
فێرگەی پایزیی زمانی کوردی ٢٠١٧ 

زانکۆی بەمبێرگ (ئالمانیا)، ٤-١٥، سێپتامبیر ٢٠١٧ 

دەورە و کالسی زمانی کوردی بۆ ماوەی دوو حەوتوو، ٤-١٥ی سێپتامبری٢٠١٧ ، لە زانکۆی بەمبێرگ، ئاڵمانیا بەڕێوە 
دەچێت.  دەورەکە بریتی دەبێت لە کالسی خێرای زمان بۆ شێوەزارە سەرەکییەکانی کوردیی، ھەروەھا تێکەاڵوێک لە لە 

وورکشاپ و سەمینارگەل کە لە الیەن شارەزایانی پێشەنگی زمانناسیی کوردییەوە پێشەکەش دەکرێن.  ئەنستیتۆی 
لێکۆڵینەوەی ئۆرییەنتاڵ لە زانکۆی بەمبێرگ میوانداری ئەم فێرگەیە.  

لە ماوەی دوو حەوتووەکەدا، وانەکانی سۆرانی و کورمانجی لە دوو ئاست دەگوترێنەوە. کۆرسی ھەورامی و زازاکیش، 
بەاڵم بۆ ماوەیەکی کورتتر، پێشکەش دەکرێن.  بەشداران ھەروەھا دەتوانن ئێواران لە ھەندێک کۆرسی دیکە لە سەر زمان و 

زمانناسی کوردیدا بەشداری بکەن.  

کومیتەی کارگێڕ: 

Geoffrey Haig, University of Bamberg  
Ergin Öpengin, Boğaziçi University, Istanbul  
Jaffer Sheyholislami, Carleton University, 
Ottawa 

خۆنووسین بۆ بەشداری کردن: 

خۆنووسین بۆ بەشداری کردن لە فێرگەی پاییزی زمانی کوردی ٢٠١٧ دا، ١ی نۆڤامبری ٢٠١٦ دەست پێدەکات.  ھەرکەس 
زووتر خۆی بنووسێت زووتر دەتوانێت جێگا مسۆگەر بکات.  خۆنووسین درێژەی دەبێت ھەتا بە ڕادەی پێویست بەشدار خۆ 

دەنووسن، نزیکەی ٤٥ کەس.  

نرخی خۆنووسین ٢٧٠ (270) یورۆیە.  ئەم پارەیە بۆ ئەم شتانەیە: خەرجی ھەموو کۆرسەکان، دەفتەر وپێداویستییەکانی 
کۆرسەکە، بەرکوتی پشوودان (وەکوو قاوە، چایی) و، چوار خواردنی نیوەڕۆ یان فراوین.   

بۆ خۆنووسین دەبێ فۆرمێک پڕ بکەیتەوە و بە ئیمەیل بینێریت، ھەروەھا ١٠٠ یورۆش دیپۆزیت لە حیسابێکی بانکی 
https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/ :بکەیت.  ئاگاداری لە سەر ئەمانە لە بەشی ئینگلیزی وەربگرە

  /registration

ئەگەر ئیستا خۆت بنووسیت، بەاڵم دوایە پەشیمان ببیتەوە، ١٠٠ یورۆیەکەت بۆ دەگەڕێتەوە، بەاڵم بەو مەرجە کە پەشیمان 
بوونەوەکەت بەر لە ٦ی ئاگوست-ی ٢٠١٧ بێت. ئەگەر دوای ٦ی ئاگوست بەاڵم بەر لە ٢٨ی ئاگۆست بێت، ٥٠ لە سەدی 

پارەکەت بۆ دەگەڕێتەوە.  پاشی ٢٨ ی ئاگوست پارە ناگەڕێتەوە. 

پاشماوەی پارەکە بۆ خۆنووسین، واتە ١٧٠ی یورۆی تر، دەبێ ھەتا یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی کۆرسەکان بدرێت.  

klas.aspra(at)uni-  :ئەگەر سەبارەت بە خۆنووسین پرسیارتان ھەیە، تکایە بەم ئیمەیلە ئاگادارمان بکەنەوە
 bamberg.de

https://www.uni-bamberg.de/aspra/mitarbeiter/prof-dr-geoffrey-haig/
https://uni-bamberg.academia.edu/ErginOpengin/
https://carleton.ca/slals/people/sheyholislami-jaffer/
https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/registration/
mailto:klas.aspra@uni-bamberg.de


پڕۆگرام 

  /https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/programme :تکایە بڕواننە الپەڕی پرۆگرام بە ئینگلیسی

مامۆستاکان 

https://www.unibamberg.de/aspra/ :بۆ زانیاری زۆرتر لە سەر مامۆستاکانی ئەم فێرگە پاییزییە، تکایە بڕوانە ئێرە
  /klas2017/instructors

شوێنی مانەوە: 

ژومارەیەکی سنوورداری شوێنی مانەوە لەم میوانسەرایە دەبێت.  نرخی ھەر شەو لە نێوان ٣٠ ھەتا ٤٠ یورۆیە.  ئەمە 
خواردنی بەیانانیشی لە گەڵە.  شوێنەکە لە زانکۆی بەمبێرگ نزیکە و، بەشداران دەتوانن بە پێیان ھاتوچوو بکەن.  ژووری 

تەنیا، دووکەسی، یان ھاوبەشیش ھەیە.  دەبێ ژوورەکەت ھەتا ٢٧ی مانگی ٦، جوون/ژوئەن، بگریت. بۆ زانیاری زۆرتر، 
https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/ :ئادرەسی شوێنەکە، شێوەی گرتنی ژوور و ھتد، بڕوانە ئەم الپەڕە

 /accommodation

https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/programme/
https://www.unibamberg.de/aspra/klas2017/instructors/
https://www.uni-bamberg.de/aspra/klas2017/accommodation/

