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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:ئاسؤ عبدالرحمان بابان
ثسثؤري وردي مامؤستا: سينتاكس+ زارةكان
ذ.موبايل:
ئيميَل:aso_babany@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:ميَذوو

ناوي بابةت: كوردناسي(كوردؤلَؤجي)

قؤناغ: يةكةم

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                                                      
      
ثيَناسةي بابةت:
  كورناسي بابةتيَكي طشتي هةمةلايةنةية تايبةتة  بة نةتةوةي كورد واتة كوردناسى يان كوردؤلؤذى يان كوردؤلؤجى بةو بوارة ليَكؤلينةوةية يان بةو زانستة دةطوتريَت  كة لة هةموو لايةنيَكى ذيان و كولتوور و زمان و نيشتيمان و ميَذووى طةلى كورد دةكؤلَيَتةوة.

طرينطي بابةت:  بابةتي كوردناسي،بابةتيَكة قوتابي بة ثيَناسةي مةزني نةتةوةي كورد و رةضةلَةكي
  كورد دةناسيَنيَ.

ئامانجي بابةت: 
بابةتي كوردؤلؤذي ، بابةتيَكة هةموولايةنيَكي زمان و ئةدةب و  ميَذوو جوطرافياو و كةلتوور .........تاد ،  تةواوي ذياني نةتةوةي كورد دةطريَتةوة ، لةم بابةتة زياتر هةولَئةدةين قوتابي بةبابةتي زمان بةطشتي و زماني كوردي و دياليَكتةكاني زماني كوردي ئاشنا بكةين ، وة ئةدةب بةطشتي و ئةدةبي كوردي بةقؤناغ و ذانةرةكانيةوة بةقوتابي بناسيَنين ... لة ثالَئةوشدا تيشكيَك بخةينة سةر ميَذوو و جوطرافياي كوردستان ... وة بيري قوتابي بةليَكؤاَينةوةي زانستي و ئةدةبي و ميَذووي و نةتةوةيي كوردي فراوانبكةين .

                           






                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
يةكترناسين و ناسيني  ثرؤطرامي بابةتكة  بةقوتابي
هةفتةي دووةم
ثيَناسةى كوردناسى  - زاراوةى كوردناسى   -كوردناسى لاى كورد
هةفتةي سيَيةم
سوودى زانستى كوردناسى:  - ئامانجى رؤذهةلآتناسةكان لة كوردناسيدا
هةفتةي ضوارةم
زمان ضيية؟ ضةند ثيَناسةيةكي زمان- ئةركةكانى زمان
هةفتةي ثيَنجةم
تايبةتييةكانى زمان- ثةيدابوونى زمان   
هةفتةي شةشةم
طريمانةكانى ثةيدابوونى زمان  :  1- طريمانةي ئايني2-ط:زانستي
هةفتةي حةفتةم
جؤرةكاني زمان:
1-	زماني قسةركردن 2- زماني نووسين. 
جياوزي نيَوان زماني قسةركردن و نووسين.
هةفتةي هةشتةم
ئاستةكاني زمان: 
ئاستي دةنط سازي "ئستي مؤرفؤلؤجي" ئاستي سينتاكسي" ئاسيتي واتاسازي
هةفتةي نؤيةم
ميَذووى نةتةوةى كورد+ سنورى دةولَةتى ماد+ئيمبراتؤريةتي دةولَتي مادةكان
هةفتةي دةيةم
بؤضوونى هةنديَك ميَذوو نووسي بياني يان بيَطانة دةربارةى كورد

هةفتةي يازدم
سنورى دةولَةتى ماد+ئيمبراتؤريةتي دةولَتي مادةكان ئاين و كؤنترين ئاينى نةتةوةى كورد
هةفتةي دوازدةم
ئاين و كؤنترين ئاينى نةتةوةى كورد     
هةفتةي سيَزدةم
ئاينبي زةردةشتي و رةضةلَكي زةردةشت 

هةفتةي ضواردةم
ثةيامي زةردةشت لة (ئاظيَستا) دا ؟
هةفتةي ثازدةم
دابةشكردني جوطرافياي كوردستان و نةتةوةي كورد
هةفتةي شازدةم
كورتة ميَذوويةكى زمانى كوردى
هةفتةي حةظدةم
شويَني زماني كوردي لةناو زمانةكاني جيهاندا
هةفتةي هةذدةم
دياليَكتةكانى زمانى كوردى
هةفتةي نؤزدةم
ئةدةب  -ئةدةبيات ضيية؟ رِةطةزةكانى ئةدةب
هةفتةي بيستةم
جؤرةكاني ئةدةب:شيعر + ثةخشان.       
هةفتةي بيست ويةك
جؤرةكاني شيعر
هةفتةي بيست ودوو
جؤرةكاني ضةخشان
هةفتةي بيست وسىَ
كورتة ميَذوويةكى ثةخشانى كوردى
هةفتةي بيست وضوار
رؤذنامةطةرى كوردى  
هةفتةي بيست وثيَنج
جؤرةكاني ثةخشان لةرووي ناوة رؤكةوة
هةفتةي بيست وشةش
فؤلكلَؤر ضية
هةفتةي بيست وحةوت
بايةخى فؤلكؤرى ئةدةبى ضيية 
هةفتةي بيست وهةشت
فؤلكلَوري كوردي
هةفتةي بيست ونؤ
فؤلكلَوري كوردي و هؤكارةكانى كزبوون و لةناوضوونى ئةدةبى فؤلكؤرى
هةفتةي سييةم
هةولَةكانى كؤكردنةوةى ئةدةبى فؤلكلؤرى
 لة نيَوان هةولَى تاكةكةسى و كارى بةكؤمةلَ و دامةزراوةيى


                                          سةرضاوةكان :

1.	عةلائةدين سةجادي ميَذووي ئةدةبي كوردي  . بةغدا. 1971 
2.	رةفيق حيلمي ، شيعر و ئةدةبياتي كوردي ، بةغدا ،1941  
3.	ئةمين فةيزي بةط . ئةنجوومةني ئةديباني كورد .  
4.	د.مارف خةزنةدار , ميَذووي  ئةدةبي  كوردي . 
5.	د. عةزيز طةردي . سةروا , هةوليَر : 1999
6.	د. فةرهاد ثيربالَ . شيعري نويي كوردي .هةوليَر , 2005  
7.	د.هيمداد حسين. ريَبازة ئةدةبيةكان ..	
8.	ئوميد بةرزان برزؤ ، ريَزماني جيَناو لة شيَوةزاري خانةقين ، 2006 
9.	ليَكؤلينةوةيةكي فؤنؤلؤذي بةراودكاريية، نامةي ماستةر، ز.سةلاحةددين، 2000 
10.	ئاسؤ عبدالرحمان . رؤناني رستة لة شيَوةزاري فةيلي دا, نامةي ماستةر /ز،سةلاحةددين/2008 
11.	هيوا احمد عةساف،   هةنديَ جياوازي زماني لة شيَوةي ئاخاوتني شواني كيَشكدا بةبةراود لةطةلَ زاري كوردي ناوةراست. نامةي ماستةر، ز، سةلاحةددين،  2009 
12.	محمد امين هةورامي ، زاري زماني كوردي لة تةرازووي بةراورددا، بةغدا.1981 
13.	فةريدون عةبدول محمد : هةنديَك لايةني رِستةسازي زاري هةورامي , نامةي دكتؤرا, ز:سةلاحةددين . 1998.
14.	عبد لممناف رمةزان ، ئةتلةسي زماني . 2006 
15.	سةركةت عبدللة حسين ، شيَوةزارةكاني شاري كةركووك ، نامةي 2008 
16.	د.كمال ميراودةلي ، فةرهةنطي ريَزماني كوردي .2007
17.	د. وريا عمر امين ، ئاسؤيةكي تري زمانةواني ، 2004  
18.	ليؤ تؤلستؤي ،وةرطيَراني : هةذاري رةحيمي 2009  
19.	د.كامل بةسير ، ميَذووي رةخنةسازي ،بةغدا :1983 
20.	ئايان ماكلين ، ريَبازةكاني رةخنة  وةرطيراني :عةتا قةرةداغي  2007 
21.	 محمد معروف فتاح . زمانةواني .1991  
===   تيَبيني    == 
1 – قوتابي دواي مامؤستا نايةتة ثؤلَ ٍ
2 – قوتابي لةكاتي تاقيكردنةوة مؤلَةت وةرناطريَ 
3 – تاقيكردنةوةي  لةناكاو (( كويز )) دةكريَ و نمرةي هةذمار دةكريَ 
4- ئةشيَ لة تاقيكردنةوة ثرسياري دةرةكي ثةيوةست بةباتةكة بيَتةوة 
5- بةخويَندني ضةند وانةيةك تاقيكردنةوة دياردةكريَ و دةكريَت 

بةهيواي سةركةوتن بؤ هةموولايةك 
                       مامؤستاي بابةت  : ئاسؤ عبدالرحمان كريم







