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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 رسۆك ى. ناو1 كؤرسى ساالَنة

ر ەب ىستاۆمام ى. ناو2 تانيا ئةسعةد حمةممةد ساحلد. 

 پرس

 کۆلێژش/ ە. ب3 ثةروةردةى بنةرِةتى/ بةشى كوردى

  Tanya.mohammad@su.edu.krd :ئیمێل

 كورك 4812000ژمارەی تەلەفۆن: 

 پەیوەندی. 4

 

 3: تیۆری

 

بە ) یەکەى خوێندن. 5

 ە هەفتەیەک( لسەعات

 ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا 

 كاتذميَر( 3لةحةفتةيةكدا )

 ژمارەی کارکردن. 6

 کۆدی کۆرس. 7 نيية

Webpage پرۆفایەلی مامۆستا. 8 سايتى كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةتىويث.  مامۆستاکادیمی ر ژیانی ئەسەلە 

ستى يَوازو زانش .دةكانى ، ليكؤلينةوة و رِةخنة و ميتؤ ثةخشانى كوردى شيعر و ، نوىَ كؤن و ئةدةبى، كوردىئةدةبى 
 شيَواز

 وشە سەرەکیەکان. 9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

 لێرە مامۆستای وانەبێژ باس لە کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەکی گشتی کە پێویستە ئەم خااڵنەی خوارەوە بگرتەوە:

 )گرنگی خوێندنی کۆرسەکە )بابەتەکە 

 تێگەیشتنی چەمکی سەرەکی کۆرسەکە 

 بنەما وبیردۆزی کۆرسەکە 

 زانینی تەواو بە الیەنە گرنگیەکانی بابەتەکە 

 زانین وتێگەیشتنی پێویست بۆ دابین کردنی هەڵی کار 

 

بة طشت  ،كوردى  شيوازى ئةدةبىطرينطى خويَندنى ئةم كؤرسة لةوةدا دةردةكةويَت، كة هةولَدةدات بؤ ناساندنى 
ان ى كوردميزى ئةدةبويك ضوون و جياوازى شيواهؤكارةكانى , وةخستنةرووى طرينكرتين هونةرةكانى شيعر و ثةخشانةوة
يوازى شاساندنى ندات بة هةروةها ئةم كؤرسة هةولَدة . كةى ئةديبانتاازى تاكة و شيَو لةطةل ئةدةبياتى ميللةتانى دى

 . انةتايبةمتةنديَتى هةريةكة لةونيَو ئةدةبياتى كوردميان و هونةرةكانى 

 يان بةى قوتابيناكردنو ئاش شيَوازى قؤناغة ئةدةبييةكانؤ تيشك خستنة سةر لةاليةكى ترةوة ئةم كؤرسة هةولَدةدات ب
 .ريبازة ئةدةبييةكان و تايبةمتةنديَتى هةريةكبَكيان
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 ئامانجەکانی کۆرس. 11

و  ييةكان و بةهاةمتةنديَتتايبو ( بة شيَوةيةكى طشتى ئاشناكردنى قوتابيية بةسيماشيَوازى ئةدةبىئامانج لةخويَندنى وانةى )
يَتى بةو اشناكردنيبةتيش ئ. بةشيَوةيةكى  تاهاوضةرخى كوردميانن و نوىَ و كؤئةدةبى  طرنطى و ضةمك و رِةهةندةكانى لة

ضووى يانى دةرقوتاب ئةزموون و ضوارضيَوة هونةرييانةى كة لة ئةدةبى كورديدا  هةن ،  ئةمةش طرنطيى خؤى هةية بؤ
سةر ؤناغة واى ئةم قدو ةتى دةقة ئةدةبييةكانى ثرؤطرامةكانى خويَندنى بنةرِ كؤليذى ثةروةردةى بنةرِةتى، ضونكة زؤربةى

 ردةطرن.وودى ليَوةسبابةتى ئةدةبى كورديدا  رِؤشنبريى خؤيان لةلة داهاتوودا بؤ . هةموو ضةشنةكانى ئةدةبن بة 

 ئەرکەکانی قوتابی. 12

ادةبوون و ت: )ئامؤدةطريَثيَويستة قوتابى لة ضاالكيى و بةشدارى نيَو ثؤل لةتيَكرِاى سالَى خويَندن، كة ئةمانة لةخ
ثةيوةست  بىكتيَوةى يَندنةثابةندبوون، مسينارى ماوة كورت سةبارةت بةضةمكيَكى تايبةت لةنيَو بةرنامةى داواكراو ، خو

ناكاو، ورت و لةى ماوة ك، ئامادةيى بؤ تاقيكردنةوةذةند خولةكيَكى كةمدا ى بةباتةكةو منايشكردنى ثوختةيةكى لةماوة
 . بةشدارى لة راظةى بابةتةكة لة نيَو ثؤلدا

 وهووتنە ی وانەڕێگە. 13

 (طريقة احملاضرةرِيَطاى ئامادةكاريى ) .1
 (طريقة اإلستجوابرِيَطاى ثرسيار و والَم ) .2
 (طريقة املناقشةرِيَطاى طفت و طؤ ) .3

 نگاندنڵسەهە سیستەمی. 14

 ةبن:د%(ى منرةكان، تايبةتة بة كؤششى ساالنةى قوتابى، كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دابةش 40يةكةم: لة )
 % تاقيكردنةوةى يةكةم20لة  .1
 % تاقيكردنةوةى دووةم20لة  .2
دبوون، مسينارى ون و ثابةنمادةبو% ضاالكيى و بةشدارى نيَو ثؤل لةتيَكرِاى ساَلى خويَندن، كة ئةمانة لةخؤدةطريَت: )ئا20لة  .3

ايشكردنى باتةكةو منست بةثةيوة كتيَبىماوة كورت سةبارةت بةضةمكيَكى تايبةت لةنيَو بةرنامةى داواكراو ، خويَندنةوةى 
. لة  نيَو ثؤلدا بةتةكة لةظةى بايى بؤ تاقيكردنةوةى ماوة كورت و لةناكاو، بةشدارى لة را، ئامادة كورتداثوختةيةكى لةماوةى 

 ليَدةردةهيَنريَت . %(40)كؤتايدا ئةمانة كؤدةكريَتةوة و رِيَذةى 
 .%(ى منرةكان، تايبةتة بة تاقيكردنةوةى كؤتايى سال60َدووةم: لة )

--------------- 
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 فێربوونکانی نجامەەئرده. 15

 ى بةرِيَز..قوتاب
ةروةها بةسةرجنةوة ةَليدا، هبيَت لةطئامادةيى و ثابةنديى تةواوت هةنةوة، بة مةرجيَك قوتانيياواوى لةاليةن وةرطرتنى ئةم كؤرسة بةتة

تايبةتى لةاليةنى  بة يانبؤ دةبيَت سووديَكى زؤرىهةبيَت بؤ سةرضاوةكانى، ئةوا بةدَلنياييةوة  شدارى تيَدا بكةيت و بةدواداضوونىبة
كى ةك ميتؤديَودةبى كة شيَوازى ئة ثىَ ئاشنا دةكات سةبارةت بة زانيارى و ضةمك و زاراوةيةكى زؤرىئةم كؤرسة مةعريفى كة 

و ةبى كوردى مان و ئةدزى بابةتى وةكو مامؤستا دالة ذيانى كاركردنو لة دوارؤذدا  كةلة ئةدةبيات دا, ئةمة جطة لةوةى  رِةخةنةيية
هةىل ؤ دؤزينةوةى ب ؤ دةكاتبئاساني هةبيَت لة بوارى ئةدةبياتى كوردميان كة ئةمةش كار اشىثيَويستة شارةزايةكى بسثؤر لةو بوارةدا ث

 ة دةكات و شطةريييةوة رؤشنباليةني لةتةواوكردنى ئةم كؤرسة بة ئةمة جطة لةوة. ىلةتايبةمتةندييةكةبيَت نزيك  لةهةر شويَنيَك كة كار
 ليَدةردةضيَت.  ىوكةسيَكى رؤشنبري

 
 لیستی سەرچاوە. 16

 يةكةم/ سةرضاوة بنةرِةتييةكان:
 كوردى : -

  2011 – 2010شيَواز و شيَوازطةرى ، د. ئيدريس عةبدولال ، ضاثخانةى رِؤذهةالَت ، هةوليَر  -

 2012 شيَواز لة كورتة ذيرؤكى كورديدا ، د. سليم رةشيد ، ضاثخانةى رِؤذهةالَت ، هةوليَر -

ندى د ، مةلبةةممةحمتيؤرى ئةدةبى و شيَوازناسى ، ثيتةر هالبريط و دانةرانى تر ، وةرطيَرانى ئةنوةر قادر  -
 2010كؤردؤلؤجى ، سليمانى ، 

 2009شيَوازى شيعرى طؤران ، ثةخشان غةىل ئةمحةد ، ضاثخانةى رِةنج ، سليَمانى ،  -

 .2011ئةمحةدئةسوةد،سليَمانى ،فةرهةنطى زاراوةى ئةدةبى و رةخنةيى،نةوزاد  -

 .1980كاروانى شيعرى نويَى كوردى، كاكةى فةالح، -

 .1990ئةدةبياتى نويَى كوردى، د.عيزةدين مستةفا رةسوول، -

 . 1988شيعرو ئةدةبياتى كورى, رةفيق حلمي,  -

ضاثخانةى  ,اراس ئميَذووى ئةدةبى كوردى , د.مارف خةزنةدار, بةرطى يةكةم , دةزطاى ضاث و بالو كردنةوةى  -
 .2001وةزارةتى رؤشنبريى , هةوليَر : 

 1970مةسةلةى ويذدان ، ئيحسان فوئاد ، ضاثخانة ئريشاد ، بةغداد ،  -

 .2008كاريطةرى رِوانطة لة نويَطةرى شيعرى كورديدا،د.عةىل تاهري بةرزجنى، -

ليَر ددين, هةوالحةؤى سةبزاظى رؤذنامةنووسى كوردى لة سووريا, فرهنط موزةفةر موحةمةد, نامةى ماستةر, زانك -
2003 . 
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 2006 انى ،تيشكيَك بؤ سةر رؤمان ، عبدوالرمحان منيف ، وةرطيَرِانى شريين . ك ، كوردستان ، سليم -

 .2005 ، د.فرهادثريبالَ ، ضاثخانةى وةزارةتى كشتوكالَ ، هةوليَر 1958-1898شيعرى نوى كوردى  -

ى كؤرى زانيارى ،عومةر مةعروف بةرزجنى ، ضاثخانة 1969-1925ليَكؤلَينةوةو بيبلؤطرافياى ضريؤكى كوردى  -
 .  1978كورد، بةغدا 

 1997ضريؤكى هونةرى كوردى ، زاهري رؤذبةيانى ، وةزارةتى رؤشنبريى ، -

ازى غد . حوسيَن  ( دا ، 1991ـ  1980رةوتى نويَكردنةوة ى شيعرى كوردى لة باشوورى كوردستان لة ساالَنى ) -
 .2010كاك ئةمني طةاللَةيى ، ضاثى يةكةم  ، هةوليَر 

 دووةم/ سةرضاوة عةرةبييةكان:
 1996مجاليات االسلوب ، فايز الداية ، دار فكر املعاصر ، بريوت ،  .1

 1999البالغة و االسلوبية ، يوسف ابو العدس ، االهلية ، االردن ،  .2

 2006الكتاب اجلديد ، بريوت ، االسلوب و االسلوبية ، دار  .3

 .1994معجم مصطلحات االدب ، جمدي وهبة، مكتبة لبنان ، .4

 .1979املعجم االدبي ، جبور عبدالنور ، دار العلم للماليني، بريوت  .5

 .1981الشعر العربي املعاصر،د.عزالدين امساعيل،دار العودة ، .6

 .2005، 4طدليل الناقد االدبي، د. ميجان املرويلي، د. سعد البازعي،  .7
  

ناوی 

مامۆستای 

 وانەبێژ

 بابەتەکان .17

 شيَوازى ئةدةبىتةوةررةى يةكةم/  - 
 زاراوةى شيَواز لة نيَو فةرهةنطةكاندا  - -
 بنضينةى زاراوةكة  - -
 شيَوازى ئةدةبىضةمكى  ثيَناسةو - -
 تةوةررةى دووةم/  - -
 زانستى شيَواز - -
 شيوازطةرى كؤن  - -
 رى نوىَةشيوازط- -
 ئةملانىقوتاخبانةى  - -
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 قوتاخبانةى فةرةنسى  - -

 
 تةوةررةى سيَيةم/  -
 رِةهةندة سةرةكييةكانى شيَواز -

 ئةو هؤكارانةى كاريطةرييان هةية لةسةر شيَواز -

 جؤرةكانى شيَواز بة ثيَى بابةت  -

 جؤرةكانى شيَواز بة ثيَى دةربرِين -

 

 تةوةررةى ضوارةم/  -
 ثةيوةندى شيَواز بة زمانةوانى  -

 ثةيوةندى شيَواز بة ئةدةبةوة  -

 ثةيوةندى شيَواز بة رِةخنةى ئةدةبييةوة  -

 ثةيوةندى شيَواز بة رِةوانبيَذييةوة  -

 

 تةوةررةى ثيَنجةم/ -
 هونةرةكانى رِةوانبيَذى   -
 ليَضوون  هونةرى -

 خواسنتهونةرى  -

 هونةرى جوانى بايس  -

 هونةرى واتانناسى -

 

  تةوةرةى شةشةم : -
 بازةكان و ضةند منوونةيةك شيَوازى شيعر بة ثيَى رِيَ -

 شيَوازى ضريؤكى كوردى و كورتةيةكى ميَذوويى دةربارةى ضريؤكى كوردى  -

 ( 1991 – 1925قؤناغةكانى ضريؤكى هونةرى كوردى لةنيَوان ساالَنى )  -

 ( قؤناغى سةرهةلَدان  1939 – 1925قؤناغى يةكةم لة )  -

 ساالنى سييةكانى سةدةى رِابردوو  دووةمقوناغى  -

  –طؤظارى طةالويَذ  –/ قؤناغى طةشةسةندن  1949 – 1939: سييَةمقؤناغى  -
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 – 1958شورشى طةالويَذ  –ضوارةم : ساالنى ثةجناكان قؤناغى  -

  1970ساالنى شةستةكان تا بةياننامةى ئادارى  :  قؤناغى ثيَنجةم -

   1974 – 1970ةم : شةشةمقـؤناغى   -

 1991حةوتةم : ساالنى هةشتاكان تا رِثةرِينى  قـؤناغى -

 قـؤناغى هةشتةم لة رِاثةرِينةوة تا ئةمرِؤ -

 

 تةوةرةى حةوتةم -
 رِؤمان هونةرى  -

 وتار هونةرى  -

 هونةرى شانؤطةرى -

 (ئهگهر ههبێت) بابهتی پراکتیک. 18 
 نييمة 

 تاقیکردنەوەکان. 19
هؤكار  ثيَناسة.، ثرسيارى وتاري. 1  

 وچەوت راست. 2
 بژاردەیزۆر. 3
 . منوونة دةق و شيكار كردنى دةق4

 تێبینی تر. 20
كةن بؤ قوتابييان دةتوانن نزيك لة سةرضاوة دياريكراوةكانى نيَو ئةم كؤرس بووكة، لةضوارضيَوةى كؤرس بووكةكة دةربضن و بةدواداضوونى زياتر ب

مننةى زياتر و نوىَ جطة لة منوونةى موحازةرات بهيَننةوة  كة من باسم كردوون..ن بابةتةكة، هةروةها دةتوانن لةسةرضاوةى ترةوة باس لةو شتانةة بكة
.  

                                ڵ                             ی هاوهوهپێداچوونە .21

بةكر شاكر كاوانى د.   
 

 


