
 

 

 زمانى كوردى : بةش

 ى مةمخوورثةروةردة: كؤليَذ

 ناسىكيَش: بابةت

 قؤناغى دووةمكؤرس :  ثةرتووكي

  هيوا نورالدين عزيز .د  :ناوي مامؤستا

 ٢٠٢٠/٢٠٢١: سالَي خويَندن 

 

 

 

 
 



Course Book 
 ناوي كؤرس-1 كيَشناسي

. هيوا نورالدين عزيزد   سناوي مامؤستاي بةرثر -2 

 بةش /كؤليَذ-3 زمانى كوردى

 hiwa.nuraddin@su.edu.krd :ئيميَل 
 (07504486723) ذمارةي تةلةفؤن 

 
 

 ثةيوةندي  -4
 

 يةكة 2
 

يةكةي خويَندن بة سةعات لة   -5
 هةفتةيةك

  

 ذمارةي كاركردن  -6 كاتذميَر 2
 

 كؤدي كؤرس -7 

 زانيارى كةسى
هيوا نورالدين عزيز ـ ناو:   
زانكؤ  طةِرةكى  هةولَير /ى نيشتةجىَ بوون: ـ شويَن  

07504486723ـ ذمارةى مؤبايل:  
   hiwa.nuraddin@su.edu.krd ـ ئيميل:

برِوانامة خويَندن و  

زمان و ئةدةبى كوردى/ زانكؤى سةالحةدين ـ بكالؤريوس:   
6200ريوس:ى بة دةست هيَنانى بكالؤـ سالَ  

ئةدةبى كوردى/ زانكؤى سةالحةدينـ ماســـتةر:   
، هةولَير0920ـ سالَى بة دةست هيَنانى ماسـتةر:    

٢٠٢٠ڵی بەدەستهێنانى دکتۆرا سا  

ئةدةبى كوردىـ ثسثؤرى طشتى:   
مؤسيقاى شيعرى كالسيك  ـ ثسثؤرى ورد:  

مامؤستاى زانكؤـ ثيشة:   
شى / بة ى مةمخوورزانكؤى سةالحةددين / كؤليذي ثةروةردةـ شوينى كار كردن: 

 زمانى كوردى
 شارةزايي و ئةزمووني كاركردن

طؤظارةكاندا بلَاو كردووتةوة  ندليَكؤلينةوةيةكم لةـ ضة  
 مؤرك شؤثضةندين وسيمينارم لة بوارةكان ثيَشكةش كردووة، بةشدارى  10ـ زياترلة 

 كردووة.
 

 

 

  ثرؤفايةلي مامؤستا -8
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 مةبةست لةكيَشناسي ضيية؟
 زانستى عةرووز ضيية ؟

 ةست لةكيَشي شيعرى كالسيك ضيية ؟مةب
 

 وشة سةرةكيةكان -9

 ناوةرؤكي طشيت كؤرس: -10
لةم كؤرسةدا بةطشتى باسي كيَشناسي شيعر دةكريَت ، ثاشان باس لةجؤرةكانى كيَشي شيعر بةطشتى و كيَشي 

كالسيكى كوردى كى شيعرى شيعرى كالسيكى كوردى دةكريَت ، ثاشان وةك بةشيَك لةمؤسيقاى شيعرو روكنيَكى سةرة
 باس لةسةرواو جؤرةكانى سةرواو دةنطةكانى سةرواى شيعرى كالسيك دةكريَت . 

 
 

ئاماجنةكاني كؤرس -11  
بؤ شارةزابوونى قوتابي لةزانستى كيَشناسي شيعر  *  
شارةزابوونى قوتابي لةكيَشي شيعرى كوردى بةطشتى و كيَشي شيعرى كالسيكة بةتايبةتى  *  
ي لةمؤسيقاى شيعرو سةرضاوةكانى درووست بوونى شارةزابوونى قوتاب *   

 

 قوتابي ئةركةكاني  -12
 ئامادةبوونى لة ثؤلدا وثابةند بوونى بة رِيَنماييةكانى ثؤل .1

 طورِايةىل مامؤستا لة كاتى وانة وتنةوةدا. .2

 بةشدارى كردن لةطةل مامؤستا لة وانة وتنةودا  .3

 جىَ بةجىَ كردنى ئةركى رِؤذانة .4

 و ئةجنامدانى ضاالكى رِاسثيَردراو لةاليةن مامؤستاوةنوسينى رِاثؤرت  .5

  

 ريَطةي وانة ووتنةوة -13
 داتاشؤ و ثاوةرثؤينت   .1

  ثيس تةختة. 2 
 . نوسينةوة3 
 كتيَبيَك  وةك سةرضاوة كةدانةرةكةى خؤمم . 4 
سيستةمي هةلَسةنطاندن -14  

، راثؤرت نةوةي مانطانة ، كويزةكان ) تاقيكردنةوةكان يان ئةزموونةكان ( دةنووسيَت بؤ منوونة تاقيكردليَرة مامؤستا جؤري هةلَسةنطاندن 
لة ثؤلَدا ... هتد ئةمانة ضةند منرةي لةسةر دةبيَت و مامؤستا ضؤن منرةكان دابةشدةكات؟ ووسني يان ئامادةنةبووني قوتابينووسني ، وتارن  

 دةرئةجنامةكاني فيَربوون -15
بةتى كيَشناسي وةك يةكيَك لةبابةتة سةرةكييةكانى ئةدةبي ليَكؤلينةوة كارى ليَكؤلينةوةية لةكيَشي شيعرى كوردى و ثؤليَن با

كرنيان و جياكردنةوةى جؤرى كيَشةكانة لةيةكرت ، لةم رِوانطةوة قوتابي سوود مةند دةبيَت لةشارةزابوونى لةكيَشي شيعر بةطشتى و 
 ايبةتى .كيَشي شيعرى كالسيك بةت

 ليسيت سةرضاوة  -16
1992عبدالرزاق بيمار ،كيَش و كؤسيقاى هةلبةستى كوردى ،ـ 1  

.1999ـ عزيزطةردى ، كيَشي شيعرى كالسيكى كوردى ، 2  



2016ـ عةزيز طةردى ، كيَشناسي  كوردى ، 3  

1962  ـ معرووف خةزنةدار ، كيَش و قافيية لةشيعرى كورديدا ، 4  

ز . 2004خان ، عةرووزى كوردى ،  ـ نوورى فارس حةمةخان5   

2005ـ حممد بكر كيَش و ريتمى شيعرى فؤلكلؤرى كوردى ، 6  

  2004يف الشعر الكوردى ،  ضـ امحد هردى ، العروز7

2009حسنى عبداجلليل ، موسيقى الشعر العربي ، ـ 8  

 تيَبيين تر  -20
 سيَت بؤ دةولَةمةندكردني ثةرتووكةكةي .ليَرة مامؤستاي وانةبيَذ دةتوانيَت تيَبني و كؤمةنيت خؤي بنوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليستى ثرؤطرام  ناوى مانطةكان  

 مانطى كانوونى يةكةم   
 هةفتةى يةكةم

 وانةى يةكةم 
 بؤ يةكرت ناسني و زانيارى لةسةر شيَوازى وانة وتنةوةكة

 ، ناساندنى بابةتةكةدادةنيَم
 هةفتةى دووةم

 
 ر ناساندنى سيستةمةكانى كَيشي شيع

 هةفتةى سَييةم 
 

ثوختةيةك لةزانستى عةرووزو ضؤنييةتى 
و هاتنةناوةوةى بؤ ئةدةبي  ثةيدابوونى

 كوردى 

 تةواو كردنى وانةى ثَيشوو هةفتةى ضوارةم



 مانطى كانوونى دووةم 
 هةففتةى يةكةم

 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو

كَيش و قالبةكَيشةكانى شيعرى كالسيكي  هةفتةى دووةم
 هةزةج(كوردى ) 

 تةواوكةرى وانةى ثَيشوو هةفتةى سيَيةم

 ) تاقيكردنةوةى مانطانة( * هةفتةى ضوارةم

 مانطى شوبات  
 هةفتةى يةكةم

 كَيشي رةمةل

 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو  هةفتةى دووةم
 كَيشي موزاريع  هةفتةى سيَيةم

 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو  هةفتةى ضوارةم

 مانطى ئادار
 ةكةمهةفتةى ي

 كَيشي ِرةجةز

 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو هةفتةى دووةم
 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو هةفتةى سيَيةم

 ) تاقيكردنةوةى مانطانة( * هةفتةى ضوارةم

 مانطى نيسان
 هةفتةى يةكةم

 كَيشي موجتةس 

 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو هةفتةى دووةم

 كَيشي سةريع  هةفتةى سيَيةم

  هةفتةى ضوارةم
 تةواوكردنى وانةى ثَيشوو 



 ئايارمانطى 
 هةفتةى يةكةم

 سةرواى شيعرى كالسيك و جؤرةكانى 

دةنطةكانى سةرواى كالسيك ) رةوى ، ثَيش  هةفتةى دووةم
 رةوى ، ثاش رةوى 

 


