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نــــــاوي مامؤستا: شاخوان عبدالله صابر
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ذمارةي يةكة: دوو يةكة

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:  مغديد حاجي ئةمين
نـــــاوي: نورهان تةلعةت

ذ.موبايل: 07504544704
ذ.موبايل: 4948358 0750

ئيميَل:Maqhdid.amin@soran.edu.ig
ئيميَل:Nurhan- Talat@yahoo.com  



                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
       
ثيَناسةي بابةت: ئةم وانةيةى ميَذووى ئةوروثا هةولَدةدات قوتابيان ئاشنا بكات بة قؤناغ و ماوةيةكى ثرِ لة رِووداوى سةدةى (18 و 19)، بؤية لةو رِووداو و ثةرةسةندنة سياسيية طرنطانةى سةدةى هةذدةهةمان كؤلَيوتةوة كة لة ثيَش شؤرِشى فةرِةنسى رِوويانداوة، بةو مةبةستة بة ضرِو ثرِى باس لة هؤكارةكانى شؤرِشى فةرِةنسي دةكريَت ورِةهةندةكانى دةخريَنة بةر باس و تاوتويَكردن، تاكو ضارةكى كؤتايى سةدةى 19, بة تيَروتةسةلى لة شؤرشى فةرِةنسى دواوين، هةروةها باس لة دةركةوتنى ناثليؤن و فراوانخوازيةكانى تا رِووخان و نةمانى دةسةلاَتى لة سالَى (1815)دا كراوة، دواتر باس لة كؤنطرةى ظيةنناى سالَى (1815) كراوة، ثاشان شةن و كةوى رِةوشى هةندىَ ولاَتانى ئةورثيمان كردووة، بةتايبةت ئةو ولاَتانةى كة رِؤلَيان هةبووة لة رِووداوةكانى ئةو سةردةم بةتايبةت لة سالاَنى (1815-1830)، ثاشان طرنطترين ئةو شؤرِش و رِاثةرِينانة خراونةتة بةرباس كة لة سالاَنى (1830)  و (1848)ى كيشوةرةكة رِوويانداوة، هةروةها باس لة كيَشةى رؤذهةلاَتى و ثةرةسةندنى كيَشةكة و لايةنةكانى كيَشةكة كراوة، دواتر رِووداوةكانى جةنطى قرم خراونةتة رِوو،لة كؤتايى وانةكةدا جةخت لةسةر هةندىَ رِووداوى طرنطى كيشوةرةكة كراوة،ئةوانيش بريتين لة: (يةكيَتى ئيتالَى 1860) و (يةكيَتى ئةلَمانى1870-1871)، لةطةلَ باسى جةنطى عوسمانى رِوسى سالَى (1877- 1878 ) و ثةيمانى (سان ستيظانو)، (كؤنطرةى بةرلين)، لة كؤتايشدا باس لة (شؤرِشى ثيشةسازى) كراوة.
طرينطي بابةت: بايةخى بابةتةكانى ئةم كؤرِسة: لةرِووى ماوة ميَذووييةكةدا دةردةكةويَت، ضونكة بة تةواوكةرى ئةو بابةتانةى ميَذووى ئةوروثا دادةنريَت كة قوتابيان لة قؤناغةكانى يةكةم ودووةم خويَندوويانة.لة قوناغى سيَيةميشدا قوتابيان ميَذووى ئةوروثا وةك تةواوكارى سالاَنى رِابردوو لة هةردوو سةدةى هةذدة و نؤزدةدا دةخويَنن.

ئامانجي بابةت: لة خويَندنى بابةتةكانى ئةم وانةيةى ميَذووى ئةوروثاى سةدةى هةذدة و نؤزدةدا ضةند ئامانجيَك لة خؤ دةطرن و دةكرىَ لة ضةند خالَيَك كؤيان بكةينةوة:
زيادكردنى هؤشيارى ميَذوويى تايبةت بةو قؤناغةى ميَذووى ئةوروثا لةلاى قوتابيان.
	ئاشنا كردنى قوتابيان بة هةردوو سةردةمى بوذانةوة و رِؤشنطةرى ميَذووى ئةوروثا.
	شرؤظةو شيكردنةوةى رِووداو و ثيَشهاتةكانى ئةوقؤناغةى ميَذووى ئةوروثا.
	سةراسووكردن بة طرنطترين ئةو سةرضاوانةى كة تايبةتن بةو ماوة ميَذووية و هاندانى قوتابيان بؤ خويَندنةوةيان.
        
دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
  
هةفتةي يةكةم
شيكردنةوةى ناوةرِؤكى سةرجةم بابةتةكانى كؤرِسةكة بؤ قوتابيان.
هةفتةي دووةم
سيما طشتيةكانى ميَذووى ئةوروثا لة سةدةى 18، كؤمةلطاى ئةورثي لة سةدةى 18
هةفتةي سيَيةم
طرنطترين رووداوةكانى ئةم قؤناغةى ميَذووى ئةوروثا.
قؤناغى يةكةم: لة نيَوان سالانى1713-1720.
قؤناغى دووةم:لة نيَوان سالانى 1721-1732.
قؤناغى سيَةم:لة نيَوان سالانى 1733-1739.جةنطى بؤ ماوةى ثؤلةندى.
هةفتةي ضوارةم
قؤناغى ضوارةم: لة نيَوان سالانى1740-1748.جةنطى بؤماوةى نةمساوى و ئةنجامةكانى.
قؤناغى ثينجةم:لة نيَوان سالانى 1756-1763,جةنطى حةوت سالَة هؤكار و دةرئةنجامةكانى.
قؤناغى شةشةم:جةنطى سةر بةخؤيى ئةمريكى 1774-1796.

هةفتةي ثيَنجةم
رةوشى سياسى لة رووسيا .
1-رووسيا لة سةردةمى فةرمانرةوايى ثةترؤسى طةورة 1682-1725.
2- رووسيا لة سةردةمى فةرمانرةوايى كاتريناى دووةم 1762-1796.

هةفتةي شةشةم
رةوشى سياسى بروسيا.
ثةيدابوونى بروسيا.
2-ثاشايةتى زؤردار لة بروسيا.
3-بروسيا لة ماوةى دةسةلاتى فردريكى دووةم 1740- 1786
هةفتةي حةفتةم
بةرثابوونى شؤرشى فةرةنسى  (رِةوشى سياسى وكؤمةلاَيةتى  فةرِةنسا لة ثيَش شؤرش)
هةفتةي هةشتةم
رِةوشى ئابورى ودارايى لةثيَش شؤرِش.رِؤلَى بيرمةندان و رِؤشةنبيرانى فةرِةنسى لة شؤرش
هةفتةي نؤيةم
رِووداوةكانى شؤرِشى فةرِةنسى. دةسكةوتةكانى شؤرِش.
هةفتةي دةيةم
  هةلَويَستى  ولاَتانى ئةورِوثى لة بارةى شؤرِشى  فةرِةنسى، كارةكانى  كؤنطرةى  نيشتيمانى                                                       . ماوةى تيرؤرو تؤقاندن.
هةفتةي يازدم
ثيَك هيَنانى حكومةتى (كارطيَرِى- الادارة) بةديار كةوتنى ناثليؤن ثؤناثارت و هيَرشةكانى بؤ سةر ولاَتانى  ئةورِوثى  وميسر..
هةفتةي دوازدةم
ناثليؤن وثيَك هيَنانى سيستةمى  كونسؤلَيةت.  ثةيوةندى  نيَوان  فةرِةنسا  وبةريتانيا لة سةردةمى كؤنسؤليةت.ضاكسازيةكانى ناثليؤن.                           
هةفتةي سيَزدةم
ثةيوةنيةكانى فةرِةنسى –  بةريتانى لةدواى  رِيَكةوتنى ئةميان. ثيَكهيَنانى هاوثةيمانيةتى ئةورِوثى سيَةم و ضوارةم  دذى  ناثليؤن
هةفتةي ضواردةم
طةمارؤى كيشوةرى. هيَرشى ناثليؤن بؤ سةر رِووسيا..
هةفتةي ثازدةم
طةمارؤى كيشوةرى. هيَرشى ناثليؤن بؤ سةر رِووسيا.
هةفتةي شازدةم
ئةنجامدانى تاقيكردنةوةى مانطى يةكةم.
هةفتةي حةظدةم
كؤنطرةى ظيةننا
هةفتةي هةذدةم
سياسةتى هاوثةيمانيةتى و كؤنطرة نيَودةولَةتيةكان (1818-1825)
هةفتةي نؤزدةم
رِةوشى سياسى  هةندىَ ولاَتى ئةوروثى لة سةدةى نؤزدة.
هةفتةي بيستةم
شؤرِشةكانى سالَى  (1830) ولاَتانى ئةورِوثى
هةفتةي بيست ويةك
شؤرِشةكانى سالاَنى (1848) ولاَتانى ئةوروثى.
هةفتةي بيست ودوو
 سةرهةلَدانى كيَشةى رِؤذهةلاَتى و قؤناغةكانى.
هةفتةي بيست وسىَ
جةنطى قرم (1853-1856)
هةفتةي بيست وضوار
يةكيَتى ئيتالى (1860)
هةفتةي بيست وثيَنج
يةكيَتى ئةلَمانى (1870-1871)
هةفتةي بيست وشةش
جةنطى عوسمانى رِووسى سالَى (1877-1878)
هةفتةي بيست وحةوت
جةنطى عوسمانى رِووسى سالَى (1877-1878)
هةفتةي بيست وهةشت
شؤرِشى ثيشةسازى.
هةفتةي بيست ونؤ
ئةنجامدانى تاقيكردنةوةى مانطى دووةم.
هةفتةي سييةم
      دووبارة ثيَداضوونةوة  بة سةرجةم بابةتةكانى كؤرِسةكة









سةرضاوةكان:

يةكةم: بةزمانى كوردى
	د. محةمةد محةمةد صالح، ميَذووى ئةوروثا لةسةردةمى رِيَنيسانسةوة تاوةكو شؤرِشى فةرةنسا 1500 – 1789، ضاثى يةكةم، وةرطيَرِانى: مستةفا سةعيد عةلى، بلاَوكراوةى خانةى ضاثى ضوارضرا، سليَمانى، 2012.
	د. فازل حسين و د. كازم هاشم نعمة، ميَذووى نويَي ئةوروثا 1815 – 1939، وةرطيَرِانى: مستةفا سةعيد عةلى، ضاثى دووةم، ضاثخانةى ضوارضرا، سليَمانى، 2012.
	د. عبدالعزيز سليمان نوار و د. عبدالمجيد نةعنةعى، ميَذووى هاوضةرخى ئةوروثا لة شؤرِشى فةرِةنسيةوة تا جةنطى دووةمى جيهانى، وةرطيَرِانى: خالد هةركى، ضاثى سيَيةم، ضاثخانةى رِؤذهةلاَت، هةوليَر، 2012.
	هةورامان وريا قانع: شؤرِشى فةرِةنسى هؤيةكانى بةرثابوونى و دةسكةوتةكانى.
	كؤمةلَيَك نووسةر، سةدةكانى ناوةرِاست دادطاكانى ثشكنين شؤرِشى فةرِةنسى 1789، وةرطيَرِانى: هةورامان وريا قانع، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى كارؤ، 2009.
	ويل وئاريل دورانت: ميَذووى شؤرِشى فةرِةنسا، وةرطيَرِانى: دلاوةر عبداللة.
	د. كةمال مةزهةر، رِيَنيسانس، وةرطيَرِانى: فوئاد مةجيد ميسرى، ضاثى سيَيةم، دةزطاى ضاث و ثةخشى حةمدى، سليَمانى، 2006.
	سامان حوسيَن ئةحمةد، رِةهةندةكاني رِيفؤرني ئاييني لة ئةوروثا.
	جان ئام دان، سةردةمي رؤشنطةري، وةرطيَرِانى:محةممةد ولي و جيهانطير غةفاري.
	سارا فلؤوةرز، ريفؤرم، وةرطيَرِانى:ئةبوبةكر خؤشناو.
	سيدني دارك، ميَذووي رِيَنسانس، وةرطيَرِانى: ئةبوبةكر خؤشناو.
	ه.ال. فيشةر: ميَذووى نويَى ئةوروثا 1781 – 1905، وةرطيَرِانى: 




	
	
دووةم:  بةزمانى عةرةبى
زينب عصمت راشدة، المختصر فى تاريخ أوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر الى نهاية القرن الثامن عشر.
	عبدالحميد بطريق و عبدالعزيز سليمان النوار، التاريخ الاوربى الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا.
	د. عبدالعزيز سليمان النوار و د. محمود محمد جمال الدين، التاريخ الاوربى الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الاولى، دارالفكر العربى، نصر، مصر، 1999.
	كارلتون هيز،  التاريخ الاوربى الحديث 1789-1914.
	جرانت.ا.ج. وتمبرلى، اوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرين.
	محمد مظفر الادهمي،  تاريخ اوروبا فى القرن التاسع عشر.
	حسن جلال،  الثورة الفرنسية.
	اكرم عبد على، تاريخ اوربا الحديث.
	عبدالحميد البطريق (تأريخ أوروبا الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا).
	فاضل حسن, كاظم هاشم (تأريخ أوروبا الحديث).
	محمد محمد صالح والأخرون (تأريخ أوروبا في القرن التاسع العشر "19").
	تايلر (الصراع على السيادة في أوروبا 1847- 1918).
	جلال يحيى (العالم المعاصر).
	عبدالوهاب القيس والأخرون (تأريخ العالم الحديث).
	د. خليل على مراد وأخرون (دراسات في تأريخ الأوروبا الحديث والمعاصر.
	امال السبكي، اوربا فى القرن التاسع عشر فرنسا فى مئة عام.

  


ثرسيارة نموونةيةكان
ث1- سةردةمى دةسةلاَتى شاذنة فكتؤريا (ا1837-1901) بةسةردةمى شكؤمةندى بةريتانيا دادةنريَت.لةم باريةوة طفتوطؤ بكة.
لةدواى مردنى وليةمى ضوارةم لة 1837 شاذنة فكتؤريا كة ئافةرتيكى لاو بوو دةسةلاَتى وةرطرت،كة كضى براى ثادشاى كؤض كردوو بوو،دةسةلاَتيشى تاوةكو 1901مايةوة،ماوة حوكمرِانيشى بة سةردةمى شكؤمةندى بةريتانيا دادةنرىَ ضونكة بةريتانيا طةيشتة ئةو ثةرِى ثيَشكةوتن و طةشةكردن لة هةموو بوارةكاندا،ئةمةش بة هؤى بوذانةوة وثيَشكةوتنى كةرتةكانى ثيشةسازى و بازرطانى و كشتوكالَى بوو،ئةمةو سةربارى  جولاَنةوةو ثيَشكةوتنى بوارى ئاوةدانكردنةوة،وهونةرو ئةدةب و شيعر.
هؤكارى ئةو ثيَشكةوتن وشكؤمةنديةش بةثلةى يةكةم دةطةرِيَتةوة بؤجيَطيربوونى رِةوشى سياسى لةو ولاَتة،ئةوةبوو لةماوةى سةدةى19 باروؤخة سياسيةكةى لةهةموو ولاَتانى ترى ئةورِوثى ئارام تربوو،بيَطومان ئةم ئارام بوونةش دةرئةنجامى ئةو ءئاشتية بوو كة لة دواى شةرِةكانى ناثليؤن لة ئةورِوثا هاتة كايةوة،ئةمةو سةربارى نةبوونى كيَشةلة وكيشوةرة لةدواى كؤنطرةى فيةننا.جطة لةو هؤكارانةش لةم ماوةيةدا هيض ولاَتيَكى ئةورِثى بةهيَز نةبووة كة ململانىَ لةطةلَ بةريتانيا بكات،بؤيةش ئارِاستةى ئةو ولاَتة رِوةو طةشةو ثيَشكةوتن بووة لة هةموو بوارةكان.
وةك لةئاماذةى سةرضاوةكان بةديار دةكةويَت كة بةريتانيا لةو ماوة دريَذة جؤريَك لةكةنارطيرى سياسيداثيادة كردووة،ئةوةبوو لةبوارى سياسةتى دةرةكى هةولَى دابوو كة دةست نةخاتة ناو كاروبارى ولاَتانى ئةورِوثى،لةبةر ئةوةى بةرذةوةندى ئةو ولاَتة لة دةرةوةى سنوورى ئةو كيسشوةرة بووة،بؤيةش بايةخى طةورةى دابوو بةو داطيرطة زؤرةى كةلةسةردةمى ئةو شاذنة لةدةرةوةى كيشورةكة هةيبوو  ئةوانيش بريتى بوون لة داطيرطةكانى لة(هيند و كةنةدا و ئوستورِاليا ولاَتانى ئةفريقياى ناوةرِاست(سودان، ميسر، نيجيريا،ساحل عاج) وهةندىَ لةولاَتانى رِؤذئاواى ئةفريقيا،لةطةلَ هةندىَ لةولاَتانى ئةمريكاىباشور.لةبةرئةوةشة طرنطى دان بةجولاَنةوةى ئيستعمارى رِؤلَى زؤرى هةبوو لةبوذانةوةى بارى ئابورى بةريتانيا،وةلة ماوةى دةسةلاَتى ئةو شاذنة بةريتانا هةولَى دةدا خؤ لةشةرِ بة دووربطريَت،بةلاَم لة طةلَ ئةوةشدا لة هةندىَ شةرِى لابةلا تيَوةطلاَ،لة وانةش شةرِى قرم(1853-1856)ى نيَوان دةولَةتى عوسمانى ورِوسيا،هةوروةها بةذدارى كرد لة شةرِش(البوير) لة1889-1902)كةلة داطيرطةى(الكاب)ى بةريتانيا لةباشورى ئةفريقيا رِوويدا،كةتيَد زنوجةكان شؤرِشيَكيان دذبةدةسةلاَتى بةريتانيةكان بةرثايانكرد،شةرِةكةش لة بةرذةوةندى بةريتانيةكان بة كؤتاهات.


ث2- طرنطترين  دةرئةنجامى شؤرِشةكانى سالَى 1848 لة ولاَتانى ئةورِوثا بة خالَ بنووسة:
1- دووبارةثيادةكردنةوةى سيستةمى كؤمارى لةفةرِةنسا،وثيَك هيَنانى كؤمارى دووةمى فةرِةنسى لة سالَى1848.
2-كؤتايى هيَنانى دةسةلاَت و سةردةمى داثلَؤسيَنةرو زؤردارانةى متنريخ بة سةرنةمسا وهةمووئةو ولاَتانةشى كةدةستى بة سةرداطرتبوون.
3-لة بةشيَكى ئةو ولاَتانةى كة شؤرشيان تيَدا ئةنجامدرا  جؤريَك لة ضاكسازى جيَبة جيَكران،لةوانةش ضاكسازى دةستوورى.
4- وةديهيَنانى يةكيَتى  ئيتالَى لةسالَى 1860ئةلَمانى ويةكيَتى ئيتالَى لة 1870 ئةمةش بة جؤريَك لة جؤرةكان دةرئةنجاميَكى نارِاستةوخؤى رِووخانى دةسةلاَتةكةى متنريخ بوولةسالَى 1848،كةبةثيَى برِيارةكانى كؤنطرةى فيةننا نةمسا دةستى بةسةرياندا طرتبوو،ئةطةرضى دةسةلاَتى نةمسا بةسةر بةشيَك لة خاكةكانى هةردوو ولاَت  تا كاتى يةكيَتى هةردوو ولاَت هةر مايةوة.     
5-يةكيَكى ترلةئةنجامةكانى ئةو شؤرِشانة بريتى بوون لة رِةتكردنةوةى مافى دةرةبةطايةتى،كة خانةدانةكان هةيانبوو،لةطةلَ رِزطاربوونى كؤيلة سثى ثيَستةكان لةذيَردةستى طةورةكانيان.

ث3- يةكيَك لةضاكسازيةكانى ناثليؤن ثؤنابارت بريتى بوو لة ئاسايى كردنةوةى ثةيوةنديةكانى نيَوان كةنيسةى ثاثةوى وطةلى فةرِةنسى.لةم باريةوة بنووسة. 
بةمةبةستى ضاككردنى ثةيوةنديةكانى لةطةلَ كةنيسة  ناثليؤن هةولَيدا  كوَتايى بةو ناكوَكيانة بهيَنيَت كةلةنيَوان شؤرِشطيَرِانى فةرِةنسا وكةنيسةى كاسوَليكى لةئارادابوو.هوَكارى ئةوناكؤكيةش بؤبرِياريَكى شوَرِشطيَرِان  دةطةرِايةوة كةلةسالَى(1790)دةريان كردبوو بةدةست بةسةرداطرتنى مالَ ومولَكى كةنيسة.ئامانجى ناثليؤن لةم هةنطاوةى كوَتايى ثيَهيَنانى دذايةتى كةنيسة بوو بوَشوَرِش وطيَرِانةوةى ثةيوةنديةكانى هةردوو لابوو بؤ بارى ئاسايى خؤى.هةروةها دةيزانى ولاَتةذيَردةستةكانى فةرِةنسا وةك (بةلجيكا،خاكةكانى ئةلَمانيا،ئيتالَيا) دانيشتوانةكانيان كاسوَليك مةزهةب بوون،دلَسوَزيان بوَ كةنيسةى كاسوَليكى هةبوو بوَية هةر رِيَككةوتنيَك لةنيَوان ناثليوَن و كةنيسةى كاسؤليكى كارى دةكردة 
سةر ضةسثاندن و زيادكردنى هةذموون ودةسةلاَتى فةرِةنسا لةو ولاَتانةدا.ثاش دانووستان و طفتوطوَ لةطةلَ ثاثا بيؤسى سيَةم، لةتةمووزى1801ثةيمانى(كونكردات)لةنيَوان هةردوولا مؤركرا.كةتيَدا ناثليؤن دانى نابوو بة كةنيسةى   كاسؤليكى،وةدانى نابوو بةوةى ئاينى زؤرينةى فةرِةنسيةكانيشة.هةروةهابوارى دابوو بة ثياوانىئاينى  بؤثيادةكردنى دروشم و وسروتة ئاينيةكان بةئازادى.لةبةرامبةرداكةنيسةى كاسوَليكى دانابوو بةياساى دةستبةسةر داطرتنى مالَو مولَكى كةنيسة.

تيَبينى:
 قوتابى لة ماوةى خويندنى ئةم سالَيدا دوو تاقى كردنةوة ئةنجام دةدات،  تاقيكردنةوةي مانطى يةكةميان لةسةر (15) نمرة و مانطي دووةميان لة (20)  نمرة دةبيَت (5) نمرةكةى تر لةسةر  باسيَكى زانستى لة سةر (3) نمرة دةبيَت ، و(2) نمرةكةى ماوة  لة سةر ئةنجامدانى سيمنارو بة ذدارى رؤذانةى ناو هؤلى  خويَندن دةبيَت. (60) نمرةشيان بؤ تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَ دةبيَت.
بة هيض شيَوةيةك تاقيكردنةوة دوا ناخريَت. 



                           

