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سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: مةغديد حاجى ئةمين
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووى نوىَ و هاوضةرخ
ذ.موبايل:07504544704
ئيميَل: maghdid.amin@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
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قؤناغ:سيَيةم
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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



                               
ثيَناسةي بابةت:
 ميَذووي نويَ كورد، واتة ميَذووي كورد هةر لةشةرِي ضالَديَرانةوة 1514 تاكو كودةتايي توركة لاوةكان لةسةر دةولَةتي عوسماني 1908 .ميَذووي ميرنشينة كورديةكان هةر لةسةدةي شانزة تاكو ناوةراستي سةدةي نؤزدة .كورد لة ململانيَ نيَوان هةردوو دةولَةتي سةفةوي و عوسماني هةروةها راثةرين و بزوتنةوةكاني كورد لةسةدةي نؤزدةدا و لة كؤتاييدا سةرهةلَداني قؤناغي روناكبيري و هؤشياري نةتةوايةتي لةكؤتايي سةدةي نؤزدة و سةرةتاي سةدةي بيستةم .    


	طرينطي بابةت:
	 شارةزابوون خويَندني طرنطترين رووداوة كاني ميَذووي نويَي طةلي كورد هةر لة شةرِي ضالَديَرانةوة 1514 تاكو سةرةتاكاني سةدةي بيستةم .
	كؤرسةكة ضةندين بابةتي ميَذووي طرنط لةخؤ دةطريَت وةكو جةنطةكاني نيَوان هةردوو دةولَةتي عوسماني و  ئيَران ، رةوتي ململانييَ بةردةوامي  نيَوان هةردوو دةولَةت و رؤلَ و كاريطةري كورد لةو ململانييةدا .
	ليَكؤلَينةوة لة ميَذووي سةرهةلَدان و ثةرةسةندن و رووخاني ميرنشينة كورديةكان هةلَوةستةكردن بةلاي بزووتنةوة و راثةرينة طرنطةكاني كورد لةسةدةي نؤزدةدا .

ئاطةداربوون شارةزايي ثةيداكردن لة رووي راستةقينةي ميَذووي نوييَ كوردو هةولَ و تيَكوشاني بيَوضاني كورد بؤ دةسةبةركردني مافةكاني.      

	ئامانجي بابةت: 
	ئامانجي سةرةكي زياتر ئاشنا بوون بةميَذووي نوييَ طةلي كوردة وردبوونةوة و ليَكؤلَينةوة لةم ميَذووة هةر لة سةرةتاكاني سةدةي شانزةهةمةوة تاكو سةرةتايي سةدةي بيستةم .
	







	تيشك خستنة سةر ميَذووي سةرهةلَدان و ثةرةسةندني هةردوو دةولَةتي عوسماني و سةفةوي كاردانةوةي ململانيَ نيَوان هةردوو دةولَةت لة سةر كوردستان ، بة تايبةتي لة دواي جةنطي ضالَديَران 1514 و رؤلَي كورد لة ململانيَ نيَوان هةردوو دةولَةتةكةدا .
	خويَندنةوةي رووداوةكان و شيكردنةوةيان لةبةر رؤشنايي فةلسةفةي ميَذوو تيَروانيني زانستيانة بؤ ميَذوو .
	وردبوونةوة لة كاريطةري هةلَكةوتةي جوطرافي شويَني كوردستان لة رؤذهةلاَتي ناوةراست و كاريطةري جوطرافيا لةسةر رووداوة ميَذوويةكان .

       سوود وةرطرتن لة ميَذوو بؤ رةوتي ئيَستاو و ئاينةدي سياسي كوردستان و ثةند وةرطرتن لة وانةكاني ميَذوو .      
                           







                            
                            










       دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
نةخشةى سياسى كوردستان لةسةرةتاى سةدةى شانزةدا
هةفتةي دووةم
رةوشى ئابورى و كؤمةلايةتى كوردستان لة سةدةى 16تاكو سةدةى 19دا
هةفتةي سيَيةم
دةركةوتنى سةفةويةكان و فراوانخوازيان بةرةو كوردستان
هةفتةي ضوارةم
سياسةتى سةفةويةكان بةرامبةر بة كوردستان لة ميانى ململاَنيَى عوسمانى و سةفةوى و هؤيةكانى
هةفتةي ثيَنجةم
شةرِى ضالديَران(23ئاب1514) و رؤلى كورد
هةفتةي شةشةم
شةرِى قؤض حةسار1516 و رؤلى كورد
هةفتةي حةفتةم
رؤلى مةلا ئيدريسى بةدليسى و ريَكةوتننامةى كورد-عوسمانى 1515
هةفتةي هةشتةم
كوردستان لة سةردةمى سولتان سوليمانى قانونيدا 1520-1566
هةفتةي نؤيةم
هةلويَست لة ميرنشينى ئةردةلان ودووةمين لةشكركيَشى سوليمانى قانونى بةرةوكوردستان1548
هةفتةي دةيةم
ريَكخستنة كارطيَريةكانى دةولةتى عوسمانى لة كوردستاندا
هةفتةي يازدم
هةردوو ثةيماننامةى ئةماسيا1555 و زةهاو 1639 و كاريطةريان لة سةر كوردستان
هةفتةي دوازدةم
لة بارةى سياسةت و رةفتارى عوسمانيةكان و دةولةتى ئيَران لة كوردستاندا لة سةدةى 16بةدواوة
هةفتةي سيَزدةم
رةوشى سياسى كوردستان لة سةدةى 18دا
هةفتةي ضواردةم
كورد لة ململانيَى نيَوان دةولةتى عوسمانى وئيَران لة سةردةمى داطيركردنى ئةفغانى بؤ ئيَران 
هةفتةي ثازدةم
تاقيكردنةوةى وةرزى
هةفتةي شازدةم
ميرنشينةكان:     ميرنشينى بؤتان
هةفتةي حةظدةم
ميرنشينى بادنيان 
هةفتةي هةذدةم
ميرنشينى سؤران 
هةفتةي نؤزدةم
ميرنشينى بابان
هةفتةي بيستةم
ميرنشينى ئةردةلان
هةفتةي بيست ويةك
بزوتنةوةى محةمةد ثاشاى سؤران1821-1836
هةفتةي بيست ودوو
بزوتنةوةى بةدرخان ثاشا 1839- 1847
هةفتةي بيست وسىَ
بزوتنةوةى يةزدان شيَر 1854
هةفتةي بيست وضوار
شؤرشى شيَخ عوبةيدولَلاى نةهرى 1880-1881
هةفتةي بيست وثيَنج
هؤكارةكانى شكستهيَنانى بزتنةوة وراثةرينةكانى كورد لة سةدةى 19دا
هةفتةي بيست وشةش
سولتان عةبدولحةميد و كورد
هةفتةي بيست وحةوت
كورد وسوارةى حةميدى
هةفتةي بيست وهةشت
هةلويَست بةرامبةر بة ئةرمةن لة سةردةمى شيَخ عوبةيدولَلاى نةهرى و يةزدان شيَر
هةفتةي بيست ونؤ
كؤمةلَة و ريَكخراوة كورديةكان لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةم
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوةى وةرزى

                                          سةرضاوةكان :
	شةرةفخانى بةدليسى, شةرةفنامة, هةذار كردووية بة كوردى.
	محةمةد ئةمين زةكى بةط, خولاصةيةكى تاريخى كورد و كوردستان.
	د. عةبدولرةحمان قاسملو, كوردستان و كورد, و: عةبدولاَ حةسةن زادة.
	د.كةمال مةزهةر, كوردستان لة سالانى جةنطى جيهانى يةكةم.
	د. كاويَس قةفتان, ضةند ليَكؤلينةوةيةك لة ميَذووى بابان, سؤران, بؤتاندا.
	كريس كؤضيَرا, ميَذووى كورد لة سةدةى 19و 20دا.
	ديظيد مةكداول, ميَذووى هاوضةرخى كورد, و: ئةبوبةكر خؤشناو.
	د. عةبدولاَ عةلياوةيى, كوردستان لة سةردةمى دةولةتى عوسمانى .
	م. س. لازاريف, كيَشةى كورد(1896-1917) , و: كاويَس قةفتان.

10.نوشيَروان مستةفا, كورد و عةجةم.
11. د. سعد بشير ئةسكةندةر , سيستمى ميرنشينيَتى.
12. حسين حوزنى موكريانى, ميَذووى ميرانى سؤران.
13. شمس محمد اسكندر,ميَذووى كورد لة سةدةى شازدةدا.
14. د. عبدالستار طاهر شريف, الجمعيات و المنظمات و الاحزاب الكردية في العراق في نصف قرن. 
15. د. سعدى عثمان, كردستان و الامبراطورية العثمانية.
16.احمد محمد احمد, اكراد الدولة العثمانية.

 
- نموونةي ثرسيار بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ :
نموونةي ضةند ثرسياريَك لة بابةتي ميَذووي نوييَ كورد
ث1 / ثيَنج لةمانةي خوارةوة ثيَناسة بكة                (10 نمرة )
       ( ئةحمةد ثاشاي بابان ، كريستيان رةسام ، قزلباش ، شةرِي قؤض حةسار ، مير شةرةف كوري بةدر ، ميرنشيني جمشطزك )
..............................................................................................................

ث2/ (أ ) لةم ميَذووانةي خوارةوة ضي روويداوة لةبةرامبةر هةر يةكيكيان رووداوةكة بنووسة .  (7 نمرة )
      ( 23/ أب / 1514    ، 1880 ، 1508 ،    25 /أب / 1548 ، 1908 ، 1912 ، 1821 ، 1847 )
  (ب) ئةم رستةيةي خوارةوة تةواو بكة .      (3نمرة ) 
 ميرنشيني بؤتان بة ضةند ناويَك ناسراوة لةوانة ............و ................و .................  .
............................................................................................
ث3 / (أ ) هؤي ئةمانةي خوارةوة روونبكةوة .         ( 6 نمرة ) 
1 – تؤمةتباركردني طةلي كورد بةريَكخستني قةسابخانة دذ بةئةرمةنةكان بةهةلَةيةكي ميَذوويي طةورة دادةنريَت .
2 – لة ماوةي نيَوان (1851 – 1880 ) بؤشايي هةبوو لة سةركردايةتي سياسي كورد .
3 – فراوانخوازي شا ئيسماعيلي سةفةوي لة كوردستان ئةركيَكي سانا بوو . 
  (ب )  ضوار خالَ لة هؤيةكاني رووخاني ميرنشيني سؤران بنووسة .    ( 4 نمرة )
....................................................................................................
ث4 / لة نيوةي دووةمي سةدةي نؤزدةهةم لة ثيَناو بة ديهيَناني مافة نةتةوةييةكاني كورد ضةند شؤرِش و راثةرينيَك لة كوردستاندا سةريان هةلَدا ، بيان ذميَرة ، دواتر طرنطترين تايبةتمةنديةكاني ئةم شؤرِش و راثةرينانة بةخال دياري بكة .         ( 10 نمرة )            
- 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.




