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 بزهامه درس ی مضمىن كاهىن رضاهه ها  

 

5/13/2014 

  

:غعار اهگیزه ش ی صىف  
احترام به كاهىن و فعالیت كاهىهمىذ روسهامه هگاران آسادی بیان را تلىیت       ” 

“.می کىذ   
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معلىمات عمىمی 

  
 اول : ضمطتر 
 اول  : صىف 
 خىرشیدی     1390: ضال تحصیلی 
 حلىق و علىم ضیاس ی: داوػکذه 
  کىد مضمىن:   
  هىعیت مضمىن: ( اختیاریاضاس ی ، پىهىتىن شمىل   ، اختصاص ی ،) 
 2 :تعذاد كزيذت 
   (     دوشيبه ها  )  ضاعت  2 :تعذاد ضاعات درس ي درهفته 
 عصزها  7تا  6  :های مالكات حضىریضاعت 
  فيصل كزيمي :اضتاد مضمىن 

    0708198668: غماره ي تماص اضتاد 
آدرص ایمیلهای اضتاد: Faisal.karimi@hu.edu.af. fslkarimi@yahoo.com 
وب ضایت :www.Faisal Karimi.com  

5/13/2014 
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 اهمیت و ضزورت 

با به میان آمذن آسادی بیان و فعالیت رضاهه های کثرت گزا و آساد در افغاوطتان ضیطتم 
اطالع رضاوی با چالؼ هایی همزاه اضت و هبىد یک ضیطتم كاهىهمىذ رضاهه یی و عذم 
آگاهی روسهامه هگاران اس مطایل حلىقی رضاهه ها آسادی بیان مىجىد را تهذیذ می کىذ و 

 ضىء اضتفاده اس این  به روهذ یکی اس بشرگترین چالؼ های رضاهه یی در 

.افغاوطتان تبذیل غذه اضت  

 

هیاس اضت تا ضیطتم آغفته رضاهه یی در کػىر با آگاهی حلىق داهان و خبرهگاران اس 

. وظایف و مطىولیت های مطلکی و حلىقی، اخالقی تزمیم گزدد  
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  اهذاف مضمىن 

5/13/2014 

  اهذاف در سميىه ي داوؼ 

حلىق را با آسادی بیان و معیارهای آن، ايً مضمىن بز آن اضت، تا داوشجىيان رشته ي   
حم دضترس ی به اطالعات، مىاد كاهىن رضاهه های همگاوی ، حم مالکیت معىىی 

،گشارشگزی اس جزیاهات محاکم و جلطات ضزی پارملان، اصطالحاتی چىن كذف؛ جزم 
  .  آشىا ضاسد... مطبىعاتی، افترا، بهتان، تهمت و ضاوطىر و

 

حلىق با فزاگیری معیارهای حلىقی و كاهىوی فعالیت های شان را در حىسه داوشجىيان 
کاری شان تضمین و كاهىهمىد خىاهىد ضاخت و با ایً کار آسادی بیان را تلىیت خىاهىد 

 . بخشید
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  اهذاف مضمىن 

5/13/2014 

 مهارتها ي سميىه در اهذاف 

حلىق با فزاگیری معیارهای حلىقی و كاهىوی فعالیت های شان را تضمین و  داوشجىيان   
كاهىهمىد خىاهىد ضاخت و با ایً کار آسادی بیان را تلىیت خىاهىد و روهد کار اطالع 

 . رضاوی دكیم را بدون تجاوس به حلىق دیگزان ضزعت خىاهىد بخشید

 

 كاهىوی و حلىقی معیارهای و اصىل  با تىاوطت خىاهىد داوشجىيان كىرص، ايً پايان در
 .بطاسهد كاهىهمىد را شان یی حزفه های فعالیت و شىهد آشىا ها رضاهه
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  روع تذريظ 

5/13/2014 

 با داوشجىيان .بىد خىاهذ گفتگىيي صىرت به صىف در درص ارائه ي اصلي روع  -1 
   در كبلي آمادگي داغتن و جذيذ درص مزور

   گفتگى به يكذيگز و اضتاد با درص مىضىع ی درباره درس ي ضاعت

 .پزداخت خىاهىذ

 

 آن پيچيذه ي و هظزي  هكات و جذيذ درص فػزده ي تػزيح  -2
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  روع تذريظ 

5/13/2014 

 

  به داوشجىيان تػىيم و جذيذ درص مىضىع بحث گذاغتن به - 3  

 وفعال مطتليم هظزدهي و گیري  ضهم

 

 

 طزح پزضؼ و پاسخ دوطزفه ، ميان اضتاد و داوشجىيان -4
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  وجايب اضتاد 

5/13/2014 

 آماده گي تذريظ مضمىن و تػزيح درص و هكات مزتبط به آن -1

 

 معزفي مىابع درس ي و كمك  درس ي بزاي داوشجىيان - 2

 

 ايجاد فضاي گفتگىي ضاسهذه ميان اضتاد و داوشجىيان و هیز خىد  - 3

 داوشجىيان در صىف

 

 كمك به داوشجىيان در تهيه وظايف خاهه گي و راهىمایی در تهیه  - 4

 ضیمیىارهای داوشجىیان
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  وجايب اضتاد 

5/13/2014 

 كمك به داوشجىياوي كه مػكلي در فهم مطايل و يا اهجام وظايف  -5

 .خاهه گي دارهذ ، در غیر ضاعات درس ي

 

های داوشجىیانارسغیابی و بزرس ی فعالیت - 6  
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 هاي داوشجىيان  مكلفيت 

5/13/2014 

 آمادگي بزاي پيػبرد درص و مطالعه ي مىابع درس ي مضمىن  -1 

 
 گیري روساهه در بحثها و گفتگىهاي درس يضهم -2

 
 گي بز  غزكت در امتحان ميان ضمطتر و ضمطتر و اهجام وظايف خاهه -3

 .اضاص آهچه اضتاد راهىمايي ميكىذ

 
 حضىر در ضاعت های درس ي به وكت معین و آمادگي بزاي پزضؼ و  - 4

 پاسخ در باره ي مىضىع درص

 
 ارائه کارهای خاهگی و عملی به وكت معیىه -5
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 هاي داوشجىيان  مكلفيت 

5/13/2014 

 ها  اخالق حطىه، احترام به هظزات همصىفی) مزاعات هظم و دضیپلین -6 

 ...(درصىف وو خىدداری اس خىردن و هىغیذن کزدن مبایل  خامىع

  

 .مزاعات همىدن هظافت صىف و محیط درس ی -7

 

 اضتفاده اس کتابخاهه ، ایىترهت و ضایز مىابع كابل دضترص  – 8
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 امكاهات و چگىهه گي اضتفاده اس آنها 

5/13/2014 

 ميذاوي تحليم   -1    

  

   داوػگاه  کتابخاهه -2   

 اهترهتی تحلیم  -3   
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ارسغيابي 

5/13/2014 

 همزه  10                                          :اخالق و حضىر فعال صىفی-1     

 

  همزه  10:                                       کىفزاوظ های صىفیارسغیابی  -2   

همزه                                           20 :                                                     آسمىن میان ضمطتر  -3    

  

همزه  60 :                                                               آسمىن نهایی -3     
 

 هفته دوم ماه ضزطان : تاریخ امتحان میان ضمطتر

 هفته ی غاهشدههم ضمطتر تحصیلی : تاریخ آسمىن نهایی 
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  امتحان 

5/13/2014 

  چگىهه گي امتحان  : 

 عملی     تلزیزی   هىشتاری       

  

 هاي امتحان چگىهه گي طزح پزضؼ : 

   تعزیف ها و اصطالحات  جىاب کىتاه اهتخابی چهار جىابه  تشزیحی 

 

 : یاد داغت 

 

 .شمار هز بخش پزضش ها و همزه ی هز  پزضش  در بزگه امتحان مشخص می شىد
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  مىابع و مزاجع 

5/13/2014 
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  مىابع و مزاجع 

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  
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  مىابع و مزاجع 

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  
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 كىاهین مىرد هیاس بزای غىاخت بهتر حلىق رضاهه ها 

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  
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 پیشنهاد ها

5/13/2014 

 

!داوشجىیان عشیش  

 

.پزضؼ ها، هظزها و پیػنهاد های خىد را درباره بزهامه درس ی ارائه کىیذ  
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 مفردات مضمون

5/13/2014 Lecturer: Faisal Karimi  
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 مفردات مضمون
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 مفردات مضمون
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 اس تىجه تان تػکز
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