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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 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:ئامانج احمد مستةفا
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووى نوىَ و هاوضةرخ
ذ.موبايل:07508945411
ئيميَل: amanj.mustafa@sorn.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:ميَذوو

ناوي بابةت:رؤذهةلاَتناسى

قؤناغ:ضوارةم

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:د. ئامانج احمد مستةفا
نــــــاوي جيَطر: م. مةغديد حاجى ئةمين

ذ.موبايل:07598945411
ذ.موبايل:07504544704

ئيميَل: amanj.mustafa@sorn.edu.iq
ئيميَل: maghdid.amin@soran.edu.



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           
          
ثيَناسةي بابةت:
رؤذهةلاتناسى بة زانستيَكى زؤر طرنطى ميَذوو بة هةموو لايةنةكانيةوة دادةنريَت,ض لة ئيَستا وض لة رابردوودا طرنطيةكى زؤرى ثىََ دراوة لة ناوةندة كولتوريةكانى دونيا. 

طرينطي بابةت: 
بابةتى رؤذهةلاتناسى طرينطة بؤ قوتابيانى كؤليذةكان بؤ ئةوةى شارةزايى ثةيدا بكةن لة ميَذووى سةرهةلَدانى رؤذهةلاتناسى و تويَذينةوةكان و نووسينةكانى بةرهةمةكانى رؤذهةلاتناسى لة سةر رؤذهةلات. 

ئامانجي بابةت:
 ئامانج لة خويَندنى بابةتى رؤذهةلاتناسى ئةوةية كة قوتابى ئاشنابيَت لةسةر هؤكارةكانى طرنطىدانى رؤذهةلاتناسان بة رؤذهةلات و تيَطةيشتن لةو ريَطايانةى كة بةكاريان هيَناوة بؤ سوود وةرطرتن لة كولتورى رؤذهةلاتبة ريَطا جياوازةكانيان و مةبةستيان لةو تويَذينةوةانةى كة كردوويانة. 








                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
رؤذهةلاتناسى ضية؟ ثيَناسةكةى.
هةفتةي دووةم
رؤذهةلاتناسى و ميَذووى ثةيدا بوونى
هةفتةي سيَيةم
هؤكارةكانى ثةيدا بوونى رؤذهةلاتناسى
هةفتةي ضوارةم
طرنطى رؤذهةلاتناسى
هةفتةي ثيَنجةم
ئامانجةكانى رؤذهةلاتناسى
هةفتةي شةشةم
قوتابخانةكانى رؤذهةلاتناسى
هةفتةي حةفتةم
رؤذهةلاتناسى لة سةدةى 16و17
هةفتةي هةشتةم
رؤذهةلاتناسى لة سةدةى18و19
هةفتةي نؤيةم
رؤذهةلاتناسى لة سةدةى بيستةم
هةفتةي دةيةم
كارو بةرهةمةكانى رؤذهةلاتناسان
هةفتةي يازدم
طرنطى دانى رؤذهةلاتناسان بة كولتورى ئيسلام
هةفتةي دوازدةم
كؤنفرانس و كؤبوونةوة و كؤمةلةكانى رؤذهةلاتناسان
هةفتةي سيَزدةم
ئةو رؤذهةلاتناسانةى كةوا موسلمان بوون
هةفتةي ضواردةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي ثازدةم
كوردناسى و ثيَناسةكردنى 
هةفتةي شازدةم
كوردناسى لة رووى ميَذوو و شارستانيةوة
هةفتةي حةظدةم
كوردناسى لة رووى زمان و فةرهةنطةوة
هةفتةي هةذدةم
زمانى ستاندةر وشيَوة زمان
هةفتةي نؤزدةم
فؤلكلؤر و شيَوةكانى
هةفتةي بيستةم
ناوةندة طرينطةكانى كوردناسى لة ئةوروثا
هةفتةي بيست ويةك
كورد ناسة بةناوبانطةكانى سةدةى بيشتةم
هةفتةي بيست ودوو
جوطرافياى كوردستان
هةفتةي بيست وسىَ
شةرةفنامةى شةرةفخانة وةك سةرضاوةيةكى ميَذوويى طرينط
هةفتةي بيست وضوار
مةم و زينى ئةحمةدى خانى
هةفتةي بيست وثيَنج
ميرنشينة كورديةكانى سةدةى17و18و19
هةفتةي بيست وشةش
ميَذووى رؤذنامة طرى كوردى
هةفتةي بيست وحةوت
كوردو شؤرشةكانى
هةفتةي بيست وهةشت
فاكتةرةكانى دروست بوونى دةولةتى كوردى
هةفتةي بيست ونؤ
ئايين ومةزهةبةكانى كورستان
هةفتةي سييةم
تاقى كردنةوة













                             







             سةرضاوةكان :
	الاستشرام,د.محسن محمد حسين.
	رؤذهةلاتناسان بة دريَذايى ميَذوو,د. عبدالحميد صالح.
	طؤظار و كوردؤلؤجى , ذمارة 9,مةلبةندى كوردناسى.
	رؤذهةلاتتناسى لة نيَوان ستراتيذى داطيركارى و ئايدؤلؤذياى ستةمدا, كاوة هاورِا.
	طؤظارى كوردناسى , ذمارة1, 2013.
	كورد لة ديدةى رؤذهةلاتناسانةوة, فةرهاد ثير بالَ.
	د. كةمال مةزهةر.ميَذوو.
	ئةدةبى كوردى سةدةى هةظدةم,رؤدينكؤ



















- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ .



1.رؤذهةلاتناسى ضية و ضؤن ثيَناسة دةكريَت؟
2.ميَذووى ثةيدا بوونى رؤذهةلاتناسى و طرينطى دان بة رؤذهةلات باس بكة؟
3.ئامانجةكانى رؤذهةلاتناسان لة زانستى رؤذهةلات ضية؟
4.باسى بايةخدانى رؤناكبيرانى كورد بة زانستى كوردناسى بكة؟
5.خةملاندنى بيرى كوردى لة سةدةى 19 ضية؟
6.هؤكارةكانى سةرهةلدانى بيرى كوردناسى و ئامانجةكانى؟








