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 صانياسي واوؤطتا:
 

 د.ثةخصاى طابري حةوةد     نــــــاوي واوؤطتا:
 ئةدةبى ياوضةسخ       ثظجؤسي وسدي واوؤطتا

      07504534890  ر.ووباين:
              pakhshan.hamad@soran.edu.iqن:ئيىيَ

 وارووي واوؤطتا: ياى وؤس
 

 بابةت:صانياسي بةش و 

 صوانى كوسدى   :ةشبنــــــاوي 
 فؤلكمؤس  :ناوي بابةت

 دووةم  :قؤناغ
 2  :رواسةي يةكة

 وارووي طةسؤك بةش: و وؤس
 

 صانياسي بةسثشس و جيَطشي دَلهيايي جؤسي بةش:

 :جيَطشنــــــاوي  ثةسويو عومساى  م.  :بةسثشسنــــــاوي 
 ر.ووباين: ر.ووباين:

 ن:ئيىيَ ن:ئيىيَ

 



                             
                                    

  ثيَهاطةي بابةت   
ئةم بابةتة ناطهاوةى نةتةوةى كوسدة وباس لة يةووو ثيَكًاتة واددى و وةعهةوييةكانى ئةم نةتةوة ية 

 طةيصتهى بة ئةوشِؤ.دةكات و دةبيَتة وايةى تيَطةيصنت لة سِابشدووى نةتةوةو ضؤنيةتى طةشةطةنذى و 
 

  طشنطي بابةت
 طشنطى ئةم بابةتة لةم خاالنةدا بةديذةكشيَو :

 ضةشهى ئاويَهةيةكة كؤوةَلطاى تيَذا بةديذةكشيَت ،واتة دةبيَتة ثشدى بةطتهةوةى ئيَظتا  بة سِابشدووةوة  _1
 بابةتةكانى طةسضاوةى ئةصوونيَكى دةوَلةوةنذى ئةم نةتةوةيةى. _2
يةوةجؤس و تؤكىةى، ئةوةش دةاللةتى تةنذسوطتى عةقَمى دةطتةجةوعى ئةم نةتةوةية ثيصاى بابةتةكانى  _3

 دةدات.
  

 
  ئاواجني بابةت

 طشنطرتيو ئاواجنةكانى ئةم بابةتة بشيتني لة :
 ئاشهابووى بة ريانى سِابشدووى نةتةوةو ناطيهى ناطهاوةكةى . _1
 ديَشيهةكاى.و ئةصوونى ضيَزوةسطشتو لة بابةتة يةوةجؤسةكاى  _2
 طودوةسطشتو لةم ئةصوونانة و كشدنياى بة وانةيةكى كاسيطةس لة ريانى ئيَظتادا._3
 طودوةسطشتو لة بةشيَكى دةقة فؤلكمؤسييةكاى وضؤنيةتى وةصسانذنياى لة نيَو دةقةكانى ئيَظتادا. _4

                            
 
 
 
 



 
        بابةتةكةخصتةي دابةشكشدني                      

 ضةمك و زاراوة_ؤر لئةدةبى فؤلك ةفتةي يةكةمي
 ىؤرلئةدةبى فؤلكبايةخةكانى  ةفتةي دووةمي
 ىؤرلئةدةبى فؤلك طيىا تايبةتيةكانى ةفتةي طيَيةمي
 ؤرلفؤلكجؤسةكانى  ةفتةي ضواسةمي
 ىؤرلئةدةبى فؤلكجوانهاطى  ةفتةي ثيَهجةمي
 ى بة جؤسةكانى تشى ئةدةبةوةؤرلئةدةبى فؤلكثةيوةنذى  ةفتةي شةشةمي
ى بة صانظتةكانى ؤرلئةدةبى فؤلكثةيوةنذى  ةفتةي حةفتةمي

 تش)كؤوةَلهاطى،دةسوونضانى...يتذ(
 ىؤرلئةدةبى فؤلكبابةتةكانى  ةفتةي يةشتةمي

 ئةفظانة و جؤسةكانى يةفتةي نؤيةم
 ثيَكًاتةى ئةفظانة يةفتةي دةيةم
 طهوسى ئةفظانةسِؤَلى ئةفظانة و  يةفتةي ياصدم

 ثةنذى ثيَصيهاى يةفتةي دواصدةم
 ئةسكةكانى ثةنذى ثيَصيهاى يةفتةي طيَضدةم

 جؤسةكانى ثةنذ يةفتةي ضواسدةم
 حيكايةت و ثيَكًاتةى حيكايةت يةفتةي ثاصدةم

 سِةطةصةكانى حيكايةتى كوسدى يةفتةي شاصدةم
 ئةجناوذانى تاقيكشدنةوة يةفتةي حةظذةم
 ناوةسِؤكى حيكايةتى كوسدى يةفتةي يةردةم
 داطتاى و ثيَكًاتةى داطتاى يةفتةي نؤصدةم
 جؤسةكانى داطتاى يةفتةي بيظتةم

 تاوتؤيَكشدنى داطتانةكانى )حتفةى وظفشية( يةفتةي بيظت ويةك
 داطتانى قةَلاى دوذم يةفتةي بيظت ودوو
 داطتانى شيَخ فةسخ وطتىَ يةفتةي بيظت وطىَ

 داطتانى صةوبين فشؤش يةفتةي بيظت وضواس



 طؤسانى فؤلكمؤسى  يةفتةي بيظت وثيَهج
 حةيشاى و الوك / ياوبةشى و جياواصى يةفتةي بيظت وشةش

 سِؤشهبريى نيَو بابةتةكانى فؤلكمؤس  يةفتةي بيظت وحةوت
 ضؤنيةتى ثاساطتهى ئةدةبى فؤلكمؤسى يةفتةي بيظت ويةشت

 ئةدةبى فؤلكمؤسيذا سِؤَلى صواى لة ثيَكًاتةى يةفتةي بيظت ونؤ
 ئةجناوذانى تاقيكشدنةوة يةفتةي طييةم

 
 

 طةسضاوةكاى                                          
، صانكؤى طميَىانى  2ضليَكؤَليهةوةى ئةدةبى فؤلكمؤسى كوسدى ، عيضةديو وظتةفا سِةطوه ،_1
،1979  
،صانكؤى طةالحةديو  1ب، فؤلكمؤسى  كوسدىئةدةبى حمةوةد ئةمحةد تةيا )كاوةساى ووكشى( ، _2
،1984  
باَلوكشاوةى كوسدى  و ،دةصطاى سِؤشهبريى  دةسطةيةك بؤ فؤلكمؤسى كوسدىخالذ حوطيَو ،_3

 .1985، ،بةغذا 
  

 .1984، ضاثخانةى صانكؤى طةالحةديو ،2،ض1،ب شةوانى طويَى ئاطشداىجةاله تةقىَ ،_5
، ضاثخانةى كؤسِى 1:ييَىو ووكشيانى ،ب، ثيَصةكى و طاغكشدنةوةى حتفةى مظفريةئؤطكاسواى ،_6

 .1975صانياسى كوسد ، بةغذا ،
 .1975، بةغذا،2ئوطكاسواى ،........،........................................،ب_7
 .2007،ضاثخانةى شظاى،طميَىانى ،4،ض ثةنذى ثيَصيهاىشيَخ حمةوةدى خاهَ ،_8

  تيَبيين 
ةكاى صياتش ثةيوةطت دةبيَت بة اليةنى ثشاكتيضة كشدى و ليَكذانةوةى بابةتة منوونةي ثشطياس  -

    فؤلكمؤسييةكاى و بةطتهةوةياى بة كؤوةَلطا و ريانى ئيَظتادا.
 ئةجنام دةدسيَت.(quiz)  تاقيكشدنةوةي لةناكاو -



 

 

 
 
 
 
 


