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 Course Overview    لة دوو ثةراطرافى ثر مانا باس لة طرينطى و ثيويستى  ئةو كؤرسة بكة  
 

ي سةرتايي سةرهةَلداني ةي هةبيت دةربار ائاشن وستة قوتابي زانكَونطة كة ثَييبابةتيكي طرزانسيت مَيذوويي ئايننةكان 
ري يةك جار زَوطةر اريطةريكظةوة كة ستة بة ذياني مرَوةوبابةته ثَي ، طةرنطي ئةم نيتيي كةشةكردني ئايةنيئايني وجَو

، هةروةها كاريطري وشت ....هتد ةهةية  لةسةر هةموو اليانكاني ذيان )سياسي وئابووري وداب ونةرتي وهلسوكةوت ور
يكي بةرضاو كارةوشَيةئايني لة سةردةمي ئيستا دا ب d  مروظ لةالياك و كَومةَلطة ووةنديةكاني ري هةية لةسةر ثَيطة

  نيودةولةتي لةاليةك ديكة. ىانةكنديةيوةث
 لينكى

بة دوو سَى ثةرةطراف دةستنيشانى ثةيامة طرينطةكانى كؤرسةكة بكة و ئةو خاالنةى ثَيويستة قوتابى خويندكار لة كاتى 
  Course Objectivesكؤتاييى ئةو كؤرسة فَيريان  ببَى دياريبكة

 
 ةشكردني هةروةهاطداني ئايني وتايي سةرهةَلةي سةرةت دةرباريي هةبَيادا قوتابي ئازيز ئاشن ةريَيدةزانني لويسيت ىَيبة ث

ي ئايننةكان بة تايبةتي ةبوني قوتابي دةربارا ووي ئايينةكان وهةروةها ئاشنذان دةكةين لة مَيكئاينةقوتاخبانة باس لة  
ئايين)جولةكة ومةسيحيت وئيسالم( وهةروةها باس لة ئاين لة ناوضي روذهةاَلتي ناوةراست بة تايبةتي  ضةكانيناولة 

وسيت ةكة ودةولةتي فارس ، وبة ثَيضبريوباوري ناوسةر كوردستان دا دةدوين بة تايبةتي ئايين زةردةشيت وكاريكاري لة 
بةتايبةتيي )بوزي، وضني وذابوون  ستانجةكاني هندوهةبيت دةرباري ئاينةكان لة نا اشنايىدا قوتابي ئة لة ير دةزانني

 وهةندوسي وكونفشيوةسي( ،، وهةروةها باس لة ئاين دةكةريت لة اوروبا وكاركةري ئايني لةسةر ميذوويي مروظايةتي.
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 ناوةروك
 

 .وطةشةكردني ثيناسي ئاين، وسةرتايي سةرهةلداني ئايني  -
 سةرهةلداني خويندنةوي ئايني وةك زانست )علم االديان(   -

 )قوتاخبانة ئايينيكان(طةرينكي وليكولَينةوه لة ئايني -

 )دابةش بوني جوكرايف بو ئايني(التصنيف اجلغرايف لالديان -

  )دابةش بووني ميذوويي بو ئايني(التصنيف التارخيي لالديان -

 سروشيت بريوباوةري ئايني لة كوَمةلكا سةرةتاييكان. -

 لة كوَمةلكاي ئاسياي كوَن )ئايين شاماني( ئايني -

 ئاين لة هندستان )هندوَسي وسيخي وبودا( -

 والَتي ضني)كونفوَشيوس، تاوي(ئاين لة  -

 ئايني لة ووالَتي ذابوون )شنتوية( -

 ئايني لة كوردستان وئريان )زةردةشيت، ماني( -

  لة روَذهةالَتي ناوةراست )يةهوديةت ، مةسيحيةت وئيسالم(نيئاي -

 وكاريطةري لة سةر ذياني مروظـــــ. ئايني لةنيوان ئافسانه وراستيدا -
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