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 :    بؤ بهووضسيَت كوزتةيةك ثيَويطتة                                   

            
           
 .بوو بةزدةوام ضةدة ضواز لة شياتس و داوةشزا ئيَساى والتى لة ضاضانى دةولةتى:بابةت ثيَهاضةي
 :بيَصةنتى دةولةتى

 يةشاز لة شياتس وة بوو ثايتةختى( قوضتةنتيهية)  شازى و( زؤذيةالت زؤواى ئيىجساتوزيةتى) طوتساووة ثيَي
 .بوو بةزدةوام ضاه

 
 ويضرووى لة طسنط يةزة قوناغةكانى لة يةكيَكة  بيَصةنتى و ضاضانى دةولةتى ويَرووى: بابةت طسيهطي

 . فسوانسِةوايياى ناوضةى ضةز بة بوو شاه كولتوزياى و خاياند شوزى حوكىسانياى واوةى,  كؤى

 
 و ضاضانى دةولةتى بوونى دزضت ضؤنيةتى كسدنى زووى واددةية ئةم طصتى ئاواجنى: بابةت ئاواجني
 .زووخانياى و يةزةضًيَهانياى ضؤنيةتى و ويَرووييةكانياى زووداوة طسنطرتيو و بيَصةنتى

                            
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 



 
        بابةتةكة خصتةي دابةشكسدني                                   

 دةولةت داوةشزيَهةزى يةكةم ئةزدةشريى يةكةم يةفتةي

 يةكةم شاثوزى ضةزدةوى دووةم يةفتةي

 يةكةم شاثوزى دواى ضاضانى ضيَيةم يةفتةي

 دووةم شاثوزى ضةزدةوى ضوازةم يةفتةي

 دووةم شاثوزى دواى ضاضانى دةولةتى ثيَهجةم يةفتةي

 انوشريواى كطسا ضةزدةى شةشةم يةفتةي

  دةولةت لة كطسا ضاكطاشيةكانى حةفتةم يةفتةي

 تاقيكسدنةوة يةشتةم يةفتةي

 انوشريواى كطسا دواى ضاضانى دةولةى نؤيةم يةفتةي

 ابسويص كطسا ضةدزدةوى دةيةم يةفتةي

 ابسويص كطسا دواى ضاضانى دةولةى ياشدم يةفتةي

 دةولةت زووخانى و  ئيطالوى فتوحاتى دواشدةم يةفتةي

 بيَصةنتة ناونانى ضيَصدةم يةفتةي

 طةوزة قوضتةنتيهى ضةزدةوى ضوازدةم يةفتةي

 وةضيحى ئاييهى بة ناى داى ثاشدةم يةفتةي

 قوضتةنتيهية بهيادنانى شاشدةم يةفتةي

 بيَصةنتى ئيىجساتوزيةتى بة جسوانيةكاى ثةيوةندى حةظدةم يةفتةي

 بابةت يةواى يةذدةم يةفتةي

 تاقيكسدنةوة نؤشدةم يةفتةي

 نيانووس يوضتى ئيىجساتوز ضةزدةوى بيطتةم يةفتةي

 ضاضانيةكاى طةه لة نيانووس يوضتى شةزةكانى ويةك بيطت يةفتةي

 جسوانيةكاى دذى لة نيانووس يوضتى شةزةكانى ودوو بيطت يةفتةي

 واندالةكاى دذى لة نيانووس يوضتى شةزةكانى وضىَ بيطت يةفتةي

 يرياكميوس ئيىجساتوز  ضةزدةوى وضواز بيطت يةفتةي

 ضاضانيةكاى بةزةطةى  دذى كميوس يريا شةزةكانى وثيَهج بيطت يةفتةي



 صقاليةكاى  دذى كميوس يريا شةزةكانى وشةش بيطت يةفتةي

 ئةيطوزى بهةوالةى وحةوت بيطت يةفتةي

 عىوزى بهةوالةى ويةشت بيطت يةفتةي

 نتيهية قوضتة فةحتكسدنى بؤ ويَروودا لة ووضمىاناى يةولةكانى ونؤ بيطت يةفتةي

 يؤكازةكانى و بيَصةنتة زوخانى ضييةم يةفتةي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 



 
 : ضةزضاوةكاى             

 
 :كريصتييصً ارثر/ 0

 . الصاشاىيني عهد يف ايراٌ
 :باقر طه/ 2

  الكديه ايراٌ تاريخ
 : العابد حمنود رائف مفيد/ 3

 . الصاشاىية الدولة تاريخ معامل
 : اجلاف كريه حصً/ 4

 ( االول اجلسء)  الصياشي ايراٌ تاريخ موشوعة
 : اهلامشي جواد رضا و امحد شعيد شامي/ 5

 ( االىاضول و ايراٌ)  الكديه االدىى الشرق تاريخ
 :بريىيا حصً/ 6

 الكديه ايراٌ تاريخ
 : العريين الباز الصيد/ 7

 ( و1018-323) البيسىطية الدولة
 : احلديجي عبدالصتار و احليدري عبداهلادي صالح/ 8

 . البيسىطي و الصاشاىي تاريخ يف دراشات
 :عنراٌ شعيد حمنود/ 9

  حضارتها و البيسىطية االمرباطورية
 :عاشور عبدالفتاح شعيد/ 10

 . الوشطى العصور يف اوروبا تاريخ

 
 
 
 



 
 :  تيَبيين

 . دابهسيَت ضاهَ وكؤتاي وةزشي تاقيكسدنةوةكاني بؤ وةآلم و ثسضياز منوونةي -
 :بكةزةوة شى واذةية دةضتة دوو ئة
 دةولةتى طةشةضةندنى ضةزدةوةكانى لة ضةزدةويَك واوةى بة  انوشريواى كيطسا دةضةالتى واوةى. 0

 .دادةنسيَت ضاضانى
 .وةضيحى ئاييهى ويَرووى لة بوو جؤزةيى طوزانكازيةكى ويالنو زاطةياندزاوى.2
 . بكسيَت(quiz) لةناكاو تاقيكسدنةوةي -
-Ali-A) بةفؤنيت و كوزدي بؤ( Ali_K_Traditional) فؤنيت بة بووك كؤزس ثيَويطتة -

Traditional )بةفؤنيت و عةزةبي بؤ (Times New Roman )بؤئيهطميصى. 

 
 

 يةيبيَت واوؤضتا كة تس تيَبيهيةكي يةز . 

 

 
 
 
 
 


