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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:     د.ثةخشان سابير حةمةد
ثسثؤري وردي مامؤستا       ئةدةبى هاوضةرخ
ذ.موبايل:  07504534890     
ئيميَل:pakhshan.hamad@soran.edu.iq             
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:   زمانى كوردى

ناوي بابةت:  فؤلكلؤر

قؤناغ:  دووةم

ذمارةي يةكة:  2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م.  ثةروين عوسمان 
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                            
                                   
   ثيَناسةي بابةت 
ئةم بابةتة ناسنامةى نةتةوةى كوردة وباس لة هةموو ثيَكهاتة ماددى و مةعنةوييةكانى ئةم نةتةوة ية دةكات و دةبيَتة مايةى تيَطةيشتن لة رِابردووى نةتةوةو ضؤنيةتى طةشةسةندن و طةيشتنى بة ئةمرِؤ.

طرنطي بابةت 
طرنطى ئةم بابةتة لةم خالاَنةدا بةديدةكريَن :
1_ ضةشنى ئاويَنةيةكة كؤمةلَطاى تيَدا بةديدةكريَت ،واتة دةبيَتة ثردى بةستنةوةى ئيَستا  بة رِابردووةوة 
2_ بابةتةكانى سةرضاوةى ئةزمونيَكى دةولَةمةندى ئةم نةتةوةيةن.
3_ بابةتةكانى هةمةجؤر و تؤكمةن، ئةمةش دةلالةتى تةندروستى عةقلَى دةستةجةمعى ئةم نةتةوةية ثيشان دةدات.
 

ئامانجي بابةت 
طرنطترين ئامانجةكانى ئةم بابةتة بريتين لة :
1_ ئاشنابوون بة ذيانى رِابردووى نةتةوةو ناسينى ناسنامةكةى .
2_ ضيَذوةرطرتن لة بابةتة هةمةجؤرةكان و ئةزمونى ديَرينةكان.
3_سودوةرطرتن لةم ئةزمونانة و كردنيان بة وانةيةكى كاريطةر لة ذيانى ئيَستادا.
4_ سودوةرطرتن لة بةشيَكى دةقة فؤلكلؤرييةكان وضؤنيةتى مةزراندنيان لة نيَو دةقةكانى ئيَستادا.
                           





                     دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ئةدةبى فؤلكلؤر _ضةمك و زاراوة
هةفتةي دووةم
بايةخةكانى ئةدةبى فؤلكلؤرى
هةفتةي سيَيةم
سيما تايبةتيةكانى ئةدةبى فؤلكلؤرى
هةفتةي ضوارةم
جؤرةكانى فؤلكلؤر
هةفتةي ثيَنجةم
جوانناسى ئةدةبى فؤلكلؤرى
هةفتةي شةشةم
ثةيوةندى ئةدةبى فؤلكلؤرى بة جؤرةكانى ترى ئةدةبةوة
هةفتةي حةفتةم
ثةيوةندى ئةدةبى فؤلكلؤرى بة زانستةكانى تر(كؤمةلَناسى،دةروونزانى...هتد)
هةفتةي هةشتةم
بابةتةكانى ئةدةبى فؤلكلؤرى
هةفتةي نؤيةم
ئةفسانة و جؤرةكانى
هةفتةي دةيةم
ثيَكهاتةى ئةفسانة
هةفتةي يازدم
رِؤلَى ئةفسانة و سنورى ئةفسانة
هةفتةي دوازدةم
ثةندى ثيَشينان
هةفتةي سيَزدةم
ئةركةكانى ثةندى ثيَشينان
هةفتةي ضواردةم
جؤرةكانى ثةند
هةفتةي ثازدةم
حيكايةت و ثيَكهاتةى حيكايةت
هةفتةي شازدةم
رِةطةزةكانى حيكايةتى كوردى
هةفتةي حةظدةم
ئةنجامدانى تاقيكردنةوة
هةفتةي هةذدةم
ناوةرِؤكى حيكايةتى كوردى
هةفتةي نؤزدةم
داستان و ثيَكهاتةى داستان
هةفتةي بيستةم
جؤرةكانى داستان
هةفتةي بيست ويةك
تاوتؤيَكردنى داستانةكانى (تحفةى مظفرية)
هةفتةي بيست ودوو
داستانى قةلَاى دمدم
هةفتةي بيست وسىَ
داستانى شيَخ فةرخ وستىَ
هةفتةي بيست وضوار
داستانى زةمبيل فرؤش
هةفتةي بيست وثيَنج
طؤرانى فؤلكلؤرى 
هةفتةي بيست وشةش
حةيران و لاوك / هاوبةشى و جياوازى
هةفتةي بيست وحةوت
رِؤشنبيرى نيَو بابةتةكانى فؤلكلؤر 
هةفتةي بيست وهةشت
ضؤنيةتى ثاراستنى ئةدةبى فؤلكلؤرى
هةفتةي بيست ونؤ
رِؤلَى زمان لة ثيَكهاتةى ئةدةبى فؤلكلؤريدا
هةفتةي سييةم
ئةنجامدانى تاقيكردنةوة


                                          سةرضاوةكان
1_عيزةدين مستةفا رِةسول ، ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى ،ض2 ، زانكؤى سليَمانى ،1979 
2_محةمةد ئةحمةد تةها (كامةران موكرى) ، ئةدةبى فؤلكلؤرى  كوردى ،ب1 ،زانكؤى سةلاحةدين ،1984 
3_خالد حوسيَن ،دةرطةهةك بؤ فؤلكلؤرى كوردى ،دةزطاى رِؤشنبيرى و بلاَوكراوةى كوردى  ،بةغدا ، 1985.
 
5_جةلال تةقىَ ،شةوانى طويَى ئاطردان ،ب1،ض2، ضاثخانةى زانكؤى سةلاحةدين ،1984.
6_ئؤسكارمان ،تحفةى مظفرية، ثيَشةكى و ساغكردنةوةى :هيَمن موكريانى ،ب1، ضاثخانةى كؤرِى زانيارى كورد ، بةغدا ،1975.
7_ئوسكارمان ،........،........................................،ب2، بةغدا،1975.
8_شيَخ محةمةدى خالَ ،ثةندى ثيَشينان ،ض4،ضاثخانةى شظان،سليَمانى ،2007.
تيَبيني  
- نموونةي ثرسيار ةكان زياتر ثةيوةست دةبيَت بة لايةنى ثراكتيزة كردن و ليَكدانةوةى بابةتة فؤلكلؤرييةكان و بةستنةوةيان بة كؤمةلَطا و ذيانى ئيَستادا.   
- تاقيكردنةوةي لةناكاو  (quiz)ئةنجام دةدريَت.








