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 والتة, ئةملاٌيا, طؤظيةت يةكيَتى-سوطيا,فةسةٌظا,بةسيتاٌيا)صهليَضةكاُ والتة ويَزووى: بابةت ثيٍَاطةي

 طةدةى طةسةتاكاٌى لة( ياباُ, ٌةوظاووةجةس ئيىجشاتؤسيةتى,ئيتاليا,ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى
 . طاسد جةٌطى و جيّاُ دووةوى جةٌطى دواى تاكو  بيظتةوةوة
 
  :بابةت طشيٍطي

 :كؤسطةدا لةً بٍةسِةت ٌاوةسؤكى طشٌطى

ُ  واكةوا ِيَضيَكى ببٍة لوا بؤياُ ئةوسوثى دةولةتيَكى ضةٌذ جيّاُ يةكةوى جةٌطى لةِةلطريطاٌى بةس.0  لـة  كاسيطـةسييا
.....( كؤوةاَليـةتى ,ئـابوسى ,طياطـى )سِووةكـاٌى  ِـةووو  لـة  ِـةبيَ   جيّاُ طةسدةوةى ئةو وثيَؼّاتةكاٌى  سووداو طةس

 .ئةملاٌيا, فةسةٌظا, بةسيتاٌيا:دةوَلةتاٌةؾ ئةو لةطشٌطرتيَ

 

 لـة  دواتـشيؽ  و دةطةسايـةوة  لةوطـةسدةوة  دووس طةسدةواٌيَكى بؤ سيؼةكةى و سِةط كةوا ئيظتعىاسيةكاُ ومىالٌيَى.2
 يةكـةوى  جـةٌطى  لةِةلطريطاٌى ِةبوو خؤى وكاسيطةساٌةى ئاػكشا سؤىل,طشت ثةسةى ٌؤصدةِةوذا طةدةى كؤتاييةكاٌى

 .0908-0904 طاالٌى ٌيَواُ واوةى لة ثيَؼةوة ِاتٍة ثةسةطةٌذٌاٌةى و  سووداو ئةو طشٌطرتيَ و جيّاُ

 

ُ  يةكـةوى  جةٌطى.3  لـة  بٍـةسِةتى  طؤساٌكـاسى  و  دووس كاسيطـةسى ,ئةجناوةكاٌييـةوة  كاسيطـةسيى  طـؤٌطةى  لـة  جيّـا
 ئةو لةداسِػتٍى سولياُ بووُ جةٌطيؽ طةسكةوتووةكاٌى والتة ِةس و ثيَؽ ِيٍَاية( كؤوةاليةتى,ئابوسى,طياطى)بواسةكاٌى
 .كةوتَ دياس بة جةٌط دواى جيّاٌى سِةواَلةتةكاٌى و طيىا طشٌطرتيَ وةكو كةوا ِةبوو وثالٌاٌةدا طياطةت

 

ُ   طياطـى  طيظـتةوى  وةكـو  ض فاػـى  ئيتاليـاى ,  ٌـاصى  ئـةملاٌياى ,طـؤظيةت  يـةكيَتى  دةسكةوتٍى.4  و سيَبـاص  وةكـو  يـا
َ  لة, طياطى ئايذؤلورياى ُ  ثةسةطـةٌذٌاٌة   ئـةو  طـشٌطرتي  ِةٌـذىَ  لةطـةه  ئـاساوة  ِاتٍـة  جةٌطـذا  دواى لـة  كـةوا  بـوو
 .دةكشيََ ِةرواس جةٌط دواى سِةواَلةتةكاٌى و دياسدة طشٌطرتيَ بة تشدا وئابوسى طياطى ثةسةطةٌذٌى

 



 ئةطةسضـى   دادةٌشيَـ   جـةٌط  دواى طشٌطـةكاٌى  لةثةسةطـةٌذٌة  يـةكيَ   بة طةاَلُ كؤوةَلةى داوةصساٌذٌى ئةطةسضى.5
  طـةس  بؤ صَلّيَض لة  رواسةيةك وكاسيطةسى فؼاس بةاَلً,  بذات ثيَؼاُ خؤى ضاالكى  طٍوسداسدا خاَلى ِةٌذىَ لة تواٌيؼى
 بووٌـة  بكـات  طـةس  ضـاسة  ثـىَ  طشفتةكاٌى تاوةكو بةدةطتيةوة  كاسيطةس ئاوشاصيَكى وٌةبووٌى ٌيَودةوَلةتيية سيَكخشاوة ئةً
 .وةػاٌذٌةوةىل ِة دواتشيؽ و  سيَكخشاوة ئةً دةطةالتى و ِةيبةت الواصى ِؤى

 

 لـة  بةتايبـةت  جـةٌط  ِةسدوو ٌيَواُ واوةى دةسكةوتووةكاٌى طياطيية طيظتةوة و ئايذؤلوريا تايبةمتةٌذيةكاٌى و طيىا.6
 طةسكةػــى ٌيؼــاٌذاٌى ئــاسةصووى سةطةصثةسةطــتياٌةوة ثشٌظــيجى بــة  دةطــتطشتَ سووى لــة, راثوٌــذا ئيتاليــاو ئــةملاٌياو

 ثـيَؽ  وـاوةى  لـة   ِةطتياسى ثةسةطةٌذٌى كةوا بووُ ئةوِؤكاساٌة طشٌطرتيَ لة تشدا ئةواٌى حيظابى لةطةس فشاواخنواصى
 جيّـاٌى  جـةٌطى  دووةوني ئةويؽ بشد  تش جةٌطيَكى بةسةو جيّاٌياُ تشدا ئةواٌى لةطةه.ثيَؽ ِيٍَاية جةٌطذا ِةلطريطاٌى

 .بوو

 

 ثؼتةوة لة ِؤكاسى كؤوةليَ  جيّاٌيؽ دووةوى جةٌطى ِةلطريطاٌى, جيّاُ يةكةوى جةٌطى ِةلطريطاٌى ِةسوةكو.7
 ِتـذ ....و فشاواخنـواصى  ئـاسةصووى  و ئايذؤلوريياٌـة  و ئيظـتعىاسى  ومىالٌيَـى  بـة  ثةيوةٌذيياُ ِؤكاساٌة ئةو ديظاُ, بوو
 .طٍوسداس جياواصى سةوالةتى و طيىا ِةٌذىَ بة بةاَلً, ِةبوو

 

 و  سووداو لــةو بةيــةكىَ دةسئةجناوةكاٌييــةوة و كاسيطــةسى قــووىل و  ووسدى سووى لــة جيّــاُ دووةوــى جــةٌطى.8
. ئـاساوة  ِيٍَايـة  جيّاٌـذا  لـة  ِةطـتياسى  و طـشٌط  طؤساٌكـاسى  كـةوا  دادةٌشيَـ   بيظـ   طةدةى تشى ثةسةطةٌذٌاٌةى
 لـة  ثاسيَضطـاسى  بٍـةواى   دةسكـةوتٍى  و طـاسد  جـةٌطى  طةسِةَلذاٌى و يةكطشتووةكاُ ٌةتةوة سيَكخشاوةى داوةصساٌذٌى
ــةٌطى ــضى ِاوط ــةتى ِيَ ــة, ٌيَودةوَل ــيىا ب ــاوةسؤكيَكى و ط ــاواصة  ٌ ــةوتٍى وة  جي ــيَواصى دةسك ــةسى  دوو ػ  جةوظ

 .بووُ ثةسةطةٌذٌاٌة ئةو طشٌطرتيَ لة ِتذ(......سؤرئاوا)و(سؤرِةالت)

 
 

 

 



 : لة بشييتية بابةتة ئةً خويٍَذٌى لة ئاواٌج :بابةت ئاواجني

ــةً  ــاوسِووٌكشدٌى: يةك ــاُ بةسض ــٍاكشدٌياُ قوتابي ــة وئاػ ــةسجى ب ــةٌذ ِةلوو ــى ض ــضى والتيَك ــاٌى صهليَ ــو جيّ : وةك
 دووةوـى  و يةكـةً  جـةٌطى  ِةسدوو ٌيَواُ لة تايبةتى بة ِتذ....و ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى والتة,ئةملاٌيا,فةسةٌظا,بةسيتاٌيا
   طةس لة ؤياُ سِؤىل و صهليَض ببٍة لوا بؤياُ والتاٌة لةً يةكيَ  ِةس بةسئةوةى لة ئةوةؾ(. 0939-0904)جيّاٌيذا

 

َ  ٌيَو لة و جيّاُ ػاٌؤى ُ  ِةطـتياساٌةدا  و كاسيطـةس  سِووداوة ئـةو  طـشٌطرتي  يـة  دةسئـةجناوى  و ػـويٍَةواس  كـةوا , بطيَـشِ
 داسِػـتٍى  و واَلتاٌـةؾ   ئـةو  دةسةوةى ئـةواٌى  و واَلتاٌـة   ئـةو  طـةالٌى  ضاسةٌووطى بة طةباسةت ِةبوو ياُ كالكةسةوة
 .جيّاُ والتاٌى طياطى ٌةخؼةى

,  داوة سووياُ جيّاٌذا لة ِةطتياسةدا ويَزوويية واوة لةو كةوا ثيَؼّاتاٌةى و سووداو ئةو طشٌطرتيَ خظتٍةسِووى: دووةً
 ئـةو  طـةس  بؤ كاسداٌةوةكاٌياُ كاسو كاسيطةسى و ثةيوةٌذى و  صَلّيَضةكاُ ِةلويَظتى كشدٌى سِاظة و  ػيكشدٌةوة لةطةه
 .ثيَؼّاتاٌةدا و سووداو

ُ  ويَزووييـةدا  واوة لةو طياطياٌةى ئايذؤلوريا و طيظتةً ئةو طشٌطرتيَ بة قوتابياُ ئاػٍاكشدٌى: طيَيةً ,  ِةلـذاوة  طـةسيا
 و ئيتاليـا  لـة  فاػـى  طيظـتةوى  ِةسدوو دةسكةوتٍى,  طؤظيةت يةكيضتى طةسِةلذاٌى,سووطيا ىل بةلؼةفى ػؤسػى وةك
 ئايذؤلورياٌـة  و سريَـي  ئةً طةسِةلذاٌى ِؤى بووٌة كةوا ِؤكاساٌةى ئةو طشٌطرتيَ بة ئاوارةداُ لةطةه,ئةملاٌيادا لة ٌاصى
 . دادةٌشيََ جيّاٌى جةٌطى ِةسدوو ٌيَواُ دياسدةى طشٌطرتيَ كةبة

 كشدٌـى  ئاػـٍا  بؤ ِةولذاُ لةطةه,جيّاٌيذا ِةسدووجةٌطى ٌيَواُ لةواوةى صهليضضةكاُ باسودؤخى خظتٍةسِووى: ضواسةً
َ  خظـتٍةسِووى , كشد جةٌطة دووة ئةو دووضاسى جيّاٌياُ ِؤكاساٌةى ئةو طشٌطرتيَ بة قوتابياُ  ثيَؼـّاتةكاٌى  طـشٌطرتي
ُ  ئاػـٍا ,طـةسباصيةكاٌذا  ثشطـة  بةسيَوةضـووٌى  لةواوةى سووداةكاسيطةسةكاُ و جةٌط َ  لـةباسةى  كشدٌيـا  ئـةو  طـشٌطرتي

 .كةوتٍةوة جةٌطة دوو لةً كةوا كؤوةاليةتياٌةى و ئابوسى و طياطى دةسئةجناوة

ــةًثيٍَ ــةوةى: ج ــاُ سؤىل سووٌكشٌ ــةى صهليَضةك ــشٌطرتيَ لةِاتٍةكاي ــةصساوة ط ــةكاُ دةصطاوداو ــةو ٌيَودةوَلةتي  ئ
 كاسيطـةسى  وةطةلةى خظتٍةسِووى ِةسوةِا(. يةكطشتووةكاُ ٌةتةوة سيَكخشاوةى)و(طةاَلُ كؤوةَلةى:)واوةيةوةك
 وةطةالٌةى ئةو و ٌّيٍَيةكاُ باسةى لة قوتابياُ تيَطةياٌذٌى و دةصطاياٌة لةو يةكيَ  ِةس طةس بؤ صهليَضةكاُ طياطةتى
 .بشؤُ ئاساطتةيةك بةض دةصطاياٌة ئةو ِؤى بووٌة كةوا

                                  
                             



        بابةتةكة خؼتةي دابةػكشدٌي 
 بةسيتاٌيا.0: جيّاُ يةكةوى جةٌطى لة بةس صَلّيَضةكاُ والتة باسودؤخى يةكةً ِةفتةي

 

 فةسةٌظا.2 دووةً ِةفتةي

 سووطيا.3 طيَيةً ِةفتةي

 وةجةس و ٌةوظا ئيىجشاتؤسيةتى و ئةملاٌيا.4 ضواسةً ِةفتةي

 ياباُ و ئيتاليا.5 ثيٍَجةً ِةفتةي

 ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى والتة.6 ػةػةً ِةفتةي

 ٌاساطتةوخؤكاُ ِؤكاسة0908-0904 جيّاُ يةكةوى جةٌطى حةفتةً ِةفتةي

 جيّاُ يةكةوى جةٌطى ٌاساطتةوخؤكاٌى ِؤكاسة ِةػتةً ِةفتةي

 جيّاُ يةكةوى جةٌطى بةسثابووٌى ساطتةوخؤى ِؤكاسى ٌؤيةً ِةفتةي

  0904يةكةً جيّاٌى جةٌطى يةكةوى طاَلى سووداوةكاٌى دةيةً ِةفتةي

  0905-0904جيّاُ يةكةوى جةٌطى ثةسةطةٌذٌةكاٌى ياصدً ِةفتةي

 دا0906 طاَلى لة جةٌط ثةسةطةٌذٌةكاٌى سووداوو دواصدةً ِةفتةي

 دا0908-0907 ِةسدووطاَلى لة جةٌط ثةسةطةٌذٌةكاٌى سووداوو طيَضدةً ِةفتةي

 يةكةوى لةجةٌطى ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى والتة سؤَلى و وبةػذاسبووُ ِةَلويَظ  ضواسدةً ِةفتةي
 جيّاُ

   سوطيا لة ئؤكتؤبةس ػؤسػى ثاصدةً ِةفتةي

 وةسصى تاقيكشدٌةوةى ػاصدةً ِةفتةي

 . كوسد وةطةلةى بة بةساوبةس صَلّيَضةكاُ ِةَلويَظتى و جيّاُ يةكةوى جةٌطى طااَلٌى لة كوسدطتاُ حةظذةً ِةفتةي

 جيّاُ يةكةوى جةٌطى ئةجناوةكاٌى ِةردةً ِةفتةي

 كؤٌطشةكةدا لة طةسكةتووةكاُ صَلّيَضة سؤَلى و 0909 ثاسيع لة ئاػتى كؤٌطشةى ٌؤصدةً ِةفتةي

 0939-0908جيّاُ دووةوى و يةكةً جةٌطى ِةسدوو ٌيَواُ لة ئةملاٌيا باسودؤخى بيظتةً ِةفتةي

 جةٌطذا ِةسدوو ٌيَواُ لة ئيتاليا باسودؤخى ويةك بيظ  ِةفتةي

 .جيّاٌيذا جةٌطى ِةسدوو ٌيَواُ لة بةسيتاٌيا ودوو بيظ  ِةفتةي

 .جيّاٌيذا جةٌطى ِةسدوو ٌيَواُ لة فةسةٌظا وطىَ بيظ  ِةفتةي

 .جةٌطذا ِةسدوو ٌيَواُ لة طؤظيةت يةكيَتى باسودؤخى وضواس بيظ  ِةفتةي

 .جةٌطذا ِةسدوو ٌيَواُ لة ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى والتة باسودؤخى وثيٍَج بيظ  ِةفتةي



 (0933-0929)جةٌطذا ِةسدوو ٌيَواُ لة داسايى قةيشاٌى وػةؾ بيظ  ِةفتةي
 جةٌطى و طياطى سووداوى طشٌطرتيَ و ِؤكاس,جيّاُ دووةوى جةٌطى ِةلطريطاٌى وحةوت بيظ  ِةفتةي

 (يةكطشتووةكاُ ٌةتةوة)داوةصساٌذٌى و جيّاُ دووةوى جةٌطى ئةجناوةكاٌى وِةػ  بيظ  ِةفتةي

 طاسد جةٌطى وٌؤ بيظ  ِةفتةي

 وةسصى تاقيكشدٌةوةى طييةً ِةفتةي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 : طةسضاوةكاُ 

 .2779,ِةوليَش,سؤرِةالت ضاثخاٌةى, طميَىاُ ػوكش:و(, 0957-0689)ئةوسوثا ٌوىَ ويَزووى,فيؼةس.0

 دووةوـى  جةٌطى تا فةسةٌظيةوة ػؤسػى لة ئةوسوثا ِاوضةسخى ويَزووى, ٌعٍعى عبذاجمليذ و ٌواس طميىاُ عبذالعضيض.2
 .2702, ِةوليَش, سؤرِةالت ضاثخاٌةى, ِةسكى خاليذ:و,جيّاُ

 ضـاثخاٌةى , طـوس  كاكة عةبذوَلال حمةوةد.د: و,ئةوشيكا ِاوضةسخى و ٌوىَ ويَزووى,  طبعاوى عبذالشمحَ عةوٌى.د.3
 .2703,ِةوليَش,سؤرِةالت

 .2777,دِوك, ئةوشيكا لة طياطى و كؤوةاليةتى طؤساٌكاسى ويَزووى, ٌوسائى فشيؼتة.4

 .2700,ِةوليَش,سؤرِةالت ضاثخاٌةى, صةَلىى حاجى عةىل: و, ئةوشيكا ويَزووى, يؼى قوسة اهلل فضل. د.5 

(, 0990-0904)طـاسد  جـةٌطى  تاكؤتـايى  جيّاٌيـةوة  يةكـةوى  جـةٌطى  لـة  صَلّيَضةكاُ, ئةمحةد حوطيٍَى طاواُ.6
 .2702, ِةوليَش, ووكشياٌى دةصطاى

 .طةعيذعةىل وظتةفا:و, ئةوشيكا  يةكطشتووةكاٌى وياليةتة ٌويَى ويَزووى,  ٌعٍعى عبذاجمليذ.7

 .8181(, 8191-8881) احلديث  ىباالور التاريخ,  هاشم كاظم. د و حسينى فاضل. د.8 

 .1001,عمان,دارالفكر, املعاصر اباور تاريخ, امحد عبدالتواب.1

 (.8191-8881) احلديث  ىباالور التاريخ, حسينى فاضل. د.80

 املعاصر و احلديث ىاالورب التاريخ فى دراسات,  أخرون و مراد على خليل. د.88
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : طاهَ وكؤتاي وةسصي تاقيكشدٌةوةكاٌي بؤ ثشطياس منووٌةي -
 يةكةوى جةٌطى ثيَؽ ئيظتعىاسيةكاُ ثيؼةطاصيية دةولةتة ٌيَواُ لة كيرَبِكىَ ِؤيةكاٌى.0

 .سووٌبكةسةوة بةخاهَ جيّاٌى
 بوو؟ ضى جيّاٌى يةكةوى جةٌطى لة ئةملاٌيا ثاه ضووٌة لة عومساٌى دةولةتى وةبةطتى. 2
,  جيّاٌى يةكةوى جةٌطى  ٌاو ٌةضووة 0907 طاىل تاكو ئةوشيكا يةكطشتووةكاٌى والتة.3

 سووٌبكةوة؟ خاه بة ئةوة ِؤكاسى
 طةه لة فةسةٌظا ٌاوخؤيى باسودؤخى ٌيَواُ لة بكة بةساوسد دا خاه طىَ بة كوستى بة. 4

 جيّاُ؟ يةكةوى جةٌط لة بةس سوطيا
 (  ليٍني,     قاويؽ طاسى ػةسى,  ػمعني ثالٌى)بكة؟ ئةواٌة ثيٍَاطةى.5
 وةطتا حمىود ػيَخ ػؤسػى درى بةسيتاٌيا جيّاٌى يةكةوى جةٌطى بووٌى تةواو دواى لة.6

  سووٌبكةوة؟ ئةوة ِؤى
 . بكشيَ (quiz) لةٌاكاو تاقيكشدٌةوةي -
 بةفؤٌيت و كوسدي بؤ( Ali_K_Traditional) فؤٌيت بة بووك كؤسغ ثيَويظتة -
(Ali-A-Traditional )بةفؤٌيت و عةسةبي بؤ (Times New Roman )

 .بؤئيٍطميضى
 

 

 

 
 
 


