال المعلومات
ئامانجي بابةت:
 أن يعرف الطالب كيفية استعمال المصادر في المناقشة العلمية وكيفية الحصول على المعلومات ولا سيما وضع الأسئلة العلمية وكيفية الاجابة العلمية عنها,
تدريب الطالب على كيفية تقبل الرأي الآخر واحترامه دون تشنج.
تعليم الطالب طرق النقد العلمي البناء.
إرشاد الطالب إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعضلات التي تواجه المجتمع,

                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
أسباب تلوث البيئة
هةفتةي دووةم
أسباب تلوث المياه
هةفتةي سيَيةم
أسباب تلوث الهواء
هةفتةي ضوارةم
الأسباب العامة للتلوث
هةفتةي ثيَنجةم
كيفية المحافظة على البيئة في كوردستان
هةفتةي شةشةم
كيفية المحافظة على المياه
هةفتةي حةفتةم
كيفية المحافظة على الهواء
هةفتةي هةشتةم
الاسلام ودوره في الحفاظ على البيئة
هةفتةي نؤيةم
التوعية ودورها في الحفاظ على البيئة
هةفتةي دةيةم
وسائل الإعلام ودورها في الحفاظ على البيئة، وضع القوانين
هةفتةي يازدم
الاختبار الأول
هةفتةي دوازدةم
قضية العنف ضد المرأة وكيفية معالجته في الإقليم
تعريف العنف
هةفتةي سيَزدةم
حقوق المرأة
حق المرأة في الحياة
هةفتةي ضواردةم
حق المرأة في التملك
هةفتةي ثازدةم
حق المرأة في إبداء الرأي
هةفتةي شازدةم
حق المرأة في النفقة
هةفتةي حةظدةم
حق المرأة في السكن
هةفتةي هةذدةم
حق المرأة في الميراث، حق المرأة في العمل
هةفتةي نؤزدةم
الاختبار الثاني
هةفتةي بيستةم
الإسلام والحفاظ على حقوق المرأة
هةفتةي بيست ويةك
عدم المس بكرامة المرأة أو إهانتها
هةفتةي بيست ودوو
الأسباب الداعية إلى العنف ضد المرأة
هةفتةي بيست وسىَ
العرف والعادات والتقاليد
هةفتةي بيست وضوار
الحالة الاجتماعية والاقتصادية
هةفتةي بيست وثيَنج
الحالة السياسية وسوء التربية 
هةفتةي بيست وشةش
كيفية معالجة مسألة العنف ضد المرأة
هةفتةي بيست وحةوت
التوعية العامة، الإعلام ودوره في معالجة القضية
هةفتةي بيست وهةشت
سن القوانين التي تساعد في معالجة قضية العنف
هةفتةي بيست ونؤ

هةفتةي سييةم


                                          سةرضاوةكان :
البيئة ومشكلاتها، رشيد الحمد، عالم المعرفة، (الكويت 1990)
البيئة والحفاظ عليها من منظور اسلامي، د. عبدالقادر محمد أبو العلا، منظمة المؤتمر الإسلامي، الإمارات.
البيئة والإنسان عبر العصور، ايان ج، سيمونز، تر: السيد محمد عثمان، عالم المعلرفة (الكويت 1990)
العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها، سلمى بنت محمد سليم الحربي، جامعة أم القرى.

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








