
 

                                 CV                 

٣١٠٢ـ  ٣١٠٢پشکا گشتگیری جورى ل ساال   

 3502 – 3502( قوتابيا بؤ ساال خواندنَى 05ةرطرتنا )و -

 ثَيش كَيشكرنا نويرتين بابةت د بوارَى كارطَيرى ئةليكرتوني دا. -

 دار ب مةرةما راهينانا قوتابيا.ئةجنامدانا طةشتَين زانستى بؤ كارطةهـ و جهَين ثةيوةندي -

 ئةجنامدانا كؤرو مسينارا د ناف ثةميانطةهَى دا ب هةماهةنطى دطةل يةكةيا دلنيايي جؤرى.
 

 :Missionثةياما بةشي  -1
ثَيش كَيشكرنا خواندنةكا تةكنيكي ل ئاستةكَى بةرزَى جؤرى ذبؤي كو دةرضو يَين 

يكي و هزركرنةكا داهَينةر و بهايَين جودا و هةذي بن ب رَيكا ثَيشظةبرنا شيانَين تةكن
 كؤمةاليةتى و كةسي. 

 

 :Vissionديدا بةشي  -2

ديدا بةشي بريتية ل وَى ضةندَى كو ئةظ ثشكة ببيتة ثشكةكا ثَيشخةر د ثَيشكَيش 
كرنا ثرؤطرام و خزمةتَين خواندنَى يَين جؤرى ذ ئاستةكَى بةرز د جيهانةكا تذي 

 ركابةرى دا. 
َيداويستيَين قوتابيا و رَيكخراوا، و ثَيشكَيش كرنا بابةتَين خوة طوجناندن دطةل ث -

 دبنة ثال ثشت بؤ دامةزراندنا قوتابي و ديتنا كارى. 

ثَيطةهاندنا كادرَى تةدريسي داكو بكاريت هةماهةنطيَى دطةل تةكنولوذيايا  -
 سةردةم بكةت و بطوجنيت دطةل طورانكاريَين نوى. 

 زانينَى دبوارَى كارطَيريا جؤرى دا. هايداربون و بةشداريكرن د نويرتين -

 هةولدان بؤ ثركرنا ثَيداويستيَين بازارَى هةرَيمَى د بوارَى كارطَيريدا.  -

-  

 



 

 

 قوناغا ئێکێ

 Subject  Name   اسم املادة ت
عدد   عدد الساعات

 الوحدات
 م ع ن

 Management 2 2 4 8 مبادئ االدارة 1

 Economic 1 2 3 6 مبادئ االقتصاد 2

 Statestic 1 2 3 6 اساسيات الجودة الشاملة 3

 Accountancy 1 2 3 6 مبادئ المحاسبة 4

 Mathmatic 2 1 3 6 رياضيات 5

 Managerial Reading 2 2 4 8 قراءات ادارية 6

 Computer application 1 2 3 6  الحاسبة تطبيقات 7

 Kurdology 2   2 4 كوردولوجى 8

 English Language 2   2 4 نكليزيةاللغة اال 9

 54 27 13 14 جمموع  

 

 قوناغا دوویێ

 Subject  Name   اسم املادة ت
عدد   عدد الساعات

 الوحدات
 م ع ن

 Operations Management 1 2 3 6 ادارة العمليات 1

 Information system 1 2 3 6 نظم المعلومات 2

 Quantitative Methods 1 2 3 6 اساليب كمية 3

 Statestic 1 2 3 6 االحصاء 4

 ادارة الموارد البشرية 5
Human Resources 

Management 
2 1 3 6 

 Quality Assurance System 1 2 3 6 نظم توكيد الجودة 6

 Strategic Management 1 2 3 6 االدارة االستراتيجية 7

 Benchmarking 1 2 3 6 مقارنة مرجعية 8

9 
اصول البحث العلمي و 

 مشروع التخرج
Project 1 1 2 4 

 52 26 16 10 جمموع  

 

 



 

 ناف : لوقمان سةعيد مستةفا عبداهلل

 نافونيشان : ماموستا بئ لقب 

 بروانامة : ماستةر : ثةروةردى ئيسالمى 

Lukmam.Zanti@yahoo.com : ئيميل 

1884 \ 8 \ 4دايك بوو :   

 ساَلن خزمةتيَ

بومية خودانيَ برواناما ماستةرَ  2012وةزارةتا خاندنا بلند هاتيمة دامةزراندن ل ساال  ل 2008ل ساال   

بوييمة بةرثرسيَ بةشيَن نافخويي كوران وكجان ل كوليذو ثةميانطةها تةكنيكي ئاكريَ  2012ل ساال   

.  كوليذا ئاكريَطشتيا بومية بةرثرسيَ تومارا  2012ل ساال   

راطةهةندنيَ من هةنىسالني خزمةتى ل بواريَ  2  

ساالن ل سةنتةريَ روشنبريي وكومةاليةتى زانكويا صالح الدين هةولريي من هةنة . 3  

ساالن وةك ريَظةبةريَ فرعى ل كومسيونا سةربةخويا هةلبذاردنان ل هةولريَ بومة   4  

 نوكةذى وةك سةروك بةشيَ طشتطريي جورى ل ثةميانكةها تةكنيكي ئاكريَ كار دكم ..

شتياري فةكولينانسةرثةر  

تيا ضةندين فةكولينني قوتابيان ل ثشكا طشتطريي جورى وكارطريي كار ل ثةينانطةها تةكنيكي من كرنة.سةرثةرش  

 ضةندين بابةت  ل روذنامة وطوظارين باوةرثكري من هةنة .

 

 

 

 



 وانة طوتن

ةبيذم تةكنولوجيايي زانيارى ئيفاران ل ثوليتةكنيكي ئاكريَ وانل ثشكا طشتطريي جورى و  

 طشتطريي جورى شَى : ةب

 ثةميانطةها تةكنيكي ئاكرَي

 ثوليتةكنيكى دهوك:  زانكَويا

 : كوردَولَوجى تةباب

  :سى رتووكا كورثة

 لقمان سةعيد مستةفا:  مامَوستاظئ نا

 102٨ - 102٧: ساال خوَيندنَى  

 ثةرتووكا كؤرسى 
Course Book 

 رسَوك ظى. نا1 كوردَولَوجى

 ثرسرةبى ستاَومامظى . نا2 ةفالقمان سةعيد مست

 ثةميانطةها/ ك. بش3 تةكنيكى ئاكرَى طشتطريي جورى ثةميانطةها بةشَى 

 lukman.zanti@yahoo.com :ئيمَيل 

 07504864559 :ذمارةى تةلةفَون 

 ثةيوةندى. 4

 دةمذمَير  4: تيَورى 

 نية: ثراكتيكى 

 يةكةى خويََندن. 5
 ة هةفتةيةك( لبةسةعات)

 ذمارةيا كاركردن. 6 اتذمَير  دحةفتَيدا ضوار ك 4

 

 كَودى كَورس. 7 



  C.V (لقمان سةعيد مستةفا)   

خاندنا خو يا نافنجى و ئامادةيى ل دواناوةنديا  ل ئاكرئ متام كرية 
( لسةر  7و بسةركةفتيانة و ل ثوال شةشَى ئامادةيى ب ريزبةنديا ) 

 ئـاستئ كوردستانئ ، 
ى / بةشَىخاندنا ئيسالمي / لزانكويا ل كوليذا زانستني ئيسالم -

 – 2007و ل ساال  2004و  2003سةالحةددين ساال خاندنَى 
 ذ كوليذَى دةرضووية وسةركةفتى بوية وب ثلني باشة  2002

ل زانكويا  1/9/2009هاتى ية دامةزراندن ل رَيكةفتى  -
هاتيمة ظةطوهاسنت بو ثةميانطةها  2010سةالحةددين ول ساال 

كرى و ثوستَين وةزيفى برَيظةبرينة وةكو  بةرثرسئ تةكنيكى ئا
بةشني نافخويي بو ضةندين ساال وة ماموستا وانةبَيذ ل بةشَى 

 كارطَيرى ياسا 
هاتية قبول كرن ل ماستةرَى كوليذا زانستة ئيسالميةكان/  -

 .2016-2014سةالحةددين ساال خاندنَى 
ريا تايبةت ل ثسثو 2016-12021برواناما ماستةرَى وةرطرت ساال 

) علم النفس الرتبوي( و ناظ ونيشانَيـت ناما ماستةرَى ) توندونيذي 
ل ثةروةردةيني هةرميا كوردستانئ ـ ثاريزطةها هةولريئ وةك 

 منوونة(. و ثال باشة بدة ست خوظة ئينا.
 هةيظ. 6سال و  2خزمةتا زنكويى:  -

ضةندين سوثاس وثيزانني هةنة ذاليئ وةزيرئ خاندن بلند  -
 ئ زانكويا دهوك و راكطرئ ثةميانطةها ئاكرئ وسةروك

كاركرن ل  بةشئ راطةهاندن و وانةطوتنئ دا بو دةمئ  -
هةتا دوماهيك هةلبذاردنني  2009ضةندين ساال، كو ل ساال 

كوردستانئ وةكو بةرثرسئ بةشئ كومسيونئ ل هةولريئ كار 
 كريية .

 

 بابةتني بةالظكرى : -

ن روذنامة وبةالفوكني * ل روذنامةين زانكو ثريس و جةندي

 مامَوستا ثرَوفايةىل. 2
 



 راطةهاندنئ 
* بةذدارى د بو دةمئ ضةندين ساال ل وانةطوتنئ ل كومسيونا بااليا 
سةربةخويني هةلبذاردنان دا، ودضةندين خولني وةكى ) التنيمة 

 البشرية، وراطةياندنئ دا .

 . 

كوردى،  ئ ، زمانَىكوردَولَوجى ، دةرطةهةك ذبو ناساندنا وانا كوردولوجي
جَورَين زمانان ، ديالَيكتَين زمانَى كوردى ، ثةيظا كوردستان ، نةذادَى كوردان ، 
جوطرافيا كوردستانَى، مَيذويا كوردان، ئااليئ كورداستانئ، شينوارين 
كوردستانئ، وثةيظا ثيشمةرطةهى، كورد د سةردةمَى ئسالمَى دا، كورد د 

 ةوى دا،  ...هتد.سةردةمَى دةولةتا عومسانى و سةف

 شة سةرةكيةكانوو. 9

  :ناوةروكى طشتى كَورس. 01
 -ئارماجنَين خَو هةنة، وة دشَين كورت كةينةظة ل ظان خالَيت خَوارَى: كوردَولَوجى بابةتى
بابةتى نةك بَو كَوليذيََن  هةبوونا ظى ثَى بهَيتة دان، جونكة طرنطى ثَيدظيية وانةك وةكو كوردَولوََجى -0

ب تنَى طرنطة، بةلكو بَو كَوليذيَين زانستى ذى زَور يا طرنطة بَو وَى ضةندَى كو قوتابى هايدارى مروظايةتى 
 كةلتور وزمان و ئةدةب و مَيذويا نةتةوَى خَو ببيت.

زانكَو و ثةميانطةه وةك ناظةندةكا رَوشةنبريى بابةتةكَى طرنطة زَور دانوستاندنَى و طةنطةشَى خبَوظة  -2
وونا فَيرخوازان دَى كةنالةكَى ضاالك بيت بَو رةوشةنبرييا طشتى و رةوشةنبرييا هةلدطريت و شارةزا ب

 نةتةوةى يا ساخلةم.

ظةهاندنا هةستئ نةتةويي ئيك ذ هةرة سالوغةتني ثيتظيية كو دةف قوتابي ثةيداببت ذبو هةبونا ثيزانينان  -3
 دديروكئ دا.ل سةر ميذوو و كلتور وداستانني كوردان وخةباتا شورةشطريين كوردستانئ 

 ئاماجنةكانى كَورس :. 11
 ئارمانج ل خويََندنا ظان بابةتاندا:

قوتابى شارةزايةكَى ثةيدا بكةت ل دوور ) زاراظ و زمان ودياليكتَين كوردى، و ئةدةب و هونةر و فولكلورَى كوردى،  - 
ردى، رَيكةفتنَين نيظدةولةتى ل دور جوطرافيا و مَيذوو و ئايَينن كوردى، وجةند بابةتَين دى يَين طرَيداى نةذادى كو

كوردان، سامانَين سروشتى ل كوردستانَى، راطةهاندن و روذنامةطةرى ل كوردستانَى، و ل دوماهيَى طرنكرتين بريةوةرى 
 و هةلكةفتَين هةظضةرخَين ميلةتَى كورد.

 ظة. كوردستانَى ةروذاثاش و نها بارودوخَى ب كوردستانَى رابردوويَى طرَيدانا دوور ل قوتابى فَيركرنا -
 .نها كارئينانا ب بو وةرطرتن مفا و كوردستانَى كةلتوريَى و ئابوورى و سياسى بارودوخى دياركرنا -
 .وةرطرتن مفا و كوردستانَى ديروكا د هَيز ب و الواز خالَين كرنا نيشان دةست -
 جودا جودا يَين مَيذوويى قوناغَين د كوردستانى شارستانييا دياركرنا -



 .جوداجودا نةتةوةيَين و ئول دناظبةرا كوردستانَى ل ذيانَى ثَيكظة و لَيبوورين طيانَى بةالظةكرنا -

 ئةركَين قوتابى : . 12
 ئامادةبوونا  قوتابى د وانَى دا د دةمَى دةست نيشان كرى. -   

 نا وا بابةتا د ناظا هوال خاندنَى دائامادةكرنا راثورتان ل سةر بابةتَي، طرَيدايَى ب وانا كوردولوجى ظة  وطةنطةشةكر -
 :  ةو ةووتن   ةوانرَيطةى . 13

 (. لقاءاإل*وانة طوتن برَيكا ثَيشكَيش كرنا وانَى ذاليَى ماموستايى ظة) 

 (. اللوحة البيضاء*وانة طوتن برَيكا كارئينانا تةختَى سثى ) 

 *وانة طوتن برَيكا كار ئينانا داتةشو و ثاوةرثوينت.

 برَيكا طةنطةشةكرنَى و ديالوكَى دطةل قوتابيان. *وانة طوتن

 *وانة طوتن برَيكا قوتابيان خبو، ل دروستكرنا وَى تا ئةدا كرنا وَى ل هوال خوَيندنَى

 *طرنطيدان ب بةشداربوونا هةمى قوتابيان د وانَى دا.

دَى هَيتة  بابةتىََ ئةوَى وتابيان ل سةر(، بَو هايداربوونا ق *دانا بابةتَين وانَى بةرى خوَيندنا  ب رَيكا )ثةرتوك وانا
 خاندن.

 
 
 : اندنطن ةسَل ةهسيستةمى . 4
 

 نا دوماهيا وةرزىاندطن ةسَل ةه اندنطن ةسَل ةه

 منرة اندنطن ةسَل ةه منرة اندنطن ةسَل ةه

 اندنطن ةسَل ة)هوةرزَى ئَيكَى  ااندنطن ةسَل ةه
رَوذانة ، راثورت ، ثَيشكداربوونا رَوذانة ، 

 (هاتننة

 منرة%  5

 

 منرة% 06
 منرة% 03 نا وةرزَى ساىَلاندطن ةسَل ةه

 اندنطن ةسَل ة)ها وةرزَى دوويَى اندنطن ةسَل ةه
رَوذانة، راثورت ، ثَيشكداربوونا رَوذانة ، 

 (نةهاتن

 منرة%  5

 % 06 كَو % 06 كَو

 %  06 سةرجةمىََ  دوماهيَى            

 

 :  ربوونَيفى انك ةجنام ئةر ة. د15
زَور يا طرنطة دةرضويَين زانكَو و ثةميانطةهَين كوردستانَى، مَيذوويا نةتةوَى خو بزانيت و زانياريةكا تةمام دطةل 

زانياريَين هةنَى دَى شَيت  كلتور و زمانَى كوردى هةبيت، هةروةها جوطرافيا وةالتَى خو بزانيت، ئةظجا لديظ ئاستَى
شَيوةيةكَى طشتى، وة دناوةندَين دى دناظا  وةك ظةكولةر ل سةنتةرَين راميارى و كومةاليةتى و ئابوورى دا كاركةت ب



 راطةهاندنَى و زَور اليةنَيت دى كاركةت ب شَيوةيةكَى تايبةتى.

 لیستی سەرچاوە :. 16
 : سەرچاوە بنەڕەتیەکان 

 ةليف با كوردى ب بيتَين عةرةبى و بيتَين التينى.هوطر تاهر تةوفيق ، ئ -0

 .00يوسف سةبرى ، ئاالى كوردستانَى ، ضاثا  -2

 1959 :بةغداد(عرياق، كومارى و كورد شورةشةكانى سوجادى، عةالئةدين -3

 (. 2002 :سلَيمانى(،  )سياسى و مَيذوويى لَيكولينةوةيةك( كوردستان كومارى عززةت، مةال مةمحود -4

 خش : ب زمانى عةرةبىسەرچاوەی سوودبە: 

 جمال رشيد احمد ، ظهور الكورد في التاريخ. -0

 جليلي جليل ، الحركة الكوردية في العصر الحديث. -2

 

 

 بابةتةكان.17 وانةبيََذ یمامَوستا یناو

لقمان سةعيد ناظَى مامَوستاى: 
 مستةفا

 كاتذمَير 4

 هةفتة بابةت

 لقمان سةعيد مستةفا
 مامَوستاى بابةت

 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 د حةفتَيدا
 

 لقمان سةعيد مستةفا
 مامَوستاى بابةت

 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 د حةفتَيدا
    
 

 لقمان سةعيد مستةفا

كوردولوجي وزمانئ كوردي وسةرهةلدانا ثةيظا 
 كوردولوجيئ و زاراظ و مَيذوويا زمان و زمانَى كوردى.

 
 

 دياليكت و دياليكتَين زمانَى كوردى
تَين زمانَى جورَين دياليكت و هوكارَين دروستبوونا دياليك

 كوردى
 

جياوازى د ناظبةرا زمان و ديالَيكتَيدا و جهَى زمانَى 
 كوردى د نةخشَين زمانَين جيهانَى دا

 ئةلفبا زمانَى كوردى و كورتيةك ذ مَيذوويا وَى
 تَيطةهَى ئةدةب )جور ، رةطةز ، هونةر(

 ئَيكَى

 
 
 

 دوويَى

 
 
 
 سيَى
 
 



 مامَوستاى بابةت
 كاتذمَير 4

 بو هةر وانةيةكَى
 د حةفتَيدا

 
 

 لقمان سةعيد مستةفا    
 مامَوستاى بابةت

 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 تَيداد حةف
 
 

 
 

 لقمان سةعيد مستةفا
 مامَوستاى بابةت

 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 د حةفتَيدا
 
 
 
 
 

 لقمان سةعيد مستةفا    
 مامَوستاى بابةت

 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 د حةفتَيدا
 

 
 

 
 لقمان سةعيد مستةفا     

 مامَوستاى بابةت
 كاتذمَير 4

ثيََناسا رَيبازَين ئةدةبى و كورتيةك ذ هةررَيبازةكَى 
 يك ، رياليزم ، دادابيزم()كالسيك ، رومانت

 
 تَيطةه و ثيََناسا ب شَيوةيةكى طشتى

 ثشكَين فولكلورَى كوردى دطةل منوونا
 دةستثَيكا شارستانيةتَى ل كوردستانَى

تَيطةه و ثةيدابوونا زاراظَى كورد و كوردستان ل مَيذوويَى 
 دا 
 
 

 ئااليئ كوردستانئ وميذوويا سةرهةلدانا ئااليى

اليئ كوردستانئ، يةكةم جار بفةرمى ئااليئ دروستكرنا يةكةم ئا
كوردستانئ هاتة بلندكرن،  ئااليئ شاهنشينا شيخ مةمحود 

0441، ئااليئ كومارا كوردستانئ ل مهبادئ ل ساال حةفيد  

   ئااليئ   كوردستانئ دضاثةمةنني كةظن دا.
 

ئةو بريو باوةرَين دةربارَى نةذادَى كورد هاتينة نظيسني 
نَى يَين كةظن كورد و ئووىَل زرادةشتى ل مللةتَين كوردستا

 كوردستانَى
 

 ثَيشخستنا ل كوردان كورد و ئيسالم وثشكداريا

 .ئيسالمى شارستانييا
 كوردستان ل سةردةمَى دةولةتا سةفةوى و ئومسانيا

كورتيةك ذ مرينشينَين كوردى )بادينان ، سوران ، بوتان ، 
 بابان(
 ل وَى كارطةريا و 1918 - 1914 ئيكَى جيهانيَى شةرَى
 .كوردستانَى سةر

 
جةند منوونة ذ رَيكةفتنَين نيظدةولةتى ل دور كوردان 

 )سايكس ثيكو ، سيظر ، لوزان(
 

كورتيةك ذ راثةرين و شورةشَين هةظضةرخَين كوردى ل 

 
 
 
 

 ضارَى
 
 
 

 
 

 ثيََنجَى
 

 
 
 

 شةشَى
 
 
 

 هةفتَى       
 
 
 
 

 
 نةهَى

 
 



 بو هةر وانةيةكَى
 د حةفتَيدا
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 كاتذمَير 4
 بو هةر وانةيةكَى

 د حةفتَيدا
 

 هةر ضوار ثارضَين كوردستانَى
جوطرافيا كوردستانَى )جه ، رووبةر، سنوور ، ئاكةجنى ، 

 كةش و هةوا(
 

ارترين ) ضيا ، دةريا ، رويبار ، باذَير ، هاظينطةه ، ناظد
 ... ( ل كوردستانَى سامانَين سروشتى ل كوردستانَى

 راطةهاندن و روذنامةطةرى ل كوردستانَى
 

طرنطرتين بريةوةرى و هةلكةفتَين خوشى ودلتةزين ل 
درَيذاهيا مَيذوويا هةظضةرخ ل مللةتَى كورد )بةخشتة 

 بَينة ئامادةكرن(
 

 دةولةتا دامةزراندنا هةمبةر ل ئاستةنطَين و ثكوس

 .دا مَيذوويَى درَيذاهيا د كوردى
 بنةمايَين دروستبوونا دةولةتا كوردى

 دةهَى
 
 

 
 يازدة

 
 

 دووانزدة
 

 
 

 سَيزدة
 

 
 ضاردة
 

 ثازدة 

 
 (ئةطةر هةبَيت  ) بابةتى ثراكتيى. 01 

 

 نية 

 



 تاقيكردنةوةكان:. 04
 :دارشنت . 0
 / ئةطةرَين درةنط بكارئينانا زاراظَى كوردستانَى ض بووينة ؟ بةحس بكة ؟0ث

 -وةالم / بَيطومان زَيدةتر ذ هَويةكَى هةبووينة بَو ظَى ضةندَى ، و ذ طرنطرتين وان هَويا :
ويَى سةقامطرييى ظة نةيىََ جَيطريبوو ، ضونكةضةندين جاران دةستهةالتا ناوضةيى ذ اليَى عشريةت و هوزان وةالتَى كوردان ذ رو -0

 ظة دهاتة برَيظةبرن ، ذ بةر ظَي ضةندىََ هةر هةرَيمةك بناظَى هوزةكَى ناوضةيةكَى دهاتةناظكرن.

َى كوردان ، ئةظة ذى ذ بَو بكارئينانا زمانى ظة زاراظَى كوردستان َى زاراظةكَى نويية ، ب بةراورد دطةل مَيذوويا وةالت -2
 ظةدطريتةظة كةظن و نوى ، ضونكى زمان بةردةوام يَيت طوهرينَيدا هندةك ثةيظَين نوى دهَين و يَيت كةظن دهَينة ذ دةستدان.

ئاماذة بوى جهى  خةلكى خو جه ناظَى وةالتَى خو نةداناية، ئَيك دَى بَيذيت ) باذَيرَى من ( ، طوندَى مة ، ئاظاهيى من، -3
 كوتَيدايَى ئاكنجى ، ب وَى رامانَى كو هةستا نةتةوةيى يا كَيم بووى.

 / ب كورتى بةحسَى  كاردوخى وميدى يا بكة وةكو دوو طةلَين كةظن كو ل كوردستانَى ذياى.     2ث
بوية  مةزن دةولةتةكابو ميديا. وميدى  دطةريت كوردا نةجاتَى:  دبَيذن دشاهنامَيدا فردوسىو  دشةرةفنامَيدا بةدليسى شةرةفخانَى -

 نةيا بوضونةبريو  ئةظ ث.ز 551ل ساال  هةرفاندن هاتيية ئاشوريا دةولةتاميديا  دةولةتا دةستَى لسةرسال حوكم كرية  051 نَيزيكى
ميدى ب  نوكة.دةولةتايا  هةمةدان باذَيرَىل  ئريانَى اليَىل  دامةزراندن هاتيةيا  دةولةتة ئةظ.ميدينة نة بتنَىكورد  ضونكة درستة
 هاتيةميديا  ناظَىجار  ئَيكةمبو  ماينةميدى  دةولةتا شينوارَين نوكة( .وتا ئةكباتا – ئةطبةتانا) دياركرنو  نظيسني دهَيتة ناظا طةلةك

 بكارهينان دهَيتةى ميد ثةيظاجار  ئَيكةم  ث.ز 135( ل ضارَى نةصرَى شلمةن) ئاشورى شاهَى دةمَى لسةر مَيذويدا دتَيكستَين دياركرن
 وا ثايتةختَى -نوكةوان يا - ئوراشوكو وةكى كوردا يَين دى مللةتَين دطةل هةية تَيكةىل طةلةكو  شياننخودان  مللةتةكَى كو وةسفكرى ويَى
 نظيسَى مَيذوو       (دوستانة) ثةميانا بناظَى داو ميديا  وا دناظبةراطرَيدان  هاتة ثةميانةك( ئةسةرحةدونشاه ) لسةردةمَى هةروةها بوية

.ميديا  زيرةكيان  ضةلةنط وَى( رامانا مادانى)مادا يان  بناظَى بكارهينان هاتيةميدى  ثةيظا( مَيذووَى بابَىب  بةرنياس) هريودوس ناظدار
 وَى دكةظيتة ظة اكورىب ذاليَىو  ظة روذئاظاى ذاليَى سثى دةرياو  ظة روذهةالتى ذاليَى ئةظغانستانَى دكةظيتة كو ثايتةختكرية  هةمةدان
 دبَيذنَى هةية تايبةت نظيسينةكاميديا  هةروسا. عةرةبى كةنداظا دطةهيتة ظة باشورى ذاليَى( و ئاراس) كودوس دبَيذنَى ئةوا دةظةرَى

رهَين خو  المازة كو هةبون تايبةت جلوبةرطَينميديا:  جلوبةرطَين سةبارةت.شارستانيةتنخودان  كوديارة  ويا( اهلريوطليفية االورارتية)
دكرنَى  ثةزى يَى هةذار َيني دكرنَى ثلنطى كةظلَى زةنطني رخو.يَينلبة دكرنةكورت  كراسةكَىو  قوضةكى كوالظَينو سور دكرن و  درَيذ

 دةولةتا دةستَى لسةر هةلوةشادندن دهَيتةميدى  دةولةتا بون ثةحنو  درَيذ ثَيالظَى سةرَى( بون و كةعبوان ب) ثَيالظَين
 وئيكبوية  نظيس مَيذوو ئةغريقى سوثايَىبو ذ  لةشكةرةك ث.ز 431-355لساال  دايكبوية( ذ ئةسينا) باذَيرَىل  زةينةفون.ئةمخينى
 شةرى وى بةحسا( ئاناباسيس) يناظَىخودا يا  دكتَيبا هةروسا. فةلسةفىو  لةشكةرى بوارَىداية  ثيتة زةينةفونى.  ية سوقراتى ذقوتابيَين

ل ساال  ئَيكَى كورشَى هاريكارياب  ئةغريقيداو  ئةمخينى ئيمرباتوريا دناظبةرا ئةوَى( كبادوكيايان  كوناكساب ) ظكرننا هاتية ئةوَىكرية 
 شةريدا بطريت دظى ئةردةشريىخو  برايَىجهَى  حةزدكر كورشى ضونكى كوشنت دهَيتةكورش  شةريدا ظى ئةجنامَىود   ث.ز 410

 (لةشكةرىهزار  سةد حةمالل ) دطرريت وىجهَى  زةينةفون هينطَى ثشتى كوشنت هاتةوان  سةركردَىيون و  خوسارةت طةلةك ئةغريقى
 شةريدا دطورةثانا هةروةها ناترسن شةريدا لدةمَى مللةتن ئةو كاردوخى:) دبَيذت دكوت كاردوخيا بةحساجوان  بشَيوةيةكَى زةينةفون

 زةينةفونى بكاردينان هةروةها لةشكةرى هةروةهاسرتانَينو املنجل(  )القوس ئانكو مةجنةنيقاو  تريكوظان وةكو بكردينن ضةكا هندةك
خو  زاروكَينو  دكةتكارَين خو  نينة.كو ديدا ئافرةتَينكورد  ئافرةتا دناظبةرا جَيوازىهيض  كوكورد كرية  ئافرةتا بةحساجوان  بشَيوةكَى

يا  دةظةرة ئةظ ذبةركو بةرهةمئيناية( مةى) كاردوخيا وك دياركرينةبومة  دكةت و ذَيدةراخو كار  زةالمَى دطةلو  دكةت خبودان
ئةندازةيدا        دبوارَى بتايبةتَى شارستانيةتَىنياسني ب  هاتيةبو  مللةت ئةو كاردوخى هةروةهابو ب ترى و  دةولةمةند  

ثةيظا كوردستان ج رامان ددةت؟ و كى ئَيكةم كةس بوية بكاريناية ؟ و كةنطى؟    -: أ3ث     
 .ئاكنجيبونَى..( ستان مبانا جهَى  نةتةوةو  كةلتورو زمان و  مَيذووكورد )  –كورد و ستان –دهَيت  ثَيك برطا دووفارسية ذ  ةكاثةيظ  -



           .بكارئيان هاتية زايينى دوازدَى ضةرخَى( ل سةنةجةر)شاه  اليَىذ  سةجلوقياندا دةولةتا سةردةمَىكوردستان ل  ثةيظاجار  ئَيكةم
كوردى بذمَيرة.         زمانَى تةنها ديالَيكتَيت  -ب      
.ذوورى كرماجنيا ديالَيكتا. 0  
.ناظةراست كرماجنيا ديالَيكتا. 2  
.باشؤر كرماجنيا ديالَيكتا. 3  
طؤران    ديالَيكتا. 4  
، أ ـ طرنطيا ئااليئ كوردستانئ د ض داية 4ث  

ميللةتان خودان ئااليينة ، هيماية بو هةبونا مة و هةر رةنطةكئ ئااليى  هةر ميللةتةكى ئااليئ خو يئ هةيي مةذي كوردان وةكى هةمى
 مةرةماةكا تايبةت هةية ، 

 ب ـ ثةيظا كوردلوجي يان كوردناسي و كةنطى ئةف ثةيظة سةرهةلدايية وكي بووية بكار ئيناية 
شارةزا وثسثورا ديار كريية   ـ هةلبةت هةر دوو ثةيظ دروسنت بلئ ثةيظا كوردناسي دروسرتة و ثر مانا ترة هةر وةك   
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