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زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا:جارية شكرى رمضان
ثسثؤري وردي مامؤستا:ميَذووى ئيسلامى
ذ.موبايل:07504873074
ئيميَل
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:ميَذوو

ناوي بابةت:ميَذووى دةولةتى عةباسى

قؤناغ:سيَيةم

ذمارةي يةكة:

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


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

ذ.موبايل:07508945411
ذ.موبايل:07504544704

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



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت: 
  ئةم بابةتة باسى ميَذووى دةولةتى عةباسى دةكات لة سةرةتاى دروست بوونى  تاكو كوَتايى ثيَهات , ودةست ثيَ دةكات بة بةشى يةكةم و لة تةوةرى يةكةم باسى بارودوخى سياسى دةولةتى عةباسى و لة تةوةرى يةكةم باسى ريَكخستنى راميارى و شورشى عةباسى ووةرطرتنى دةستةلات لة ئةمةويةكان و لو تةوةرى دووةم باسى بزوتنةوةكانى دذى سياسةتى عةباسيةكان و هويةكانى شةرى دذى ئةم بزوتنةوانة و هةروةها ثةيوةندى خةوارج لة طةل عةلةويةكان و هةروةها هةلويستى محمد ذى النفس الزكية,و لة بةشى سيَيةم باسى طفت بو علي الرضا كورى موسى الكاظم و هةلويستى محمد كورى القاسم العلوى (219ه \ 834م) بةرامبةر سياسةتى عةباسيةكان ثاشان باسى رولى نصر كورى شبث العقيلى دذى دةستةلاتى عةباسيةكان و باسى بارودوخى مصر لةكاتى حكومرانى عةباسيةكان  و هولى خةليفة المتوكل بو شكاندنى الترك . و لة بةشى ضوارةم و لة تةوةرى يةكةم رولى عةباسيةكان لةلايةن ئاوةدانكردنى شار و لةلايةن زانستى و روشنبيرى و ثةيوةندى عةباسيةكان لة طةل خةلكةكانى دةرةوة و لة تةوةرى دووةم باسى روخانى خيلافةتى عةباسى. 

طرنطى بابةت :
ميَذووى دةولةتى عةباسى زور دةولةمةندة بة روداوةكانى كة كارطيَرى هةبى لة سةر نةخشةى جيهانى ئيسلامى لة بةر ئةوة خويَندنى ميَذووى دةولةتى عةباسى زور طرنطة 

ئامانجى بابةت
هةولماندا زانيارى ميَذوويى لة سةرةتاى دروست بوونى دةولةتى عةباسى لةلايةن قوتابيان ديار بيت  , ورونكردنى ريَطةى عةباسيةكان بو وةرطرتنى خيلافةت لة ئةمةويةكان و بةردةوام بونيان لة سةر دةستةلات بو ماوةيةكى دريَذ تاكو مةغولةكان توانيان دةستةلاتيان بروخيَنن و لة سةريان زالبن . 
 
                                  دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
بارى سياسى
هةفتةي دووةم
ريَكخستنى راميارى بو ثةيدابوونى دةولةتى عةباسى
هةفتةي سيَيةم
راطةياندنى شورشى عةباسى
هةفتةي ضوارةم
خةسلةتةكانى راطةياندنى شورشى عةباسيةكان 
هةفتةي ثيَنجةم
رةطةزةكانى شورشى عةباسى 
هةفتةي شةشةم
بزوتنةوةكانى فارسى
هةفتةي حةفتةم
أ-بزوتنةوةى بهافريد
هةفتةي هةشتةم
ب-بزوتنةوةى سنباذ
هةفتةي نؤيةم
ج-بزوتنةوةى اسحاق الترك
هةفتةي دةيةم
تاقيكردنةوةى وةرزى يةكةم 
هةفتةي يازدم
الراوندية – بزوتنةوةى ئةشناس-بزوتنةوةى استاذسيس
هةفتةي دوازدةم
بزوتنةوةى زةندةقة
هةفتةي سيَزدةم
بزوتنةوةى المقنع 
هةفتةي ضواردةم
بابك الخرمى
هةفتةي ثازدةم
ثةيوةندى عةلةويةكان لة طةل عةباسيةكان
هةفتةي شازدةم
بزوتنةوةى محمد ذى النفس الزكية
هةفتةي حةظدةم
طفتى على الرضا كورى موسى الكاظم
هةفتةي هةذدةم
تاقيكردنةوةى وةرزى دووةم 
هةفتةي نؤزدةم
هةولى خةليفة المتوكل بو شكاندنى دةسةلاتى تورك
هةفتةي بيستةم
ثةيوةنديةكانى عةباسيةكان
هةفتةي بيست ويةك
ثةيوةنديةكانى عةباسيةكان لة طةل دةولةتى بيَزةنتى
هةفتةي بيست ودوو
كارةكانى ابو جعفر المنصور
هةفتةي بيست وسىَ
ثةيوةندى لة سةردةمى محمد المهدى 
هةفتةي بيست وضوار
ريَكةوتننامة لة نيَوان هارون الرشيد و رومانيةكان 
هةفتةي بيست وثيَنج
ثةيوةندى عةباسيةكان لة طةل ئةفرنجةكان
هةفتةي بيست وشةش
ئاوةدانكردن لة سةردةمى عةباسيةكان
هةفتةي بيست وحةوت
ئاوةدانكردنى شارى بةغداد
هةفتةي بيست وهةشت
نازناوى بةغدا
هةفتةي بيست ونؤ
ئاوةدانكردنى شارى سامراْ
هةفتةي سييةم
بزوتنةوةى زانستى

     سةرضاوةكانى بابةتى دةولةتى عةباسى 
1-	ابن الاثير : الكامل في التاريخ 
2-	البلاذري : فتوح البلدان 
3-	ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم 
4-	ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر 
5-	الذهبي : دول الاسلام 
6-	السيوطي : تاريخ الخلفاء 
7-	الشهرستانى : الملل والنحل 
8-	الطبري : تاريخ الرسل والملوك 
9-	ابن كثير : البداية والنهاية 
10-	مجهول : اخبار العباس وولده 
11-	حسين أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي 
12-	كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية 
13-	عبدالعزيز الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة 
14-	عبدالمنعم رشاد : محاضرات في التاريخ العباسي 
15-	فاروق عمر فوزي : 
أ-الخلافة العباسية 
ب-العباسيون الاوائل 
ج-طبيعة الدعوة العباسية 
د-الخلافة العباسية في عصرالفوضى العسكرية 
ه-الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة 
16-احمد ابراهيم الشريف و محمود حسن احمد : العالم الاسلامي في العصر العباسي 
17-احمد المختار العبادي :دراسات في التاريخ العباسي والاندلسي 
18-عبدالجبار الجومرد : ابو جعفر المنصور    

	نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .


ثرسيار:باسى بزوتنةوةى زانستى بكة لة سةردةمى خيلافةتى عةباسيةكان ؟ 

وةلام:  خةليفةى عةباسيةكان طرنطياندا بة بزوتنةوةى زانستى و هانياندةدان ,وة هةموو هاوكاريَك ثيَش كيَشى زانايان دةكرد بو ئةوةى طرنطى بة زانست بدةن , بوية زاناكان بلاوبونةوة لة مزطةوتةكانى بةغدا كة خةلكيان فيَرى جورةكانى زانستى ئاينى و زمانةوانى و زانستى دةكردن , و لة ئةنجامى ئةو هاوكاريية لة بةغدا و بةتايبةتى لة جيهانى ئيسلامى بةطشتى و زور لة نوسين و ثيَكهاتةى نوىَ و زانست سةرى هةلدا لة هةموو جورة زانستةكانى ئاينى وويذةيى و زانستيةوة ,دةولةتى عةباسى تةنيا سامان و هاوكارى كردن ثيَش كيَشيان نةدةكرد بةلكو توانى ئاوةدانى دةم و دةزطاى تايبةت ئاوةدان بكةن كة ناسران بة مالى الحكمة (بيت الحكمة) وة ئارمانجى سةرةكى ئةوة بو بو طواستنةوةى زانستةكانى بيانى بو زمانةكانى عةرةبى ثاشان ثيَش كيَش كردنيان بو خةلك و بو سود وةرطرتن ليَيان وةبلاوكردنةوةى زانست و زانيارى , هةر ديسان دةولةتى عةباسى بو ئةم جيَطايانة ضةندين كةسانى تايبةتمةند بو دروست كردنى كتيَب و كوثى كردن و دةست نيشان كردنى وة دابين كردنى طرنطترين نوسينةكانى ئةوان كة ناسراو و بةناوبانط بوون لةو كاتةدا .




- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- 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 .


