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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: شاخةوان عبداللة صابر
ثسثؤري وردي مامؤستا: ميَذووى عيَراقى هاوضةرخ
ذ.موبايل:07504840673
ئيميَل:shakhawanAbullha1975@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: ميَذوو

ناوي بابةت:ميَذووى عيَراقى هاوضةرخ

قؤناغ: ضوارةم

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:  


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:: ئامانج احمد دلزار
نــــــاوي جيَطر: مغديد حاجى ئةمين

ذ.موبايل: 07508945411
ذ.موبايل:07504544704

ئيميَل: Amanj.dilzar@Gmail.com
ئيميَل: Maghdidhaji@Gmail.com








                            

                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
               
   ثيَناسةي بابةت: 
ئةم ثرِؤطرامة هةولَدةدات قوتابيان ئاشنا بكات بة قؤناغ وماوةيَكى دريَذو طرنطى ميَذووى عيَراقى هاوضةرخ، لةهةر دوو رِؤذطارى ثاشايةتى1914-1958، وماوةى كؤمارى 1958 تاوةكو دووبارة طةرِانةوةى  حزبى بةعس بؤ دةسةلاَت لة 17تةمووزى1968.سةرةتا وةك ريَخؤش كردنيَك بؤ ضوونة ناو ثرِؤطرامةكة بة بارودؤخى عيَراق لة كؤتاييةكانى سةردةمى عوسمانى،وسةرةتاى طرنطى دانى بةريتانيةكان بةعيَراق دةست ثىَ دةكات،دواتر باس لة عيَراقى سةردةمى ثاشايةتى كراوة لةوانة، سةردةمى داطيركارى بةريتانى بؤ عيَراق،ودروست بوونى دةولَةتى عيَراقى نوىَ،ثاشان بابةتةكان بةثيَى رِووداوةكان رِيَز بةندى كراون و باسيان ليَوةكراوة تاوةكو رِووخانى دةسةلاَتى ثاشايةتى لة14تةموز 1958.
لةبةشى دووةمى كؤرِسةكة باس لةميَذووى هاوضةرخى عيَراق كراوة لةدواى رِووخانى رِذيَمى ثاشايةتى و هاتنى عبدالكريم قاسم  بؤ سةر دةسةلاَت. ثاشان لةدريَذةى بابةتةكان باس لة كؤتايى دةسةلاَتى عبدالكريم قاسم و هاتنة سةر كارى حزبى بةعس بؤ يةكةم جارلة 8 شوباتى1963كراوة. دواتر رِووداوةكانى 18تشرينى دووةمى1963ودورخستنةوةى حزبى بةعس وهاتنى عبدالسلام عارف بؤ سةر دةسةلاَت كراوة.ثاشان باس لة بارودؤخى عيَراق لة سةردةمى دةسةلاَتى عبدالرحمن محمد عارف كراوة لة ماوةى17نيسان 1966-13 نيسانى1968. لةكؤتايشدا باس لةرِووداوةكانى17تةمووزى1968،و رِووخانى دةسةلاَتى عبدالرحمن محمد عارف،ودوبارة طةرِانةوةى حزبى بةعس كراوة.بؤئامادةكردنى بابةتةكانى ئةم كؤرِسة ثشت بة كؤمةلَيَك سةرضاوة بةستراوة، كةلةكؤتايى ئةم نووسينة ئاماذة بة هةنديَكيَان كراوة.

طرينطي بابةت:بايةخى ئةو بابةتة لة وةداية كة قوتابيان ئاشنا دةكات بة دووقؤناغى جياوازى ميذووى عيراق كة ثةرةسةندنن وروودواى سياسى زؤريان تيدا روويداوة،دةكرى ئة مرؤ سوديان ليوةربطيرى بكرينة ئةزموونيك بؤ كارى سياسى وبةريوةبردنى لايةنى كارطيرى.



  ئامانجي بابةت: بابةتةكانى ئةم كؤرِةسة ضةند ئامانجيَكى لةخؤ طرتووة دةتوانين لةضةند خالَيَك كؤيان بكةينةوة:    
 1- زياد كردنى هؤشيارى ميَذووى تايبةت بةو قؤناغةى ميَذووى عيَراق لة لاى قوتابيان.
  2 - ئاشناكردنى قوتابيان بة دووقؤناغى  طرنطى ميَذووى عيََراق ،رِؤذطارى ثاشايةتى و رِؤذطارى كؤمارى. 
  3- شرِؤفةو شى كردنةوةى رِووداوو ثيَشهاتةكانى هةردوو قؤناغى ميَذووى عيَراق. 
4- ناساندنى طرنطترين سةرضاوةكانى تايبةت بةميَذووى عيَراقى وهاوضةرخ،وهاندانى قوتابيان بؤ خويَندنةوةيان.
 5- قولَكردنةوةى زانياريةكانى ئةم ماوة ميَذووية لةرِيَطاى ئامادةكردنى ليَكؤلَينةوةى تايبةت ،وثيَشكةش كردنى سيمينار لة لايةن قوتابيانةوة.
  6-هاندانى قوتابيان بؤ خويَندنةوةى سةرضاوة رِةسةن وطرنطةكان دةربارةى ئةو قؤناغةى ميَذووى عيراق.
	
                                                   
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
شيكردنةوةى  ناوةرِؤكى سةرجةم بابةتةكانى  كؤرِسةكة بؤ قوتابيان.
هةفتةي دووةم
بارودؤخى عيَراق لة كؤتايةكانى سةردةمى  دةسةلاَتى عوسمانى.
هةفتةي سيَيةم
سةرةتاكانى طرنطى دانى بةريتانيةكان بة عيَراق.
هةفتةي ضوارةم
داطيركردنى عيَراق لةلايةن بةريتانيا.
هةفتةي ثيَنجةم
بارودؤخى عيَراق لةسالاَنى جةنطى يةكةمى جيهانى 1-بارودؤخى كارطيَرى2-بارودؤخى ئابورى
هةفتةي شةشةم
بزوتنةوةى نيشتيمانى وهةلَطيرساندنى شؤرِشى1920 .
هةفتةي حةفتةم
ثيَك هينانى  حكومةتى كاتى عيَراق.
هةفتةي هةشتةم
دامةزراندنى رِذيَمى ثاشايى و دروست بوونى دةولَةتى عيَراقى نوىَ.
هةفتةي نؤيةم
ثةيمانى عيَراقى - بةريتانى 1922.
هةفتةي دةيةم
ثيَكهيَنانى ئةنجوومةنى دامةزريَنةر.دةستوورى عيَراق(ياساى بنةرِةتى عيَراق)
هةفتةي يازدم
كيَشةى موسلَ.
هةفتةي دوازدةم
ثةيمانى عيَراقى -بةريتانى 1927.
هةفتةي سيَزدةم
 ثةيمانى  1930 وضوونى عيَراق  بؤ ناو كؤمةلاَى طةلان.
هةفتةي ضواردةم
ئةنجامدانى تاقيكردنةوةى مانطى يةكةم.
هةفتةي ثازدةم
عيَراق لة سالاَنى تةنطذةى ئابورى جيهانى.
هةفتةي شازدةم
بارودؤخى سياسى عيَراق لةقؤناغى سةربةخؤيى.
هةفتةي حةظدةم
طرنطترين رِيَكخستنة سياسية ضاكسازخوازةكان  ورِاديكالَيةكان ونةتةوةيى وسةربازيةكان.
هةفتةي هةذدةم
عيَراق لة سالاَنى جةنطى دووةمى جيهانى.
هةفتةي نؤزدةم
جولاَنةوةى مايسى 1941.
هةفتةي بيستةم
قؤناغيَكى نويىَ ذيانى حزبايةتى لة عيَراق.
هةفتةي بيست ويةك
وةسبةى كانونى دووةم  1948،رِاثةرينى تشرينى دووةم 1952.
هةفتةي بيست ودوو
عيَراق و ثرِؤذو ثةيمانة رِؤذئاواييةكان 1- ثةيمانى بغداد 1955 . 2-عيَراق وثرِؤذةى ئةيزنهاوةر 1957.   
هةفتةي بيست وسىَ
شؤرِشى14تمووزى 1958 ورِووخانى رِذيَمى ثاشايى.
هةفتةي بيست وضوار
هاتنى حزبى بةعس بؤ سةر دةسةلاَت لة 8 شوباتى 1963.
هةفتةي بيست وثيَنج
جولاَنةوةى 18 تشرينى دووةمى1963 وهاتنى عبدالسلام محمد عارف بؤ دةسةلاَت.
هةفتةي بيست وشةش
عيَراق لة ماوةى دةسةلاَتى عبدالسلام محمد عارف 18تشرينى دووةم 1963-13 نيسان 1966.
هةفتةي بيست وحةوت
عيَراق لة ماوةى حوكمرِانى عبدالرحمن محمد عارف.17 نيسان1966-17 تةمووزى 1968.
هةفتةي بيست وهةشت
ئةنجامدانى تاقى كردنةوةى مانطى دووةم.
هةفتةي بيست ونؤ
دووبارة طةرِانةوةى حزبى بةعس بؤ  دةسةلاَت.ثةرةسةندنة سياسيةكان لةدواى طةرِانةوةيان  بؤ دةسةلاَت.
هةفتةي سييةم
ثيَداضوونةوةيَكى طشتى بةسةر سةرجةم بابةتةكانى كؤرِسةكة.



















                                          سةرضاوةكان :
- كمال مظهراحمد، صفحات من تاريخ العراق المعاصر.دراسة تحليلية.
2- عبدالله الفياض، الثورة العراقية الكبرى سنة 1920.
3- عبدالرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي،3 أجزاء.
4- عبدالرزاق الحسني، الاسرار الخفية في الحركة السنة1941التحررية.
5- عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، 10 أجزاء.
6- عبدالرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال.
7- ل.ن.كوتولوف، ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق، ترجمة،عبدالواحد كرم.
8- هنرى،ا،فوستر، تكوين العراق الحديث ترجمة، عبدالمسيح جويدة.
9- فاضل حسين، مشكلة الموصل دراسة في الدبلوماسية العراقية-الانكليزية التركية وفي الرأي العام.
10- عبدالجبار حسين الجبوري، الاحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي1908-1958.
11- لطفى جعفر فرج، الملك فيصل اخرملوك العراق.
12- المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب،ترجمة، جعفر الخياط.
13- زكى صالح، مقدمة في دراسة العراق المعاصر.
14- اوريل دان، العراق في عهد قاسم تاريخ سياسى1958-1963.ترجمة،جرجيس فتح الله.
15- عبدالفتاح علي البوتاني، التطورات السياسية الداخلية في العراق،14تموز1958-8شباط1963.
16- عبدالفتاح علي البوتاني، دراسات ومباحث في تاريخ الكورد والعراق المعاصر.
17- نوري عبدالحميد العاني،(واخرون) تاريخ الوزرات العراقية في العهد الجمهوري1958-1968. 6  أجزاء.            
17- ابراهيم خليل احمد،جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر.
18- جاسم محمد حسن العدول،(واخرون). تاريخ الوطن العربى المعاصر.
19- وميض جمال عمر نظمي(واخرون)،التطور السياسى المعاصر في العراق.
20-ستار نوري العبودي، المجتمع العراقي في سنوات الانتداب البريطانى.












تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت . 
ث1- ئةمانة ثيَناسة بكة:1- شا غازى. 2-ثةيمانى بةغداد . 3- ئاطر بةستى مؤدرِؤس. 4-بةرةى يةكيَتى نيشتيمانى.5- عبدارحمن بةزاز.
 ث2- كؤمةليَك هؤكار بوونة هؤى دوور خستنةوةى حزبى بةعس لة18 تشرينى دوومى1963، وهاتنة سةركارى عبدالسلام محمد عارف ،لةم باريةوة بنووسة.
ث3-شا فةيسةلَى يةكةم كيَة؟ ثاشان ئةركةكانى لةدواى بوونى بةثاشاى عيَراق بخةرِوو.بة بيرورِاى خؤت ئايا شايستةى ئةوةبوو ببىَ بةثادشاى عيَراق؟
ث4- كؤمةلَيك هؤكارى دةرةكى و ناوةخؤ رِؤلَيان بينى لة رِووخانى رِذيَمى ثاشايى لةعيَراق لة 14تةمووزى 1958.طفتوو طؤ  لةسةر ئةم بابةتة بكة.
ث5-ميَذووى هةرنةتةوةو ميللةتيَك كؤمةلَيَك سيماو تايبةتمةندى خؤى هةية،بة وردبوونةوة لةميَذووى عيَراقى هاوضةرخ سيماو تايبةتمةنديةكانى ئةم ميَذووة ديارى بكة.


- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








