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 :بابةت ثيَهاطةي

 لةطةس الوةكاى توسكة كودةتايي تاكو 1514 ضاَلذيَشانةوة لةػةسِي يةس كوسد ويَزووي واتة كوسد، نويَ ويَزووي 
 لة كوسد. نؤصدة طةدةي ناوةساطيت تاكو ػانضة لةطةدةي يةس كوسديةكاى ورينؼيهة ويَزووي. 1908 عومساني دةوَلةتي
 لة و نؤصدةدا لةطةدةي كوسد بضوتهةوةكاني و ساثةسيو يةسوةيا عومساني و طةفةوي دةوَلةتي يةسدوو نيَواى ومىالنيَ
 .     بيظتةم طةدةي طةسةتاي و نؤصدة طةدةي لةكؤتايي نةتةوايةتي يؤػياسي و سوناكبريي قؤناغي طةسيةَلذاني كؤتاييذا

 
 
 :بابةت طشيهطي -

 تاكو 1514 ضاَلذيَشانةوة ػةسِي لة يةس كوسد طةلي نويَي ويَزووي كاني سووداوة طشنطرتيو خويَهذني ػاسةصابووى  -
 . بيظتةم طةدةي طةسةتاكاني

  و عومساني دةوَلةتي يةسدوو نيَواى جةنطةكاني وةكو دةطشيَت لةخؤ طشنط ويَزووي بابةتي ضةنذيو كؤسطةكة -
 . ومىالنييةدا لةو كوسد كاسيطةسي و سؤهَ و دةوَلةت يةسدوو نيَواى  بةسدةواوي ومىالنييَ سةوتي ، ئيَشاى

 بضووتهةوة بةالي يةَلوةطتةكشدى كوسديةكاى ورينؼيهة سووخاني و ثةسةطةنذى و طةسيةَلذاى ويَزووي لة ليَكؤَليهةوة -
 . نؤصدةدا لةطةدةي كوسد طشنطةكاني ساثةسيهة و

 بؤ كوسد بيَوضاني تيَكوػاني و يةوهَ كوسدو نوييَ ويَزووي ساطتةقيهةي سووي لة ثةيذاكشدى ػاسةصايي ئاطةداسبووى
 .      وافةكاني دةطةبةسكشدني

 
  :بابةت ئاواجني -

 لة يةس ويَزووة لةم ليَكؤَليهةوة و وسدبوونةوة كوسدة طةلي نوييَ بةويَزووي بووى ئاػها صياتش طةسةكي ئاواجني -
 . بيظتةم طةدةي طةسةتايي تاكو ػانضةيةوةوة طةدةي طةسةتاكاني

-  

-  

-  

 
 
 



 

 كاسدانةوةي طةفةوي و عومساني دةوَلةتي يةسدوو ثةسةطةنذني و طةسيةَلذاى ويَزووي طةس خظتهة تيؼك -
 سؤَلي و 1514 ضاَلذيَشاى جةنطي دواي لة تايبةتي بة ، كوسدطتاى طةس لة دةوَلةت يةسدوو نيَواى ومىالنيَ

 . دةوَلةتةكةدا يةسدوو نيَواى ومىالنيَ لة كوسد

 . ويَزوو بؤ صانظتيانة تيَشوانيين ويَزوو فةلظةفةي سؤػهايي لةبةس ػيكشدنةوةياى و سووداوةكاى خويَهذنةوةي -

 كاسيطةسي و ناوةساطت سؤريةالتي لة كوسدطتاى ػويَين جوطشايف يةَلكةوتةي كاسيطةسي لة وسدبوونةوة -
 . ويَزوويةكاى سووداوة لةطةس جوطشافيا

 .       ويَزوو وانةكاني لة وةسطشتو ثةنذ و كوسدطتاى طياطي ئايهةدي و ئيَظتاو سةوتي بؤ ويَزوو لة وةسطشتو طوود       
                            

 
 
 
 
 
 

 

                             
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        بابةتةكة خؼتةي دابةػكشدني       
 ػانضةدا طةدةى لةطةسةتاى كوسدطتاى طياطى نةخؼةى يةكةم يةفتةي

 دا19 طةدةى تاكو16 طةدةى لة كوسدطتاى كؤوةاليةتى و ئابوسى سةوػى دووةم يةفتةي

 كوسدطتاى بةسةو فشاواخنواصياى و طةفةويةكاى دةسكةوتهى طيَيةم يةفتةي

 يؤيةكانى و طةفةوى و عومسانى ومىاَلنيَى ويانى لة كوسدطتاى بة بةساوبةس طةفةويةكاى طياطةتى ضواسةم يةفتةي

 كوسد سؤىل و( 1514ئاب23)ضالذيَشاى ػةسِى ثيَهحةم يةفتةي

 كوسد سؤىل و 1516حةطاس قؤض ػةسِى ػةػةم يةفتةي

 1515 عومسانى-كوسد سيَكةوتههاوةى و بةدليظى ئيذسيظى وةال سؤىل حةفتةم يةفتةي

 1566-1520 قانونيذا طوليىانى طولتاى طةسدةوى لة كوسدطتاى يةػتةم يةفتةي

 1548كوسدطتاىبةسةو قانونى طوليىانى لةػكشكيَؼى ودووةوني ئةسدةالى ورينؼيهى لة يةلويَظت نؤيةم يةفتةي

 كوسدطتانذا لة عومسانى دةولةتى كاسطيَشيةكانى سيَكخظتهة دةيةم يةفتةي

 كوسدطتاى طةس لة كاسيطةسياى و 1639 صةياو و 1555ئةواطيا ثةميانهاوةى يةسدوو ياصدم يةفتةي

 بةدواوة16 طةدةى لة كوسدطتانذا لة ئيَشاى دةولةتى و عومسانيةكاى سةفتاسى و طياطةت باسةى لة دواصدةم يةفتةي

 دا18 طةدةى لة كوسدطتاى طياطى سةوػى طيَضدةم يةفتةي

  ئيَشاى بؤ ئةفغانى داطريكشدنى طةسدةوى لة وئيَشاى عومسانى دةولةتى نيَواى ومىالنيَى لة كوسد ضواسدةم يةفتةي

 وةسصى تاقيكشدنةوةى ثاصدةم يةفتةي

 بؤتاى ورينؼيهى:     ورينؼيهةكاى ػاصدةم يةفتةي

  بادنياى ورينؼيهى حةظذةم يةفتةي

  طؤساى ورينؼيهى يةردةم يةفتةي

 باباى ورينؼيهى نؤصدةم يةفتةي

 ئةسدةالى ورينؼيهى بيظتةم يةفتةي

 1836-1821طؤساى ثاػاى حمةوةد بضوتهةوةى ويةك بيظت يةفتةي

 1847 -1839 ثاػا بةدسخاى بضوتهةوةى ودوو بيظت يةفتةي

 1854 ػيَش يةصداى بضوتهةوةى وطىَ بيظت يةفتةي

 1881-1880 نةيشى عوبةيذوَلالى ػيَخ ػؤسػى وضواس بيظت يةفتةي

 دا19 طةدةى لة كوسد وساثةسيهةكانى بضتهةوة ػكظتًيَهانى يؤكاسةكانى وثيَهخ بيظت يةفتةي

 كوسد و عةبذوحلةويذ طولتاى وػةش بيظت يةفتةي

 حةويذى وطواسةى كوسد وحةوت بيظت يةفتةي

 ػيَش يةصداى و نةيشى عوبةيذوَلالى ػيَخ طةسدةوى لة ئةسوةى بة بةساوبةس يةلويَظت ويةػت بيظت يةفتةي

 بيظتةم طةدةى طةسةتاكانى لة كوسديةكاى سيَكخشاوة و كؤوةَلة ونؤ بيظت يةفتةي

 وةسصى تاقيكشدنةوةى طييةم يةفتةي



 
 : طةسضاوةكاى                                          

 .كوسدى بة كشدووية يةراس, ػةسةفهاوة, بةدليظى ػةسةفخانى .1
 .كوسدطتاى و كوسد تاسخيى خوالصةيةكى, بةط صةكى ئةوني حمةوةد .2

 .صادة حةطةى عةبذوال: و, كوسد و كوسدطتاى, قامسمو عةبذولشةمحاى. د .3

 .يةكةم جيًانى جةنطى طاالنى لة كوسدطتاى, وةصيةس كةواه.د .4

 .بؤتانذا, طؤساى, باباى ويَزووى لة ليَكؤليهةوةيةك ضةنذ, قةفتاى كاويَع. د .5

 .دا20 و19 طةدةى لة كوسد ويَزووى, كؤضيَشا كشيع .6

 .خؤػهاو ئةبوبةكش: و, كوسد ياوضةسخى ويَزووى, وةكذاوه ديعيذ .7

 . عومسانى دةولةتى طةسدةوى لة كوسدطتاى, عةلياوةيى عةبذوال. د .8

 .قةفتاى كاويَع: و( , 1917-1896)كوسد كيَؼةى, الصاسيف. غ. م .9

 .عةجةم و كوسد, وظتةفا نوػيَشواى.10
 .ورينؼيهيَتى طيظتىى,  ئةطكةنذةس بؼري طعذ. د. 11
 .طؤساى وريانى ويَزووى, ووكشيانى حوصنى حظني. 12
 .ػاصدةدا طةدةى لة كوسد ويَزووى,اطكهذس حمىذ مشع. 13
  .قرن نصف يف العراق يف اللردية االحزاب و املنظمات و اجلمعيات, شريف طاهر عبدالشتار. د. 14
 .العثمانية االمرباطورية و كردستان, عثمان سعدى. د. 15
 .العثمانية الدولة اكراد, امحد حممد امحد.16

 
  

 : طاهَ وكؤتاي وةسصي تاقيكشدنةوةكاني بؤ ثشطياس منوونةي -
 كوسد نوييَ ويَزووي بابةتي لة ثشطياسيَك ضةنذ منوونةي

 ( منشة 10)                بكة ثيَهاطة خواسةوة لةوانةي ثيَهخ/  1ث

 ورينؼيين ، بةدس كوسي ػةسةف وري ، حةطاس قؤض ػةسِي ، قضلباش ، سةطام كشيظتياى ، باباى ثاػاي ئةمحةد)        
 ( مجؼطضك

.............................................................................................................. 



 

 ( منشة 7.  ) بهووطة سووداوةكة يةكيكياى يةس لةبةساوبةس سوويذاوة ضي خواسةوة ويَزووانةي لةم(  أ) /2ث

 ( 1847 ، 1821 ، 1912 ، 1908 ، 1548/  أب/ 25    ، 1508 ، 1880 ،    1514/  أب/ 23)       

 (  منشة3.      ) بكة تةواو خواسةوة سطتةيةي ئةم( ب)  

 .................  . و................ و............ لةوانة ناطشاوة ناويَك ضةنذ بة بؤتاى ورينؼيين 

............................................................................................ 

 (  منشة 6.         )  سوونبكةوة خواسةوة ئةوانةي يؤي(  أ/ ) 3ث

 . دادةنشيَت طةوسة ويَزوويي بةيةَلةيةكي بةئةسوةنةكاى در قةطاخبانة بةسيَكخظتين كوسد يطةل تؤوةتباسكشدني – 1

 . كوسد طياطي طةسكشدايةتي لة يةبوو بؤػايي(  1880 – 1851) نيَواى واوةي لة – 2

 .  بوو طانا ئةسكيَكي كوسدطتاى لة طةفةوي ئيظىاعيمي ػا فشاواخنواصي – 3

 ( منشة 4.    )  بهووطة طؤساى ورينؼيين سووخاني يؤيةكاني لة خاهَ ضواس(   ب)  

.................................................................................................... 

 لة ساثةسيهيَك و ػؤسِش ضةنذ كوسد نةتةوةييةكاني وافة ديًيَهاني بة ثيَهاو لة نؤصدةيةم طةدةي دووةوي نيوةي لة/  4ث
.          بكة دياسي بةخاه ساثةسيهانة و ػؤسِش ئةم تايبةمتةنذيةكاني طشنطرتيو دواتش ، رويَشة بياى ، يةَلذا طةسياى كوسدطتانذا

             ( منشة 10) 

 . بكشيَت(quiz) لةناكاو تاقيكشدنةوةي -
-Ali-A) بةفؤنيت و كوسدي بؤ( Ali_K_Traditional) فؤنيت بة بووك كؤسغ ثيَويظتة -

Traditional )بةفؤنيت و عةسةبي بؤ (Times New Roman )بؤئيهطميضى. 
 
 
 


