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 حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                              حكومة إقليم كوردستان-العراق
سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيرانرئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستيوزارة 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:عبدالخالق عبدالله عثمان
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووي ئيسلامي 
ذ.موبايل: 07504261511
ئيميَل:abdulkhalq.othman@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: ميذوو 

ناوي بابةت:طفتوطوي زانستي 

قؤناغ:يةكةم 

ذمارةي يةكة:4

مؤروواذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:مغديد حاجى امين
نــــــاوي جيَطر:نورهان طلعت محمد

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:




    ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:

ثيَناسةي بابةت:
ئةم بابةتة بابةتيَكي تةقليدي نيية كة ئةركي ثيَشكةشكردن و شيكردنةوة زؤرتر لةسةر ماموستا بيَت، بةلَكو ئةركي زياتري لةسةر قوتابية، هةروةها هيض بابةتيَكي دياريكراوي نية كة ماموستا رِوونى بكاتةوة، بةلآم قوتابيةكان بابةتةكان هةلدةبذيَرن و طفتوطؤى لةسةر دةكريَت و دوايي بابةتةكة ثيَشكةش دةكريَت لة لايةن قوتابيانةوة بة شيَوازاي سيمينار ض بة تاك يان بة كومةلَ  بة ( ثاوةر ثؤينت )، ثاشان طفتوطؤيةكان بةردةوام دةبن لةسةر بابةتةكان لة لايةن قوتابيانةوة بةسةر ثةرشتي ماموستا. 

طرينطي بابةت:
طرنطي بابةتةكة لة وةداية كة هؤكاريَكة بؤ هانداني قوتابيان لةطةرِان بؤ كؤكردنةوةي زانياري لةسةر ضاوة جوراوجورةكان، هةروةها فيَربوونى شيَوازي ئامادةكردن و ثيَشكةكشكردني سيمينار و طفتوطؤكردن و طؤرِينةوةى بيرورِاكان و قبولَكردنى رِاجياوازةكان كة رِيطايةكي سةرةكية بؤ بةرزكردنةوة ئاستي زانستي قوتابيان و طيانى يةكتر قبولَكردن. 

ئامانجي بابةت:
1- ئةم كؤرسة تايبةتة بة ثةرةثيَدانى تواناو بةهرةكانى قوتابيان لة ئةنجامدانى طفتوطؤ و ديبةيتى زانستى 
2-بابةتةكانى خويَندنى ئةم كؤرسة قوتابيان رِادةهيَنيَت كة سةرضاوةكانى زانيارى بةكاربهيَنن بؤ طفتوطؤى زانستى, ضؤن زانين بةكاردةهيَنريَت. 
3-كوَرسةكة فيَريان دةكات كة ضوَن رِاى جياوازى بةرامبةر قبوول بكةن و ريَزى لىَ بطرن.
4-لةم كوَرسةدا قوتابيان فيَردةكريَن كة بة لوَجيك و تيَرِوانينى رِةخنةيى دةقة زانستيةكان بخةنة ذيَر ثرسيار و شرِوَظةكردن.
5-رِاهيَنانى قوتابى كة سةرضاوةكانى زانيارى لة دةولَةمةندكردنى طفتوطوَ زانستيةكان بةكاربهيَنن.
	
دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةروةكو لةسةرةتا ئاماذة ثيَكراوة كة هيض بابةتيَكي دياري كراو نية . بةلآم ئةم بابةتة لة سيَ تةوةرةي سةرةكي ثيَك ديَت وة ئةم تةوةرانة بةم شيَوازة بةرِيَوة دةضن:
	سيَ هةفتةي يةكةم . رِونكردنةوةي ضؤنيةتي هةلَبذاردن و ئامادةكردني بابةتةكان لةلايةن قوتابيان، هةروةها فيَركردنى شيَوازي ئامادةكردني سيمينار و طةرِان بةدواي زانياري و سةرضاوةكان و شيَوازي طفتوطؤكردن و ثيَشكةشكردني سيمينارةكان، هةروةها نوسيني رِاثورتةكان .
	دوايي كات دابةش دةكريَت بؤ ثيَشكةشكردني سيمينارةكان لةلايةن قوتابيانةوة  بة هةردوو شيَوازي تاك و كومةلَ لةناو ثولدا، وة دةبيَت سيمينارةكان بةشيَوةى ئةكاديمى بطوتريَنةوة كة هةريةك لةم خالآنةى خوارةوةى تيادا بةرجةستة بيَت:


أ- خويَندنةوةى بابةتةكة بةوردى.
ب- كورت كردنةوةى بابةتةكة.
ت- ئامادة كردنى ثرسيارى رِةخنةطرانة لةسةرى ( بؤ واية؟ ضؤن واية؟ سودى بابةتةكة ضية؟ ثةيوةندى بةبابةتةكة ضية؟) 
ث- ئامادةكردنى بابةتى ثيَشكةشكراو بةبةرنامةى ثاوةر ثؤينت.
ض- دةست ثيَكردنى طفتوطؤى ئةكاديمى لةلايةن قوتابياني ثؤلةكةوة (لةطةلَ و دذ).

	ثيويستة هةر قوتابيةك رِاثورتيَك لةسةر بابةتيَك لة بابةتة جياجياكان بنوسيَت كة ئةو رِاثؤرتة لة دة لاثةرِ كةمترنةبيَت، لةطةلَ بةكارهيَنانى ثيَنج سةرضاوة بةلاى كةمةوة، وة 15\5 دوايين وادةية بؤ وةرطرتني رِاثورتةكان .



