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 كوردى :بةش

 ثةروةردة :كؤليَذ

 ضةرموو :زانكؤ

  وةرطيَرِان :بابةت

 ضوارهةم قؤناغى : كؤرس ثةرتووكى

 حةمةغةريب ئةمحةد هيَـرؤ .د  :مامؤستا

 1028-1027 :خويَندن سالَى
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 كؤرس ثةرتووكى

 

 وةرطيَرِان :كؤرس ناوى .2

 ئةمحةد هيَــرؤ .د :كؤرس بةرثرسى مامؤستاى .1

 سروشتييةكان تةزانس و ثةروةردة كؤليَذى/كوردى ئةدةبى و زمان بةشى :كؤليَذ/بةش .3

   (:ئيميَلَ) /ثةيوةنديى .4

HERO.HAMA@CHARMOUNIVERSITY.ORG 
 هةفتةيةكدا لة يةكة 2 :هةفتةيةكدا لة يةكةكان ذمارةى .5

 .هةفتةكةدا لة كاذيَر 2 ياخود جار، 2 :كاركردن ذمارةى .6

 TNS2477  :كؤرس كؤدى .7

  :مامؤستا ثرؤفايةىل .8
 HERO.HAMA  حةمةغةريب ئةمحةد هيَـرؤ.د

 -طشتييةكان زانستة و ثةروةردة يَذىكؤل -ردىكو بةشى  :لة مامؤستا :كار ناونيشانى و ثيشة
 .ضةرموو زانكؤى

 
- :برِوانامةكان

 1111-1119: كوردى بةشى/زمان كؤليَذى– سليَمانى زانكؤى  :بةكالؤريؤس برِوانامةى-1
 2002-2001 :كوردى بةشى/زمان كؤليَذى– سليَمانى زانكؤى  :ماستةر برِوانامةى -2
 2012-2013  :كوردى بةشى/زمان كؤليَذى– سليَمانى زانكؤى :دكتؤرا برِوانامةى -3
 

    (:كورديدا زمانناسى لة ثسثؤريَك وةك) ورد ثسثؤريي
     SYNTAX ( رِستةسازى) 

 دةق زمانى زانستى - نووسني زمانى
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  :وانةوتنةوة
 :وتوومنةتةوة ىةوانان ئةو  
 ،تيؤريي رِستةسازيي/ سينتاكس-1
 ،زمانةوانييةكان تيؤريية-2
 ،فؤنؤلؤذي و فؤنةتيك-3
 ،زمان زانستى-2
 زار، و زمان-5
 ،زانستى طفتووطؤى-9
 .وةرطيَرِان.1
 

 :سةرثةرشت ناوى و ئةكاديَمى تيَزى و نامة
 ،2002 ماستةر، يدا،كورد رِستةى لة طيَرِانةوة شيَوةكانى-1
 ،(مةحوى حمةمةدى .د) :سةرثةرشت 
  ،2012 ،(كورديدا رِاطةياندنى لة )  نووسيني زمانى ثرةنسيثةكانى و ياسا-2

 (.فةرةج مةمحوود هؤطر.د) :سةرثةرشت
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 -:وەرگێڕان ییویستو پێ بایەخ

و  وەرگێوڕانتییە لە ناساندنی هوونەر  یئامانجی گشتی لەم کۆرسەدا بر           
ەوە نووسوراون  وەرگێوڕانبارە  باسکردن و لێکۆڵینەوە  ئەو تیۆرە زمانییانە  لە 

کی زانستی ەزانست و زانیارییە بە شێوەی ان وەک بابەتێک  کە سەرچاوە وەرگێڕ
لێیان دەکۆڵێنەوە و الیەنی هونەر  و سەلیقە و ئەرکی وەرگێڕ لەم بارەیەوە ڕوون 

و ئاموووانجی ئەم کۆرسوووە بوووریتییە لە  ێرکوووردن و  بوووایەخدەکەیووونەوە  هەروەهوووا 
  ( بە هونەر  بووون یوان بە زانسوتی بووون)  لەبارە  دەرخستنی ئەو بۆچوونانە

وەرگێوووڕانە  لە دواییووودا پراکتیزەکردنوووی چەنووودیڕ دەووووی وەرگێوووڕدراو لە زموووانی 
سەرچاوە بۆ سەر زموانی ئاموانو و دەرخسوتنی ئەو گر وت و ئارەشوانە  ووتوابی و 

 .خوەندکاران لە کردە  ڕووبەڕوویان دەبنەوە

 
 وانە گوتنەوە هۆکارەکانی  ێرکردن و ڕەگاکانی

 
 .کارهێنانی هۆکارەکانی  ێرکردنبە امادەباشی مامۆستا و ووتابی لەئ -
بەکارهێنوووانی  ان بە تەکنیکوووی  ێرکوووردن بە توووای ە بوونی ووتابیوووئاشووونا -

(Power Point.) 
 
 
 انە  وەرگێڕچەمک و پێناس -１
 وەاواتەند  وەرگێڕان بە یوەپ -２
 پڕۆسە  وەرگێڕان -３
 وەرگێڕان هونەر و زانستە -４
 انڕەرگێبایەخی و -５

 
 جۆرەکانی وەرگێڕان -６

 Oral Translation وەرگێڕانی زارەکی -ا
 Consecutive Translation  وەرگێڕانی دوابەدوایی -ب
 ی بینراووەرگێڕان -ج
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 وەرگێڕانی نووسراو -د
 وەرگێڕانی ئەلیکترۆنی -ه
 

 ڕە ازەکانی وەرگێڕان -７
 .وشە یان وەرگێڕانی حەر یی وشەبەوەرگێڕان -ا

 وەرگێڕانی واتایی -ب
 وەرگێڕانی لێکدانەوەیی -ج
 ی داهێنانیوەرگێڕان -د
 ی کورتکراوەوەرگێڕان -ه

 
 

 .ئیدیۆم و گر تەکانی وەرگێڕان -８
 Idiomئیدیۆم  زاراوە  -ا
 .یۆمچەند ڕەگەیەک بۆ وەرگێڕانی ئید -

 Metaphorمەجاز  میتا ۆر  -ب
 .چەند ڕەگەیەک بۆ وەرگێڕانی میتا ۆر_  
 Euphemismبە جوانی دەربڕیڕ  یو ێمیزم  -ج
 
 .مەرجەکانی بوونە وەرگێڕ -９

 .بکا  ڕەچاویان وەرگێڕان کاتی لە دەبێ وەرگێڕ کە هەنگاوانە  ئەو -１０
 .وەرگێڕانپراکتیزەکردنی  -１１

بوۆ  ( عربى  ئينكليزى   ارسوى)زمانةكانى  ی چەند دەوێک لەوەرگێڕان -
 .کورد 

 

 


