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بایەخ و پێویستیی وەرگێڕان
ئامانجی گشتی لەم کۆرسەدا بریتییە لە ناساندنی هونەری وەرگێڕان و باسکردن و لێکۆڵینەوەی ئەو تیۆرە زمانییانەی لە بارەی وەرگێڕانەوە نووسراون، وەرگێڕان وەک بابەتێک، کە سەرچاوەی زانست و زانیارییە بە شێوەیەکی زانستی لێیان دەکۆڵێنەوە و لایەنی هونەری و سەلیقە و ئەرکی وەرگێڕ لەم بارەیەوە ڕوون دەکەینەوە، هەروەها بایەخ و ئامانجی ئەم کۆرسە بریتییە لە فێرکردن و دەرخستنی ئەو بۆچوونانەی لەبارەی (بە هونەری بوون یان بە زانستی بوون) ی وەرگێڕانە، لە دواییدا پراکتیزەکردنی چەندین دەقی وەرگێڕدراو لە زمانی سەرچاوە بۆ سەر زمانی ئامانج و دەرخستنی ئەو گرفت و ئارێشانەی قوتابی و خوێندکاران لە کردەی ڕووبەڕوویان دەبنەوە.

هۆکارەکانی فێرکردن و ڕێگاکانی وانە گوتنەوە

	ئامادەباشی مامۆستا و قوتابی لە بەکارهێنانی هۆکارەکانی فێرکردن.
	ئاشنابوونی قوتابیان بە تەکنیکی فێرکردن بە تایبەت بەکارهێنانی (Power Point).



	چەمک و پێناسەی وەرگێڕان
	پەیوەندی وەرگێڕان بە واتاوە
	پڕۆسەی وەرگێڕان
	وەرگێڕان هونەر و زانستە
	بایەخی وەرگێڕان
	مێژووی وەرگێڕان
	وەرگێڕان لای عەرەبەکان:

ا- وەرگێڕان لای ئەمەوییەکان.
ب- وەرگێڕان لای عەباسییەکان.
	مێژووی وەرگێڕان لای ئەوروپییەکان.
	مێژووی وەرگێڕان لای کورد.
	وەرگێڕان لە زمانی کوردی بۆ زمانی بێگانە.

ا- قۆناغی ڕۆژهەڵاتناسەکان.
ب- قۆناغی نوێ.
	فەرهەنگ و وەرگێڕان.

ا- پێناسەی فەرهەنگ
ب- جۆرەکانی فەرهەنگ
ج- فەرهەنگەکانی زمانی کوردی

	جۆرەکانی وەرگێڕان

ا- وەرگێڕانی زارەکی Oral Translation
ب- وەرگێڕانی دوابەدوایی  Consecutive Translation
ج- وەرگێڕانی بینراو
د- وەرگێڕانی نووسراو
ه- وەرگێڕانی ئەلیکترۆنی

	ڕێبازەکانی وەرگێڕان

ا- وەرگێڕانی وشەبەوشە یان وەرگێڕانی حەرفی.
ب- وەرگێڕانی واتایی
ج- وەرگێڕانی لێکدانەوەیی
د- وەرگێڕانی داهێنانی
ه- وەرگێڕانی کورتکراوە

	کولتوور و زمان

ا – پێناسەی کولتوور
ب- تیۆری شاخە سەهۆڵ بۆ کولتوور - تایلۆر
ج- گریمانەی ساپیر – وۆرف.
	 کولتوور و وەرگێڕان
	هاوتا بوون Equivalent

ا- هاوتا بوونی ڕووخساری
ب- هاوتابوونی دینامیکی
	وەرگێڕان لای یوجین نیدا 
	زاراوە و چەمکە کولتوورییەکان

ا- زاراوەی ژینگەیی
ب- زاراوەی کۆمەڵایەتی
ج- زاراوەی باوەڕە دینییەکان
د- زاراوەی ماددی

	ڕێگەکانی مامەڵەکردن لەگەڵ زاراوە و چەمکە کولتوورییەکان:

ا- کالک Calque
ب- جێگرتنەوەی بە وشەیەکی کولتووری.
ج- وشە قەرزکردن لە زمانی سەرچاوە.
د- داڕشتنەوەی وسەکە و بەکارهێنانی وشەیەکی زیادە لەگەڵی.

	ئیدیۆم و گرفتەکانی وەرگێڕان.

ا- ئیدیۆم، زاراوە Idiom
- چەند ڕێگەیەک بۆ وەرگێڕانی ئیدیۆم.
ب- مەجاز، میتافۆر Metaphor
	_ چەند ڕێگەیەک بۆ وەرگێڕانی میتافۆر.
ج- بە جوانی دەربڕین، یوفێمیزم Euphemism

	مەرجەکانی بوونە وەرگێڕ.
	ئەو هەنگاوانەی کە وەرگێڕ دەبێ لە کاتی وەرگێڕان ڕەچاویان بکات.
	پراکتیزەکردنی وەرگێڕان.

- وەرگێڕانی چەند دەقێک لە عەرەبییەوە بۆ کوردی.



