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Course Book 

1. Course name ضريؤك و رؤمان 
2. Lecturer in charge روناك صالح علي 
3. Department/ College بةشي زماني كوردي 
4. Contact e-mail:runak.ali@su.edu.krd 

Tel: (optional)07515248771 
5. Time (in hours) per 
week  

For example Theory:    2  
Practical:1                      

6. Office hours (4)   كاتذمَير ضوار 
7. Course code  

8. Teacher's academic 
profile  

لة زانكؤي سةالحةدين,كؤلَيذي زمان , بةشي زماني كوردي ( 2006-2005لة ساَلي )
سَييةم لةسةر ضوار قؤناغم تةواو كرد بة ريزبةندي  وةرطرياوم , و بة ضوار ساَل 

( , و لة هةمان ساَلدا وةك ياريدةدةري 2009-2008ئاسيت بةش لة ساَلي خوَيندني )
 ) معيدة( لة كؤلَيذي زمان دةست بةكاربووم .    توَيذةر

ثسثؤري ئةدةبي ( لة ماستةر لة 2012ساَل خزمةت كردن لة ساَلي ) سَيدوابةدواي 
مةي ماستةرم بةدةست هَينا . ناونيشاني ( بروانا2014كوردي وةرطرياوم , و لة ساَلي )

نامةكةم برييت بوو لة ) هونةري فانتازيا لة ضريؤكي نوَي كورديدا بة منوونةي 
ضريؤكةكاني شَيرزاد حةسةن و سابري رةشيد ( و بة هةَلسةنطاندني زؤر باشة ثةسةند 

 كرا .
رَيكةوتي  دواي بةشداربوومن لة خولي وانة وتنةوة بؤ ماوةي دوو مانط توانيم لة

نازناوي زانسيت ) مامؤستاي ياريدةدةر (م وةرطرت و لة سةر ميالكي  30/12/2014
بةشي كوردي دةست بةكاربووم ساَلَيك بابةتي كوردؤلؤجيم لة هةردوو بةشي زماني 

 طوتةوة .عةرةبي و ئةَلماني 
وةك بةرثرسي تؤمار دةست بةكار بووم و تاكو ئةم  5/1/2015و لة رَيكةوتي 

 دةوامم لة جَي بة جَي ئةركي خؤم بةر كاتةش
وةك بةرثرسي تؤمار دةست بةكار بووم و تا ماوةى  5/1/2015و لة رَيكةوتي 

 ساَلَيك لة ئيشى خؤم بةردةوام بووم.
( وانةى )ئةدةبي رؤذنامةطةري كوردي(م لة بةشي كوردي  2016 -2015لة ساَلي )

 طوتةوة.و هةروةها بابةتى كوردؤلؤجى(م لة بةشى ئةَلمانى 
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ةى )وةرطرتن و ( وانةى )ئةدةبي بةراورد( و وان2017 - 2016لة ساَلى خوَيندنى )
ي فارسي داِرشنت(م لة بةشى كوردى طوتةوة, هةروةها بابةتى )كوردؤلؤجي(م لة بةش

 طوتةوة.
 ( وانةى )كَيشناسي(م طوتةوة.2018-2017لة ساَلى خوَيندنى )

)ئةدةبي بةراورد( و )كوردؤلؤجى(م ( وانةى 2019-2018بؤ ساَلى خوَيندنى )
 .وةرطرتووة

( وانةى )ضريؤك و رؤمان( و )كوردؤلؤجى(م 2020-2019بؤ ساَلى خوَيندنى )
 وةرطرتووة.

( قؤتابى دكتؤرام و وانةى )ضريؤك و رؤمان(م 2021ـــ  2020لة ساَلى خوَيندنى )
 وةرطرتووة.

 
9. Keywords  
10.  Course overview: 

 

هونةرى  يةكَيكة لة بابةتة طرنط و ثِر بايةخانةى كة شايةنى خوَيندنة لة قؤناغةكانى زانكؤ بؤ طشت بةشةكان و كوردى ضريؤكى 
بةتايبةتى تر, بةآلم بةداخةوةى وةكو ثَيويست كارى بؤ نةكراوة و الي لينكراوةتةوة, ئةطةرضى لَيرةو لةوَى لةقؤناغةكانى ثَيشووى 

و سادةى باسكراوة, دةبَيت ئةمة لةبةرضاو بطريَيت ئةطةر بةشَيوةيةكى زانستى لةكاتى خوَيندن و خوَيند / ئاماديي بة كورتى 
بةكارهَينانى سةرضاوةكان و زانيارى ثَيوَيست بؤ هةر هةنطاوَيكى خوَيندنةوة و نوسينى ضريؤك و زانينى بنةما هونةرييةكانى 

طاندن و شةن و كةوى بابةتة رةخنةيةكان لةبارةى ضريؤك و جؤرةكانى ضريؤك, نةكرَيت, ئةوا هةم لة نوسني و هةميش لة هةَلسةن
 ضريؤكةوة كرضووكاَل و الواز دةبَيت, بايةخَيكى ئةو تؤى نابَيت.

لة بابةتى) ضريؤك( دا, هةوَلدةدةين قوتابيةكامنان ئاشنا بكةين بة ضؤنةتى بةكارهَينان و ثراكتيزةكردنى اليةنة تيؤريةكانى ضريك 
ة سةرةكييةكان و تةكنيكةكانى ضريؤك نووسني بة شيوةيةكى زانستى و ئةكادميى بة بةكارهَينانى بنةما زانستييةكانى بنةما و تومخ

نوسني و هةَلسةنطاندنى بنةما هونةرى و تةكنيكة نوَيكانى ضريك و كورتة ضريؤك,  وةكو: تومخةكانى شوَين و كات و طَيِرانةوة و 
ةكةكانى وةك: دايةلؤط و مؤنؤلؤط و فالشباط و ثَيشخةرى و ثاشخةرى و طؤشةنيطا و مؤنتاذ و رووداو و كارةكتةر و زمان و تةكني

كؤالذ و ...., هةروةها بنةما و تايبةمتةنديةكانى نوسةرى سةركةوتوو لة رووى داِرشتنةوة و ضؤنةيةتى بةكارهَينانى هةريةك لةم 
شة كؤمةآليةتى و سياسى و ئابوورى و ئةخالقي و ئاينى ..., هةموو توخم و تةكنيكان  و دانةوةى زانيارييةكان و خستنةرووى كَي

ئةم زانيارى و داتايانةى سةرةوة بةشَيوةيةكى كارةكى/ ثركتيكى و بةهَينانةوةى دةقى نوسةران لةطةَل بةشداري ثَيكردنى قوتابيان 
 لةناو ثؤَلدا دةخينةِروو و باسيدةكةين. 

 
11. Course objective: 

 :ضريؤك و رؤمان وَيندنىئامانج لة خ
تومخةكان و و ئامانج لة خوَيندنى ئةم وانةية, ئاطاداركردن و ئاشناكردنى قوتابيانة سةبارةت بة راستى و دروستى ضريؤك و بنةما 

يان بَيت, يان لَيكؤَلينةوة,  ان و قؤناغةكانى ضريؤك... , جا ض نووسينى وتارَلدو هؤكارى سةرهة وتةكنيكة هونةريةكان و مَيذو
هةرجؤرة بابةتَيكى ديكةبينت. ضؤنةيتى نووسينى ضريؤك  و جؤرةكانى ضريؤك  بةشَيوةيةكى راست و دروست و مةبةستدار, 

ن يةهةروةها ئامانج و رؤَلى ضؤنيةتى خوَيندنةوةيةكى زانستى و ئةكادميةية بؤ دةقةكانى ضريؤك بةناوةِرؤكة جياوازةكانةوةو لةال
نةوة. جطة لةمةش هةنطاوةكانى بةكارهَينانى توخم و تةكنيةكةكان لة بابةتَيكةوة بؤ بابةتَيكى ديكة سةرة بيانى و خؤماَليةكاونو

 لة نوسةرَيكةوة بؤ نوسةرَيكى ديكةش  جياوازة.
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12.  Student's obligation 

ئامادة بووني قوتابي لة وانةكاندا طرنطة . -  
ئامادةبووني قوتابيان لة تاقيكردنةوةكان . -  
ثاراستين ئارامي لة هؤَلي خوَيندن طرنطة. -  
نةهاتنةذوورةوة لة دواي مامؤستا  . -  

13. Forms of teaching 
 رَيطاكاني وانة وتنةوة بريتني لة : داتاشؤ , ثاوةر ثؤينت و بؤردي سثي .

14. Assessment scheme  
(منرةكةى تاقيكردنةوةى 15(منرةى لةسةرة و لةطةَل )15َيرخوازان دةبَيت تاقيكردنةوةيةكى كتَييب داخراو ئةجنامبدةن, كة )ف

طشتى منرةى كؤششى سااَلنةى قوتابي ثَيكدَينن بة كةواتة ئةمانة ضاالكى ناو ثؤل , (منرةى تريش لةسةر 10دووةم كؤدةكرَيتةوة, )
( منرةكةى كؤششى 40لةسةرة, لةطةلََ )( منرةى 60(منرة,تاقيكردنةوةيةكيش لة كؤتايي ساَلدا ئةجنام دةدرَيت كة )40كة دةكاتة )

 ساآلنةدا كؤدةكرَيتةوة.

 كةواتة منرةى طشتى ساآلنة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابةش دةكرَيت:
  %15ــــ تاقيكردنةوةى يةكةمى ساآلنة 
  %15ــــ تاقيكردنةوةى دووةمى ساآلنة 

 %10 ــــ ضاالكى رؤذانة
%60ــــ تاقيكردنةوةى كؤتايي   

 

 
15. Student learning outcome: 

لةودا دةردةكةويت كة ضةن بةدواداضةنيان دةبيت لةسةر ئةو سةرضاوانةى ثةيوةنديان دةرئةجنامةكاني فَيربوون, 
 بة باتةكةوة هةيةو لة طةل زانيارى دةرةكيان لة بوارى طشتى بابةتةكان

16. Course Reading List and References: 

 كى كوردى )سةليم رةشيد(.شيواز لة كورتة ضريؤ1
 .بيناى شوين لة رؤمانى كوردى )تانيا ئةسعةد(2
 . ضريؤكى نويى كوردى )حةسةن جاف(3
 . تةكنيكى طؤشةنيطا لة رؤمانةكانى بةختيار عةىل)مستةفا ساحل(4
 . طريانةوة لة رؤمانةكانى عةبدولال سةراج )ريزان رةمحان(5
 . بةرةو ئاستانةى رؤمان)عةبدولال سةراج(6
 . ضريؤكى هونةرى كوردى )حسني عارف(7
 . كاروبارى طريانةوة )زاهري رؤذبةيانى (8
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 حمةمةد( )ئيرباهيم قادر1980-1970.لَيكؤلَينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى لة كوردستانى باشووردا 9
 . بيناي هونةرى ضريؤكى كوردى لةسةرةتاوة تا كؤتايي جةنطى دووةمى جيهانى, ثةرَيز سابري10

 
 
 

17. The Topics: Lecturer's name 
ضريؤك ثَيناسةىزاراوة و هةفتةي يةكةم/   

مَيذووى سةرهةَلدانى ضريؤك لة ئةدةبياتى ئةوروثيداهةفتةي دووةم /    

ضريؤكى كوردى دانى مَيذووى سةرهةَلهةفتةي سَييةم /   

 بۆ چوونەکانى سەرهەڵدانى یەکەم چیرۆک هةفتةي ضوارةم /

ناغى قؤ ) قؤناغةكانى سةرهةَلدان و بةرةوثَيش ضوونى ضريؤكى كوردىهةفتةي ثَينجةم / 

  یەکەم تا قۆناغى چوارەم(

قؤناغةكانى شةرهةألدان و بةرةوثَيش ضوونى كوردى )قؤناغى ثَينجةم تا /  شةشةمهةفتةي  
 حةوتةم( 

  جؤرةكانى ضريؤك / حةوتةمهةفتةي 

ئةركى طَيرانةوة(تومخةكانى ضريؤك )ثَيناسة و /  هةشتةمهةفتةي   

ە )هەمووشتزان(وجؤرةكانى طَيرانة/   نؤيةمهةفتةي   

جۆرەکانى گێرانەوە )هەمان شتزان و کەم شتزان( / دةهةمهةفتةي   

  و سةرضاوةى كارةكتةر ى كارةكتةرثَيناسة /  يازدةمهةفتةي 

 لة رووى ئةركةوةجؤرةكانى كارةكتةر/  دوازدةمهةفتةي 

 لة رووى ثَيكهاتةوةجؤرةكانى كارةكتةر  /  سَيزدةمهةفتةي 

 . شوێن و پۆلینکردنیان(٣) چیرۆکتوخمەکانى هةفتةي ضواردةم / 

  جۆرەکانى شوێن/   ثازدةمهةفتةي  

 . کات و جۆرەکانى(٤توخمەکانى چیرۆک ) / هةفتةي شازدةم

 . رووداو و بەشەکانى(٥توخمەکانى چیرۆک )  /هةفتةى هةظدةم 

 ناوەراست و کۆتای  ی )داخراو و کراوە(بەشى هةفتةى هةذدةم/ 

 پێناسە و مێژووى سەرهەڵدانى رۆمان لە جیهاندا نؤزدةم/هةفتةى 

 مێژووى سەرهەڵدانى رۆمانى کوردىهةفتةى بيستةم/ 

 ناوي وانةبَيذ : روناك صالح علي 
 

 دووهةر وانةيةك ثَيويسيت بة 
 سةعات هةية لة يةك هةفتةدا 
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 (وەسف.١) و رۆمان هونەرەکانى چیرۆکهةفتةى بيست و يةكةم/ 

 (دیالۆگ. ٢) و رۆمان هونەرەکانى چیرۆک /ەمدووهةفتةى بيست و 

 (مەنەلۆگ. ٣) و رۆمان هونەرەکانى چیرۆکسَييةم/  هةفتةى بيست و

 

18. Practical Topics )If there is any(  
 نييـــــــــــــــــــة   نييـــــــــــــــــــة

19. Examinations: 
1.  Compositional:   

 بکە؟ کوردى چیرۆکى گەشەسەندنى قۆناغى لە دووەم قۆناغى باسى:پرسیار
:١٩٣٩-١٩٢٥قۆناغى دووەم: قۆناغى پەیدابوون وەاڵم:   

لەم قۆناغەدا زۆربەى لێکۆلەران و رەخنەگران چیرۆکى کوردى، چیرۆکى لە خەوماى جەمیل سائیب بەسەرەتاى پەیدابوونى 

( چیرۆکى )مەسەلەى ویژدان(ى ەئحمەد موختار ١٩٢٧چیرۆکى هونەرى کوردى دادەنێن و ئینجا دواى لە خەوما لە ساڵى )

جاف دێت کە شێوەیەکى هونەرى بە چیرۆکى کوردى بەخشى. چەند چیرۆکنووسێکى دیکەش لەم قۆناغەدا بەدیارکەوتن و 

اڵوکردۆتەوە وەک)پیرەمێرد، حوسێن حۆزنى موکریانى، مەحەمەد بەرهەمى چیرۆکى خۆیان لە گۆڤار و رۆژنامەکانى ەئوسا ب

   عەلى کوردى(. سیماى چیرۆکى ەئم قۆناغە وەک سەرەتاى سەرهەڵدانى چیرۆکى عیراقى عەرەبى خەونائمێزە.

2.True or false type of exams: 

یان دوو کەس تێناپەرى. ژمارەى وشەکان لە پرسیار: لەکورتە چیرۆکدا، ماوەى گێرانەوە زۆر کورتە و کارەک تەرەکانى لە یەک 
 بوارى مەنەلۆگ و وەسفی درێژ و جێگۆرکێى فرە و خێرا و ملمالنێی تێدا نابێتەوە.

 هەڵەیە :وەاڵم  

3. Multiple choices:  
 

 پرسیار: لە چیرۆکگێرەوەى                                              راناوى کەسى سێیەم بەکار دێت.

 هەمووشتزان :وەاڵم

  

 
20. Extra notes: 

 نييـــــــــــــة
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21. Peer review :  
 

 
 

 


