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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: كامران  مجيد على
ثسثؤري وردي مامؤستا : رِيَطاكانى وانة ووتنةوة
ذ.موبايل:07504929784    
ئيميَل:kamaran.ali@soran.edu.iq
مؤريانواذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: دةروونزانى

ناوي بابةت: طفتوطؤى ئةكاديمى

قؤناغ: يةكةم

ذمارةي يةكة: 4

مؤروواذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: رؤناك حميد عثمان
نــــــاوي جيَطر: عبدالفتاح حسن فتاح

ذ.موبايل:07507472504
ذ.موبايل:07504527624

ئيميَل: runak.usman@soran.edu.iq
ئيميَل: abdulfatah.fatah@soran.edu.iq




    كورتةيةك :
ثيَناسةي بابةت:طفتوطؤى ئةكاديمى هةنطاويَكى زانستية بؤبةديهيَنانى ئامانجة ثيرؤزةكانى ثرؤسةى فيَركردن و فيَربوون بةشيَوازيَكى سةردميانة كة تواناى قوتابى بةررةو ئاستيَكى بةرزى هزرى دةبا, و طفتوطؤى ئةكاديمى بابةتيَكى زياتر ثراكتيزيية كة جةخت دةكاتة سةر ضالاكى قوتابيان, ولة قؤناغى يةكةمى خويَندنى هةموو بةشة زانستييةكان دةطوتريَتةوة.

طرينطي بابةت:طرنطى ئةم بابةتة لةوة داية كة دةبيَتة هةويَنيَك بؤ دروستكردنى تويَذةريَكى راستةقينة لة ئاييندةدا, هةروةها قوتابى هةست بة بوونى خؤى دةكات, و كؤمةليَك لة زانست و زانيارى تازة بة ديدى قوتابيان شاددةبيَت.
ئامانجي بابةت:
1 – ثةرةثيَدانى توانا و بةهرةكانى تويَذينةوةى قوتابيان .
2 – رِاهيَنانى قوتابيان لةسةر بةكارهيَنانى سةرضاوةكانى زانستى .
3 – فيَركردنى قوتابيان لةسةر ثةسةندكردنى رِاى يةكتر .
4 – ثةرةبيَدانى رِيَزطردن لةطةلَ يةكتردا .
5 – بةرزكردنى ئاستى تواناى شرؤظةكردنى دةقة زانستيةكان.
6 – هيَنانةدى رِةخنةى بنياد و دةولَةمةندكردنى طفتوطؤكردن .
7 – بةهيَزكردنى تواناى دةربرين و طوزارشتكردن.
8 – بةهيَزكردنى كةسايةتى قوتابى تاوةكو ببيَتة خاوةنى بير و بؤضؤنى تابةت بةخؤى.
9 – بةدةستهيَنانى مةتمانةبونيَكى خودى بةهيَز.





دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةفتةي يةكةم
ثيَشكةش كردنى ريَنماييةكانى بابةتةكة و طرنطى ئةم بابةتة و شرؤظةكردنى
هةفتةي دووةم
دابةش كردنى ثؤل بةسةر طروب ودةستنيشان كردنى بابةتةكان
هةفتةي سيَيةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي ضوارةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي ثيَنجةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي شةشةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار,كويز
هةفتةي حةفتةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي هةشتةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي نؤيةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي دةيةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي يازدم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي دوازدةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي سيَزدةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي ضواردةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي ثازدةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار,كويز
هةفتةي شازدةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي حةظدةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي هةذدةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي نؤزدةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي بيستةم
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي بيست ويةك
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي بيست ودوو
تاقيكردنةوة
هةفتةي بيست وسىَ
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي بيست وضوار
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي بيست وثيَنج
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي بيست وشةش
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي بيست وحةوت
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي بيست وهةشت
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار
هةفتةي بيست ونؤ
ثيَشكةش كردنى بابةت لةلايةن طروب و دةستثيَكردنى برسيار و طفتوطؤكردن
هةفتةي سييةم
تةواوكردنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كورتكردنةوة ودانانى ثرسيار,كويز


سةرضاوةكان :
لةبةر ئةوةى قوتابييةكان خؤيان بابةتةكان دادةنيَن و كار لةسةر دةكةن تةنيا مامؤستا ريَنمايي و ثلان بؤيان دادةريذى, سةرضاوةكان بةثيَى بابةت دةبيَت كة قوتابييةكان بةدواى دادةطريَن بة هةمةهانطى لةطةلَ مامؤستا. 





