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 پەرتووکی کۆرس

 رس ۆ ك ى. ناو1 مێژوی میرنشینە ئیسالمیەكانی رۆژ هەاڵت

 پرس ر ەب ىستا ۆمام ى. ناو2 ق یساكار محمد صد

 کۆلێژش/ ە. ب3 میژوو/ ئاداب

 پەیوەندی . 4 

 

 3: بۆ نموونە تیۆری

 نیە: پراکتیک

 ە هەفتەیەک ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5

 

 

 

 

 

 ( كاتذمَير6)ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا : 

 

  

 ژمارەی کارکردن . 6

 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس . 7 

( 2015دامةزراوم ، لة ساَلى ) مَيذوووةك ياريدةدةرى توَيذةر لةبةشى  2005لة ساَلى 
بةدةستهَيناوة , لة  مَيذوو لة كؤلَيذي ئةدةبياتي زانكؤي سةالحةددين بروانامةى ماستةرم لة 

 دةست بةكاربوومة . مَيذوو( وةك مامؤستاى ياريدةدةر لةبةشى 2016-2015ساَلى)

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 وشە سەرەکیەکان. 9 

 ناوەرۆکی گشتی کۆرس:  .  10
 بێت، له ی هه رباره تییان دهشی مێژوو ئاشناییه قوتابی به  پێویسته   ی كه مێژوویانه   تاته و بابه له   كێكه یه   كان ئیسالمیه   تی میرنشینه بابه 

ئیسالمیدا   له هه مێژووی  ئه ردهسهر  سه چه  وه كانه وییه مه می  میرنشینێك  هه ند  ناوچه چه   له  ڵداوهریان  ده یه ند  جیاجیای  تی  وڵه كی 
دا و كپ ڵدهریانهه ی سهی و سیاسیانه وه ته جیاجیای نه   وهو بزوتنه له   كانیشدا، جگهباسیه می عه ردهسه له  شێوه   مانههئیسالمیدا، به 

 .وه كانه لیفه ن خه الیه ی له وه كرانهده

 ئامانجهکانی کۆرس   .11

 .ناساندني ميَذووي ناوضةكة و ئةو بنةماآلنةي حوكمي كردووة -

 هةروةها ثةيوةندي و هةلَويَسيت خيالفةتي عةباسي بةرامبةر ئةو جوداخوازييةي مرينشينةكان.  -

 هةروةها دةرخستين ثةيوةندي نيَوان مرينشينةكان. -
   :ئهرکهکانی قوتابی .  12

پۆڵ دا.    نجام دانی كویز له بێت بۆ ئه   موو كاتی ئامادههه   یخوێنین، وه ده   ی كهته و بابه ی ئه رباره ی زانیاری ده وهكۆكردنه   ڕۆژانه 

پێشكه ئاماده   مهله   جگه له كردنی سیمینار و  وه   ش كردنی  پۆڵدا،  ئهوه اڵمدانه ناو  پرسیارانه ی    ئاراسته   ن مامۆستاوه الیه له   ی كه و 
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 كرێت. هد 

 .  وه ووتنه   ی وانه . ڕێگه 13
و    خشه ر نه سه كان لهستنیشان كردنی دیالیكتهكان و ده رهوهكارهێنانی داتاشۆ بۆ نیشاندانی ته ، و بهره ه ش كردنی محازی گفتوگۆ و پرسیاركردن و پێشكه شێوه   به     

 ی كوردستان. خشه ر نه سه دیالكتۆلۆژی له تی باس كردنی بابه 

 .  نگاندنڵسه هه  سیستهمی . 14
كانی  ی پرسیاره وهالمدانه پۆل پرسیاركردن وه   شداری كردن لهبه   كانی رۆژانه چاالكییه ، كاتی خۆی  پۆلدا له   بوونی قوتابی له ئاماده 

 كان. وهتاقی كردنه  ی له كردنی سیمینار، نمره مامۆستا، ئاماده 

 . کانی فێربوون نجامه ه ئر. ده 15
 . م میرنشیانه ڵدانی ئه رههرجی سه وڵومههه تی ئیسالمی و ولهبارودۆخی سیاسی ده وتابی به قواوی زابوونی ته شاره    
 قوتابی.  كانی سیاسی و ئابوری و شارستانی به نه موو الیه هه كان به ئیسالمیه  ی میرنشینه ناساندنی زۆربه    
 باسی. تی عه كان و خیالفه ندی نێوان میرنشینه یوه په زابوونی قوتابی به شاره    
 اڵتی ئیسالمی و ڕۆژئاوای ئیسالمی. كانی ڕۆژهه نێوان میرنشینه  رخستنی جیاوازی له ده   

 ةكان:سةرضاو -16
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 .م(923/هـ  310)ت:أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن غالبالطربى: 
 م(.1986)بريوت :  دار الكتب العلميةتاريخ الرسل وامللوك، ▪

 م( 1286/هـ685ت:الفرجامللطي )غريغوريوس أبو : عربيابن ال
 م(.1992: بريوت)دار الشرق ،أنطون صاحلاني اليسوعي: قيق، حتتاريخ خمتصر الدول ▪

 م(.1262هـ/660ابو القاسم كمال الدين عمر بن امحد بن هبة اهلل احلليب)ت:: عديمابن ال
 م(.1988دمشق:،دار الفكر) سهيل زكار ، حتقيق،بغية الطلب يف تاريخ حلب ▪

 م(1372هـ/774)ت:الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم الدمشقيابن كثري: 

 .م(1988 )د.م : دار إحياء الرتاث العربي ،علي شريي :قيق، حتالبداية والنهاية ▪

 م(957هـ/346أبو احلسن علي بن احلسني علي )ت:املسعودى: 
 م(.2000نشورات وزارة الثقافة )دمشق:التنبيه واإلشراف، حتقيق: قاسم وهب، م ▪

 مروج الذهب و معادن اجلوهر، حتقيق: يوسف البقاعي، دار احياء الرتاث العربي )بريوت: د.ت(. ▪
 

 . م( 1030/هـ 421)ت: أمحد بن حممد بن يعقوبمسكويه:  
 م(.2000)تهران :  سروش، أبو القاسم إمامي ، حتقيق:جتارب األمم وتعاقب اهلمم ▪

 .(م905هـ/292: بعد تأمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب )اليعقوبى: 

 م(.2010تاريخ اليعقوبي، حتقيق: عبد االمري مهنا )بريوت:  ▪

 
 كان:رهێدهژ

 .3حسن ابراهیم حسن، تاریخ االسالم الساسی و الثقافی و الجتماعی،ج -
 االسالمی فی العهد العباسی.حسن احمد محمود و ابراهیم شریف، العالم  -

 
 

 

 بابهتهکان   .17 ناوی مامۆستای وانهبێژ 

 ساكار محمد صدیق حبیب : ناوی مامۆستا 
 کاتژمێر  6وەک: 

 
 

تي عةباسي و ئةو هؤكارانةي كة بوونة هؤي بارودوخي دةولة هةفتةى يةكةم / 
  بةدياركةوتين مرينشينة ئيسالميةكان

 ز(873-821ك/259-205مرينشيين تاهرييةكان) هةفتةى دووةم /

  لةناوبردني طرنطرتين ئةو بزوتنةوانةي ئةو كاتة لةاليةن )عبداهلل كوري  هةفتةي سيَيةم/
 .(هرطا

م/طرنطرتين ئةو كارانةي تاهريييةكان كرديان لةو ناوضانةي حوكميان هةفتةي ضوارة
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 ليَدةكرد.

 هةفتةي ثيَنجةم/

 ز(.909-781ك/296-164دةولَةتي روستةمي) -
 دامةزريَنةري و بنةضةي ئةو مريانةي كة حوكميان دةكرد لةم دةولَةتة. -

 هةفتةي شةشةم/ 

 دةسةآلتيان بوو.ئةو بزوتنةوانةي كة لةو سةردةمة دذي  -

ثةيوةنديان لةطةأل دةولَةتي ئومةوي لة ئةندةلوس و رؤستةميةكان و  -
 عةباسيةكان.

 هةفتةي حةوتةم/

 .ز(911-867ك/298-254مرينشيين صةفاريةكان ) -

 دامةزراندني مرينشينةكة و ئةو رووداوانةي كة روويدا لة سةردةمي مرينشينةكة. -

 رووخاني بنةمالة و مرينشيين صةفاري. -

  /هةفتةى هةشتةم

 ز(999-874ك/389-261مرينشيين سامانيةكان) -

 بنةضةي بنةمالَةي سامانيةكان و ثةيدابووني دةسةآلتيان. -

 هةفتةى نؤيةم/

 ديارترين مريةكاني بنةمالةي سامانيةكان. -

 ك(.301-259امحدي كوري ئيسماعيل) -

  /هةفتةى دةيةم 

 ك(.331-301ساماني)نصر كوري امحدي  -

 ك(343-330نوح كوري نصر) -

  /هةفتةى يازدةيةم  

 (350-343عبدامللك كوري نوح) -
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 .ك(366-350منصور كوري نوح) -

 هةفتةى دوازدةهةم / 

 .ك(387-366نوحي دووةم) /نوح كوري منصور -

 .ك(389-387منصور كوري نوح/منصوري دووةم) -

 .عبدامللك كوري نوح /عبداملليكي دووةم -

 هةفتةى سيَزدةهةم/  

 هةلَطةرانةوةي حممدي كوري هارون دذي دةسةآلتي سامانيةكان. -

 هةلَطةرانةوةي)ئيسحاق كوري امحد(. -

 ضواردةهةم / هةفتةى 

 هةلَطةرانةوةي عةلةويةكان. -
كاريطةري دةركةوتين بوةهيةكان لةسةرمرينشيين سامانيةكان لةسةردةمي  -

 منصوري كوري نوح.

 هةفتةى ثازدةهةم / 

 رِؤلَي خةليفةي عةباسي لةم كاتةدا لة نيَوان )سامانيةكان و بوةيهيةكان(. -

 اليةني شارستاني مرينشيين سامانيةكان. -

 هةفتةى شازدةهةم / 

 ك(.421-388مرينشيين غةزنةويةكان) -

 دةركةوتنيان و ديارترين مريةكانيان. -

 حممودي غةزنةوي -

  هةفتةى حةظدةهةم /

 الدولةي كوري حممود غةزنةوي.نصر  -

 مودود كوري مةسعود. -

   هةفتةى هةذدةهةم /

 سةرهةلَداني سةجلوقيةكان و ثةيوةنديان بة مرينشيين غةزنةوي. -
 طرنطرتين ئةجنامةكاني شةري دانداقان بؤ ئةم مرينشينة. -
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 اليةني فكري و شارستاني دةولَةتي غةزنةوي. -

  /هةفتةى نؤزدةيةم 

 ك(.292-254تولونيةكان لة ميسر و وآلتي شام)مرينشيين  -

 دروست بووني دةولَةتي تولوني. -

 ثةيوةندي امحدي كوري تولون بة خيالفةتي عةباسي. -

 هةفتةى بيستةم / 

 ثةيوةندي مخاروية بة خةالفةتي عةباسي. -

 كؤتايي مرينشيين تؤلونيةكان. -

 هةفتةى بيست و يةكةم/ 

 ك(358-323ئيخشيديةكان)مرينشيين  -

 دامةزراندي مرينشينةكة. -

 ثةيوةندي بة خيالفةتي عةباسي. -

 هةفتةى بيست و دووةم/ 

 ك(.541-428دةولَةتي مورابتينةكان) -

 دامةزراندني دةولةتي مورابتينةكان. -

 ئةو هةلَطةرانةوانةي كة رووي دا وة لة ناوضوون. -

 هةفتةي بيست و ثيَنجةهةم/

 موحيدينةكان.دةولَةتي  -

 دامةزراندي دةولَةتي موحدين. -

 هؤكاري لةناوضونيان. -

 

   تاقیکردنهوەکان .  19
 : یی نموونه ر پرسیا
 ئةم بؤشايانةي خوارةوة ثر بكةوة؟ -1
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 فةرمانرةواي تا سالَي.....خايةند.ماوةي فةرمانرةوايي عبداهلل بن تاهر لة سالَي .... تا سالَي....دواتركورةكةي .....جيَطاي طرتةوة كو ماوةي  -

 دةولةتي تاهري بة دةولَةتيَكي بة وةفا دادةنريَت بؤ خيالفةتي عةباسي ئةمةش بةهؤي.......,.........,...........,.......... -

 ...........ثاساوي سةفاريةكان بو خةليفةي عةباسي دواي لةناو بردني دةولَةتي تاهريي.........,...........,............,.. -
 ميَذوونووسان سةردةمي كافوري ئيخشيدي بة سةردةميَكي تاريك وةسف دةكةن؟  -2

 باس لةمانةي خوارةوة بكة؟ -

 روَلَي شارستاني دةولَةتي ساماني؟ -

 كارةكاني مري مةسعودي يةكةم؟ -

 هؤكاري دامةزراندي دةولَةتي سةربةخؤ لة مةغريب لةسةردةمي خيالفةتي عباسي؟ -3

 تێبینی تر .  20
 لێرە مامۆستای وانهبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمهنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵهمهندکردنی پهرتووکهکهی.  

 

 :  ڵ  ی هاوه وه . پێداچوونه 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


