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برعاية
حكومة إقليم كوردستان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سوران
مركز هندرٌن للغة والبحث الثمافً

ٌنظم مؤتمره الدَّولً األول بعنوان :

رواندز
مولع ونموذج حضاري لتأسٌس الدولة فً تارٌخ الكرد
ٌومً  /02-91آٌار 0292م
أهمٌة المؤتمر:
تمكن أهمية هذا المؤتمر في تعزيز دور جامعة سوران بالحفاظ على تراث المدن التاريخية والحضارية
ررت وبالتعاون مع بلدية قضاء رواندز بتنظيم مؤتمر خاص عن مدينة رواندز تأكيدا ً
في محافظة أربيل؛ لذا قَ َّ
لخصوصيتها التاريخية والحضارية.
وتعدُّ (رواندز) من المدن القديمة في العالم والتي لم تحظ باهتمام كاف من قبل الدارسين واألكاديمين؛ لذا
يأتي هذا المؤتمر كخطوة أولى لتسليط الضوء وبشكل واسع وموضوعي على ماضي هذه المدينة وتاريخها العريق
الممتد آلالف السنين.
أهداف المؤتمر
-1
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إبراز الخصوصيات الثقافية والفلكلورية لمدينة رواندز.
العمل على مراجعة النصوص التاريخية الخاصة بمدينة رواندز ونقدها بشكل علمي وموضوعي.
تسليط الضوء على المراحل التاريخية المهمة و المنسية التي عاشتها مدينة رواندز.
الوقوف عند أهم اآلثار الموجودة في رواندز وتعريف العالم بها.

محاور المؤتمر:
المحور األول :رواندز في المصادر التاريخية القديمة (قبل الميالد).
المحور الثانً :رواندز من وجهة نظر المستشرقين والرحالة.
المحور الثالث :رواندز في عهد إمارة سوران وعهد السلطة العثمانية.
المحور الرابع :الشخصيات المهمة في رواندز في النصف األول للقرن العشرين.
المحور الخامس :األوضاع السياسية واالجتماعية لرواندز في ظل صراع الدول الكبرى (اإلنكليز ،الروس،
األتراك).
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المحور السادس :دراسة ميدانية لآلثار الموجودة في مدينة رواندز.
المحور السابع :رواندز وجوانبها الثقافية واللغوية والتراثية.
المحور الثامن :جغرافية مدينة رواندز في عهد دمحم بك (پاشاى گەورە)
شروط لبول األبحاث:
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أن تكون األبحاث في أحد موضوعات محاور المؤتمر.
أن تتوفر في األبحاث شروط البحث ومعاييره.
ض من قبل لجان في مجالت
أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في مؤتمرات أو فعاليات سابقة أو رف َ
علمية محكمة.
أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )25صفحة بما في ذلك الهوامش و المراجع.
تقدم األبحاث باللغة (الكوردية والعربية واإلنكليزية) مع ملخص باللغة الكوردية لكل بحث يقدم للمؤتمر.
يشترط في األبحاث التي تقدَّم باللغة الكوردية أن تكون بخط (يونى كورد) حجم ( )14في المتن و()12
في الهوامش.

مواعٌد هامة:






آخر موعد الستالم ملخص البحث.2116/2/14 :
تاريخ اإلشعار المبدئي بقبول البحث.2116 /2 /24 :
آخر موعد الستالم البحث كامالً.2116 /5/2 :
تاريخ القبول النهائي للبحث وإشعار الباحث بقبولە.2116 /5 /11 :
تاريخ انعقاد المؤتمر.2116/5/21-11 :
ٌتكفل المائمون على المؤتمر نفمات اإللامة والضٌافة للمشاركٌن فً المؤتمر

ملحوظة:
ٌرجى إرفاق الوثائك اآلتٌة مع ملخص البحث الذي ٌرسل للمؤتمر:
(موجزالسٌرة الذاتٌة -صورة شخصٌة للباحث)
معلومات االتصال والتواصل :
توجە جميع المراسالت والملخصات واألبحاث الى البريد:
handren.centre@soran.edu.iq
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألرقام اآلتية:
 1662643626أو 1٧514٧11432

