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 :واوؤطتا صاٌياسي
 

 وظتةفا امحذ ئاواٌج:واوؤطتا ٌــــــاوي

 ِاوضةسخ و ٌوى ويَزووى: واوؤطتا وسدي ثظجؤسي

 57558945400:ووباين.ر

 amanj.mustafa@sorn.edu.iq :ئيىيَن

 :واوؤطتا وارووي ياُ وؤس

 
 :بابةت و بةط صاٌياسي

 ويَزوو:بةط ٌــــــاوي

 ِاوضةسخ و ٌوىَ ئيضشاٌى ويَزووى:بابةت ٌاوي

 طيَيةً:قؤٌاغ

 2:يةكة رواسةي

 :بةط طةسؤك وارووي و وؤس

 
 :بةط جؤسي دَلٍيايي جيَطشي و بةسثشس صاٌياسي

 ئةوني حاجى وةغذيذ. ً :جيَطش ٌــــــاوي وظتةفا امحذ ئاواٌج. د:بةسثشس ٌــــــاوي

 57554544754:ووباين.ر 57598945400:ووباين.ر

 .maghdid.amin@soran.edu :ئيىيَن amanj.mustafa@sorn.edu.iq :ئيىيَن

 



 :    بؤ بٍووطشيَت كوستةيةك ثيَويظتة                                   
            
           
 :بابةت ثيٍَاطةي

 ِةسدوو دواى دةكات ئيَشاُ يةكةكاٌى دواى لة يةك دةطةالتة سابشدووى لة باس كة ويَزووةية ئةو
 بٍةواى طةس لة حوكىشاٌى ٌويَى طيظتىيَكى بووٌى دسوطت و سِةط بةسخى و طجى بةسخى  دةولةتى
 . وةصِةبى و فيكشى

 
 :بابةت طشيٍطي

 و طةفةوى دةطةالتةكاٌى صةجنرية و ئيَشاُ ِاوضةسخى و ٌوىَ ويَزووى لة دةبيَت ئاشٍا قوتابى كة لةوةداية
 شؤسشى دةطت بة سووخاٌياُ و  ثةِةلةوى بٍةوالةى ِاتٍى دواتشيض, وقاجاس صةٌذى و ئةفصاس

 . ص0979ئيظالوى

 
 : بابةت ئاواجني

 طةدةى طةسةتاى لة  ئيَشاُ والتى دةطةالتةكاٌى كولتوسى و ويَزوو بة صاٌكؤ  قوتابياٌى بووٌى ئاشٍا
 .لةئيَشاُ ئيظالوى شؤسشى تاكو شاٌضةِةوةوة

                            
 
 
 
 
 
 
 



        بابةتةكة خصتةي دابةشكشدٌي                                   
  ص0555 طاالٌى لة ثيَض ئيَشاُ. طةفةوى دةولةتى يةكةً ِةفتةي

 طةفةوى دةولةتى داوةصساٌذٌى و طةفةوييةكاُ بٍةوالةى دووةً ِةفتةي

 طةفةوى دةولةتى داوةصساٌذٌى لة ئيظىاعين شا سؤىل طيَيةً ِةفتةي

 طةفةوى دةولةتى داوةصساٌذٌى وكاسداٌةوةى ِؤكاس ضواسةً ِةفتةي

 طةفةوى دةولةتى طةسةتاى دةسةكييةكاٌى و ٌاوخوييةكاُ شةسة ثيٍَجةً ِةفتةي

 ئيظىاعين شا وشدٌى دواى طةفةوى دةولةتى ئابوسى و طياطى سةوشى ئالؤصى شةشةً ِةفتةي

 طةفةوييةكاُ دةطةالتى لةطةسدةوى كوسد ورياٌى حةفتةً ِةفتةي

 ٌاوخوييةكاُ كيَصة وطةسِةلذاٌى شاتةِىاطب ِةشتةً ِةفتةي

 ٌاوخوييةكاُ و دةسةكيةكاُ ثةيوةٌذيية و طةوسة عةباطى شا ٌؤيةً ِةفتةي

 طةسباصى و باصسطاٌى و ئاوةداٌكشدٌةوة بواسى بة شاعةباس داٌى  طشيٍطى دةيةً ِةفتةي

 عومساٌى دةولةتى طةه لة شةس و شاطةفى ياصدً ِةفتةي

  والت ئابوسى و طياطى سةوشى ئالؤصبووٌى و حوطيََ شا دواصدةً ِةفتةي

  طةفةوى دةولةتى سووخاٌى و ئيَشاُ طةس بؤ ئةفغاٌيةكاُ ِيَششى طيَضدةً ِةفتةي

 تاقيكشدٌةوة ضواسدةً ِةفتةي

 فغاٌيةكاُ ئة دةسكشدٌى لة شا ٌادس سؤىل و ئةفصاسى دةولةتى ثاصدةً ِةفتةي

 فشاواخنواصى طياطةتى و ئةفصاسى ٌادسشاى شاصدةً ِةفتةي

 ِيٍذ والتى كشدٌى داطري لة شا ٌادس سؤىل حةظذةً ِةفتةي

 ٌادسشا طةسدةوى لة ئيَشاُ سِاثةسيٍةكاٌى و شؤسط ِةردةً ِةفتةي

 دةسةئةجناوةكاٌى و ٌةجةف  كؤٌطشةى ٌؤصدةً ِةفتةي

 صةٌذ خاٌى كةسيي سؤىل و كوسدى صةٌذى دةولةتى بيظتةً ِةفتةي

 بةطشة داطريكشدٌى و سؤرِةالت ِيٍذى كؤوجاٌياى طواطتٍةوةى ويةك بيظت ِةفتةي

 ٌاوخوييةكاُ كيَصة و قاجاسةكاُ دةولةتى ودوو بيظت ِةفتةي

 ئايٍييةكاُ ثياوة سؤىل و كيَصةكاُ ئالؤصبووٌى وطىَ بيظت ِةفتةي

 دةطتوسييةكاُ جوالٌةوةى ثةيذابووٌى طةسةتاى وضواس بيظت ِةفتةي

 شا ٌاطشةدديَ كوشتٍى و طياطى سةوشى ئالؤصبووٌى وثيٍَج بيظت ِةفتةي

 داواكاسييةكاٌياُ و دةطتوسييةكاُ بضوتٍةوة ثةسةطةٌذٌى وشةط بيظت ِةفتةي

 ئابوسييةكاُ و طياطى طوساٌكاسية  ئةتابةك جوالٌةوةى وحةوت بيظت ِةفتةي



 كيَصةكاُ ئالؤصى و ثةسلةواٌى كابيٍةى يةكةً ِاتٍى ثيَك وِةشت بيظت ِةفتةي

 دووةً جيّاٌى شةسى و قاجاسى دةولةتى وٌؤ بيظت ِةفتةي

 تاقيكشدٌةوة طييةً ِةفتةي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 

              



 
 
 

 : طةسضاوةكاُ
 وةدةٌى حوطيََ, دةولةتاُ طرتاتيزى كوسدطتاُ.0
 الصاسيف.ُ,كوسدطتاُ ويَزووى.2
 جاف كشيي حظَ. الظياطى ايشاُ تاسيخ ووطوعة.3
 جاف كشيي حظَ, ايشاُ تاسيخ فى الوجيض.4
 امحذ خمين ابشاِيي. د, توسكيا و ئيَشاُ.5
 طةوِةسى حاويذ,  كوسدطتاُ كؤواسى. 6
 امحذ شةواه. و, دووشؤسشذا ٌيَواُ لة ئيَشاُ طياطى ويَزووى. 7
 2557, ِةوليَش, بةلطةٌاوة, ٌةِشى عبذالمةى شيَخ شؤسشى. 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  طاهَ وكؤتاي وةسصي تاقيكشدٌةوةكاٌي بؤ وةآلً و ثشطياس منووٌةي -

 
 ئيظالً؟ ِاتٍى ثيَض بكة ئرياُ والتى لة باس .1
 طةفةوى؟ دةولةتى فةسوى ئاييٍى بة بوو  ئيىاوى02 شيعةى وةصِةبى ضؤُ .2

 ئيَشاُ؟ ئاوةداٌكشدٌةوةى لة سؤىل و طةوسة شاعةباطى .3

 طةفةوى؟ دةولةتى كؤتايى و  ئيَشاُ طةس بؤ بوو ضؤُ ئةفغاٌيةكاُ ِيَششى .4

 ئةفصاسى؟ دةولةتى فشاواٌكشدٌى لة شا ٌادس سؤىل .5

 ئيَشاُ؟ والتى طةس لة بوو ضى وكاسيطةسى ضؤُ دةطتوسى شؤسشى .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


