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 ثيَصةكى:

ثةخصاى بةشيَوةيةكى طصتى هة ًيَرووى هيَلؤهَيهةوةى ئةدةبى كوزديدا ًافى خؤى تةواو 

وةكو بابةتيَلى ضةزبةخؤ هة بةشى كوزدى كؤهيرةكانى بهيات ثيَهةدزاوة بؤية ئةًطايَ 

دةخويَهسيَت ،ئةم وانة نويَيةش بةًو زاضجيَسدزا ئوًيَدةوازم هةئاضتى ئةو ًتٌانةيةدامب 

  وبتوامن خصًةتيَم بةئةدةبى كوزدى و قوتابيانى خؤشةويطتى بةشةكةًاى بلةم . 

 

 ئاًاجنى طصتى:

قوتابياى فيَسبلسيَو كةهةزووى شًاى ثازاوى و  وتهة بؤيةهةبةزئةوةى ثةخصاى يونةزى ئاخا  

 دةزبسِيهى بةييَص باشرت بو وبتوانو يونةزى قطةكسدنياى زةوانرتو ضاالكرت بلةى .

 ئاًاجنى تايبةتى:

بؤئةوةى ضيرت ثةخصاى ًافى نةخوزيَت حةقى تةواوى ثيَبدزيَت  ضونلة ئةم يونةزة  -1

 كوزديدا.  بةشيَلى دانةبسِاوو بةييَصة هة ئةدةبى

ة ضةيسى دةقةكانى ثةخصاى  بلةى يةز هة دةقة بتوانو بةضاويَلى زةخهةييةو -2

 زؤًاى و ............. يتد . ضريؤن و شانؤناًةو كؤنةكاى و 

بتوانو ئةم يونةزة هةالى قوتابياى خؤشةويطت بلسيَت ضونلة ًهداهَى كوزد   -3

 ثىَ خؤشرتة هة ثةخصاى .تائيَطتاش شيعسى 

 

 

 



   

 /بةشى شًاى و ئةدةبى كوزدى. ثةخصاى /قؤناغى دووةم خصتةى بابةتةكاى:            

 بابةت                                   بةزواز

 ثيَهاضةو ضةًلى ثةخصاى ، شازاوةى ثةخصاى  حةفتةى يةكةم

 هةزووى ًيَروويةوة شيعس هةثيَصدا بةكازياتووة ياى ثةخصاى .

 .انى كوزدى ثةخص     حةفتةى دووةم

 ضةدةى نؤشدةو ثةخصانى كوزدى ) يؤيةكانى دواكةوتو و دواتس ثيَصلةوتهى (.

 تةواوكسدنى بابةتى ثيَصوو )ًيَرووى ثةخصانى كوزدى ( حةفتةى ضيَيةم

 ضةزئةجنام ،جيووةو ًةضحةفازةش.

 ) كيوش (جؤزةكانى ثةخصانى كوزدى هةزِووى شيَوةوة . حةفتةى ضوازةم

 جؤزةكانى ثةخصانى كوزدى هةزِووى ناوةزؤكةوة. حةفتةى ثيَهحةم

 تةواوكسدنى بابةتى ثيَصوو حةفتةى شةشةم

انى ثةخصانى كوزدى )وتاز ،ضريؤن و جؤزةكانى هةزووى شيَوةو يونةزةك  تةمحةفتةى حةف

 ناوةزؤكةوة.

 

 ى  تةواوكسدنى بابةتى ثيَصوو )زؤًاى و جؤزةكانى ،ناًة ،ذيانهاًة ،شانؤطةز حةفتةى يةشتةم

 

 بةزدةواًى بابةتى ثيَصوو حةفتةى نؤيةم



 قؤناغى يةكةًى ثةخصانى كوزدى و تايبةمتةندييةكانى  حةفتةى دةيةم

 تةواوكسدنى بابةتى ثيَصوو. حةفتةى ياشدةيةم

 

حةفتةى 

 دواشدةيةم

 قؤناغى دووةًى ثةخصانى كوزدى و تايبةمتةندييةكانى  

 

حةفتةى 

 ضياشدةيةم

 

 ثيَصوو تةواوكسدنى بابةتى 

 تاقيلسدنةوةى وةزشى  ةمضوازد حةفتةى

حةفتةى 

 ثاشدةيةم

 ثةخصاى هةزؤذناًةنووضى كوزديدا .

 شًانى زؤذناًةنووضى ،كوزدضتاى يةكةًني زؤذناًةى كوزدى .

 

حةفتةى 

 شاشدةيةم

 1913زؤذى كوزد 

 1914بانطى كوزد 

 

حةفتةى 

 حةظدةيةم

 1920ثيَصلةوتو 

حةفتةى 

 يةذدةيةم

 1922ضتاى بانطى كوزد

 1922زؤذى كوزدضتاى 



                                                                                                           1924ذيانةوة    حةفتةى نؤشدةيةم

 1926طؤظازى شازى كسًاجنى  حةفتةى بيطتةم

حةفتةى بيطت 

 ويةكةم

 تةواوكسدنى بابةتى ثيَصوو

حةفتةى بيطت و 

 دووةم

 ذياى و ذيهى ثريةًيَسد 

حةفتةى بيطت 

 وضيَيةم

 ضةند جؤزيَلى تسى ثةخصاى      

         طةشتهاًة ،ضةند منونةيةن 

حةفتةى بيطت 

 وضوازةم

          تاقيلسدنةوةى وةزشى .  

حةفتةى بيطت 

 وثيَهحةم

 ثيَداضوونةوة .

 

 

 شيَواشى وانةوتهةوة 

 وةزيَطاى شيلسدنة-1

 ثسضيازو وةالَم-2

:منونةى ثسضيازو وةالًَةكاى 

 



 

 بؤضى ثةخصاى كسا بةثسِؤذةى نويَى خويَهدى ؟  -1ث 

وةالَم / ضونلة وةن دةشانني تائيَطتا بايةخيَلى ئاواى ثيَهةدزابوو بؤية خساية بةزناًة 

خويَهدنى كؤهيرةوة يةتا ًاًؤضتاياى وقوتابياى شياتس ئاشهاى بابةتةكة بنب و 

 .ةنايةتى وضوودةكانى ئةم بابةتةياى بؤدةزبلةويَت زةض

 دةتوانني ضةزةتاى ثةخصانى كوزدى ديازى بلةيو ؟ -2ث

وةالَم / نةخيَس ناتوانني ئةم كازة بلةيو ضونلة هةبةز يةهوًةزجى ناهةبازى ذيانى 

تووشى نةياًةتى شؤز ياتووة بؤية ئةوةى ًيووةتى كوزد هةًيَروودا كة ضةزبةضت نةبووةو 

يصى بووة شؤزى فةوتاوة ،بةالم طسنط ئةوةية كةًيووةتى كوزد شؤز كؤنةو خاوةنى ية

 ًيروو كةهتوزو ئةدةبياتى  تايبةت بةخؤيةتى وهةكؤنيصةوة ثةخصانى يةبووة . 

    

 هيطتى ضةزضاوةكاى:      

 كوزدييةكاى: يةكةم: ضةزضاوة

ًادةكسدى ئاشاد ييدايةت دةهؤ،ديدازى زؤشهبريى وزؤذناًةطةزى كوزدى ،ئا -1

 ،ضاثدانةى ضسا ،يةوهيَس ،بةبىَ ضاهَى ضاث .

بةشى دووةم، ضاثدانةى شانلؤى ،ئةدةبى فؤهلوؤزى كوزدى  ، شلسية زةضوي -2

 .1984ضةالحةدديو ،يةوهري ،

 .1935شيَذ حوضيَهى قاشى ،ًةوهودناًة،ضاثى يةكةم ضاثدانةى جناح ،بةغدا، -3



ى ،ضاثدانةى ذيو،ضويٌَانى عبداجلبازحمٌد جةبازى ،ًيَرووى زؤذناًةطةزى كوزد -4

،1970. 

– للطباعةاهسشاق بيٌاز،ثةخصانى كوزدى ،ضاثدانةى )دازاحلسية عبد -5

 .1998بغداد(،

–عةالئةدديو ضةجادى ، دةقةكانى ئةدةبى كوزدى ،ضاثدانةى كؤزِى شانيازى كوزد  -6

 .1978بةغدا ،

زةتى عةالئةدديو ضةجادى ،ًيَرووى ثةخصانى كوزدى ،ضاثى يةكةم،ضاثدانةى وةشا -7

 .2000يةوهيَس ، –ثةزوةزدة 

فةزياد ثريبايَ ،ضةند باضيَم هةبازةى ًيَرووى زؤذناًةنووضى كوزدييةوة ،ضاثى  -8

 .2007يةكةم ،ضويٌَانى 

................. ،ًةال ًةمحودى بايةشيدى يةكةًني ضريؤكهووس و ثةخصانهوضيى  -9

 .2002كوزد ،ضاثى يةكةم ،ضاثدانةى وةشازةتى ثةزوةزدة ،يةوهيَس ،

                     ،ضاثى 1902-1898كٌاي فوئاد ،كوزدضتاى يةكةًني زؤذناًةى كوزدى ، -10

 .2006تازاى ،–ضاثدانةى بةدزخاى ضيَيةم ،

 ضةزضاوة عةزةبيةكاى:-دووةم    

االردٌ ، –توفيق ابو الرب ،فى ىثر العربى وفيوٌ اللتابة ،داراالمل لليشر والتوزيع  -11

 بدوٌ شية الطبع .

موافى ،مً قضايا الشعر واليثر فى اليقد العربى ،مؤشصة الثقافية اجلامعية عثناٌ -12

 .1975االشليدرية ،



واشاليبية،اعداد وترمجة  فى ىقداليثر،عصاو اخلطيب وتوفيق عسيس عبداهلل-13

 .1986بغداد ،–ٌ الثقافية العامة ،دارالشؤ

 

 .1976اليثراحلديث،وتطورة،دارالفلر العربى ، عنر الدشوقى ،اىشاء -14

 
كنال مظَر امحد ،كردشتاٌ فى شيوات احلرب العاملية االوىل ،ترمجة :حمند املال  -15

 .1977بغداد ،–عبداللريه ،مطبعة اجملنع العلنى اللردى 

 
(،مطبعة 1946-1833عثناٌ على ،دراشات فى احلركة اللردية املعاصرة ) -16

 .2003اربيل،-الثقافة

 
الطبعة الصابعة،دار الفلر عسالديً امساعيل ، االدب وفيوىة ،دراشة وىقد، -17

 .1978العربى ،

 
–عرى ،دراشة فيية،دارغريب للطباعة واليشر امل صالح رزق،ىثرابى عالء -18

 .2006القاٍرة ،

 


