زانكؤى سؤران – فاكلتى زانست 

1

ريَبةرى كؤرس  
ناوى كؤرس:.  كوردؤلؤجي             بؤ قؤناغي :   يةكةم  
 
ئيميَل:
ناوى مامؤستا : جبار على
ئيميَل
ناوى ريَكخةر 
ثوختةى كؤرس و ئامانجة طشتى يةكان 
هةولَيَكة بؤ ناساندني ميللةتي كورد ج لةبارةي ئةدةب و رؤشنبيري و شؤرش و راثةرينة جةكداريةكانةوة بيَت . 
 
ئامانجة تايبةبةتى يةكان:
هةولَيَكى جديية بؤ جؤشدانى رؤحى نيشتمانثةروةرى و كوردايةتى لة بوارة جياجياكانى ميَذوو و نةتةوايةتى و جوطرافيا و زمان و ئةدةب و ئايين و كولتور و ضةمكى طشتى نةتةوة و نيشتمان .  
 سةرضاوةكان 
كتيَب: زمانةوانى: محمد معروف فتاح 2- كورد و شوَرشةكانى: عةلائةددين سجادى 3- ميذوى ئةدةبى كوردى: عةلائةدين سجادى
طؤظار: 1- رامان  2- ئايندة    3- كاروان    4- سةردةم



بابةتةكانى كؤرس 
بابةت
هةقتة
ضةند ثيَناسةيةكي زمان
هةفتةى يةكةم
بيردؤزةكاني ثةيدابووني زمان
هةفتةى دووةم


تايبةتيةكاني زمان
هةفتةى سآيةم
ئاستةكانى زمان/ ئاستى دةنط سازى و وشةسازى
هةفتةى ضوارةم 
ئاستى رستة سازى و واتا سازى
هةفتةىثينجةم
دابةش بونى زمان  و هوَكارةكانى زالَبونى زمان
هةفتةى شةشةم
ئةلف و بيَى زمانى كوردى
هةفتةى حةفتةم
ئةدةب/ ثيَناسةى ئةدةب
هةفتةى هةشتةم
جوَرةكانى ئةدةب (ئةدةبى نوسراو ئةدةبى فوَلكلوَر)
هةفتةى نؤيةم
هونةرةكانى ئةدةب – شيعر و ثةخشان
هةفتةي دةيةم
ثةخشان و جوَرةكانى
هةفتةي يازدةهةم
جياوازى نيَوان شيعر و ثةخشان
هةفتةي دوازدةهةم
ريَبازةكانى ئةدةب / ريَبازى كلاسيك
هةفتةي سيَزدةهةم
 رِيَبازى رِوَمانتيك
هةفتةي ضواردةهةم
 هونةرى رؤمان 
هةفتةي ثازدةهةم
 هونةرى دراما
هةفتةي شازدةهةم
   ذياننامة
هةفتةي حةفدةهةم
هونةرى ضيروَك 
هةفتةي هةذدةهةم
جوطرافياى كوردستان /  سنورةكانى كوردستان 
هةفتةي نؤزدةهةم
 كوردستان و زاراوةى كوردستان
هةفتةي بيستةم
ضيا و طردةكانى كوردستان
هةفتةي بيست ويةكةم
ميَذوى كورد
هةفتةي بيست و دووةم
كورد و ئارييةكان كيَن
هةفتةي بيست و سيَيةم
طةرانةوةيةك بوَ كوَى بابةتةكان                                                                   
هةفتةى بيست و جوارةم 
لةميانةي هةر 6هةفتة جاريَك يةك تاقيكردنةوة دةبيَت وة هةفتةيةك بؤ ئامادةكردن و ثيَشكةش كردني راثؤرت تةرخان دةكريَت. هةروةها هةفتةيةك بؤ بينيني سةرضاوة و ئاشنابوون بة ضؤنيةتي بةكارهيَناني سةرضاوةكان.
ريَنماييةكاني ثيَويست:
هاتنةي ذوورةوةي قوتابيان لةدواي مامؤستا نابيَت لة 15 دةقيقة زياتر بيَت. لةكاتي وانةكان بؤ هيض قوتابيةك نية هؤل بةجآ بيَلَيَت(كاتى زوَر ثيَويست نةبيَت). وة هةروةها لةكاتي وانةكان قوتابيان ئةبآ موبايلةكان بكوذيَننةوة.


