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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:نورهان طلعت محمد
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووى ئيسلامى
ذ.موبايل:07504948358
ئيميَل:Nurhan-Talat@ yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:ميَذوو

ناوي بابةت:ميَذووى دةولةتى ساسانى و بيَزةنتى

قؤناغ:دوةم

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:دةولةتى ساسانى لة ولاتى ئيَران دامةزرا و زياتر لة ضوار سةدة بةردةوام بوو.
دةولةتى بيَزةنتى:
ثيَي طوتراووة (ئيمثراتوريةتى رؤماى رؤذهةلات) و شارى ( قوستةنتينية) ثايتةختى بوو وة زياتر لة هةزار سال بةردةوام بوو.

طرينطي بابةت: ميَذووى دةولةتى ساسانى و بيَزةنتى  يةكيَكة لة قوناغةكانى هةرة طرنط لة ميضذووى كؤن , ماوةى حوكمرانيان زورى خاياند و كولتوريان زال بوو بة سةر ناوضةى فرمانرِةواييان. 

ئامانجي بابةت: ئامانجى طشتى ئةم ماددةية روون كردنى ضؤنيةتى درست بوونى دةولةتى ساسانى و بيَزةنتى و طرنطترين رووداوة ميَذووييةكانيان و ضؤنيةتى هةرةسهيَنانيان و رووخانيان.
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                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ئةردةشيرى يةكةم دامةزريَنةرى دةولةت
هةفتةي دووةم
سةردةمى شاثورى يةكةم
هةفتةي سيَيةم
ساسانى دواى شاثورى يةكةم
هةفتةي ضوارةم
سةردةمى شاثورى دووةم
هةفتةي ثيَنجةم
دةولةتى ساسانى دواى شاثورى دووةم
هةفتةي شةشةم
سةردةى كسرا انوشيروان
هةفتةي حةفتةم
ضاكسازيةكانى كسرا لة دةولةت 
هةفتةي هةشتةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي نؤيةم
دةولةى ساسانى دواى كسرا انوشيروان
هةفتةي دةيةم
سةدردةمى كسرا ابرويز
هةفتةي يازدم
دةولةى ساسانى دواى كسرا ابرويز
هةفتةي دوازدةم
فتوحاتى ئيسلامى  و رووخانى دةولةت
هةفتةي سيَزدةم
ناونانى بيَزةنتة
هةفتةي ضواردةم
سةردةمى قوستةنتينى طةورة
هةفتةي ثازدةم
دان نان بة ئايينى مةسيحى
هةفتةي شازدةم
بنيادنانى قوستةنتينية
هةفتةي حةظدةم
ثةيوةندى جرمانيةكان بة ئيمثراتوريةتى بيَزةنتى
هةفتةي هةذدةم
هةمان بابةت
هةفتةي نؤزدةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي بيستةم
سةردةمى ئيمثراتور يوستى نيانووس
هةفتةي بيست ويةك
شةرةكانى يوستى نيانووس لة طةل ساسانيةكان
هةفتةي بيست ودوو
شةرةكانى يوستى نيانووس لة دذى جرمانيةكان
هةفتةي بيست وسىَ
شةرةكانى يوستى نيانووس لة دذى واندالةكان
هةفتةي بيست وضوار
سةردةمى  ئيمثراتور هيراكليوس
هةفتةي بيست وثيَنج
شةرةكانى هيرا كليوس دذى  بةرةطةى ساسانيةكان
هةفتةي بيست وشةش
شةرةكانى هيرا كليوس دذى  صقاليةكان
هةفتةي بيست وحةوت
بنةمالةى ئةيسورى
هةفتةي بيست وهةشت
بنةمالةى عمورى
هةفتةي بيست ونؤ
هةولةكانى موسلمانان لة ميَذوودا بؤ فةتحكردنى قوستة نتينية
هةفتةي سييةم
روخانى بيَزةنتة و هؤكارةكانى













                             







             سةرضاوةكان :

1/ ارثر كريستينسن:
ايران في عهد الساسانيين .
2/ طه باقر:
تاريخ ايران القديم 
3/ مفيد رائف محمود العابد :
معالم تاريخ الدولة الساسانية .
4/ حسن كريم الجاف :
موسوعة تاريخ ايران السياسي ( الجزء الاول )
5/ سامي سعيد احمد و رضا جواد الهاشمي :
تاريخ الشرق الادنى القديم ( ايران و الاناضول )
6/ حسن بيرنيا:
تاريخ ايران القديم
7/ السيد الباز العريني :
الدولة البيزنطية (323-1018م )
8/ صلاح عبدالهادي الحيدري و عبدالستار الحديثي :
دراسات في تاريخ الساساني و البيزنطي .
9/ محمود سعيد عمران:
الامبراطورية البيزنطية و حضارتها 
10/ سعيد عبدالفتاح عاشور:
تاريخ اوروبا في العصور الوسطى .





تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
ئة دوو دةستة واذةية شى بكةرةوة:
1. ماوةى دةسةلاتى كيسرا انوشيروان  بة ماوةى سةردةميَك لة سةردةمةكانى طةشةسةندنى دةولةتى ساسانى دادةنريَت.
2.راطةياندراوى ميلانو طورانكاريةكى جؤرةيى بوو لة ميَذووى ئايينى مةسيحى.
- 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 .








