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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       	

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: سلمان محمد خضر
ثسثؤري وردي مامؤستا : ميذووى ئيسلامى (ميذووى ئة يوبية كان)
ذ.موبايل: 07504542833
ئيميَل: salman.miran@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: بة شى ميذوو

ناوي بابةت: كورد لة سة دةى ناوةراست

قؤناغ: دووةم

ذمارةي يةكة:  3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
        
ثيَناسةي بابةت: 
ميَذووكوردى ناوةرِاست ياخود ئةو بابةتة ليَكؤلَينةوة دةكات لة ميَذووى نةتةوةى كورد لة سةردةمى  ئيسلامى  ثاشان لة سة ردة مى  ئومة وى ئينجا لة سة ردة مى  خة لا فة تى عةباسى لةكؤتايى سةدةى سيَيةمى كؤضى وة سةرةتاى  ضوارةمى كؤضى واتةدواى لاوازبوونى خةلافةتى عةباسى 0
 
طرينطي بابةت: 
 ئاشنا بوون  بة زانيارى وةر طرتن  لة سةر دةركةوتنى ميرنشينةكورديةكان وة ضونيةتى دروستبوونى ئةم ميرنشينانة ثاشان ناوضةى جوطرافى ديارى دةكةين ئةو ميرنشينانةى كة ضؤن فةرمانرِةوايى ئةوناوضانةيان كردووة دواى ئةمةضؤنيةتى رووخانى ئةم ميرنشينانةباس دةكةين ,طرينطى بابةتةكة ئةوة ية زانيارى لة سةر ميذووى نتة وةكة مان وةربطرين0

	ئامانجي بابةت: 
ئامانج لة دانانى بابةتةكة ئةوةى كة قوتابيان بةشى ميَذوو لة قؤناغى دووةم شارةزايى لةميَذووى كورد وةربطرن بةتايبةتى لةسةدةى ناوةرِاست بؤئةوةى ئاشناببن  بةميَذووى نةتةنةوةكةيان زانيارى باش و دروست لة ميَذووى نةتةوةكةى خؤيان بزانن بةمةبةستى سوودليَوةرطرتن و دواتريش طواستنةوةى ئةو زانياريانة بؤ نةوةى نوىَ 0

بؤ ئةوةى كومةلَطاى كوردةوارى شارةزابيَت لة ميَذووى نةتةوةى خؤيان لةهةموو لايةنةكانى ذيان مرؤظايةتى  سياسى و ئابوورى و كومةلَايةتى ورؤشنبيرى و ... تد.                                                                                         
بؤ ئةوةى لايةنى باش ديارى بكريَت و كار لة سةرئةوة بكريَت كة طرنطى بةو لايةنانة بدريَت0
بةمةبةستى بةرةو بيَش ضوونى، و دياري كردنى لايةنى خراث بة مةبةستى ضاكردنى ئةو لايةنة لة دوا رؤذدا بؤ ئةوةى داهاتويةكى باش بة دةست بيَنين . 
بؤئةوةى ثةندوعيبرةت لةرووداوة ميَذووييةكان وةربطرين بؤئةوةى لةثاشةرؤذدا سوودى لى وةربطرين بتوانين 
      نةوةيةكى نيشتمانثةروةر دروست بكةين0

                       

                                 دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ميرنشينى عة يشانية كان (300-350 ك)
  لة هة فتةى يةكة مدا دينة سةرباسكردنى سياسةتى  ناوخؤى ميرنشينةكة

هةفتةي دووةم
لة هة فتةى دووةمدادينة سةرباسكردنى سياسةتى دةرةوة
هةفتةي سيَيةم
لة هة فتةى سى يةمدادينة سةرباسكردنى رووخانى ميرنشينه كه

هةفتةي ضوارةم
ميرنشينى شةدداديةكان(340-595ك)
سةرةتا باس لة هةريمى ئاران 
  سياسةتى  ناوخؤ
  سياسةتى دةرةوة
هةفتةي ثيَنجةم
  هؤكارى لةناوضوونى ميرنشينةكة
   ئينجا باس لة لاية نى شارستانية تى دة كة ين
هةفتةي شةشةم
 ميرنشينى رةواديةكان (343-463ك) / (954-1070 ز)
سةرةتا باس لة هةريمى ئازربيجان دةكةين
ئينجا هؤكارةكانى دروست بوونى ميرنشينةكة
هةفتةي حةفتةم
ثاشان باس لة طرينطترين ميرةكانى رةواديةكان دةكةين
ئينجاضؤن ميرنشينةكة كؤتايى هات

هةفتةي هةشتةم
ميرنشينى حةسنةويةكان(340-406ك) / (980-1015 ز)
سةرةتا باس لةهةريمى ضيا دةكةين
ئينجا ضونية تى دامةزراندنى ميرنشينةكة
هةفتةي نؤيةم
ثاشان باس لة طرينطترين ميرةكانى رةواديةكان دةكةين
ئينجاضؤن ميرنشينةكة كؤتايى هات
هةفتةي دةيةم
ميرنشينى حةسنةويةكان(340-406ك) / (980-1015 ز)
سةرةتا باس لةهةريمى ضيا دةكةين
ئينجا ضونية تى دامةزراندنى ميرنشينةكة
هةفتةي يازدم
ثاشان باس لة رؤلى ميرةكانى حسنوى دةكةين
لةكؤتايى هؤكارى رووخانى ميرنشينة كة دةخةينة روو
ئينجا باس لة لاية نى شارستانية تى دة كة ين
هةفتةي دوازدةم
ميرنشينى مةرِوانيةكان (دؤستةكى)  (372-478ك) – (982-1085 ز)
سةرةتا باس لة هةريمى جةزيرة(كوردستانى باكوور) دةكةيت
ئيجا هؤكارى دامةزر اندنى ميرنشينةكة دةكةين
هةفتةي سيَزدةم
ثاشان رؤلى بادكورى دؤستةك لة ميرنشينةكة ضى بوو

هةفتةي ضواردةم
ئينجا باس لة ميرةكانى  مةروانيةكان دةكةين
هةفتةي ثازدةم
ئيجا هؤكارى لة ناوضوونى ميرنشينة كة روون دة كةينةوة

هةفتةي شازدةم
ئينجا باس لة لاية نى شارستانية تى دة كة ين	
هةفتةي حةظدةم
ميرنشينى عةننازى(381-511ك)- (991-1117 ز)
سةرةتا باس لة هةريمى ضيا دةكةين
هةفتةي هةذدةم
ثاشان هؤكارى دروست بوونى ميرنشينةكة 

                                               
هةفتةي نؤزدةم

هة فتة ى بيستة م
ئينجا رؤلى ابو شوك العنازى لة دامةزراندنى ميرنشينةكة


ئيجا رؤلى ميرةكانى عةنازى لة ميرنشينة كةدا 
                                                                                                   
هةفتةي بيست ويةك
ئينجا ضؤنية تى كؤتايى هاتنى ميرنشينةكة
هةفتةي بيست ودوو
ئينجا هؤكارى دامةزراندنى ميرنشينةكة
هةفتةي بيست وسىَ
ثاشان رؤلى ميرةكان لة ضواضيوةى ميرنشينةكة
ثاشان باس لة كؤتايى ميرتشينةكة دةكةين
هةفتةي بيست وضوار
ثاشان رؤلى ميرةكان لة ضواضيوةى ميرنشينةكة
ثاشان باس لة كؤتايى ميرتشينةكة دةكةين
هةفتةي بيست وثيَنج
ميرنشينى هةزبانيةكان  (378-526 ك) – (988-1132 ز)
باس لة قةلاى هةوليردةكةين
هةفتةي بيست وشةش
ئينجا هؤكارى دامةزراندنى ميرنشينةكة
هةفتةي بيست وحةوت
ثاشان باس لة كيشة ناوخوويةكان دةكةين
ئينجا ململانى ميرة هةزبانيةكان لة سةر دةسةلات
هةفتةي بيست وهةشت
ثاشان كؤتايى هاتنى ميرنشينةكة
هةفتةي بيست ونؤ
ثاشان كؤتايى هاتنى ميرنشينةكة ئينجادينة سةر بابة تيكى نوى (هؤكارى درووست بوونى ميرتشينة كورديةكان بةطشتى)

هةفتةي سييةم
ئينجا هؤكارى رووخانى ميرنشين كورديةكان بة طشتى




                                          سةرضاوةكان :

1-شةرة فخانى بةدليسى:شرفنامة في دول والامارات الكردية  (1010ك/1601ز)            
	2-الفارقي:تاريخ ميافارقين (572ك/1176ز)
3-ابن الاثير:الكامل في التاريخ  (630ك/1232ز)
	4-ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون (808ك/1405ز)
	5-ابن الجوزي:المنتظم في التاريخ الملوك والامم (597ك/1200ز)
	6-محمد امين زكي:تاريخ الدول والامارات الكردية
                     خلاصة تاريخ كردوكوردستان
                     مشاهير كردوكردستان
	7-محمدمردؤخي:تاريخ كردوكوردستان
	8 -محمودياسين التكريتي:الامارة المروانية في دياربكر
	9-صلاح الد ين امين طه:الحياة العامة في ارمينيا
	10-حسام الدين نقشبندي:ازربيجان دراسة في احوالها السياسية والحضارية

11-اسماعيل شكر رسول:الشداديون في بلاد اران

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
ث1 / ئة مانةى خوارةوة ثيناسة بكة: 
1- سيستةمى ثشتاوثشت            2- محمد كورى بلال هة زبانى                                                                                                                                                                              
ث2/  هؤى ئةمانة روون بكةرةوة :                                                      
1- ميرنشينى عةيشانيةكان بايةخيكى ئةوتووى ثينةدراوة لةلايةن ميذوونووسانةوة ؟                                                                                                                       
2-سةردةمى مير هةزار ئةسث بة دة لةولةتى هةزار ئةسث دةناسرا لة ميرنشينى فة زلةويةكان ؟ 
ث3-بةبيرو بؤضوونى خؤت ئايا  تاضة ند ميرنشينة كورديةكان سووديان لة هيزى بيطانة وةر طرتووة بة تايبة تى (بوةيهيةكان – سةلجوقيةكان) ئةمة روون بكةرةوة بة نموونةوة ؟    





وة لامة كان                            
ث1:  ثيناسةكان                                                                     
	سيستة مى ثشتاوثشت : ئةم سيستة مة بنةمالةيى ية لة حكومرانى دا ثة يرةو دةكريت كة ئة مةش كورلة دواى باوكى دة سةلات وةردةطريت سيستة ميكى تاكرةوانة ية لة فة رمانرةوايدا زؤربةى ميرنشينة كورديةكان ئةم سستة مةيان ثةيرةو دةكرد0 
	محمد كورى حسين الروادى: ئة مة ش  ية كيك بوو لةو ميرانةى كة توانى ميرنشينى رةواديةكان دابمةزرينيت لة هةريمى ئاران لة سالى 343-469ك 0

ث2/ هؤيةكان
      1/ ا: ئةوانةى رووداوةكانيان تؤماركردووةزياتر ميذوونووسى عةرةب بوون
ب: باس كردنى ئةم ميرنشينة بة شيوةيةكى لاوةكى هاتووة لة ناو ميرنشينى حسنويةكان بة تايبةتى لة لايةن ميذوونووس ابن الاثير لة كتابة كة ى بة ناوى الكامل في التاريخ0
 2- ئةم  ناوة لة مير هةزار ئةسث نرا لةلايةن  ميذوونووسانى عةرةب و فارس لة بةر سيفاتى باش وليهاتوويى لة بةريوة بردنى ميرنشينى  فة زلةوى فةرمانرةوايى كردنى لة سالى (555/626ك)
ث3 / ميرنشينة كوردية كان لة سة رةتادا توانيان سوود لة هيزى بوة يهية كان وةر بطرن بؤ دامة زراندنى ميرنشينة كة بة تايبة تى بوة يهية كان سيستة مى لامة ركة زيان ثة يرةو كرد كة ئة مة ش نيمضة سة ربة خؤية كى دا بة ميرنشينة كان بة لام سة بارةت بة سة لجوقيةكان سووديان ليوةرطرت بة لام سة لجوقيةكان لة كؤتايى  دة سة لاتيان سيستة مى مركزيان ثة يرةو كرد كة ئة مة ش بوة هؤى رووخانى زؤربة ى ميرنشينة كورديةكان0
  



- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
ث1/ تاضة ند سوود لة ميذووى ميرنشينة كو ردية كان  وةرطيراوة بؤ ثاشة رؤذى نة تةوة كة مان ؟

- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








