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پەرتووکی کۆرس
 Course Book
 .1ناوى كۆرس
 .2ناوى مامۆستاى بەر پرس
 .3بەش /کۆلێژ
 .4پەیوەندی

د.زیاد احمد محمد
شوێنەوار –ئاداب
ئیمەیڵ:
ziyad.mohammed@su.edu.krd

 .5یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە
هەفتەیەک

Phone: 009647504758691
تیۆری2 :

 .6ژمارەی کارکردن

 2کاتژمێر

 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایلی مامۆستا

د.زیاد احمد محمد
دکتۆرا لە بیناسازی و شارسازی ئیسالمی زانکۆی تاران  -ئیران
ماستەر لە بیناسازی ئیسالمی  -زانکۆی سەاڵحەدین-هەولێر.چەند توێژینەوەیەک بە زمانی کوردی
-بەشداربووە لە چەندین کۆنفرانسی زانستی ناوخۆیی

 .9وشە سەرەکیەکان

شويَنةوار  ،سةردةمةكاني ئيسالمي ،رؤذهةالتي ئيسالمي

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
ئەم کۆرسە گرنگی دەدات بە شوێنەوارەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی  ،لە سەردەمە جیوازەکانی ئیسالمی وەک
سەردەمەکانی ،سەرەتای ئیسالم ،سلجوقی  ،بویهی  ،سامانی  ،مەغۆلی  ،عوسمانی.
 گرنگی خوێندنی وانەی شوێنەوارەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی لە بەشی شوێنەواردا لەوەدا خۆی
دەبینێتەوە کە زۆرێک لە پاشماوە شوێنەوارییەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی رووندەکاتەوەو دەناسێنێت .
 ئاشنا بوونی قوتابیان بە شارستانییەتی ئەو گەل و نەتەوانەی لە سەردەمە جیاوازەکانی ئیسالمی دا .
 ئەم کۆرسە تیشک دەخاتە سەر بنەما هونەرییەکان و بیردۆزە جیاوازەکانی شیکار و لێکدانەوە و
راڤەکردنی رەگەز و پرەنسیپە هونەرییەکان .
 الیەنە گرنگەکانی خوێندنی بابەتی شوێنەوارەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی هانی شوێنەوارناس دەدات
بەشێوەیەکی روون لە داهاتوودا بتوانێت سەرکەوتووانە زانیاری کۆبکاتەوە لەسەر ئەو ناوچە
شوێنەوارییانە و بیاناسێتەوە و بەراوردیان بکات.
 .11ئامانجەکانی کۆرس
ئەم کۆرسە ئامانجێتی کە فێرخواز شارەزابکات لە شوێنەوارەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی لە سەردەمە جیاوازەکانی
ئیسالمی ،شیکردنەوەی الیەنە هونەرییەکان و تێگەیشتن لە پرەنسیپە هونەرییە کۆنەکان و دیاریکردنی سەردەمی
شوێنەوارەکان.
 .12ئەرکەکانی قوتابی
بەرپرسیارێتی قوتابی /خوێندکار پێش هەموو شتێک ئامادەبوونە لە وانەکاندا ،دوو جۆر تاقیکردنەوە ئەنجام
دەدرێت ،تاقیکردنەوەی لەناکاو (کویز) و تاقیکردنەوەی وەرزانە ،هەروەها قوتابی دەبێت هەر وەرزێک راپۆرتێک
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ئامادەبکات و وەک سیمینار پێشکەشی بکات.
 .13ڕێگەی وانە ووتنەوه
نیشاندانی وێنەواکان بەشێکی کاریگەرە لە تێگەیشتنی قوتابی لەبەر ئەوە بە بەردەوامی پێویستمان بەبەکارهێنانی
داتاشۆ و سالیدی پاوەرپۆینت دەبێت .داتاشۆ ،هەروەها بۆ شیکردنەوەی زاراوە و پرەنسیپە هونەرییەکان
پێویستمان بە نووسین لەسەر سەر تەختە دەبێت ،جگە لە سالیدەکانی پاوەرپۆینت ،هەموو بابەتەکان وەک کتێب لە
سەرەتای ساڵی خوێندنەوە دەدرێتە قوتابی کە وەک رێنوێییەک وابێت و بنەما سەرەکییەکان و خاڵەگرنگەکانی لێوە
فێربێت ،چەندین وێنەو هێلکاری و شیکاری و راڤەیان بەزمانی کوردی بۆ ئەنجامدراوە.
 .14سیستەمی هەڵسەنگاندن
بەرپرسیارێتی قوتابی /خوێندکار پێش هەموو شتێک ئامادەبوونە لە وانەکاندا ،دوو جۆر تاقیکردنەوە ئەنجام
دەدرێت ،تاقیکردنەوەی لەناکاو کویز و تاقیکردنەوەی وەرزانە .
 .15دهرئەنجامەکانی فێربوون
لە دەرئەنجامی خوێندنی ئەم کۆرسەدا قوتابی فێری زۆرێک لەناوچە شوێنەوارییەکان دەبێت ،فێردەبێت چۆن
شوێنەوارەکان بناسێتەوە  .هەموو ساڵێکی خوێندن گۆڕانکاری نوێ لەم پرۆگرامی خوێندنەدا ئەنجام دەدەین
بەتایبەت ئەگەر دۆزینەوەی نوێی شوێنەواری لە کوردستان و عێراقدا هەبێت ئەوە بۆ ئەم پرۆگرامە زیاددەکرێت.
هەوڵدراوە ناوەڕۆکی ئەم کۆرسە بەجۆرێک دابڕێژرێت کە قوتابی وەک شوێنەوارناسێکی ئایندە سودی زۆری
لێببینێت بۆ داهاتووی.
قوتابی لەم کۆرسەدا زانیاری زۆر گرنگ و ورد فێردەبێت دەربارەی ناوچە شوێنەوارییەکانی رۆژهەالتی ئیسالمی و
مێژووەکەیان بەوردی فێردەبێت.
 .16لیستی سەرچاوە
 الشرق االسالمي والدولة البیزنطنیة دكتورة زبیدة محمد عطا
 موجز في تاریخ دویالت المشرق االسالمي احمد محمد عدوان
عطاء الرحمن قاسمي
 المساجد تاریخیة بدلهي
احمد ارشید الخالدي
 المدن االثار االسالمیة في العالم
 .17بابەتەکان
كؤرسي يةكةم
تشريين دووةم
هةفتةي دووةم
شويَنةوارةكاني سةرةتاي ئيسالم لة ووالتي ئريان
هةفتةي سيَيةم
مزطةوتي دامغان ـ تاري خانة 160ــ170ك
هةفتةي ضوارةم
مزطةوتي نايني ــ نائني 350ك
كانوني يةكةم
هةفتةي يةكةم
شويَنةوارةكاني سةجلوقي لة ووالتي ئريان(553-447ك)
هةفتةي دووةم
بيناسازي مزطةوت
هةفتةي سيَيةم
منارةي بستام
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هةفتةي ضوارةم ثشوي سةري سالَ
كانوني دووةم
هةفتةي يةكةم
سةردةمي بوةيهيةكان ()447-320ك
هةفتةي سيَيةم
سةردةمي غةزنةويةكان (582-351ك)
هةفتةي ضوارةم
سةردةمي سامانيةكان (389-261ك)
هةفتةي يةكةم
طؤري امحد ساماني 295ك
هةفتةي دووةم
شويَنةوارةكاني سةجلوقي ئاسياي بضوك
هةفتةي سيَيةم
مزطةوتي دياربكر
هةفتةي ضوارةم
طؤري مومنة خاتون 582ك
مانطي ئادار
هةفتةي يةكةم
طؤري زومرد خاتون 599ك

هةفتةي دووةم

شويَنةوارةكاني ئيسالمي لة ووالتي هيند

هةفتةي سيَيةم و ضوارةم ثشووةكاني نةورؤز
مانطي نيسان
هةفتةي يةكةم
مزطةوتي قوة االسالم
هةفتةي دووةم
قوتب منار
هةفتةي سيَيةم:
تاج حمل
هةفتةي ضوارةم
شويَنةوارةكاني سةردةمي عومساني 
ئايار
هةفتةي يةكةم
مزطةوتي سولتان امحد
هةفتةي دووةم
كؤشكي دؤملة باخضة 
هةفتةي سيَيةم
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تاقيكردنةوةي وةرزي دووةم
هةفتةي ضوارةم
طةشيت زانسيت

.18بابهتیپراکتیک(ئهگهرههبێت) 
لهموانهیهدادوودەرفهتههیهبۆوانهیپراکتیکیوگهشتیزانستی،وانهی
سهردانیمۆزەخانهکانوبینینیپارچههونهرییهشوێنهوارییهکانلهمۆزەخانهی
بهشیشوێنهوارومۆزەخانهکانیکوردستان .
 .19تاقیکردنەوەکان
 .1دارشتن:
1
ث  /بة كورتي وةلَامي ئةم ثرسيارانة بدةرةوة ؟
 .1باس لة شويَنةوارةكاني ووالتي هيند بكة لة سةردةمي مةغؤلي؟
 .2شويَنةوارةكاني ووالتي ئريان لة سةرةتاي ئيسالم بذميَرة ؟
 / .2رِاست يان هةلَةي ئةمانة دياري بكة ؟ هةلَةكانيش بة رِاست بنوسة ؟
.1

شويَنةواري امحد ساماني يةكيَكة لة شويَنةوارةكاني ووالتي توركيا.

 .3بژاردەی زۆر:

هؤي ئةمانة ليَك بدةرةوة ؟
 .1كةمي ذمارةي ثامشاوة شويَنةوارييةكاني رؤذهةالتي ئيسالمي لة سةرةتاكاني ئيسالمي؟
 .20تێبینی تر
لێرەمامۆستایوانهبێژدەتوانێتتێبینیوکۆمهنتیخۆیبنوسێتبۆدەوڵهمهندکردنیپهرتووکهکهی .

 .21پێداچوونەوهی هاوهڵ
سهندبکاتو
په 
که 
کانیکۆرسه 

ڕۆکیبابه 
ته
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ئه
سهربکات.
کهوواژوویله 


کۆرسه
رشیاویناوهڕۆکی

کبنووسێتله 
سه

ندووشه 
یه


جه
بێت.
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