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 (cvي زانسيت )ذيننامة
     

                                                       
                            

 دكتؤر سةعدي عومسان هةروتي   
 مَيذووي نوَيثرؤفيسؤري                 

 هةولَير-/  زانكؤي سةالحةدينكؤليذي ئةدةبيات بةشي مَيذوو/ 
 
  لةدايك بووة. )كوردستاني عرياق( َيرلة هةول 1791لةساَلي 

  لةبةشااي مَيااذووي كؤلَيااذي ئااادابي سااةر بااةزانكؤي موسااَ      بِروانامااةي بةكالؤريؤسااي   1771لةساااَلي
 وةرطرتووة.

 بووةتة مامؤستا لةئامادةيي بةدرخان لة هةرير. 1/11/1771لة 

  ثَيشكةشكردووة. دواتار   بةرنامةيةكي مَيذوويي لةِراديؤي ِرَيطاي كوردستان ئامادةو 1771لةهاويين
 هةمان بةرنامةي لةِراديؤي هةرَيم ئامادةو ثَيشكةشكردووة. 1779لةهاويين 

 بِروانامةي )ماستةر(ي لةبواري مَيذووي نوَي لةكؤلَيذي ئاادابي زانكاؤي ساةالحةددين ااا      6/7/1771لة
نامةكة: ناونيشاااااني ماسااااتةر .1/1/1111بةفااااةرماني زانكااااؤيي  مااااارة  بةدةسااااَ هَي اااااوة ،هااااةولَير

 (.1511-1111كوردستان واالمرباطورية العثمانية/ دراسة يف تطورها السياسي )

 مامؤسااااتاي  )ثلااااةي  1/11/1771ِرا ةي طواسااااتؤتةوة بااااؤ هااااةمان كؤلَيااااذ و لااااة      11/11/1771لااااة
 ثلةي زانسيت بةرزبؤتةوة بؤ)مامؤستا(. 1/11/1777ولة ي ثَيدراوة(ياريدةدةر

 بةفةرماني زانكاؤيي   لة ثسثؤرى خؤى لةهةمان كؤلَيذ وةرطرتووةبروانامةي دكتؤراى   17/6/1111لة
كوردستان اجلنوبية وايالتا بغداد واملوصل// دراسلة يف   ناونيشاني تَيزي دكتؤرا: ) .1/1/1115 مارة 

 العالقات االدارية والسياسية واالقتصادية يف القرنني السابع عشر والثامن عشر(.

  ردةري بةشي مَيذوو بووة لةكؤلَيذي ئاداب.بِريا 1111-1111لةساَلي خوَي دني 

 ثلةي زانسيت )ثرؤفيسؤري ياريدةدةر(ي ثَيدراوة. 17/1/1111لة 

  بووةتة ثرؤفيسؤر. 11/1/1111لة 
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      ضاةندين  هاةولَير،  -بةدرَيذايي ساالني خزمةتي لةبةشي مَياذووي كؤلَياذي ئاادابي زانكاؤي ساةالحةدين
اساتةر و دكتاؤرا طوتؤتاةوةو ساةدان كةساي تايدة ةنادي       بابةتي بؤ قوتابياني بةكالؤريؤس و دواتر م

 :بواري مَيذووي ثَيطةياندووة، بابةتةكان ئةمانةن

 بةكالؤريؤس: -1
مَياذووي   -مَيذووي ووالتااني يياااني ساَيية     -مَيذووي ئابووري -مَيذووي عرياقي هاوضةرخ
ن كوردسااااتا -مَيااااذووي ئااااةمريكا  -توركياااااو ئَيرانااااي هاوضااااةرخ   -عومساااااني و سااااةفةوي 

 دا. 15-16لةسةدةكاني 

ثةرةسااةندنة سياسااي و شارسااتانيةكاني هااةردوو دةولااةتي عومساااني و  ماسااتةري مَيااذووي نااوَي: -1    
 .، مَيذووي ئةمريكاسةفةوي

 دكتؤراي مَيذووي نوَي: مَيذووي ئةمريكا. -1

  ( وةكاااو وانةبَياااذ لاااةزانكؤي كؤياااة باباااة  1115 -1119( و )1111 -1111لةسااااالني خوَي ااادني ) تي
 تؤتةوة.او ئَيراني نوَي و هاوضةرخ( ي طو)مَيذووي توركي

 (11)       يان دواي هةناادَيكتوَيذي ااةوةي ئااةكادةي لااةبواري مَيااذووي نااوَي وهاوضااةرخي كااورد هةيااة كة
توَيذي ااةوةكان باَلوكردنااةوةيان لااةطؤ ارة زانسااتيةكاندا لااةدوو تااوَيي ضااةند كتَيدَيكاادا باَلوكراونةتةوة.  

 ئةمانةن:

( 1 ) ،ااا طؤ ااري زانكاؤ/ باؤ زانساتة مرؤ ايةتياةكان       باشلا الاابلاني ويلدل الن لوع العثملاني     سليي    ااا1
 .1777( نيساني 1ساَلي)

ااااا طؤ اااارا زانكؤياااا دهاااؤ / 1915-1911 العالقلللات السياسلللية بلللني املللاري بابلللان و واليلللة بغلللداد/ا ااااا1
 .1777( تةموزي 1(بةرطي)1مرؤ ايةتي  اا ئةكادةي، مارةي تايدةت)

ساااا ووري خااااوارووي كوردسااااتاني باشااااور لةسااااةدةي نؤزدةهةمدااااااا )زانكااااؤ( طؤ اااااري زانسااااتة   ااااا 1
 .1111( نيساني 11مرؤ ايةتيةكاني زانكؤي سةالحةدين، )

كي هةَلساةنطَي ةرانةي هؤكارةكاان   ةتوَيذي ةوةي 1711-1711ااا راثةِري ةكاني كوردستاني باشوور/ 1
( حاااوزةيراني 11ةتياااةكاني زانكاااؤي ساااةالحةدين، ) )زانكاااؤ( طؤ ااااري زانساااتة مرؤ اي  وئاماجناااةكان،

1111. 
اا بزا ي رزطارخيوازي كاوردي/ توَيذي ةوةياةكي شايكاري لاةبارةي ساةرهةَلدان وقؤناياةكاني، طؤ اارا        1

 .1116(كانوني يةكةمي 1( هذمارا)7زانكؤيا دهؤ / مرؤ ايةتي  اا ئةكادةي،ثةِربةندا)
يااةكاني سااةدةي نؤزدةهةماادا، طؤ ااارا زانكؤيااا دهااؤ /      وويئامَياادي لةطةشاات امة و سةرضاااوة مَيذ   -6

 .1115( كانوني يةكة  1( هذمارا )11مرؤ ايةتي  اا ئةكادةي،ثةِربةندا )
)زانكااؤ( طؤ اااري زانسااتة   ،1791-1711ايللاد طياللة كردسللتان / توسيسلل  وننللال  التن يمللي     -9

 .1115( 15هةولَير،   ) -مرؤ ايةتيةكاني زانكؤي سةالحةدين
ةتي ثاكتاوي ِرةطةزي د  بةكورد لةكةركو  لةساالني دواي ِراثةِري دا. )ئاةكادةي( طؤ ااري   سياس -5

 .1115( 7ئةكادةياي كوردي،   )
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ضاااالكي بازرطاااني كااةركو  لةسااةدةي نؤزدةهةماادا، )ئااةكادةي( طؤ اااري ئااةكادةياي كااوردي،       -7
(11 )1117. 

لةساااةردةمي عومسانيااادا، )زانكاااؤ( طؤ ااااري  تةنطاااذة ئاااابووري و تةندروساااتيةكاني كوردساااتان   -11
 .1117( 11هةولَير،   ) -زانستة مرؤ ايةتيةكاني زانكؤي سةالحةدين

ثةيدابووني مرينشيين بابان/ توَيذي ةوةيةكي شيكاري لةبارةي دامةزراندني مرينشي ةكة و ِرةط  -11
 .1117ةكة  كانوني ي( 11و ِريشةي بابان، )ئةكادةي( طؤ اري ئةكادةياي كوردي،   )

جميلة اامعلة   )، مسات كردستان السياسية يف املؤل ات التورخيية العراقيلة اللالا الع لد العثملاني     -11
 .1111(  مارةي حوزةيراني ساَلي كركوك

دة ةري ماردين لةضاةند كتَيدَيكاي )ياساو عوماةري( دا/ توَيذي ةوةياةكي مَياذوويي شارؤ ةكاري         -11
 .1111(ساَلي11ياي كوردي(،   ))طؤ اري ئةكادةبةراووردكاريية، 

عومسانياااادا، )طؤ اااااري ئااااةكادةياي سااااةردةمي كشااااتوكاَ  و بةروبوومااااةكاني لةكوردسااااتاني  -11
 .1111(ساَلي 11كوردي(،   )

كؤمةَلطاااةي كاااوردي لةساااةردةمي عومسانيااادا، لةكؤنميرانساااي ئاااةكادةي نَيودةولاااةتي )كاااوردو     -11
، 1111ي نيساااااني 15-16ة، كااااة لااااةِرؤ اني كوردسااااتان لةسااااةردةمي عومسانياااادا( ثَيشكةشااااكراو 

 بةهاوبةشي لةنَيوان زانكؤي سةالحةدين و زانكؤي ئارتوكلوي ماردين لةهةولَير بةسرتا.
ضااااالكي ثيشاااةطةري لاااة كوردساااتاني ساااةردةمي عومسااااني لاااة َير ِرؤشااا ايي طةشااات امةكاندا،    -16

ياااة ساااةرةتا باااةزماني عاااةرةبي . ئاااة  توَيذي ةوة1111(سااااَلي 11)طؤ ااااري ئاااةكادةياي كاااوردي(،   )
(لاااة احلللرو والصللناعات يف كردسللتان العثمانيلللة يف لللوت كتلل  الللر الت      نووسااراوة وبةناونيشاااني )  

ي تشاريين  11-15ثَيشكةشكراوة كة لاةِرؤ اني   املؤمتر العاملي اخلامس عشر ليدراسات العثمانية()
اجمليلة  (ي طؤ ااري ) 19 ماارة ) ئ جاا لاة   ، لة شاري )زةيوان( لاةوواَلتي تاونب بةسارتا.    1111يةكةمي 

مؤسسللة التميمللي  باَلوكرايااةوة، كااة )  1111( لااة ئؤكتؤبااةري  التورخييللة العربيللة ليدراسللات العثمانيللة  
بةال  بؤ ئةوةي خوَي ةراني كورد ساوودي لَيدديا ن   لة  ووالتة دةريدةكات.  لياحث العيمي واملعيومات(

 تةوة.بؤية كردوومةتة كوردي و لة  كوردستان باَلومكردؤ
ثةيوةناادي نَيااوان مريانااي هااةكاري و دةسااةالتداراني عومساااني لةسااةدةي شااازدةهة ، )طؤ اااري     -19

. هةر ئة  توَيذي ةوةية لةثرؤسايدي طي )سايؤثؤزيةمي   4132( ساَلي 13ئةكادةياي كوردي(،  مارة )
 دووةماي  ي تشاريين 31-32"هةكاري لةمَياذوودا" كاة لةالياةن زانكاؤي هاةكاري لاة توركياا لاةِرؤ اني         

 بة دوو بةرط دةرضوو. 4131بةسرتا( بآلوكرايةوة، كة لةساَلي  4132
ثرؤساايدي طي ثةيوةناادي نَيااوان مرينشاايين سااؤران ودةولااةتي عومساااني لةسااةدةي شااازدةمدا،    -31

-17( ِرواندز وثَيطاةيَيكي  يااري بةدةولاةتدوون لةمَياذووي كاورددا     يةكةمو كؤنميرانسي نَيودةولةتي )
 .1119/ ِرواندز، ضاثي يةكة  هةولَير 1116ي ئاياري 11
 Fritillaria)طؤ اااري ئااةدةبي زارةكااي وة  سةرضاااوةية  بااؤ نووساايين مَيااذووي كوردسااتان،   -31

Kurdica/ Bulletin of Kurdish studies ) ( حااوزةيراني 31مااارة )لااةزانكؤي كااة ، 4131
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 مااارة  ،ئااةكادةياي كااوردي( )طؤ اااريكراكااؤ / ثؤَلةناادا، دةردةضااَيَ. دواتااري  لااة    -ياطليؤنسااكي
 .4131( ساَلي 11)

خاااااانزادي ساااااؤران لاااااةنَيوان دةقاااااة زارةكاااااي وسةرضااااااوة نووساااااراوةكاندا، ثَيشكةشاااااكراوة       -41
ي 41 -41)زاناياني زاب( كة لةاليةن زانكؤي هةكاري لةتوركيا لةِرؤ اني  نَيودةولةتيلةسيؤثؤزيةمي 

 سازكرا. 4131نيساني 
 طداري مَياااذووي هاااةولَير لةساااةردةمي عومسانيااادا،  ثَيشكةشاااكراوة   ضاااةند الثةِرةياااةكي ثِرشااا  -43

لااة هااةولَير  4131/ 1/5لةكؤنميرانسااي )ثااةروةردةو زمااان( كااة لةاليااةن زانكااؤي لوب اااني فةرةنسااي لااة    
 بةسرتا.

 :كتَيدة ضاثكراوةكاني 

 اني ضاثكراوة.لةدةزطاي موكري 1111، ساَلي  اماري بابان يف النصف االوا من القرن الثامن عشرااا 1   
لاة الياةن    1116ااااا )تَيازي دكتاؤرا(، سااَلي    يف القرنني السابع عشر و الثامن عشر كوردستان اجلنوبيةللل 1   

 كتَيدميرؤشي سؤران ضاث و باَلوكراوةتةوة.
)دةزطااااي  1116 سااااَلي، اااااا بزا اااا ِرزطاااارخيوازى كاااوردى/ ساااةرهةَلدان و قؤناياااةكان و  وونةياااة    1   

 .موكرياني(
)كااؤِري  1119، ساااَلي 1717-1551ااااا بزا ااي ِرزطااارخيوازي نيشااتيؤاني لةكوردسااتاني ِرؤ هةالتاادا/ 1    

 زانياري كورد(.
 )دةزطاي موكرياني(. 1119ااا س ووري خوارووي كوردستاني باشوور لةسةدةي نؤزدةهةمدا، ساَلي 1   
-1111 سلة اييمنلة العثمانيلةيف كوردسلتان    كوردستان واالمرباطورية العثمانية /دراسةيف تطلور سيا ااا 6   

 )دةزطاي موكرياني(. 1115)نامةي ماستةر( ساَلي - 1511
ااااا بةهاوبةشااي لةطااةَ  )د.دلَياار ةاادامو( لااةكتَية بابةتااة كؤمةاليةتيااةكاني ثااؤلي شةشااةمي ب ااةِرةتي     9   

 باسة مَيذووييةكاني داناوة و ئَيستا لةقوتاخبانةكان دةخوَي درَي..
 اا يةكَيكة لةدانةراني كتَية هةمان بابةت بؤ ثؤلي نؤيةمي ب ةِرةتي. ا5   
)بةهاوبةشاي لةطاةَ  مامؤساتا ئيساؤاعي  عةبادولرةةان       –ااا ثَيكااتين دةولاةتي نةتاةوةيي لةئَيرانادا    7   

 . 1111لةفارسي وةرطَيردراوة(، ساَلي 
 االردن( -)دار غيدات لينشر 1111 ساَليدراسات اكادميية يف تاريخ كردستان احلديث،  -11  
ساَ  بةسةر ِراثاةِرين ئاياا بةشاي مَياذووي      11داناوة بةناونيشاني )دواي تَيثةِربووني  مناميلكةيةك -11  

 1111زانكااؤي سااةالحةدين ضااي ثَيشااكةس بةكوردسااتان مَيذووةكااةي كااردووةي( ئااة  ناميلكةيااة لةساااَلي    
 ة. مارةيةكي كةمي لةنَيو زانكؤ لَي باَلوكراوةتةو

سياسااةتي ثاكتاااوي ِرةطااةزي د  بااة كااورد لةكااةركو  لةسااااَلني دواي ِراثةِري اادا/ توَيذي ةوةيااةكي         -11 
شااايكاري لةبةَلطةناماااة فةرميةكانااادا. كتَيدَيكاااة بةهاااةردوو زمااااني كاااوردي و عاااةرةبي، لةالياااةن )كؤمةَلاااةي  

 باَلوكراوةتةوة. 1111ِرؤش دريي مَيذوويي كوردستان( لةساَلي 
يااةنَيكي مَيااذووي ِرامياااري و كؤمةاَليااةتي وئااابووري كوردسااتان لةسااةردةمي عومسانياادا.       ضااةند ال -11

 .1111ئةكادةياي كوردي، ساَلي 
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كااوردو كوردسااتان لةبةَلطةنامااة و سةرضاااوة مَيذووييةكاناادا/ سااةردةمي نااوَي، )دةزطاااي موكرياااني(     -11
 .1111ساَلي 

11- (Kurtler, Tarihكوردةكان/ مَيذوو، كتَيدَي ) كي هاوبةشة لةاليةن زانكؤي ماردين لةتوركيا
لةتوركيا باَلويكردؤتةوة. ئةو بةشةي تايدةتة   1111سةرثةرشيت كراوة ودةزطاي )نيدا( لةساَلي 
 بةسةردةمي عومساني لةاليةن من نووسراوة.

 .4131مَيذووي وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا، لةسةر ئةركي خؤ  ضاثكرا، هةولَير  -16
 .4131ةولةتي عومساني و ِرووخاني خيالفةت، لةسةر ئةركي خؤ  ضاثكرا، هةولَير د -19
خانزادي سؤران وئةدةبي زارةكي لةدوو توَيذي ةوةي مَيذوويييدا، لة ئةكادةياي كوردي ضاوةِرَيي  -31

 ضاثكردنة.

 تاياني يةكااة  نووساايين لةِرؤ نامااةي ِرَيطاااي كوردسااتان بةناونيشاااني )بااؤ مامؤساا     1771ئاااداري  لااة
مَيااذوو( باَلوكردؤتااةوة و دواتاار ضااةندين ووتاااري لةِرؤ نامةكاناادا باَلوكردؤتااةوة، وةكااو ِرؤ نامااةكاني      

 )برايةتي، كوردستاني نوَي، ئاالي ئازادي، ِرَيطاي كوردستان، هاواَلتي، خةبات(. 

  ،طرنطرتي يان ئةمانةنضةندين باس وبابةتي مَيذوويي لةطؤ ارةكاندا باَلوكردؤتةوة : 

 .1779( كانوني يةكةمي 17اااا حو  وهم االكتشا  ،طؤ اري )طوالن العربي(  )     
اااااا ووالتااااني يياااااني ساااَيية  لاااةبَي اليةنيياااةوة باااةرةو خولطاااة، لةخولطاااةوة باااةرةو كاااوَيي طؤ ااااري            

 .1779( تةمموزي 1)نيشتيؤان(   )
( كااانوني 7، طؤ اااري )سااةنتةري برايااةتي(   )اااااا مةسااةلةي فياادرالي لةوالتااة يااةكطرتووةكاني ئااةمريكا      

 .1775يةكةمي 
( تشاااريين 17،طؤ اري)راماااان(  ) 1711-1111ااااا مياااذوو نووساااو الي كاااورد لةساااةردةمي نوَيااادا /        

 .1775دووةمي 
 .1111(كانوني يةكةمي 117،طؤ اري )مةتو( )1915ااا طةشيت دكتؤر ئيظز بةكوردستاندا لةساَلي      
ردسااتان و هةناادَي زانياااري كااارطَيِري لةبةَلطةنامةيااةكي عومساااني سااةدةي شااازدةمدا، طؤ اااري     اااا كوا     

k21(   ،9  )1111. 
بةشااداريم كااردووة لةنووساايين  )فةرهااةنطي زاراوة مَيذووييااةكان( كااة بةضااةند بةشااَيك لااةطؤ اري       اااااا  

 ئةكادةي باَلوكرايةوة.
k21(   ،11-11  )دا. طؤ ااري  1791 ااا عارياق و كوردساتان لاةِراثؤرتَيكي دبلؤماساي بريتااني سااَلي           

11/1/1111. 
( 1مرينشااي ة كورديااةكان و كاريطااةريان لةسااةر دروسااتكردني سااةركردة، طؤ اااري ثَيشااؤةرطة،   )        اااا     

 .1111كانوني يةكةمي 
 .1111( تشريين دووةمي 1 اري ب كةي  ين،   )، ) ين( طؤظ ور االماري الاابانيةااا      
دا،  15-16ااا ضاوخشاندنَيكي خَيرا بةمَيذووي مرينشي ةكاني باباان و ساؤران و بادي اان لةساةدةكاني          

 .11/1/1111لة  1/11 -1/11، يووت  مارة k21طؤ اري 
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جمليلللة التورخييلللة العربيلللة لللللل ماتملللات الصلللحية وااقتصلللادية يف كردسلللتان اللللالا الع لللد العثملللاني، ا      
 .1111( نيسان 11ليدراسات العثمانية )تونس(، عدد )

كؤنميرانسي ئةكادةي نَيودةولةتي لةبارةي )كوردو كوردستان لةسةردةمي عومسانيادا( هاةنطاوَيكي    لللل    
طرنط بوو بؤ نووسي ةوةي مَيذووةكةمان وناساندني بةيياان. طؤ اري )زانكؤ ثرَيب(، حاوزةيراني  

1111. 
ي بريتانياادا، ) يان( طؤ ااري    1791اااا ثةيوةندييةكاني عرياق و كاورد و ساؤ يةت لةياداشاتَيكي سااَلي         

 .1111( كانوني يةكةمي 1ب كةي  ين،   )
ِرَيدااازي نووسااي ةوةي مَيااذوو لةهااةرَيؤي كوردسااتاندا/ خوَي دنةوةيااة  بااؤ نامااة زانكؤييااةكاني دواي  اااااا     

 .4132( كانوني يةكةمي 1اري ب كةي  ين،   )ِراثةِرين، ) ين( طؤ 
( ئااداري  432ساَ / ئاوِردانةوةيةكي ِرةخ ةطرانة، طؤ اري )ِراماان(،   )  11اااا كؤماري كوردستان دواي     

4135. 
اااا مامؤستاياني بةشي مَيذووي زانكؤي سةالحةدين بةشداري لةكؤنميرانسي كوردناسي )كراكؤ (دا      

 .4131( ئاداري 11نكؤ ثرَيب(  مارة )دةكةن، طؤ اري )زا
اااا ئايا شةِرة بةوةكالةتةكةي كوردان لةد ي داع ، د ايةتي هةية لةطةَ  ئاماجنة نةتةوايةتييةكانيان      

لةمةوداي دوورداي )ئة  باسة لةاليةن ئؤفرا بي طيؤ بةئي طليزي نووسراوةو من وةرمطَيِراوةتة سةر 
 طؤ اري طوآلن بآلوكراوةتةوة.لةساييت  4131-3-31كوردي(، لة 

اااا ثةيوةندي نَيوان كورد وسؤ يةت لةسَي بةَلطةنامةي بريتانيدا، بِريارة لة مارةي داهاتووي طؤ اري    
 )ِرووطة( بآلوبكرَيتةوة كة بةشي مَيذووي زانكؤي زاخؤ دةريدةكات.

 ( كؤنطرةي زانكاؤيي وزانسايت وهازري لةساةر ئاسايت هاةرَيؤي ك      11بةشداري لة )   وردساتان وعارياق و
 ييااندا كردووة، لةزؤربةيان بةشداري كارا بووة كة ئةمانةن:

 .1777 يي نيسان17-19، طؤنطرةي زانسيت يةكةمي زانكؤي دهؤ  -

نيسااني   11-11كؤنميرانسي يةكاةمي فَيركردناي باااَل لةهاةرَيؤي كوردساتاني عارياق، هاةولَير         -
1111. 

 .1111بةهاري كوردي دووة ، لة هةولَير  -ديالؤطي عةرةبي -

كؤنميرانسي يةكِرؤ ةي باةرةو ضاااَلكرت كردناي ثةيوةنادي نَياوان زانكاؤ و كؤمةَلطة.لةساةنتةري         -
. )ليذناةي ئامادةكاار و   17/11/1111هةولَير  -ِرؤش دريي و كؤمةاليةتي زانكؤي سةالحةدين

 سةرثةرشتيار بوو لة  كؤنميرانسة(.

 .1111نيساني  11-11 يستظالي دووةمي بةدرخان، دهؤ   -

 .1116ديداري هزري ئامَيدي ، لة ئامَيدي، تشريين يةكةمي  -

، وةزارةتاااي كاروبااااري شاااةهيد و  باااةيياان ناسااااندني يي ؤساااايدي طاااةلي كاااورد  كاااؤنطرةي  -
 .1115كانوني دووةمي ي 15-16ئةنميالكراوةكان، هةولَير 

كؤنميرانسااااي زانسااااايت هاوبةشاااااي ثةةانطاااااةي ِرؤ هاااااةاَلتي نزيكاااااي فةرةنساااااي و زانكاااااؤي   -
 .1111تشريين يةكةمي  11-11ةدين، لة هةولَير سةالح
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( لةاليةن طؤ ااري ماةتو   ي كورديو ناس امةي نةتةوايةت ناسيوناليز )ديداري هزري لةبارةي  -
 .1111لة دهؤ  سازدرا لة تشريين دووةمي 

. 1111ي تشريين يةكةمي 7-9توركيا(  لة -سيؤثؤزيومي )ميديات(ي ييااني، لة )ميديات -
 .ئةندا  بوو لةليذنةي سةرثةرشيت زانسيت و بةتوَيذي ةوةس بةشدار بوولة  سيؤثؤزيومة 

، 1111ي تشااريين يةكااةمي 11-15املللؤمتر العللاملي اخلللامس عشللر ليدراسللات العثمانيللة،    -
 ( بةسرتا.مؤسسة التميمي لياحث واملعيوماتزةيوان/ تونب. لةاليةن )

ي 15-16مي عومسانيادا(،  كؤنميرانسي ئاةكادةي نَيودةولاةتي )كاوردو كوردساتان لةساةردة      -
هةولَير، ئة  كؤنميرانسة بةهاوبةشي لةنَيوان زانكاؤي ساةالحةدين و زانكاؤي    - 1111نيساني 

ئااارتوكلوي ماااردين بةساارتا، لااة  كؤنميرانسااةدا ئةناادامي ليذنااةي باااالي ئامادةكااارو سااةرؤكي     
 ليذنةي زانسيت بوو بؤية لةبةِرَيوةبردني كؤنميرانسةكةدا بةشداربوو.

كؤِربةندي بةشي مَيذووي فاكةليت ثةروةردة لة زانكاؤي كؤياة بةناونيشااني ميتاؤدي     يةكةمو  -
. باساةكة   1111ي نيسااني  11-11نووسي ةوةي مَيذوو/ كَيشاةو ضارةساةرييةكان. ِرؤ اناي    

بةناونيشااااني )ميتاااؤدي نووساااي ةوةي مَياااذوو، خوَي دنةوةياااة  باااؤ ناماااةكاني زانكاااؤ دواي      
 ِراثةِرين( بوو.

ةكاري لةمَيااذوودا( كااة لةاليااةن زانكااؤي هااةكاري لااةوواَلتي توركيااا لااةِرؤ اني  ساايؤثؤزيةمي )هاا -
 بةسرتا. 4132ي تشريين دووةمي 32-31

ااااا بةثَيشكةشااكردني بابااةتَيك بةشااداريم كاارد لااة مةراساايؤي زانساايت يادكردنااةوةي كؤماااري      -
 .1111-1-11كوردستان لة زانكؤي كؤية 

كي  ياااري بةدةولااةتدوون لةمَيااذووي كااورددا(، كااة   كااؤنطرةي نَيودةولااةتيي )ِرواناادز وثَيطااةييَ   -
 4131ي ئاياااري 41-31لةاليااةن )سااةنتةري ه اادرَين(ي سااةربة زانكااؤي سااؤران لااةِرؤ اني       

 لةِرواندز بةسرتا.

كؤنميرانساااي نَيودةولاااةتي )لاااةِرابردووةوة باااةرةو داهااااتوو، يةكةساااتين ئاااةزمون و باااةهاكان/    -
ِرؤ هةآلتاادا( كااة لةاليااةن دةزطاااي لَيكؤَلي ااةوةي     كوردسااتان لةنااةرييت توَيذي ااةوةي ِرؤ ئاااواو  

لةشاااري كراكااؤ    16/11/1116-11ِرؤ هااةآلتي سااةر بااةزانكؤي ياطيلؤنسااكي، لااةِرؤ اني     
 )ثؤلةندا( بةسرتا.

لااة هااوتَيلي  11/11/1116-11كااؤنطرةي ثةرةثَيااداني ثرؤطرامااةكاني خوَي اادن كااة لااةماوةي   -
كاني خوَي ااادن(ي ساااةر باااةوةزارةتي ثاااةروةردة  ديااادمان لةالياااةن )بةِرَيوةبةراياااةتي ثرؤطراماااة 

 بةسرتا.

لاااة  1119ي ئاااةيلولي 19-16دياااداري )دةوكراساااي ومااااؤ ضاااارةي خؤنووساااو( لاااةِرؤ اني  -
ساااالَيؤاني بةساااارتا، ئااااة  دياااادارة لةاليااااةن )يااااةكَييت نيشااااتيؤاني كوردسااااتان( بةساااارتا بااااؤ      

 ثشتيوانيكردن لةِريميراندؤمي سةربةخؤيي كوردستان.

ودةولاااةتي )زانايااااني حاااةوزي زاب( لاااةزانكؤي هاااةكاري لاااةووآلتي توركياااا     سااايؤثؤزيةمي نَي -
 .1115ي نيساني 17 -19لةِرؤ اني 
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 .1115/ 7/1كؤنميرانسي )ثةروةردةو زمان( لةزانكؤي لوب اني فةرةنسي لةهةولَير  -

     ضاةندين موحااازةرةو ساايؤي اري مَياذوويي ثَيشكةشااكردووة بااؤ مامؤساتاياني بةشااي مَيااذوو هااةروةها
ي ئةدةبيات. هةروةها لة ئةكادةياي كوردي وبؤ مامؤساتاياني ئااييين لاة وةزارةتاي ئاةوقا  و      كؤلَيذ

 دةزطاي ِرؤناكي.

          بةشاااداري ضاااةندين ديكؤمَي تااااري ودياااداري تةلاااةفزيؤني و ِرادياااؤيي و ِرؤ ناماااةواني كاااردووة كاااة
لاااااةتي كاااااة هةنااااادَيكيان باااااؤ دةزطاكااااااني دةرةوةي ووالت باااااوون، وة  دةزطااااااي )ئؤنااااادةر(ي نَيودةو 

مةَلدةندةكااةي لااة توركيايااة، هااةروةها طؤ اااري )ويااذة( كااة لةبااةِرازي  دةردةضااَيَ. لةطااة  ِرؤ نامااةي          
)طارديااان(ي بريتاااني. لااةناوةخؤس تةلةفزيؤنااةكاني )ِرووداو، كوردسااتان تااي  ااي، طااةلي كوردسااتان،   

طؤ ااري ثَيشاؤةرطة    ( و ِراديؤي ِروناكي و هَيلو و ِراديؤي ناوةخؤي سلَيؤاني وKNN,K24سثَيدة، 
 و ِرؤ نامةي خةبات وهيرت.

  كردووةي ( تَيزي دكتؤرا1و) ( نامةي ماستةر5)سةرثةرشيت. 

 ( تَياازي دكتااؤراي كااردووة لااةزانكؤكاني سااةالحةدين و دهااؤ  و   17( نامااةي ماسااتةر و )11تاااوتوَيي )
 .و زاخؤ وسؤران سلَيؤانيكؤيةو 

     َة لااااةِرووي زانسااااتييةوة هةَلسااااةنطاندووةو    مارةيااااةكي زؤر نامااااةي زانساااايت وتوَيذي ااااةوةو كتااااي
 ثَيداضوونةوةو ِراستكردنةوةشي بؤ هةندَيكيان كردووة.

 :ئةنداميةتي ئة  ليذنانةي كردووة 

-1111ليذناةي ِرؤشاا دريي لااة ساةنتةري ِرؤشاا دريي و كؤمةاَليااةتي زانكاؤي سااةالحةدين، لااة     -
1111. 

رامااااةكاني خوَي اااادن )بابةتااااة  ليذنااااةي وةزارةتااااي ثااااةروةردة بااااؤ طؤِرانكاااااري كااااردن لةثرؤط    -
 .1111و يارَيكي تري  لةساَلي  1111كؤمةاليةتيةكان( يارَيكيان لةساَلي 

باةيياان ناسااندني يي ؤساايدي طاةلي     ليذنةي هةَلسةنطاندني زانسيت تايدةت باة كاؤنطرةي    -
 ئةجناميدا. 1115كة وةزارةتي كاروباري شةهيدان لةكانوني دووةمي كورد 

 .1111-1115و  1116-1111بة ئةكادةياي كوردي لةساالني  ليذنةي مَيذووي سةر -

ضاااااةند ليذنةياااااةكي ساااااةر باااااة )كؤلَياااااذي ئاااااةدةبيات/ زانكاااااؤي ساااااةالحةدين( وة  ليذناااااةي   -
(، ليذنةي طازاندةكان. هاةروةها لةبةشاي مَياذوو وة  ليذناةي     تعنيدثاَلثشتيكردني زانسيت )

 تاقيكردنةوةكان.زانسيت وخوَي دني باآل و ليذنةي كؤمةآليةتي وليذنةي 

ي تشريين 7-9توركيا كة لة -ميديات لة ،يياانيميدياتي لة سيؤثؤزيؤمي ليذنةي زانسيت  -
 .بةسرتا 1111يةكةمي 

ئةناادامي ليذنااةي باااالي ِرَيكةااةر وسااةرؤكي ليذنااةي زانساايت بااوو لااة كؤنميرانسااي ئااةكادةي       -
ي لاةنَيوان زانكاؤي   نَيودةولاةوتي )كاورد و كوردساتان لةساةردةمي عومسانيادا( كاة بةهاوبةشا       

 لةهةولَير بةسرتا. 1111ي نيساني 15-16سةالحةدين و زانكؤي ئارتوكلوي ماردين لة

نَيودةولةتيي ِرواندز، كة لةالياةن )ساةنتةري هةنادرَين(ي    ليذنةي زانسيت تايدةت بة كؤنطرةي  -
 بةسرتا.  4131ي ئاياري 41-31سةربة زانكؤي سؤران لةِرؤ اني 
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بااة ساايؤثؤزيةمي نَيودةولااةتي )زاناياااني حااةوزي زاب( كااة زانكااؤي    ليذنااةي زانساايت تايدااةت   -
 ئةجناميدا. 4131ي نيساني 41-41هةكاري لةووآلتي توركيا لة

ليذنااةي زانساايت تايدااةت بااة كؤنميرانسااي نَيودةولااةتي سااةنتةري ه اادرَين لااةزانكؤي سااؤران         -
ي شااوباتي 41-41بةناونيشاااني )ِرةسااةنايةتيؤان ِرةطااي ناساا امةو بوو انااة( كااة لااةِرؤ اني   

 بةسرتا. 4131

 :بةشداري ئة  خوالنةي كردووة 

، باااةثَيي نووساااراوي  ماااارة  11/11/1776-16/11/1776لاااةماوةي  خاااولي واناااة طوت اااةوة  -
 .1/11/1776لة:  1/1/6/1516

 ثاوةر ثؤي َ(. -ئةكس  -خولي كؤمثيوتةر )وؤرد -

 .1111كةمي وؤركشؤثي وةزارةتي خوَي دني بااَل بؤ دَل يايي يؤري لة تشريين ية -

 :ضةندين سوثاس امانةو ثَيشي يي وةرطرتووة، لةوانة 

يااة  ساااَ  ثَيشاايين بااةهؤي وةرطاارتين بِروانامااةي ماسااتةر بةفااةرماني وةزيااري ثااةروةردة بااة      .1
 .11/7/1771لة  1597 مارة 

ية  ساَ  ثَيشيين بةفةرماني ساةرؤكي زانكاؤ باةهؤي وةرطارتين بِرواناماةي دكتاؤرا، باة مارة         .1
 .1/9/1111 لة 1/1/1111

سوثاس امةي ياريادةدةري ِراطار باةهؤي ثَيشكةشاكردني كتَيات بةكتَيدةاناةي كؤلَياذ باة مارة          .1
 .9/1/1111لة  1/1/15

 (.1/11/1111( لة )1/1/1151ية  ساَ  ثَيشيين بةنووسراوي  مارة ) .1

 .11/1/1111لة  1/1/116ية  مانط ثَيشيين بةفةرماني ِراطري كؤلَيذ بة مارة  .1

ةزيااااري ثاااااةروةردة بةبؤنااااةي بةشااااداري كاااااردن لةئةجنامااااداني ثرؤساااااةي     سوثاساااا امةي و  .6
 .11/11/1111لة  7771)يةكةستين بابةتة كؤمةاليةتيةكان( بؤ قؤنايي ب ةِرةتي، بة مارة 

 .11/1/1111لة  1/1/166ية  مانط ثَيشيين بةفةرماني ِراطري كؤلَيذ بة مارة  .9

 1/1/1161ليذنةي طازاندةكان،  مارة سوثاس امةي ِراطري كؤلَيذ بةهؤي سةرؤكايةتيكردني  .5
 .11/11/1111لة 

سوثاس امةي ئةمي اداري كتَيدةاناةي ناوةنادي زانكاؤي ساةالحةدين باةهؤي ثَيشكةشاكردني         .7
 (.11/6/1116( لة )1/1/171كتَيت بة مارة )

سوثاساا امةي ئةمي ااداري كتَيدةانااةي ناوةناادي زانكااؤي ساالَيؤاني بااةهؤي ثَيشكةشااكردني        .11
 .11/7/1116لة  9/17/196كتَيت بة مارة 

سوثاسااا امةي ساااةرؤكي زانكاااؤ باااةهؤي ضااااودَيري و سةرثةرشاااتيكردني تاقيكردناااةوةكاني     .11
 .1115/ 11/11لة  1/1/16111خوَي دني باال، بة مارة 

سوثاساا امةي سااةرؤكي زانكااؤي ماااردين ئااارتوكلو بااةهؤي بةشااداريكردني لااة ساايؤثؤزيومي     .11
 ميدياتي ييااني لةتوركيا.
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/ 1/1وبااةرواري  1/1/1719نيين سااةرؤكي زانكااؤي سااةالحةدين )بااة مارة   سااوثاس و ثَياازا   .11
( بةهؤي ئةوةي لةثرؤسةي دَل يايي ياؤري باةرزترين ئاساتم بةدةساتاَي ابوو لاة سااَلي       1111

 1116/ 1/1، هةر لةسةر ئةو ب ةمايةس بةبِرياري كارطَيِري ) مارة 1111 -1111خوَي دني 
 ي يم وةرطرت.( ية  مانط ثَيش11/1/1111و بةرواري 

سوثاساااي ساااةرؤكي زانكاااؤي هاااةكاري و والاااي هاااةكاري لاااةتوركيا، باااةهؤي بةشاااداريكرد       .11
 بةتوَيذي ةوة لةكؤنطرةي نَيودةولةتي )هةكاري لةمَيذوودا(.

( 961-17-9سوثاس امةي ِراطري فةكةليت ثةروةردة لاةزانكؤي كؤياة بةنووساراوي  ماارة )      .11
دني باسااااَيك لةمةراساااايؤي يادكردنااااةوةي ( بااااةهؤي ثَيشكةشااااكر1111-1-11لةبااااةرواري )

 كؤماري كوردستان.

 11( بااةرواري )11سوثاساا امةي بةِرَيوةبااةري كتَيدةانااةي ناوةناادي زانكااؤي كؤيااة بااة مارة )   .16
 بةهؤي ثَيشكةشكردني دوو كتَيت. 1116نيسان 

اني ِرَيزلَي اني سةرؤكي سةنتةري هةندرَين بةهؤي بةشداريكردن لةكؤنطرةي ِرواندز كة لةِرؤ   .19
 بةسرتا. 1116ي ئاياري 17-11

( بااةهؤي 15/7/1116( لااة )1/1/1916سوثاساا امةي سااةرؤكي زانكااؤي سااؤران بااة مارة )      .15
( وةكااو ئةناادامي ليذنااةي   11/1/1116-17بةشااداريكردن لةِرَيكةسااتين كااؤنطرةي ِرواناادز )   

 زانسيت كؤنطرةكة.


