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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:ئامانج احمد مستةفا
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووى نوى و هاوضةرخ
ذ.موبايل:07508945411
ئيميَل: amanj.mustafa@sorn.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:ميَذوو

ناوي بابةت:ميَذووى ئيضرانى نوىَ و هاوضةرخ

قؤناغ:سيَيةم

ذمارةي يةكة:2

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:07598945411
ذ.موبايل:07504544704

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



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
           
          
ثيَناسةي بابةت:
ئةو ميَذووةية كة باس لة رابردووى دةسةلاتة يةك لة دواى يةكةكانى ئيَران دةكات دواى هةردوو دةولةتى  بةرخى سثى و بةرخى رِةش و دروست بوونى سيستميَكى نويَى حوكمرانى لة سةر بنةماى فيكرى و مةزهةبى. 

طرينطي بابةت:
لةوةداية كة قوتابى ئاشنا دةبيَت لة ميَذووى نوىَ و هاوضةرخى ئيَران و زةنجيرة دةسةلاتةكانى سةفةوى و ئةفشار و زةندى وقاجار, دواتريش هاتنى بنةمالةى ثةهةلةوى  و رووخانيان بة دةست شؤرشى ئيسلامى1979ز. 

ئامانجي بابةت: 
ئاشنا بوونى قوتابيانى  زانكؤ بة ميَذوو و كولتورى دةسةلاتةكانى ولاتى ئيَران  لة سةرةتاى سةدةى شانزةهةمةوة تاكو شؤرشى ئيسلامى لةئيَران.
                           







                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
دةولةتى سةفةوى. ئيَران ثيَش لة سالانى 1500ز 
هةفتةي دووةم
بنةمالةى سةفةوييةكان و دامةزراندنى دةولةتى سةفةوى
هةفتةي سيَيةم
رؤلى شا ئيسماعيل لة دامةزراندنى دةولةتى سةفةوى
هةفتةي ضوارةم
هؤكار وكاردانةوةى دامةزراندنى دةولةتى سةفةوى
هةفتةي ثيَنجةم
شةرة ناوخوييةكان و دةرةكييةكانى سةرةتاى دةولةتى سةفةوى
هةفتةي شةشةم
ئالؤزى رةوشى سياسى و ئابورى دةولةتى سةفةوى دواى مردنى شا ئيسماعيل
هةفتةي حةفتةم
ميرانى كورد لةسةردةمى دةسةلاتى سةفةوييةكان
هةفتةي هةشتةم
شاتةهماسب وسةرهةلدانى كيَشة ناوخوييةكان
هةفتةي نؤيةم
شا عةباسى طةورة و ثةيوةنديية دةرةكيةكان و ناوخوييةكان
هةفتةي دةيةم
طرينطى  دانى شاعةباس بة بوارى ئاوةدانكردنةوة و بازرطانى و سةربازى
هةفتةي يازدم
شاسةفى و شةر لة طةل دةولةتى عوسمانى
هةفتةي دوازدةم
شا حوسيَن و ئالؤزبوونى رةوشى سياسى و ئابورى ولات 
هةفتةي سيَزدةم
هيَرشى ئةفغانيةكان بؤ سةر ئيَران و رووخانى دةولةتى سةفةوى 
هةفتةي ضواردةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي ثازدةم
دةولةتى ئةفشارى و رؤلى نادر شا لة دةركردنى ئة فغانيةكان
هةفتةي شازدةم
نادرشاى ئةفشارى و سياسةتى فراوانخوازى
هةفتةي حةظدةم
رؤلى نادر شا لة داطير كردنى ولاتى هيند
هةفتةي هةذدةم
شؤرش و رِاثةرينةكانى ئيَران لة سةردةمى نادرشا
هةفتةي نؤزدةم
كؤنطرةى  نةجةف و دةرةئةنجامةكانى
هةفتةي بيستةم
دةولةتى زةندى كوردى و رؤلى كةريم خانى زةند
هةفتةي بيست ويةك
طواستنةوةى كؤمثانياى هيندى رؤذهةلات و داطيركردنى بةسرة
هةفتةي بيست ودوو
دةولةتى قاجارةكان و كيَشة ناوخوييةكان
هةفتةي بيست وسىَ
ئالؤزبوونى كيَشةكان و رؤلى ثياوة ئاينييةكان
هةفتةي بيست وضوار
سةرةتاى ثةيدابوونى جولانةوةى دةستورييةكان
هةفتةي بيست وثيَنج
ئالؤزبوونى رةوشى سياسى و كوشتنى ناسرةددين شا
هةفتةي بيست وشةش
ثةرةسةندنى بزوتنةوة دةستورييةكان و داواكارييةكانيان
هةفتةي بيست وحةوت
جولانةوةى ئةتابةك  طورانكارية سياسى و ئابورييةكان
هةفتةي بيست وهةشت
ثيَك هاتنى يةكةم كابينةى ثةرلةمانى و ئالؤزى كيَشةكان
هةفتةي بيست ونؤ
دةولةتى قاجارى و شةرى جيهانى دووةم
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوة
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	نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ 


	باس لة ولاتى ئيران بكة ثيَش هاتنى ئيسلام؟
	ضؤن مةزهةبى شيعةى 12ئيمامى  بوو بة ئايينى فةرمى دةولةتى سةفةوى؟
	شاعةباسى طةورة و رؤلى لة ئاوةدانكردنةوةى ئيَران؟
	هيَرشى ئةفغانيةكان ضؤن بوو بؤ سةر ئيَران  و كؤتايى دةولةتى سةفةوى؟
	رؤلى نادر شا لة فراوانكردنى دةولةتى ئةفشارى؟
	شؤرشى دةستورى ضؤن وكاريطةرى ضى بوو لة سةر ولاتى ئيَران؟
















