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ثيَناسةي بابةت: ميَذووى ولاَتة زلهيَزةكان(بةريتانيا,فةرةنسا,روسيا-يةكيَتى سؤظيةت ,ئةلمانيا, ولاَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا,ئيتاليا,ئيمثراتؤريةتى نةمساومةجةر, يابان) لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةمةوة  تاكو دواى جةنطى دووةمى جيهان و جةنطى سارد. 

طرينطي بابةت: 
طرنطى ناوةرؤكى بنةرِةت لةم كؤرسةدا:
1.بةر لةهةلطيرسانى جةنطى يةكةمى جيهان ضةند دةولةتيَكى ئةوروثى بؤيان لوا ببنة هيَزيَكى واكةوا كاريطةرييان لة سةر رووداو  وثيَشهاتةكانى ئةو سةردةمةى جيهان هةبيَت لة هةموو رِووةكانى(سياسى,ئابورى,كؤمةلاَيةتى.....) لةطرنطترين ئةو دةولَةتانةش:بةريتانيا, فةرةنسا, ئةلمانيا.

2.ململانيَى ئيستعماريةكان كةوا رِةط و ريشةكةى بؤ سةردةمانيَكى دوور لةوسةردةمة دةطةرايةوة و دواتريش لة كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةمدا ثةرةى طرت,رؤلى ئاشكرا وكاريطةرانةى خؤى هةبوو لةهةلطيرسانى جةنطى يةكةمى جيهان و طرنطترين ئةو رووداو  و ثةرةسةندنانةى هاتنة ثيَشةوة لة ماوةى نيَوان سالاَنى 1914-1918.

3.جةنطى يةكةمى جيهان لة سؤنطةى كاريطةريى ئةنجامةكانييةوة,كاريطةرى دوور  و طؤرانكارى بنةرِةتى لة بوارةكانى(سياسى,ئابورى,كؤمةلاَيةتى) هيَناية ثيَش و هةر ولاَتة سةركةوتووةكانى جةنطيش بوون روليان لةدارِشتنى ئةو سياسةت وثلانانةدا هةبوو كةوا وةكو طرنطترين سيما و رِةوالَةتةكانى جيهانى دواى جةنط بة ديار كةوتن.

4.دةركةوتنى يةكيَتى سؤظيةت,ئةلمانياى نازى , ئيتالياى فاشى ض وةكو سيستةمى سياسى  يان وةكو ريَباز و ئايدؤلوذياى سياسى, لة طرنطترين ئةو  ثةرةسةندنانة بوون كةوا لة دواى جةنطدا هاتنة ئاراوة لةطةل هةندىَ ثةرةسةندنى سياسى وئابورى تردا بة طرنطترين دياردة و رِةوالَةتةكانى دواى جةنط هةذمار دةكريَن.

5.ئةطةرضى دامةزراندنى كؤمةلَةى طةلاَن بة يةكيَك لةثةرةسةندنة طرنطةكانى دواى جةنط دادةنريَت  ئةطةرضى توانيشى لة هةندىَ خالَى سنورداردا  ضالاكى خؤى ثيَشان بدات , بةلاَم فشار وكاريطةرى ذمارةيةك  لة زلَهيَز بؤ سةر  ئةم ريَكخراوة نيَودةولَةتيية ونةبوونى ئامرازيَكى كاريطةر  بةدةستيةوة تاوةكو طرفتةكانى ثىَ ضارة سةر بكات بوونة هؤى لاوازى هةيبةت و دةسةلاَتى ئةم ريَكخراوة  و دواتريش هة لوةشاندنةوةى.

6.سيما و تايبةتمةنديةكانى ئايدؤلوذيا و سيستةمة سياسيية دةركةوتووةكانى ماوةى نيَوان هةردوو جةنط بةتايبةت لة ئةلمانياو ئيتالياو ذاثوندا, لة رووى دةستطرتن  بة ثرنسيثى رةطةزثةرةستيانةوة ئارةزووى نيشاندانى سةركةشى فراوانخوازى لةسةر حيسابى ئةوانى تردا لة طرنطترين ئةوهؤكارانة بوون كةوا ثةرةسةندنى هةستيارى  لة ماوةى ثيَش هةلطيرسانى جةنطدا هيَناية ثيَش.لةطةل ئةوانى تردا جيهانيان بةرةو جةنطيَكى تر  برد ئةويش دووةمين جةنطى جيهانى بوو.

7.هةروةكو هةلطيرسانى جةنطى يةكةمى جيهان, هةلطيرسانى جةنطى دووةمى جيهانيش كؤمةليَك هؤكارى لة ثشتةوة بوو, ديسان ئةو هؤكارانة ثةيوةندييان بة ململانيَى ئيستعمارى و ئايدؤلوذييانة و ئارةزووى فراوانخوازى و....هتد هةبوو, بةلاَم بة هةندىَ سيما و رةوالةتى جياوازى سنوردار.

8.جةنطى دووةمى جيهان لة رووى ووردى  و قوولى كاريطةرى و دةرئةنجامةكانييةوة بةيةكىَ لةو رووداو  و ثةرةسةندنانةى ترى سةدةى بيست دادةنريَت كةوا طؤرانكارى طرنط و هةستيارى لة جيهاندا هيَناية ئاراوة. دامةزراندنى ريَكخراوةى نةتةوة يةكطرتووةكان و سةرهةلَدانى جةنطى سارد و دةركةوتنى  بنةماى ثاريَزطارى لة هاوسةنطى هيَزى نيَودةولَةتى, بة سيما و ناوةرؤكيَكى  جياوازة  وة دةركةوتنى شيَوازى دوو  جةمسةرى (رؤذهةلاَت)و(رؤذئاوا)......هتد لة طرنطترين ئةو ثةرةسةندنانة بوون.




ئامانجي بابةت: ئامانج لة خويَندنى ئةم بابةتة برييتية لة :
 يةكةم: بةرضاورِوونكردنى قوتابيان وئاشناكردنيان بة هةلومةرجى ضةند ولاَتيَكى زلهيَزى جيهانى وةكو: بةريتانيا,فةرةنسا,ئةلمانيا,ولاَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا و....هتد بة تايبةتى لة نيَوان هةردوو جةنطى يةكةم و دووةمى جيهانيدا(1914-1939). ئةمةش لة بةرئةوةى هةر يةكيَك لةم ولاَتانة بؤيان لوا ببنة زلهيَز و رِؤلى ؤيان لة سةر 

شانؤى جيهان و لة نيَو طرنطترين ئةو رِووداوة كاريطةر و هةستيارانةدا بطيَرِن, كةوا شويَنةوار و دةرئةنجامى ية كلاكةرةوة يان هةبوو سةبارةت بة ضارةنووسى طةلاَنى ئةو  ولاَتانة و ئةوانى دةرةوةى ئةو  ولاَتانةش و دارِشتنى نةخشةى سياسى ولاَتانى جيهان.
دووةم: خستنةرِووى طرنطترين ئةو رووداو و ثيَشهاتانةى كةوا لةو ماوة ميَذوويية هةستيارةدا لة جيهاندا روويان داوة , لةطةل شيكردنةوة  و رِاظة كردنى هةلويَستى زلَهيَزةكان  و ثةيوةندى و كاريطةرى كارو كاردانةوةكانيان بؤ سةر ئةو رووداو و ثيَشهاتانةدا.
سيَيةم: ئاشناكردنى قوتابيان بة طرنطترين ئةو سيستةم و ئايدؤلوذيا سياسيانةى لةو ماوة ميَذووييةدا سةريان هةلداوة , وةك شؤرشى بةلشةفى لى رووسيا,سةرهةلدانى يةكيضتى سؤظيةت , دةركةوتنى هةردوو سيستةمى فاشى لة ئيتاليا و نازى لة ئةلمانيادا,لةطةل ئاماذةدان بة طرنطترين ئةو هؤكارانةى كةوا بوونة هؤى سةرهةلدانى ئةم رذيَم و ئايدؤلوذيانة كةبة طرنطترين دياردةى نيَوان هةردوو جةنطى جيهانى دادةنريَن. 
ضوارةم: خستنةرِووى بارودؤخى زلهيضزةكان لةماوةى نيَوان هةردووجةنطى جيهانيدا,لةطةل هةولدان بؤ ئاشنا كردنى قوتابيان بة طرنطترين ئةو هؤكارانةى جيهانيان دووضارى ئةو دووة جةنطة كرد, خستنةرِووى طرنطترين ثيَشهاتةكانى جةنط و رووداةكاريطةرةكان لةماوةى بةريَوةضوونى ثرسة سةربازيةكاندا,ئاشنا كردنيان لةبارةى طرنطترين ئةو دةرئةنجامة سياسى و ئابورى و كؤمةلايةتيانةى كةوا لةم دوو جةنطة كةوتنةوة.
ثيَنجةم: روونكرنةوةى رؤلى زلهيَزةكان لةهاتنةكايةى طرنطترين دةزطاودامةزراوة نيَودةولَةتيةكان ئةو ماوةيةوةك:(كؤمةلَةى طةلاَن)و(ريَكخراوةى نةتةوة يةكطرتووةكان). هةروةها خستنةرِووى مةسةلةى كاريطةرى سياسةتى زلهيَزةكان بؤ سةر هةر يةكيَك لةو دةزطايانة و تيَطةياندنى قوتابيان لة بارةى نهيَنيةكان و ئةو مةسةلانةى كةوا بوونة هؤى ئةو دةزطايانة بةض ئاراستةيةك برؤن.
                                 
                            
 دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
بارودؤخى ولاَتة زلَهيَزةكان بةر لة جةنطى يةكةمى جيهان: 1.بةريتانيا

هةفتةي دووةم
2.فةرةنسا
هةفتةي سيَيةم
3.رووسيا
هةفتةي ضوارةم
4.ئةلمانيا و ئيمثراتؤريةتى نةمسا و مةجةر
هةفتةي ثيَنجةم
5.ئيتاليا و يابان
هةفتةي شةشةم
6.ولاتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا
هةفتةي حةفتةم
جةنطى يةكةمى جيهان 1914-1918هؤكارة ناراستةوخؤكان
هةفتةي هةشتةم
هؤكارة ناراستةوخؤكانى جةنطى يةكةمى جيهان
هةفتةي نؤيةم
هؤكارى راستةوخؤى بةرثابوونى جةنطى يةكةمى جيهان
هةفتةي دةيةم
رووداوةكانى سالَى يةكةمى جةنطى جيهانى يةكةم1914 
هةفتةي يازدم
ثةرةسةندنةكانى جةنطى يةكةمى جيهان1914-1915 
هةفتةي دوازدةم
رووداوو ثةرةسةندنةكانى جةنط لة سالَى 1916دا
هةفتةي سيَزدةم
رووداوو ثةرةسةندنةكانى جةنط لة هةردووسالَى 1917-1918دا
هةفتةي ضواردةم
هةلَويَست وبةشداربوون و رؤلَى ولاَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لةجةنطى يةكةمى جيهان
هةفتةي ثازدةم
شؤرشى ئؤكتؤبةر لة روسيا  
هةفتةي شازدةم
تاقيكردنةوةى وةرزى
هةفتةي حةظدةم
كوردستان لة سالاَنى جةنطى يةكةمى جيهان و هةلَويَستى زلَهيَزةكان بةرامبةر بة مةسةلةى كورد .
هةفتةي هةذدةم
ئةنجامةكانى جةنطى يةكةمى جيهان
هةفتةي نؤزدةم
كؤنطرةى ئاشتى لة ثاريس 1919 و رؤلَى زلَهيَزة سةركةتووةكان لة كؤنطرةكةدا
هةفتةي بيستةم
بارودؤخى ئةلمانيا لة نيَوان هةردوو جةنطى يةكةم و دووةمى جيهان1918-1939
هةفتةي بيست ويةك
بارودؤخى ئيتاليا لة نيَوان هةردوو جةنطدا
هةفتةي بيست ودوو
بةريتانيا لة نيَوان هةردوو جةنطى جيهانيدا.
هةفتةي بيست وسىَ
فةرةنسا لة نيَوان هةردوو جةنطى جيهانيدا.
هةفتةي بيست وضوار
بارودؤخى يةكيَتى سؤظيةت لة نيَوان هةردوو جةنطدا.
هةفتةي بيست وثيَنج
بارودؤخى ولاَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة نيَوان هةردوو جةنطدا.
هةفتةي بيست وشةش
قةيرانى دارايى لة نيَوان هةردوو جةنطدا(1929-1933)
هةفتةي بيست وحةوت
هةلطيرسانى جةنطى دووةمى جيهان,هؤكار و طرنطترين رووداوى سياسى و جةنطى
هةفتةي بيست وهةشت
ئةنجامةكانى جةنطى دووةمى جيهان و دامةزراندنى(نةتةوة يةكطرتووةكان)
هةفتةي بيست ونؤ
جةنطى سارد
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوةى وةرزى
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2.عبدالعزيز سليمان نوار و عبدالمجيد نعنعى, ميَذووى هاوضةرخى ئةوروثا لة شؤرشى فةرةنسيةوة تا جةنطى دووةمى جيهان,و:خاليد هةركى, ضاثخانةى رؤذهةلاَت, هةوليَر, 2012.
3.د.عةونى عبدالرحمن سبعاوى , ميَذووى نوىَ و هاوضةرخى ئةمريكا,و: د.محةمةد عةبدولَلا كاكة سور, ضاثخانةى رؤذهةلاَت,هةوليَر,2013.
4.فريشتة نورائى, ميَذووى طؤرانكارى كؤمةلاَيةتى و سياسى لة ئةمريكا, دهوك,2007.
 5.د. فضل الله قورة يشى, ميَذووى ئةمريكا, و: عةلى حاجى زةلَمى, ضاثخانةى رؤذهةلاَت,هةوليَر,2011.
6.سامان حوسيَنى ئةحمةد, زلَهيَزةكان لة جةنطى يةكةمى جيهانيةوة تاكؤتايى جةنطى سارد(1914-1991), دةزطاى موكريانى, هةوليَر, 2012.
7.عبدالمجيد نعنعى , ميَذووى نويَى ويلايةتة يةكطرتووةكانى  ئةمريكا, و:مستةفا سةعيدعةلى.
 8.د. فاضل حسينى و د. كاظم هاشم , التاريخ الاوربى  الحديث (1815-1939), 1982.
9.عبدالتواب احمد, تاريخ اوربا المعاصر, دارالفكر,عمان,2009.
10.د. فاضل حسينى, التاريخ الاوربى  الحديث (1815-1939).
11.د. خليل على مراد و أخرون , دراسات فى التاريخ الاوربى الحديث و المعاصر












- نموونةي ثرسيار بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ :
1.هؤيةكانى كيَبرِكىَ لة نيَوان دةولةتة ثيشةسازيية ئيستعماريةكان ثيَش جةنطى يةكةمى جيهانى بةخالَ روونبكةرةوة.
2. مةبةستى دةولةتى عوسمانى لة ضوونة ثال ئةلمانيا لة جةنطى يةكةمى جيهانى ضى بوو؟
3.ولاتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا تاكو سالى 1917 نةضووة ناو  جةنطى يةكةمى جيهانى , هؤكارى ئةمة بة خال روونبكةوة؟
4 .بة كورتى بة سىَ خال دا بةراورد بكة لة نيَوان بارودؤخى ناوخؤيى فةرةنسا لة طةل روسيا بةر لة جةنط يةكةمى جيهان؟
5.ثيَناسةى ئةمانة بكة؟(ثلانى شلظين , شةرى سارى قاميش   ,  لينين  )
6.لة دواى تةواو بوونى جةنطى يةكةمى جيهانى بةريتانيا دذى شؤرشى شيَخ محمود وةستا هؤى ئةمة روونبكةوة؟ 
- 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.







