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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: ميسرو شامي كؤن

ثؤلَ: دووةم

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 ميسري كؤن و شامي كؤن، باس لة ميَذووي ئةم دوو ولاَتة دةكات لة ساتة كؤنةكان، باس لة جوطرافيا و ئةو هةموو حكومةت و ميلةتة جياجياكاني ئةو كاتة دةكات كة توانويانة بؤ خؤيان دةسةلاَت و شارستانييةتيَكي بة هيَز دامةزريَنن، بتوانن بةشيَكي فراوان لة ميَذووي كؤني ناوضةكة بطرن ببن بة هةويَني شارستانييةتةكاني تري ئةو حكومةتانةي كة بوون بة ميراتطري ئةوانةوة بؤية خويَندني ئةم ميَذووة طرينطة وة ثيَويستيشة تاوةكو شارةزايمان هةبيَت لةسةر ميَذووي ناوضةكة.

طرينطي بابةت: ميَذووي ميسرو شامي كؤن بة ميَذووة ثرِشنطدارةكاني ئةم ناوضةيةو جيهان دةذميَردريَت، هةروةها بؤ زانيني طؤرانكارييةكاني ميَذووي ئةم ناوضانة ثيَويستة ميَذووي ميسرو شامي كؤن بخويَندريَت، تاوةكو شارةزايي تةواو دةستمان كةويَت لةسةر هةموو لايةكي ئةو دةسةلاَت و ميلةتانةي كة لةم ناوضةية ذياون بؤ ئةوةي ئيَستا و داهاتوو لةبةر ضاوان بةرووني بةدياركةويَت.

ئامانجي بابةت: ئاشناكردني قوتابيان بة ميَذووي ميسري كؤن و شامي كؤن، ضونكة ميَذوويةكي طرينطي ناوضةكةية، جطة لةوةي كاريطةريةكي طةورةي هةبووة لةسةر ناوضةي عيراق بةطشتي و كوردستان بةتايبةتي ضونكة ميَذووي كؤن ضةندةها رووداووي تؤمار كردةوة كة باس لة ثةيوةندي ميسرو شام دةكات لةطةلَ ناوضةكاني كوردستان و عيَراق.
جطة لةوةي ئةم ميَذووة واتا ميَذووي ميسرو شامي كؤن خاوةن شارستانييةتيَكي تايبةتيية و كاريطةري تةواوةي هةبووة لةسةر شارستانييةتي جيهان وشارستانييةتي ناوضةكة. هةروةها دةبيَت باس لةوة بكريَت كة ميَذوو خؤي لة خؤيدا ثةند و عيبرةتة بؤ نةوةكاني دواي خؤيي، بؤية خويَندي ميذوو بة ئةركيَكي طرينطي قوتابياني ميَذوو دةذميَردريَت.

                           


                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
جوطرافياي ميسر.
هةفتةي دووةم
	سةردةمي ثيَش سولالة لة ميسر.

هةفتةي سيَيةم
	سةردةمي مةملةكةتي كؤن لة ميسر.

هةفتةي ضوارةم
	شارستانييةتي مةملةكةتي كؤن.

هةفتةي ثيَنجةم
	سةردةمي طوازتراوة (سةردةمي ئاذاوةي يةكةم) 2280- 1052 ث.ز.

هةفتةي شةشةم
	سولالةي نؤيةم. 

هةفتةي حةفتةم
	سولالةي يازدةم.

هةفتةي هةشتةم
	سولالةي دوازدة.

هةفتةي نؤيةم
	سةردةمي ئاذاوةي دووةم 1778- 1570 ث.ز.

هةفتةي دةيةم
	دروستبوني دةولَةتي هكسؤس. 

هةفتةي يازدم
	  ثيَناسةي هكسؤس.

هةفتةي دوازدةم
	ضؤنييةتي حوكمكردني ميسر.

هةفتةي سيَزدةم
	 شارستانييةتي هكسؤس.

هةفتةي ضواردةم
	سةردةمي مةملةكةتي نويَ دروستبوني ئيمثراتؤرييةت (سولالةي 18- 20) 1570- 1080ث.ز.

هةفتةي ثازدةم
	سولالةي بيست ويةك.

هةفتةي شازدةم
	ميسر لة سولالةي بيست و سيَ تاكو كؤتايي سةردةمي سولالة لة ميسر.

هةفتةي حةظدةم
	سةردةمي بةلتيمي و رؤماني لة ميسر.

هةفتةي هةذدةم
	جوطرافيياي شامي كؤن.

هةفتةي نؤزدةم
	عةمورييةكان.

هةفتةي بيستةم
	بارودؤخي رامياري عةموري.

هةفتةي بيست ويةك
	بيرورِاي ئاينيان.

هةفتةي بيست ودوو
	كةنعانييةكان.

هةفتةي بيست وسىَ
	دةولَةتؤكةي كةنعاني.

هةفتةي بيست وضوار
	ئارامييةكان.

هةفتةي بيست وثيَنج
	بارودؤخي رامياري ئارامي.

هةفتةي بيست وشةش
	فينقييةكان.

هةفتةي بيست وحةوت
	دةسكةوتي شارستانييةتي فينقييةكان.

هةفتةي بيست وهةشت
	دةولَةتؤكةي تةدمور.

هةفتةي بيست ونؤ
شارستانييةتي تةدمور.
هةفتةي سييةم
كاريطةري روخاني تةدمور لةسةر ناوضةكة.







                                          سةرضاوةكان :
	انطون مورتكان: تاريخ الشرق الادنى القديم.
	سامي سعيد الاحمد: تاريخ الشرق الادنى القديم ايران واناضول.
	سليم حسن: مصر القديمة.
	احمد رزقانة واخرون: حضارة مصر والشرق القديم.
	محمد عبدالقادر حاتم: تاريخ مصر القديمة.









تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
ثرسياري وةرزي:-
ث1// بؤضي فيرعةون لة ميسر بة ثيرؤز تةماشاكراوة؟
وةلاَم/ ضونكة بارودؤخي كؤمةلَطاي ميسري لة بة دةستهيَناني ثيَداويستييةكاني ذياني و ريَكخستني كؤمةلَطا واي لة ميسرييةكان كرد بة ضاوي ثيرؤزي تةماشاي فيرعةون بكةن.
ث2// بؤضي ميلةتاني شام نةيانتوانيوة دةولَةتيَكي يةكطرتوو لة شام دامةزريَنن؟
وةلاَم/ ضونكة بة بةردوامي لة ذيَر كاريطةري دةولَةتةكاني دةوراوثشتيان بوينة.
ث1//  طرينطترين دياردة شارستانييةتةكاني سةردةمي كؤن لة ميسر؟                                                                                          (15نمرة)                                                                                             
وةلاَم: دؤزينةوةي نوسين، هةروةها بنياتناني ئةهرام.
ث2// هكسؤس كيَن؟                                                                                                                                              (15نمرة)
ميلةتيَكي ئاسييةوةين توانيان خؤيان بةسةر دةسةلاَتي ميسر بسةثيَنن.                                                         
ث3// بؤضي زماني ئارامييةكان بةسةر زمانةكاني تري ناوضةكة زالَ بوو؟                                                                                       (15نمرة)
وةلاَم: زمانيان لة ئةنجامي بازرطاني بةسةر زمانةكاني تري ناوضةكة زالَ ببوو.
ث4// ديارترين دياردةي شارستانييةتي دةولَةتي تةدمور؟                                                                                                       (15نمرة)   
وةلاَم: ئةم دةولَةتة هةرضةندة لة ناوضةي شام دامةزرا بوو بةلاَم بة تةواوي لة ذيَر كاريطةري شارستانييةتي رؤمةكان بوون.                                                                          
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
ثرسيار/ هكسؤس خاوةن شارستانييةتي تايبةتي خؤيان بوون؟
وةلاَم/ بةلَي، وةضةندةها شتي نويَيان بؤ شارستانييةتي ميسر زياد كرد.
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.

