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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: ارارات احمد علي
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووي ئيسلام
ذ.موبايل: 07504909420
ئيميَل: araratahmed@ymail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: ميَذوو

ناوي بابةت: شارستانييةتي ئيسلام

ثؤلَ: ضوارةم

ذمارةي يةكة: 2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:د.ئامانج احمد مستةفا
نــــــاوي جيَطر:م. مغديد حاجى ئةمين

ذ.موبايل:07508945411
ذ.موبايل:07504544704

ئيميَل:amanj.mustafa@soran.edu.iq
ئيميَل:maghdid.amin@soran.edu.iq



                      
             ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:       
ثيَناسةي بابةت: ميَذووي شارستانييةتي ئيسلام، باس لةو شارستانييةتة دةكات كة لة ئةنجامي هاتني ئيسلام بؤ ناوضةكاني رؤذهةلاَتي ناوةراست و رؤذهةلاَتي نزيك هاتة كاية، هاتني ئايني ئيسلام و دةسةلاَتي ئيسلام بؤ ئةم ناوضانة جؤريَك لة يةك سنوري دروست كرد كة ئةم ناوضة فراوانةي كةوتة ذيَر دةسةلاَتي يةك سياسةت كة ئةويش بريتي بوو لة ياساي ئايني ئيسلام، ئةم يةك ثارضةي واي كرد ضةندةها ميلةتي جياجيا لة ناوةوةي ئةم سنورة بذين، تيَكةلاَوي دروست بيَت لة نيَوانياندا، ئةم تيَكةلاَويية بة تيَثةر بوني كات ناونرا بة شارستانييةتي ئيسلام.

طرينطي بابةت: ئةم بابةتة طرينطييةكةي لةوة بة دياردةكةويَت، كة كاريطةريةكي طةورةي هةبوو لةسةر جيهان بةطشتي و ناوضةي رؤذهةلاَت بةتايبةتي، شارستانييةتي ئيسلام وةكو هيَزيَكي كاريطةر بة دياركةوتوو تاماوةييةكي زؤر تواني وةكو بالاَ دةستيَك خؤي بةسةر جيهان بسةثيَنيَ، لة طشت لايةنةكاني ذيان، ياساو ريَساكاني كاريطةري هةبوو بؤ طؤريني زؤر دابونةريت ناشياو لة جيهان بةطشتي.

ئامانجي بابةت: ئاشناكردني قوتابيان بة ميَذووي شارستانيةتي ئيسلام، كاريطةري ئيسلام لةسةر ئةو طةل و ميلةتة تازانةي كة هاتؤنةتة ناوضوارضيَوةي ئايني ثيرؤزي ئيسلام.
باسكردني ئةو ميراتة طةورةيةي كة ئايني ئيسلام لة داب ونةريت و ياسا و ريَسا سةثاندي و جيَي هيَشت بؤ ميلةتاني ناو سنوري ئايني ئسلام. 
ناساندني طةورةيي شارستانيةتي ئيسلام و كاريطةري لةسةر شارستانيةتةكاني تري ضواردةورةي خؤي و جيهان.
                           





                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
	سنوري دةولَةتي ئيسلام لة سةرةتاي دروستبوني تا كؤتايي هاتني.
	سةردةمي ثيَغةمبةر (د.خ) و راشدين و سةردةمي ئومةوي.

هةفتةي دووةم
	خةليفة.

هةفتةي سيَيةم
	وةزير.

هةفتةي ضوارةم
	والي. 

هةفتةي ثيَنجةم
	دادوةر.

هةفتةي شةشةم
	مير.

هةفتةي حةفتةم
	ثلة كارطيَرييةكاني تر:-

ئةمانيش بريتين لة حةسبة، شورتة، ديوان.
هةفتةي هةشتةم
	حةسبة.

هةفتةي نؤيةم
	شورتة.

هةفتةي دةيةم
	ديوان. 

هةفتةي يازدم
	لايةني ئابوري ناوضة ئيسلامييةكان.

هةفتةي دوازدةم
	ياساي ئابوري، طرينطيدان بة ئابوري وولاَت.  

هةفتةي سيَزدةم
	خةراج.

هةفتةي ضواردةم
	جزيية. 

هةفتةي ثازدةم
	دةسكةوت (غنيمة). 

هةفتةي شازدةم
	فيء.

هةفتةي حةظدةم
	زةكات.

هةفتةي هةذدةم
	صةدةقة. 

هةفتةي نؤزدةم
	عشور.

هةفتةي بيستةم
	كشتوكالَ. 

هةفتةي بيست ويةك
	بازرطاني. 

هةفتةي بيست ودوو
	ثيشةسازي.

هةفتةي بيست وسىَ
	هونةري بيناسازي دروستكردني ناوضة خزمةتطوزارييةكان.

هةفتةي بيست وضوار
	دروستكردني شار.

هةفتةي بيست وثيَنج
	قوتابخانة.

هةفتةي بيست وشةش
	مزطةوت. 

هةفتةي بيست وحةوت
	نةخؤشخانة.

هةفتةي بيست وهةشت
	دروستكردني رِيَطاوبان. 

هةفتةي بيست ونؤ
	لايةني كؤمةلايةتي طرينطيدان بة خةلَك.
	كردنةوةي شويَني تايبةت بؤ سةرثةريشتي كردن لةسةر  ئةو كةسانةي خاوةن ثيَداويستي تايبةتين.

هةفتةي سييةم
	كؤرة طفتوطؤكاني زانستي ورؤشنبيري بةرهةمة زانستييةكان.







                                          سةرضاوةكان :
	ابن اثير: الكامل في التاريخ.
	ابن سلام: الاموال.
	ابن قتيبة: الامامة واليساسة.
	ابن كثير: البداية والنهاية.
	الجهشياري: الوزراء والكتاب.






تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
ثرسياري وةرزي:-
ث1// باس لة دةسةلاَتي وةزير بكة لةسةردةمي عةباسي يةكةم؟
وةلاَم/ بريتي بوو لة راويَذكردن و جيَبةجيَكردني بريارةكاني خةليفة.
ث2// بؤضي شاري نويَ دروستكرا لةسةردةمي خةليفة عومةري كوري خةتاب:-
وةلاَم/ بؤ ئةوةي سوثا تيَكةلاَوي خةلَكي ناوضة تازةفةتحكراوةكان نةبن.
ث1//  باس لة كاريطةري شارستانييةتي ئيسلام بكة لةسةر ميلةتةكاني ذيَر دةسةلاَتي دةولَةتي ئيسلام، لة بواري هونةري بيناسازي؟                              (15نمرة)                                                                                             
وةلاَم: هونةري بيناسازي ئيسلامي زؤر بة ئاشكرا بةدياردةكةويَت لة هونةري بيناسازي مزطةوتةكاني ناو شارةكاني تازة دروستكراوةكان.
ث2// ثيَناسةي ئةمانةي خوارةوةبكة، ئاماذة بة ميَذووي سةرهةلَدانيشان بكة؟                                                                                           (15نمرة)
	خةليفة. 

وةلاَم: بالاَدارترين ثلةي ئيداريية لة دةولَةتي ئيسلام.
	وةزير.     

وةلاَم: دووةم كةسايةتيية لة دةلَةتي ئيسلام، ميَذووي سةرهةلَداني دةطةريَتةوة بؤ سةردةمي عةباسي يةكةم.                                                         
ث3// ئاماذة بةرؤلَي كورد بكة لة بةذداريكردن لة شارستانييةتي ئيسلام لة بواري ميَذوو؟                                                                              (15نمرة)
وةلاَم: كورد رِؤليَكي دياري هةية لة شارستانيةتي ئيسلام لة بواري ميَذوو بوني ميَذوو نوس ئين ئةسير باشترين بةلَطةية.
ث4// ياساكاني ئابوري دةولَةتي ئيسلام ياساي نويَ بوون، ئةم ياسايةنة ضي بوون كة تواني كؤمةلَطاي ئيسلامي ريَك بيَخيَت لة لايةني ئابووري؟                (15نمرة)   
وةلاَم: ضةندةها ياساي نويَ سةري هةلَدا كة هةنديَكيان لة قورئاني ثيرؤز نوسرابوو، هةنديَكي تر لة سونة وةرطيرابون.                                                                          
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
ثرسيار/ باس لة ميَذووي سةرهةلَداني ثلةي دادوةر بكة؟
وةلاَم/ ثلةي دادوةري بة رةسمي لةسةردةمي عومةري كوري خةتاب سةري هةلَدا.
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.

