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 پەرتووکی کۆرس 
Course Book 

18مێژووى ئەوروپا لەسەدەى    رس ى كۆ . ناو 1 
 پرس ر  ەب   ى ستا ۆ مام   ى ناو   . 2 کاروان جوهر محمد 

بیات ده شى مێژوو/كۆلیژى ئه به   کۆلێژ ش/ ە . ب 3 
 Karwan.Mohammad@su.edu.krd  :ئیمێل 

 07504496419  :   ژمارەی تەلەفۆن
 پەیوەندی .  4

 3رى  تیۆ  
   :پراكتیكى 

بە سەعات(  )  یەکەى خوێندن .  5
 لە هەفتەیەک 

 
 دا  هەفتەیەک مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی  ئامادەبوونی  

8 
 ژمارەی کارکردن .  6

 
 کۆدی کۆرس .  7 

کادیمی  ر ژیانی ئه سه ت له نووسێ ەلێک ده بێژ پرۆفای مامۆستای وانه   لێره 
   Webpage, Blog, Moodleیان ئاماژە بە کادیمی(  نها ئه خۆی )ته 

 دەکات 
                                                                                                                                                                       کاروان جوهر محمدناو :  

 واوى( ته   ڵێ )به زمانزانى: كوردى / به 
 باش بى / ره عه              
 ش ئینگلیزى/ با                

 2011ددین  الحه سه   -بكالوريوس  خوێندنى زانكۆ:  
 رخ  هاوچه   نوێ و مێژووى    ر له ى ماسته ڵگرى بڕوانامه خوێندنى بااڵ:  هه 

 ى یاریدەدەر مامۆستا   ى زانستى: پله 
سەالحەد  - زانکۆى  لە  ئەکادیمیم  وەکو    –دین  ژیانى  هەولێر 

 ( ساڵى  لە  مێژوو  بەشى  لە  یاریدەر  (  2021  –  2020مامۆستاى 
دەستپێدەکات، لەو کات تاکو ئێستا وانەکانى بابەتەکانى )ڕێبازى  
لێکۆڵینەوە زانستى، مێژووى کۆنى ئێران و مێژووى ڕۆژهەاڵتى  
ئاسیا(م لە قۆناغەکانى یەک و دوو گوتۆتەوە، جگە لە بەشدارى  

   کانى کۆلێژ و بەش کردنم لە سیمینارە 
به خووله  چه كان:  كردووه شدارى  خولم  زمانى  وانه له   ندین  فێربوونى   :

 ر ...هتد           ، فێربوونى كۆمپیوته وه گوتنه رێگاكانى وانه   ئینگلیزى،
 ى رۆشنبیرى مێژوویى كوردستان  ڵه ندامى كۆمه تى :  ئه ندامیه ئه   
 كان:    چاالكیه   

 پرۆفایەلی مامۆستا .  8
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ى زانکۆى ڕاپەڕین و زانکۆى  گۆڤار  لە هەردوو   بوارى نوسین:  له   
 . وه باڵوكردۆته   بوارى مێژوو  لە   سەالحەددین توێژینەوەم

 
 كتێبى چاپكراو:  
ژیان و ڕۆڵى سیاسیی و سەربازى لە   1987  –  1944ئیدریس بارزانى   

 بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى کورددا 
، الیەنى  ، ملمالنێى واڵتانى ئەوروپى 18مێژووى ئەوروپا لە سەدەى  

 ئابورى، الیەنى کۆمەاڵیەتى 
 وشە سەرەکیەکان .  9

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس .  10
لە   باس  ئەم خااڵنەی خوارەوە  لێرە مامۆستای وانەبێژ  پێویستە  کە  کۆرسەکە دەکات بە شێوەیەکی گشتی 

 بگرتەوە: 
ئەم بابەتە واتا مێژووى ئەوروپا لە سەدەى هەژدە بابەتێکى زۆر گرنگە بۆقوتابیانى بەشى مێژوو،   -

لەوەوە   بابەتە  ئەو  گرنگى  النهضة(،  )عصر  رێنسانسە  مێژووى  تەواوکەرى  بابەتە  ئەم  چونکە 
لەفەرەنسا کە    1789ى تەموزى  14دەردەکەوێت کە ڕووداوەکانى لەو سەدەیە بە تایبەت شۆڕشى  

ناردنە   لێکەوتەکانى و هەوڵى  ناسراوە بە شۆرشى فەرەنسى ڕوودەدا، بەشێوەیەکى زۆر کاریگەر 
کە خۆى لە دروست بوونى هزرى نەتەوەیی و    دەرەوەى بیرۆکەى شۆڕش بۆ دەرەوەى فەرەنسا، 

بەرێوەبردنى   سیستەمى  کاتێکدا  لە  دەگرت،  لەخۆ  هزرە  ئەم  بنەماى  لەسەر  دەوڵەت  دروستبوونى 
بیرۆکە  ئەم  بوو،  ڕەها  پادشایی  ئەوروپى  واڵتانى  نەتەوەیی زۆربەى  هزرى  زۆر    کەریگەری   ى 

ج   بەهێزیان  و  ئەوروپا  کیشوەرى  واڵتانى  هەموو  بەسەر  بەگشتى.  دەبێت  تر  یهان  لەالیەکى 
ڕووداوى   زۆر  ئەوروپا  مێژووى  دەرکەوتنى  لەگەڵ  کە  پۆناپارت(  )ناپلیۆن  کەسایەتى  دەرکەوتنى 

کیشوەرى  گرنگى بەخۆیەوە بینى پاش ئەوەى لەڕێگەى شەڕو هەڵمەت فراوانخوازییەکانى، نەخشەى  
هات.  بەسەر  گۆڕانکارى  زۆر   ئەوروپا  بە  دەبن  ئاشنا  قوتابیان  بیرمەندو  هەروەها  لەو  ێک 

لەسەر   تەواو  بنەڕەتى  گۆڕانکارى  توانیان  باڵکراوەکانییان  و  نوسین  لەڕێگەى  کە  فەیلەسوفانەى 
کۆمەڵگەى ئەوروپى دروست بکەن و هانى خەڵک بدەن دژ بە دەسەاڵتى ڕەهاى پاشانیان راپەڕن و  

  شۆرش ئەنجام بدەن. 
 ئامانجەکانی کۆرس .  11

و   وه ینه توانین پوختى بكه ى ده كه و كۆرسه  ته و بابه كى ئه ره ئامانجى سه   دیاره كانى كۆرس: ئامانجه  
 وو: ڕ ینه ه خ ند خاڵێك بی چه   له 
 بۆ ئەوەى قوتابیان شارەزای مێژووى سیاسیى و سەربازى و ملمالنێى واڵتانى ئەوروپا بن لەو سەدەیە.  -1
گەرى بەهێزى هەبوو لەسەر گۆرانکارى بنەڕەتى  شارەزابوون لە لێکەوتەکانى شۆرشى فەرەنسى کە کاری  -2

 لە الیەنەکانى سیاسى و ئابوورى و کۆمەاڵیەتى و ئاینى. 
زیاتر    -3 بەهۆیەوە  کە  پۆناپارت(  )ناپلیۆن  وەکو  کاریزماتیکى  کەسایەتییەکى  دەرکەوتنى  لە  تێگەیشتن 

بەڵکو   نەما،  ئەوروپا  کیشوەرى  ئاستى  لەسەر  گۆڕانکارییەکان  دەرەوەى  ڕەوڕەوەى  بۆ  هاوێشت  پەلى 
 کیشوەرەکە. 

و    -4 سیاسى  ژیانى  لەسەر  گۆڕانکارییەکان  نەرێنى  و  ئەرێنى  ڕووى  هەردوو  ڕاستەقینەى  دەرخستنى 
   ئابوورى و کۆمەاڵیەتى لەسەر کۆمەڵگەى ئەوروپى.

 ئەرکەکانی قوتابی .  12
  ان له ی شداریكردن كاندا، به وانه   بوون له : ئاماده وانه له   ر شانه سه ركیان له ڵێك ئه قوتابیان كۆمه   و كۆرسه بۆ ئه 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

به  پۆل  چاالككردنى  و  پرسیار  وروژاندنى  زانستیانه گفتوگۆكاندا،  گفتوگۆى  پێشكه هۆى  چه ،  ند  شكردنى 
له  له هه   سیمینارێك  پۆلێكدا  بۆ  كه ى كۆرسه ماوه   ر  باسێكى كورت  نووسینى  لەالیەنەکانى  دا،  یەکێک  لەسەر 

 مێژووى ئەوروپا بەتایبەت لەسەدەى هەژدە. 
 

 وه ووتنه  ی وانه . ڕێگه 13
رگاى  كات و ده ش ده پێشكه   كه ته كرێت و مامۆستا بابه ڵ قوتابیاندا ده گه   و گفتوگۆ له   وه گوتنه   رێگاى  وانه   له 

تى پێویست سوود  ى بابه وه ها بۆ روونكردنه روه هه   ، بێت وااڵ كراو ده   كه ته پرسیاركردن و تاوتوێ كردنى بابه 
ت  ى تایبه سته ره كان و دۆكیومێنت و كه ى وانه تى بۆ نیشاندانى كورته تایبه ێت به بینر كارهێنانى داتاشۆ ده به  له 
 . كه وانه   به 
 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14

  وانه و تاقیكردنه كێك له ر یه دات، هه نجام ده بۆ قوتابیان ئه   وه تاقیكردنه   2دا  كه ى كۆرسه ماوه مامۆستا له   دیاره 
له نمره   15 هاوكات  ره سه ى  به كه نمره   10،  بۆ  تر  رۆژانه ى  چاالكى  و  كردنى  به   شدارى  و  و  كارا  شدارى 

 . وه مێنێته و سیمینار ده   گفتوگۆى زانستیانه 
 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده . 15
  وهكرێ بۆ نووسینى توێژینه ده   دا ئاماده یه و وانه قوتابى له   ى بۆكراوه كانى پێشوو ئاماژه خانه   ندێك له هه   له 
ئاماده شێوه   به  هاوكات  زانستى  چواره ده   ى  قۆناغى  بۆ  كه كرێت  ده   م  باسى  وه بتوانێت  خۆى  كو  رچوونى 
له به  ب ده   به   شێك  به وانامه ڕ ستهێنانى  بنوى  له كالۆریۆس  و  به كه وانه   وسێت  هه مه هره دا  بووبێت،  ها  روه ند 

ئه  فێرى  خۆى  ده   وه قوتابى  هه اده ڕ بێت  ده ستى  نه موو  مێژوویی  به به   ، كات قێكى    بڕوانێته   وه گومانه ڵكو 
ى  ه گوێر   به   وه كادیمى جیا بكاته نووسینێكى نا ئه   كادیمى له ئاسانى نووسینێكى ئه   كان و بتوانێت به نووسینه 

 . ك بكات خۆى پرچه   ریگرتووه ى وه و زانیارییانه ئه 
 لیستی سەرچاوە .  16

 سەرچاوە عەرەبییەکان: 
ي الحديث من عصور النهضة حتى موتمر فينا تاریخ االوروب عبدالعزيز سليمان نوار            -1  

عبدالحمید البطریق        
   1918  –  1848تايلر                               الصراع على السيادة في أوروبا   -2
( 1950  –  1789ي القرنين التاسع عشر و العشرين ) مپرلی                   أوروبا ف هارولد ئي  -3  
 نورالدين حاطوم                 تاريخ العصر النهضة االوروبية   -4
 تاريخ الحركات القومية في اوروبا              حاطوم                  -5
 ( 33  –  24  –  21  –  13ولد ديوراند                      قصة الحضارة )  -6
 فيشر                             اصول التاريخ االوروبي الحديث من النهضة االوروبية الى   -7

 الثورة الفرنسية                                        
 ( 1950  –  1789فيشر                             تاريخ اوروبا الحديث )   -8
 ( 1939  –  1815د. فاضل حسين                 تاريخ اوروبا الحديث )  -9

 براون                          المكتبة االوروبية في القرن التاسع العشر  -10
 صر االوروبية من الثورة الفرنسية الى الحرب عبدالعزيز سليمان نوار        التاريخ المعا   -11

 العالمية الثانية                                        
   20  –  19تاريخ اوروبا الحديث في القرنين  گراند                             -12
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 كرلتون هز                     تاريخ اوروبا الحديث  -13
 أوروبا في القرن التاسع العشر       أمال السبكي               -14
 ليون پ محمد صبري                  الثورة الفرنسية و نا   -15
 محمد محمد صالح             التاريخ اوروبا من عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية   -16
 عبدالمجيد النعنعي              أوروبا في بعض االزمنة الحديثة و المعاصرة   -17
 خليل علي مراد واالخرون     دراسات في التاريخ االوروبي الحديث و المعاصر   -18
 على حيدر سليمان             تاريخ حضارات اوروبية الحديثة   -19
 احمد مظفر الدهيمي            تاريخ اوروبا الحديث   -20

 سەرچاوە کوردییەکان 
 روپا لە چەرخى ڕێنیسانسەوە تا             عەبدولعەزیز سلیمان نوار           مێژووى نوێى ئەو  -1

 کۆنگرەى ڤـــیــەنــــنــا. وەرگێر: خالید هەرکى                  عەبدولحەمید بەتریق       
 کیوان ئازاد                          ئەوروپا لە هەردوو سەردەمى بوژانەوەو   -2

 ڕۆشنگەریدا                                            
 کەمال مەزهەر ئەحمەد             ڕێنیسانس. وەرگێر: فوئاد مەجید میسرى   -3
 ئەحمەد نقیب زادە                   سیاسەت و حکومەت لە ئەوروپا   -4
   1919  –  1815عومەر عەبدولعەزیز                ئەوروپا لە نێوان سااڵنى   -5
 عەبدولعەزیز سلیمان نوار         مێژووى هاوچەرخى ئەوروپا لە شۆڕشى فەڕەنسییەوە                     -6

 عەبدولمەجید نەعنەعى                 تا جەنگى دووەمى جیهانى. وەرگێر: خالید هەرکى       
 سەعید                                    . و: مستەفا 1939  –  1815فازڵ حوسێن، کازم هاشم نعمە       مێژووى نوێى ئەوروپا    -7

 بابەتەکان   . 17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 
 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر   3وەک:  
 /9 /2021 
 

لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتانە دەنووسێت  
 کە بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. 

 كانى خوێندن كه یه 
 تەوەرەى یەکەم:  

ا مێژوونوسان و ڕاڤەیان بۆ مێژووى ئەوروپ   -1    
 قۆناغە بەندییەکانى مێژووى ئەوروپا:   -2
گۆڕانکارییە ئابوورى و هزرییەکان لە ئەوروپا و کاریگەرییان    -3

 . لە ماوەى گواستنەوە 
 18بارودۆخى ئەوروپا لە سەدەى    -4
 . 18بارودۆخى بەریتانیا لەسەدەى    أ 

 . 18بارودۆخى بورسیا و نەمسا لە سەدەى    -ب 
   -ج 
ملمالنێ لە نێوان بەریتانیا و بەشێک لە واڵتانى ئەوروپا لەسەر    -د 

 پشتگیرکردنى سەربەخۆیی ئەمریکا. 
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 تەوەرەى دووەم: 

 18بارودۆخى فەرەنسا لە سەدەى    -1
 . 1789شۆڕشى فەرەنسى    -2
   هۆکارە ناڕاستەوخۆکانى شۆڕشى فەرەنسى.   -3
   هۆکارى ڕاستەوخۆى شۆرشى فەرەنسى.   -4
 سەردەمى ئەنجوومەنى یاسادانان    -5
 هەوڵوێستى واڵتانى ئەوروپا بەرانبەر شۆرشى فەرەنسى.   -6

 تەوەرەى سێیەم: 
 ڕووداوەکانى شۆرشى فەرەنسى    -1
 . 1792ڕاگەیاندنى یەکەم کۆمارى فەرەنسى    -2
 کارەکانى سەردەمى کۆنگرەى نیشتمانى.   -3
 . 1795  –  1792سەردەمى تیرۆرو تۆقاندن لە فەرەنسا    -4
 ئەنجامە ئابوورى و کۆمەاڵیەتییەکانى شۆرشى فەڕەنسى.   -5
 سەردەمى حکومەتى بەڕێوەبردن.   -6

پۆناپارت   : چوارەم تەوەرەى   ناپلێۆن  سەرەتاى    دەرکەوتنى  لە 
 . دەرکەوتنیەوە تا سەردەمى قۆنسوڵى 

 سەرەتاکانى ژیانى سیاسى و سەربازى ناپلیۆن پۆناپارت   -1
 . 1804  –  1799سەردەمى قونسولییەت لە فەرەنسا    -2
 ناپلێۆن پۆناپارت چاکسازییەکانى    -3
 . رۆژە   100ڕاکردنى ناپلیۆن لە دوورگەى ئەلبا و حوکمڕانى    -4
 . لەدواى ڕووخانى ناپلێۆن فەرەنسا    -5

 ( ئەگەر هەبێت )   بابەتی پراکتیک .  18 
 ناوی مامۆستا 

 کاتژمێر   4-3وەک:  
 /9 /2021 

لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت کە  
بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە  

 بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.  
 تاقیکردنەوەکان  .  19
زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان  لەم جۆرەتاقیکردنەوەیە پرسیارەکان  :  دارشتن .  1

 چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات. 
 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان 

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت  
لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان  :  راست وچەوت .  2

 دادەنێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.   قوتابی بە ڕاست یان چەوت 
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لە ژێر رستەیەک  لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت  :  بژاردەی زۆر .  3
 وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت. 

 تێبینی تر .  20
 لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی.  

 ڵ                                                              ی هاوه وه . پێداچوونه 21
  که کانی کۆرسه ته ڕۆکی بابه ناوه یر بکرێت و  سه   وه کادیمیه ڵێکی ئه ن هاوه الیه بێت له ده  م کۆرسبووکه ئه 
 بکات.   رسه له   که و واژوویڕۆکی کۆرسه ر شیاوی ناوه سه ک بنووسێت له یه ند ووشه ند بکات و جه سه په 

   بێت. متر نه مامۆستا که   ی زانستی له بیت پله و ده  که ر کۆرسه سه بێت له زانیاری هه  که   یه سه و که ڵ ئه هاوه 
 
 

 


