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 صاًٌاسٍ واوؤطتا:
 

 ػاخىاُ عبذاهلل ؿابش ٌــــــاوٍ واوؤطتا:
 .وًَزووّ ٌىّ وِاوضُسخ: ثظجؤسٍ وسدٍ واوؤطتا

 07604840570 ر.وىباين:
   :shakhawan2014@yahoo.comEmail :  نًٓىًَ
 وارووٍ واوؤطتا: ياُ وؤس

 
 صاًٌاسٍ بُؾ و بابُت:

 وًَزوو :ُؾبٌــــــاوٍ 
 .89-88وًَزووّ ُٓوسثا لُ طُدَّ  :ٌاوٍ بابُت

 .طًًَُ :قؤٌاغ
 دوو يُكُ :رواسٍَ يُكُ

 وارووٍ طُسؤك بُؾ: و وؤس
 

 صاًٌاسٍ بُسثشغ و جًَطشٍ دَلًٍايٌ جؤسٍ بُؾ:

 تُلعُتٌىسِاُ اوٍ: ٌـــــ وغذيذ ذاجٌ ُٓوني  :بُسثشغٌــــــاوٍ 
 0760 4948068 ر.وىباين: 07604644704 ر.وىباين:

   Nurhan- Talat@yahoo.comن:ًٓىًَ Maqhdid.amin@soran.edu.igن:ًٓىًَ
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     :بؤ طشيَتوثًَىيظتُ كىستُيُك بٍى                                   
        

ًُٓ واٌُيُّ وًَزووّ ُٓوسوثا ُِوَلذَدات قىتابًاُ ٓاػٍا بكات بُ قؤٌاغ و واوَيُكِ ثشِ لُ  :ثًٍَاطٍُ بابُت

طُدَّ ُِردَُِواُ كؤَلًىتُوَ كُ لُ (، بؤيُ لُو سِووداو و ثُسَطٌُذٌُ طًاطًًُ طشٌطاٌُّ 89و  88سِووداوّ طُدَّ )
َكاٌِ ػؤسِػِ فُسٌَِظٌ دَكشيَت ثًَؽ ػؤسِػِ فُسٌَِظِ سِووياٌذاوَ، بُو وُبُطتُ بُ ضشِو ثشِّ باغ لُ ِؤكاس

, بُ تًَشوتُطُىل لُ ػؤسػِ فُسٌَِظِ 89سٌَُِِذَكاٌِ دَخشيٍَُ بُس باغ و تاوتىيَكشدُ، تاكى ضاسَكِ كؤتايِ طُدَّ و
(دا 8886ِا باغ لُ دَسكُوتٍِ ٌاثمًؤُ و فشاواخنىاصيُكاٌِ تا سِووخاُ و ٌُواٌِ دَطُالتِ لُ طاَلِ )دواويَ، ُِسوَ

( كشاوَ، ثاػاُ ػُُ و كُوّ سَِوػِ ٌُِذَّ والتاٌِ ُٓوسثًىاُ 8886كشاوَ، دواتش باغ لُ كؤٌطشَّ ظًٌٍُاّ طاَلِ )
(، 8800-8886ووداوَكاٌِ ُٓو طُسدًَ بُتايبُت لُ طاالٌِ )كشدووَ، بُتايبُت ُٓو والتاٌُّ كُ سِؤَلًاُ ُِبىوَ لُ سِ

(ّ كًؼىَسَكُ 8848(  و )8800ثاػاُ طشٌطرتيَ ُٓو ػؤسِؾ و سِاثُسِيٍاٌُ خشاوٌُتُ بُسباغ كُ لُ طاالٌِ )
ووداوَكاٌِ سِووياٌذاوَ، ُِسوَِا باغ لُ كًَؼُّ سؤرُِالتِ و ثُسَطٌُذٌِ كًَؼُكُ و اليٌُُكاٌِ كًَؼُكُ كشاوَ، دواتش سِ

جٌُطِ قشً خشاوٌُتُ سِوو،لُ كؤتايِ واٌُكُدا جُخت لُطُس ٌُِذَّ سِووداوّ طشٌطِ كًؼىَسَكُ كشاوَ،ُٓواًٌؽ بشيتني 
 -8877(، لُطُهَ باطِ جٌُطِ عىمساٌِ سِوطِ طاَلِ )8878-8870( و )يُكًَتِ َُٓلىا8850ٌِلُ: )يُكًَتِ ًٓتاَلِ 

 ٌطشَّ بُسلني(، لُ كؤتايؼذا باغ لُ )ػؤسِػِ ثًؼُطاصّ( كشاوَ.( و ثُمياٌِ )طاُ طتًظاٌى(، )كؤ 8878

لُسِووّ واوَ وًَزوويًُكُدا دَسدَكُويَت، ضىٌكُ بُ  :بايُخِ بابُتُكاٌِ ًُٓ كؤسِطُ طشيٍطٌ بابُت:

تُواوكُسّ ُٓو بابُتاٌُّ وًَزووّ ُٓوسوثا دادٌَشيَت كُ قىتابًاُ لُ قؤٌاغُكاٌِ يُكًُ ودووًَ خىيٍَذووياٌُ.لُ قىٌاغِ 
 دَدا دَخىيٍََ.طًًَُوًؼذا قىتابًاُ وًَزووّ ُٓوسوثا وَك تُواوكاسّ طاالٌِ سِابشدوو لُ ُِسدوو طُدَّ ُِردَ و ٌؤص

 

لُ خىيٍَذٌِ بابُتُكاٌِ ًُٓ واٌُيُّ وًَزووّ ُٓوسوثاّ طُدَّ ُِردَ و ٌؤصدَدا ضٌُذ ٓاواجنًَك  ٓاواجنٌ بابُت:

 لُ خؤ دَطشُ و دَكشَّ لُ ضٌُذ خاَلًَك كؤياُ بكُيٍُوَ:

 صيادكشدٌِ ِؤػًاسّ وًَزوويِ تايبُت بُو قؤٌاغُّ وًَزووّ ُٓوسوثا لُالّ قىتابًاُ. -8

 كشدٌِ قىتابًاُ بُ ُِسدوو طُسدَوِ بىراٌُوَ و سِؤػٍطُسّ وًَزووّ ُٓوسوثا. ٓاػٍا -2

 ػشؤظُو ػًكشدٌُوَّ سِووداو و ثًَؼّاتُكاٌِ ُٓوقؤٌاغُّ وًَزووّ ُٓوسوثا. -0
 طُساطىوكشدُ بُ طشٌطرتيَ ُٓو طُسضاواٌُّ كُ تايبُتَ بُو واوَ وًَزوويُ و ِاٌذاٌِ قىتابًاُ بؤ خىيٍَذٌُوَياُ. -4

         
 بابُتُكُخؼتٍُ دابُػكشدٌٌ 



   

 ػًكشدٌُوَّ ٌاوَسِؤكِ طُسجًُ بابُتُكاٌِ كؤسِطُكُ بؤ قىتابًاُ. ُِفتٍُ يُكًُ

 88، كؤوُلطاّ ُٓوسثٌ لُ طُدَّ 88طًىا طؼتًُكاٌِ وًَزووّ ُٓوسوثا لُ طُدَّ  ُِفتٍُ دووًَ

 ُِفتٍُ طًًًَُ

 طشٌطرتيَ سووداوَكاٌِ ًُٓ قؤٌاغُّ وًَزووّ ُٓوسوثا.
 .8720-8780قؤٌاغِ يُكًُ: لُ ًٌَىاُ طاالٌِ
 .8702-8728قؤٌاغِ دووًَ:لُ ًٌَىاُ طاالٌِ 

 .جٌُطِ بؤ واوَّ ثؤلٌُذّ.8709-8700قؤٌاغِ طًًَُ:لُ ًٌَىاُ طاالٌِ 

 ُِفتٍُ ضىاسًَ

.جٌُطِ بؤواوَّ ٌُوظاوّ و 8748-8740قؤٌاغِ ضىاسًَ: لُ ًٌَىاُ طاالٌِ
 ُٓجناوُكاٌِ.

,جٌُطِ ذُوت طاَلُ ِؤكاس و 8750-8765ًٌَىاُ طاالٌِ قؤٌاغِ ثًٍحًُ:لُ 
 دَسُٓجناوُكاٌِ.

 .8795-8774ػًُ:جٌُطِ طُس بُخؤيِ ُٓوشيكِ قؤٌاغِ ػُ
 

 ُِفتٍُ ثًٍَحًُ

 سَوػِ طًاطِ لُ سووطًا .
 .8726-8582سووطًا لُ طُسدَوِ فُسواٌشَوايِ ثُتشؤطِ طُوسَ -8
 .8795-8752دووًَ سووطًا لُ طُسدَوِ فُسواٌشَوايِ كاتشيٍاّ  -2

 

 ُِفتٍُ ػُػًُ

 سَوػِ طًاطِ بشوطًا.
 ثُيذابىوٌِ بشوطًا.

 ثاػايُتِ صؤسداس لُ بشوطًا.-2
 8785 -8740بشوطًا لُ واوَّ دَطُالتِ فشدسيكِ دووًَ -0

 بُسثابىوٌِ ػؤسػِ فُسٌَظِ  )سَِوػِ طًاطِ وكؤوُاليُتِ  فُسٌَِظا لُ ثًَؽ ػؤسؾ( ُِفتٍُ ذُفتًُ

 ُِػتًُُِفتٍُ 
سَِوػِ ٓابىسّ وداسايِ لُثًَؽ ػؤسِؾ.سِؤَلِ بريوٌُذاُ و سِؤػٌُبرياٌِ فُسٌَِظِ لُ 

 ػؤسؾ
 سِووداوَكاٌِ ػؤسِػِ فُسٌَِظِ. دَطكُوتُكاٌِ ػؤسِؾ. ُِفتٍُ ٌؤيًُ

 ُِفتٍُ دَيًُ
كاسَكاٌِ  كؤٌطشَّ   ،َُِلىيَظتِ  والتاٌِ ُٓوسِوثِ لُ باسَّ ػؤسِػِ  فُسٌَِظِ  

 ًٌؼتًىاٌِ                                                       . واوَّ تريؤسو تؤقاٌذُ.

 ُِفتٍُ ياصدً
( بُدياس كُوتٍِ ٌاثمًؤُ ثؤٌاثاست و ًَِشػُكاٌِ الداسَا -ثًَك ًٍَِاٌِ ذكىوُتِ )كاسطًَشِّ

 بؤ طُس والتاٌِ  ُٓوسِوثِ  ووًظش..

 ًَُِفتٍُ دواصد
لُ ٌاثمًؤُ وثًَك ًٍَِاٌِ طًظتُوِ  كىٌظؤَلًُت.  ثُيىٌَذّ  ًٌَىاُ  فُسٌَِظا  وبُسيتاًٌا 

                            طُسدَوِ كؤٌظؤلًُت.ضاكظاصيُكاٌِ ٌاثمًؤُ.



 ُِفتٍُ طًَضدًَ
ِاوثُمياًٌُتِ بُسيتاٌِ لُدواّ  سِيَكُوتٍِ ُٓوًاُ. ثًَكًٍَّاٌِ   –ثُيىًٌَُكاٌِ فُسٌَِظِ 

 ُٓوسِوثِ طًًَُ و ضىاسًَ  درّ  ٌاثمًؤُ
 .طُواسؤّ كًؼىَسّ. ًَِشػِ ٌاثمًؤُ بؤ طُس سِووطًا. ُِفتٍُ ضىاسدًَ
 طُواسؤّ كًؼىَسّ. ًَِشػِ ٌاثمًؤُ بؤ طُس سِووطًا. ُِفتٍُ ثاصدًَ
 ُٓجناوذاٌِ تاقًكشدٌُوَّ واٌطِ يُكًُ. ُِفتٍُ ػاصدًَ
 ظًٌٍُاكؤٌطشَّ  ُِفتٍُ ذُظذًَ
 (8826-8888طًاطُتِ ِاوثُمياًٌُتِ و كؤٌطشَ ًٌَىدَوَلُتًُكاُ ) ُِفتٍُ ُِردًَ
 سَِوػِ طًاطِ  ٌُِذَّ والتِ ُٓوسوثِ لُ طُدَّ ٌؤصدَ. ُِفتٍُ ٌؤصدًَ
 ( والتاٌِ ُٓوسِوث8800ِػؤسِػُكاٌِ طاَلِ  ) ُِفتٍُ بًظتًُ

 والتاٌِ ُٓوسوثِ.( 8848ػؤسِػُكاٌِ طاالٌِ ) ُِفتٍُ بًظت ويُك
 كًَؼُّ سِؤرُِالتِ و قؤٌاغُكاٌِ.طُسَُِلذاٌِ   ُِفتٍُ بًظت ودوو
 (8865-8860جٌُطِ قشً ) ُِفتٍُ بًظت وطَِ
 (8850يُكًَتِ ًٓتاىل ) ُِفتٍُ بًظت وضىاس
 (8878-8870يُكًَتِ َُٓلىاٌِ ) ُِفتٍُ بًظت وثًٍَخ

 (8878-8877) جٌُطِ عىمساٌِ سِووطِ طاَلِ ُِفتٍُ بًظت وػُؾ
 (8878-8877جٌُطِ عىمساٌِ سِووطِ طاَلِ ) ُِفتٍُ بًظت وذُوت
 ػؤسِػِ ثًؼُطاصّ. ُِفتٍُ بًظت وُِػت

 ُٓجناوذاٌِ تاقًكشدٌُوَّ واٌطِ دووًَ. ُِفتٍُ بًظت وٌؤ
 دووباسَ ثًَذاضىوٌُوَ  بُ طُسجًُ بابُتُكاٌِ كؤسِطُكُ       ُِفتٍُ طًًًُ

  

 
 
 
 
 
 
 

 طُسضاوَكاُ:



 

 يُكًُ: بُصواٌِ كىسدّ

 – 8600د. حمُوُد حمُوُد ؿاحل، وًَزووّ ُٓوسوثا لُطُسدَوِ سِيًٍَظاٌظُوَ تاوَكى ػؤسِػِ فُسٌَظا  -8
، ضاثِ يُكًُ، وَسطًَشِاٌِ: وظتُفا طُعًذ عُىل، باَلوكشاوَّ خاٌُّ ضاثِ ضىاسضشا، طمًَىاٌِ، 8789
2082. 

، وَسطًَشِاٌِ: وظتُفا طُعًذ 8909 – 8886ٌىيٌَ ُٓوسوثا د. فاصه ذظني و د. كاصً ِاػي ٌعىُ، وًَزووّ  -2
 .2082عُىل، ضاثِ دووًَ، ضاثخاٌُّ ضىاسضشا، طمًَىاٌِ، 

د. عبذالعضيض طمًىاُ ٌىاس و د. عبذاجملًذ ٌُعٍُعِ، وًَزووّ ِاوضُسخِ ُٓوسوثا لُ ػؤسِػِ فُسٌَِظًُوَ تا  -0
 .2082ًًًَُ، ضاثخاٌُّ سِؤرُِاَلت، ُِولًَش، جٌُطِ دووَوِ جًّاٌِ، وَسطًَشِاٌِ: خالذ ُِسكِ، ضاثِ ط

 ُِوساواُ وسيا قاٌع: ػؤسِػِ فُسٌَِظِ ِؤيُكاٌِ بُسثابىوٌِ و دَطكُوتُكاٌِ. -4

، وَسطًَشِاٌِ: ُِوساواُ 8789كؤوَُلًَك ٌىوطُس، طُدَكاٌِ ٌاوَسِاطت دادطاكاٌِ ثؼكٍني ػؤسِػِ فُسٌَِظِ  -6
 .2009وسيا قاٌع، ضاثِ يُكًُ، ضاثخاٌُّ كاسؤ، 

 وين وٓاسين دوساٌت: وًَزووّ ػؤسِػِ فُسٌَِظا، وَسطًَشِاٌِ: دالوَس عبذالمُ. -5

د. كُواه وُصُِس، سِيًٍَظاٌع، وَسطًَشِاٌِ: فىٓاد وُجًذ وًظشّ، ضاثِ طًًًَُ، دَصطاّ ضاث و ثُخؼِ  -7
 .2005ذُوذّ، طمًَىاٌِ، 

 طاواُ ذىطًََ ُٓمحُد، سٌَُِِذَكاٌٌ سِيفؤسٌٌ ٓايًين لُ ُٓوسوثا. -8

 ٓاً داُ، طُسدَوٌ سؤػٍطُسٍ، وَسطًَشِاٌِ:حمُممُد ولٌ و جًّاٌطري غُفاسٍ.جاُ  -9

 طاسا فمؤوَسص، سيفؤسً، وَسطًَشِاٌِ:ُٓبىبُكش خؤػٍاو. -80

 طًذٌٌ داسك، وًَزووٍ سِيٍَظاٌع، وَسطًَشِاٌِ: ُٓبىبُكش خؤػٍاو. -88

 ، وَسطًَشِاٌِ: 8906 – 8788ه.اه. فًؼُس: وًَزووّ ٌىيَِ ُٓوسوثا  -82

 

 

 

  

  

 دووًَ:  بُصواٌِ عُسَبِ



زينب عصمت راشدة، المختصر فى تاريخ أوربا الحديث من مطمع القرن السادس عشر الى  .1
 نهاية القرن الثامن عشر.

عبدالحميد بطريق و عبدالعزيز سميمان النوار، التاريخ االوربى الحديث من عصر النهضة الى  .2
 مؤتمر فينا.

محمد جمال الدين، التاريخ االوربى الحديث من  د. عبدالعزيز سميمان النوار و د. محمود .3
 .1999عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى، دارالفكر العربى، نصر، مصر، 
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 ثزسيارة منوونةيةكان



( بُطُسدَوِ ػكؤوٌُذّ بُسيتاًٌا 8908-8807طُسدَوِ دَطُالتِ ػارٌُ فكتؤسيا )ا -8ث
 دادٌَشيَت.لًُ باسيُوَ طفتىطؤ بكُ.

ػارٌُ فكتؤسيا كُ ٓافُستًكِ الو بىو دَطُالتِ وَسطشت،كُ كضِ بشاّ  8807لُدواّ وشدٌِ ولًُوِ ضىاسًَ لُ 
وايُوَ،واوَ ذىكىشِاًٌؼِ بُ طُسدَوِ ػكؤوٌُذّ بُسيتاًٌا دادٌَشَّ 8908كشدوو بىو،دَطُاَلتًؼِ تاوَكى ثادػاّ كؤض 

ضىٌكُ بُسيتاًٌا طُيؼتُ ُٓو ثُسِّ ثًَؼكُوتَ و طُػُكشدُ لُ ُِوىو بىاسَكاٌذا،ُٓوُؾ بُ ِؤّ بىراٌُوَ وثًَؼكُوتٍِ 
طُسباسّ  جىالٌُوَو ثًَؼكُوتٍِ بىاسّ كُستُكاٌِ ثًؼُطاصّ و باصسطاٌِ و كؼتىكاَلِ بىو،ُٓوُو 

 ٓاوَداٌكشدٌُوَ،وِىٌُسو ُٓدَب و ػًعش.

ِؤكاسّ ُٓو ثًَؼكُوتَ وػكؤوٌُذيُؾ بُثمُّ يُكًُ دَطُسِيَتُوَ بؤجًَطريبىوٌِ سَِوػِ طًاطِ لُو والتُ،ُٓوَبىو 
ًَطىواُ ًُٓ ٓاساً بىوٌُؾ باسوؤخُ طًاطًُكُّ لُُِوىو والتاٌِ تشّ ُٓوسِوثِ ٓاساً تشبىو،ب 89لُواوَّ طُدَّ

دَسُٓجناوِ ُٓو ْٓاػتًُ بىو كُ لُ دواّ ػُسَِكاٌِ ٌاثمًؤُ لُ ُٓوسِوثا ِاتُ كايُوَ،ُٓوُو طُسباسّ ٌُبىوٌِ كًَؼُلُ 
وكًؼىَسَ لُدواّ كؤٌطشَّ فًٌٍُا.جطُ لُو ِؤكاساٌُؾ لًُ واوَيُدا ًِض واَلتًَكِ ُٓوسِثِ بًَُِض ٌُبىوَ كُ ومىالٌَِ 

 تاًٌا بكات،بؤيُؾ ٓاسِاطتُّ ُٓو والتُ سِوَو طُػُو ثًَؼكُوتَ بىوَ لُ ُِوىو بىاسَكاُ.لُطُهَ بُسي

وَك لُٓاوارَّ طُسضاوَكاُ بُدياس دَكُويَت كُ بُسيتاًٌا لُو واوَ دسيَزَ جؤسيَك لُكٌُاسطريّ طًاطًذاثًادَ 
كاسوباسّ والتاٌِ ُٓوسِوثِ،لُبُس ُٓوَّ كشدووَ،ُٓوَبىو لُبىاسّ طًاطُتِ دَسَكِ ُِوَلِ دابىو كُ دَطت ٌُخاتُ ٌاو 

بُسرَوٌَذّ ُٓو والتُ لُ دَسَوَّ طٍىوسّ ُٓو كًظؼىَسَ بىوَ،بؤيُؾ بايُخِ طُوسَّ دابىو بُو داطريطُ صؤسَّ 
كُلُطُسدَوِ ُٓو ػارٌُ لُدَسَوَّ كًؼىسَكُ ُِيبىو  ُٓواًٌؽ بشيتِ بىوُ لُ داطريطُكاٌِ لُ)ًٍِذ و كٌُُدا و 

التاٌِ ُٓفشيقًاّ ٌاوَسِاطت)طىداُ، وًظش، ًٌحرييا،طاذن عاد( وٌُِذَّ لُوالتاٌِ سِؤرٓاواّ ُٓفشيقًا،لُطُهَ ٓىطتىسِالًا و
ٌُِذَّ لُوالتاٌِ ُٓوشيكاّباػىس.لُبُسُٓوَػُ طشٌطِ داُ بُجىالٌُوَّ ًٓظتعىاسّ سِؤَلِ صؤسّ ُِبىو لُبىراٌُوَّ باسّ 

و ػارٌُ بُسيتاٌا ُِوَلِ دَدا خؤ لُػُسِ بُ دووسبطشيَت،بُالً لُ طُهَ ُٓوَػذا لُ ٓابىسّ بُسيتاًٌا،وَلُ واوَّ دَطُالتِ ُٓ
(ّ ًٌَىاُ دَوَلُتِ عىمساٌِ وسِوطًا،ُِوسوَِا 8865-8860ٌُِذَّ ػُسِّ البُال تًَىَطاَل،لُ واٌُؾ ػُسِّ قشً)

باػىسّ ُٓفشيقًا سِوويذا،كُتًَذ (كُلُ داطريطُّ)الكاب(ّ بُسيتاًٌا ل8902ُ-8889بُرداسّ كشد لُ ػُسِؾ)البىيش( لُ
 صٌىجُكاُ ػؤسِػًَكًاُ دربُدَطُالتِ بُسيتاًٌُكاُ بُسثاياٌكشد،ػُسَِكُؾ لُ بُسرَوٌَذّ بُسيتاًٌُكاُ بُ كؤتاِات.

 

 

 لُ والتاٌِ ُٓوسِوثا بُ خاهَ بٍىوطُ: 8848طشٌطرتيَ  دَسُٓجناوِ ػؤسِػُكاٌِ طاَلِ  -2ث

 .8848دووباسَثًادَكشدٌُوَّ طًظتُوِ كؤواسّ لُفُسٌَِظا،وثًَك ًٍَِاٌِ كؤواسّ دووَوِ فُسٌَِظِ لُ طاَلِ -8



كؤتايِ ًٍَِاٌِ دَطُاَلت و طُسدَوِ داثَمؤطًٍَُسو صؤسداساٌُّ وتٍشيخ بُ طُسٌُوظا وُِوىوُٓو والتاٌُػِ -2
 كُدَطتِ بُ طُسداطشتبىوُ.

ؤسػًاُ تًَذا ُٓجناوذسا  جؤسيَك لُ ضاكظاصّ جًَبُ جًَكشاُ،لُواٌُؾ ضاكظاصّ لُ بُػًَكِ ُٓو والتاٌُّ كُ ػ-0
 دَطتىوسّ.

ُٓوُؾ بُ جؤسيَك لُ جؤسَكاُ  8870َُٓلىاٌِ ويُكًَتِ ًٓتاَلِ لُ 8850وَديًٍَّاٌِ يُكًَتِ  ًٓتاَلِ لُطاَلِ  -4
،كُبُثًَِ بشِياسَكاٌِ كؤٌطشَّ فًٌٍُا ٌُوظا 8848دَسُٓجناوًَكِ ٌاسِاطتُوخؤّ سِووخاٌِ دَطُالتُكُّ وتٍشيخ بىولُطاَلِ 

دَطتِ بُطُسياٌذا طشتبىو،ُٓطُسضِ دَطُالتِ ٌُوظا بُطُس بُػًَك لُ خاكُكاٌِ ُِسدوو واَلت  تا كاتِ يُكًَتِ ُِسدوو 
 واَلت ُِس وايُوَ.     

ايُتِ،كُ خاٌُداٌُكاُ يُكًَكِ تشلُُٓجناوُكاٌِ ُٓو ػؤسِػاٌُ بشيتِ بىوُ لُ سَِتكشدٌُوَّ وافِ دَسَبُط-6
 ُِياٌبىو،لُطُهَ سِصطاسبىوٌِ كؤيمُ طجِ ثًَظتُكاُ لُريَشدَطتِ طُوسَكاًٌاُ.

 

يُكًَك لُضاكظاصيُكاٌِ ٌاثمًؤُ ثؤٌاباست بشيتِ بىو لُ ٓاطايِ كشدٌُوَّ ثُيىٌَذيُكاٌِ ًٌَىاُ  -0ث
 كًٌُظُّ ثاثُوّ وطُىل فُسٌَِظِ.لًُ باسيُوَ بٍىوطُ. 

ِ ثُيىٌَذيُكاٌِ لُطُهَ كًٌُظُ  ٌاثمًؤُ ُِوَلًذا  كىَتايِ بُو ٌاكىَكًاٌُ بًًٍََّت كُلًٌَُىاُ بُوُبُطتِ ضاككشدٌ
ػؤسِػطًَشِاٌِ فُسٌَِظا وكًٌُظُّ كاطىَلًكِ لُٓاسادابىو.ِىَكاسّ ُٓوٌاكؤكًُؾ بؤبشِياسيَكِ ػىَسِػطًَشِاُ  دَطُسِايُوَ 

اهَ ووىَلكِ كًٌُظُ.ٓاواجنِ ٌاثمًؤُ لًُ ٌُِطاوَّ كىَتايِ (دَسياُ كشدبىو بُدَطت بُطُسداطشتٍِ و8790كُلُطاَلِ)
ثًًٍََّاٌِ درايُتِ كًٌُظُ بىو بىَػىَسِؾ وطًَشِاٌُوَّ ثُيىٌَذيُكاٌِ ُِسدوو البىو بؤ باسّ ٓاطايِ خؤّ.ُِسوَِا دَيضاٌِ 

اُ كاطىَلًك وُصُِب بىوُ،دَلظىَصياُ والتُريَشدَطتُكاٌِ فُسٌَِظا وَك )بُجلًكا،خاكُكاٌِ َُٓلىاًٌا،ًٓتاَلًا( داًٌؼتىاٌُكاًٌ
 دَكشدَ  بىَ كًٌُظُّ كاطىَلًكِ ُِبىو بىَيُ ُِس سِيَككُوتًٍَك لًٌَُىاُ ٌاثمًىَُ و كًٌُظُّ كاطؤلًكِ كاسّ

طُس ضُطجاٌذُ و صيادكشدٌِ ُِروىوُ ودَطُالتِ فُسٌَِظا لُو والتاٌُدا.ثاؾ داٌىوطتاُ و طفتىطىَ لُطُهَ ثاثا 
ثُمياٌِ)كىٌكشدات(لًٌَُىاُ ُِسدووال وؤسكشا.كُتًَذا ٌاثمًؤُ داٌِ ٌابىو بُ كًٌُظُّ   8808تُوىوصّبًؤطِ طًًَُ، لُ

كاطؤلًكِ،وَداٌِ ٌابىو بُوَّ ٓايٍِ صؤسيٍُّ فُسٌَِظًُكاًٌؼُ.ُِسوَِابىاسّ دابىو بُ ثًاوأٌّايٍِ  بؤثًادَكشدٌِ دسوػي 
 طىَلًكِ داٌابىو بُياطاّ دَطتبُطُس داطشتٍِ واَلى وىَلكِ كًٌُظُ.و وطشوتُ ٓايًٍُكاُ بُٓاصادّ.لُبُساوبُسداكًٌُظُّ كا

 

 تًَبًٍِ:



قىتابِ لُ واوَّ خىيٍذٌِ ًُٓ طاَلًذا دوو تاقِ كشدٌُوَ ُٓجناً دَدات،  تاقًكشدٌُوٍَ واٌطِ يُكُوًاُ لُطُس  
( منشَ دَبًَت ، 0ٌظتِ لُ طُس )( منشَكُّ تش لُطُس  باطًَكِ صا6(  منشَ دَبًَت )20( منشَ و واٌطٌ دووَوًاُ لُ )86)

( منشَػًاُ بؤ 50( منشَكُّ واوَ  لُ طُس ُٓجناوذاٌِ طًىٍاسو بُ رداسّ سؤراٌُّ ٌاو ِؤىل  خىيٍَذُ دَبًَت. )2و)
 تاقًكشدٌُوَّ كؤتايِ طاهَ دَبًَت.

 بُ ًِض ػًَىَيُك تاقًكشدٌُوَ دوا ٌاخشيَت. 

  



 

                            


