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ياضا بةغى \فاكةَلتيى ياضا :خوَيٍدُبوازى                      
ضاالز ضواز امساعينً.ى.  واٌة بَيرى ضةزةكى:          
ى. ؾالح مشصيَ: ً.واٌةبَيرى يازيدةدةز          
زيكدساوة ٌيودةولةتيةكاٌُاوى وادة:           
الوةكىوادةى جؤزى وادة:           
( 2)  كسيدتى وادة:                                  111 كؤدى وادة:           
 و دووةً يةكةً وةزشي  واوةى وتٍةوةى وادة:        
   4105 -4102َيٍدُ: وضاىل خ        
  بكالؤزيؤعئاضتى خوَيٍدُ:        
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  ضةزِةَلداُ و دزوضت بووٌى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ لة ئاغٍا بووُ بة كوزتةيةك لة ويرووى
 وَيرووى ضياضةت و ثةيوةٌدية ٌَيودةوَلةتيةكاُ.

  ضؤٌيةتى دزووضت بووٌى زَيكدساوة طسٌطرتيَ وةزجةكاُ و لَيكداٌةوةو لَيكؤليٍةوةى
 ةكاُ.ٌَيودةوَلةتيةكاُ و غازةشابووُ بة طسٌطرتيَ داً و دةشطاكاٌى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتي

 ضؤٌيةت كازكسدٌى ِةزدووك  غازشا بووُ بة ضوازضَيوةو ثَيكّاتةى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ و
  ضيطتةوى ياضايى و دازايى زَيكدساوةكاُ. 

  ثؤلني كسدُ و جياكسدٌةوةى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ بؤ غَيواشى جؤزاوجؤز لةضةز ئاضتى
 ذكووى، و ٌاذكووى و ِةزَيىى و ٌَيودةوَلةتى، و طػتى و تايبةتى. 

  جياواشة بؤ دؤشيٍةوة و ئاغٍا بووُ بة شاٌيازى جؤزازجؤز ضةبازةت بة زَيكدساوة
ياٌةو ضةزدةوياٌة ضةبازةت بة زؤَه و كازيطةزى ٌَيودةولةتيةكاُ, و لَيكداٌةوةى شاٌطت

 زَيكدساوةكاُ لةضةز ئاضتى ٌَيودةولةتي و ِةزَيىى. 

  ،ُزوٌكسدٌةوةى كازوضاالكيةكاٌى ضةٌد زَيكدساوَيكى ِةزَيىى ٌَيودةوَلةتى وةك ) كؤوةَلةى طةال
 (NATOٌةتةوة يةكطستوةكاُ، يةكَيتى ئةوزوثا، 

 

  ئةزك و ضةبازةت بة   شاٌيازى ثَيويطت بؤ دؤشيٍةوةىطةِزاُ بةدواى ضةزضاوةى ئةكادميى
و جياواشى كازو جاالكيةكاٌياُ و زؤَه و  وافةكاٌى زَيكدساوة جؤزاوجؤزة ٌَيودةولةتيةكاُ

بةزةوة ثَيؼ بسدٌى ئاغتى ئازاوى لةضةز ئاضتى  كازيطةزياُ لةضةز ضياضةتى ٌَيودةولةتى
 .ٌَيودةولةتى و ٌَيوخؤيى

 ُلة زًيطاى ثاوةزثؤيٍت ضةبازةت بة زَيكدساوة  و ثًيػكةؽ كسدٌى شاٌيازى ثَيويطت ثيػاٌدا
ٌَيودةولةتيةكاُ و غيكسدٌةوةى ثَيويطت ضةبازةت بة ضؤٌيةتى داوةشزاٌدُ و كازكسدُ و 

 ئاضايى. و  بةزَيوةضووٌى كازةكاٌياُ بة غَيوةيةكى ياضايى 
 كات طفتوطؤى شاٌطتى لةضةز بابةتةكة دةضت ثَيدة اى ثَيػكةؽ كسدٌى شاٌيازى تةواودوابةدو

ِةزوةِا لة ٌَيواُ قوتابياُ  وبة غَيوةيةكى طػتى ً لة ٌَيواُ قوتابياُ لة زَيطاى ثسضياز و وةاَل
. ئةوةؽ بؤ شياتس ئاغٍا بووُ بة بابةتةكة و ِاٌداٌى قوتابى بؤ طةزاُ بةدواى و واوؤضتادا

طفتوطؤى بةتة بؤ ئةوةى ضةزضاوةو اليةٌى شياتس بؤ كؤكسدٌةوةى شاٌيازى شياتس لةضةز ئةً با
 . لةضةز بكةُ بةغَيوةيةكى ئةكادميى

 
 14:11 واوةى ضعاتى خوَيٍدُ:

 كازى طسوث  و ضيىيٍاز و زاثؤزت

 ئاواجنى ئةً واٌةية:

 ةفتاٌة:غَيواشى واٌة وتٍةوة و ٌةخػةى ِ
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 كاتروَيس لة ِةفتةيةكدا 4كؤى طػتى كاتروَيسةكاُ: 

 

 ثَيدةبةخػَيت كة تؤ بتواٌيت:تواٌاى ئةوةت بة كؤتا َِيٍاٌى ئةً واددةية بة ضةزكةوتواٌة 
 

ةى وَيرووى و لَيكداٌةوةى زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ بكةيت. بة غَيوةيةكى ضةزكةوتواٌة زاظ  -0
و تواٌاى بريكسدٌةوةت بؤ تَيطةيػنت لة كازوبازو ضياضةتى كازكسدٌي زَيكدساوةكاُ بة 

 غَيوةيةكى بةزضاو بةزةوثَيؼ دةبات.   

لَيكداٌةوةى كَييطَيك ياُ ضةٌد كَييطَيكى تايبةت بة زَيكدساوة ئةٌةاليظ كسدُ و   -4
ٌَيودةولةتيةكاُ بة غَيوةيةكى شاٌطتى و ثَيػكةوتواٌة. و ِةزوةِا تواٌاى ئةوةت دةبَيت كةوا 
بة غَيوةيةكى باؽ ِةلطةٌطاٌدُ بكةيت بؤ كازيطةزى و اليةٌى ئةخالقى و كؤوةاليةتى 

 زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ.

 جياكسدٌةوةى جؤزاو جؤزى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ.لَيك  -3

زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ لة ذَيس كازيطةزى ئاواجنةكاٌى   ضياضةتى تَيطةيػنت و زافة كسدٌى  -2
 تيؤزى جؤزاوجؤز.

 غازةشا بووُ لة كازوضاالكى ضةٌد زَيكدساوَيكى ٌَيودةوَلةتى. -5

 

زوٌكسدٌةوةو ثيػاٌداٌى تيؤزى جؤزاوجؤزبؤ زافة كسدُ و لَيكداٌةوةى طػت كازو  - أ
تايبةمتةٌديةكاٌى زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ, و بابةتى تايبةت بة زَيكدساوَيك ياُ كؤوةلَيك 
زَيكدساو, و ثيػاٌداُ و ديازيكسدٌى خاىل بةَِيص و الواشةكاٌى اليةٌة تايبةتةكاُ كة تايبةتَ 

 كسدٌى زَيكدساوةكاُ.بة زافة 
كازكسدُ بةغَيوةى طسوثى بضووك و ديازى كساو بؤ قطةكسدُ لةضةز بابةتى تايبةت و طسٌط   - ب

 ضةبازةت بة زَيكدساوةكاُ.
 بةيةكطةياٌدُ و قطةكسدُ لةضةز ِةواُ بابةت لة ٌَيواُ طسوثة جؤزاوجؤزةكاُ.    - ت

 

 منسة 05:  يةكةً وةزشىتاقيكسدٌوةى 
 منسة 5زاثؤزت: 

 منسة 05تاقيكسدٌوةى وةزشى دووةً: 
 منسة 5ضيىيٍاز: 

 ئةجناوى  بة كؤتا َِيٍاُ و خوَيٍدٌى ئةً واددةية:

 تايبةت وةٌديى و غَيواشى واٌة وتٍةوة:

 غَيواشى ِةلطةٌطاٌدُ:
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 منسة 01تاقيكسدٌةوةى طػتى: 
 

 
ثَيػةكى و ثَيٍاضاٌدٌى كؤزضى خوَيٍدُ, ِةلطةٌطاٌدٌَيكى وَيروويى بؤ زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ, 

دابةؽ كسدُ و ثَيٍاضةكسدٌى زَيكدساوة طفتو طؤى شاٌطتى لةضةز زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ,
 كازو ضااللكيةكاٌى زَيكدساوةكاُ, كَيػةو  تَيطةيػنت لة كَيػةكاُ.   جياواشةكاُ,

  

 
 

 ِةفتةكاُ بةغى يةكةً بةغى دووةً

 كوزتةى ٌةخػة زَيطاى كؤزضى يةكةً 
 

 ِةفتةى يةكةً

 زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ ضني و كني؟ 
 

 ِةفتةى دووةً

بةزةوثَيؼ ضووٌى ضيطتةواتيكى زَيكدساوة 
 ٌَيودةولةتيةكاُ

وَيروو و غَيواشى كازكسدٌى زَيكدساوة 
 ٌَيودةولةتيةكاُ

 

 ِةفتةى ضَييةً

وةزجةكاٌى ثَيكَّيٍاٌى زَيكدساوة  
 ٌَيودةوَلةتيةكاُ

 ِةفتةى ضوازةً

زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُجؤزاو جؤزى  زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ جياكسدٌةوةى  
 )ذكووى و ٌاذكووى(

 ِةفتةى ثَيٍحةً

 ِةفتةى غةغةً وةبةضت لة كةضايةتى ياضايى ضية؟ كةضايةتى ياضايى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ 

وةبةضت لة دةضتوزى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ  
 ضية و ضسوغتى ياضاييةكةى ضية؟

 ِةفتةى ذةوتةً

كةوتى ياضاي زَيكدساوةكاُ  طسٌكرتيَ ِةلظ و 
ضية و ئةً كؤت و بةٌداٌةى لةضةز زيطاى 

 ضني؟

 ِةفتةى ِةغتةً

 ِةفتةى ٌؤيةً ضيىيٍاز 

 ٌةخػةزَيطاى وةٌّةد:

 خػتةى واٌةكاُ
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ضيطتةوى اوتياشات و ذؿاٌاتى زَيكدساوة  
 ٌَيودةوَلةتيةكاُ  

 ِةفتةى دةيةً

 ِةفتةى ياشدةً تاقيكسدٌةوة 

دواشدةًِةفتةى  دةشطاكاٌى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ   

ضؤٌيةتى بة ئةٌداً بووُ لة زَيكدساوة  
 ٌَيودةوَلةتيةكاُ

 ِةفتةى ضَيصدةً

ضؤٌيةتى بة ئةٌداً بووُ لة زَيكدساوة  
 ٌَيودةوَلةتيةكاُ

 ِةفتةى ضوازدةً

اليةُ و كةضايةتية كازكةزةكاُ لة زَيكدساوة  
 ٌَيودةوَلةتيةكاُ

 ِةفتةى ثاٌصة

ٌَيودةولةتيةكاُضيطتةوى دازايى زَيكدساوة    ِةفتةى غاٌصدة 

 ِةفتةى ِةظدة ضيطتةوى دازايى زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ 

 ِةفتةى ِةذدة ضيىيٍاز 

وَيرووى ضةزِةَلداُ و ئاواجنةكاٌى كؤوكازى  
 ٌةتةوةكاُ

 ِةفتةى ٌؤشدة

دةشطاكاٌى كؤوكازى ٌةتةوةكاُ كؤتاِاتٍى ذياٌى  
 زَيكدساوةيى

 ِةفتةى بيطت

ضةزِةَلداٌى ٌةتةوة يةكطستوةكاُوَيرووى    ِةفتةى بيطت يةك 

 ِةفتةى بيطت و دوو ثَيكّاتةوة ضيطتةوى ٌةتةوة يةكطستوةكاُ 

 ِةفتةى بيطت و ضَى دةشطاكاٌى ٌةتةوة يةكطستوةكاُ 

طسٌطرتيَ ئاواٌخ و وةبةضتةكاٌى ٌةتةوة  
 يةكطستوةكاُ

ِةفتةى بيطت و 
 ضواز

ئةوزوثاوَيرووى ضةزِةَلداٌى يةكَيتى   ِةفتةى بيطت و  
 ثَيٍخ
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ضيطتةوى يةكَيتى ئةوزوثا ثَيكّاتة و  ِةفتةى بيطت و  
 غةؽ

طسٌطرتيَ ئاواٌخ و وةبةضتةكاٌى يةكَيتى  
 ئةوزوثا

ِةفتةى بيطت و 
 ذةفت

ِةفتةى بيطت و  تاقيكسدٌةوة 
 ِةغت

 NATO ِةفتةى بيطت و ٌؤ 

 NATO ِةفتةى ضى 

بةغَيوةيةكى طػتىدوبازة كسدٌةوةى واٌةكاُ    ِةفتةى ضى و يةك 

 

 
 

 

 

 

 

  ،د. فخري رشيد المهنا و د. صالح ياسين داؤد. المنظمات الدولية. المكتبة القانونية
 بغداد.

  ,0202عبدهللا علي عبوسلطان, المنظمات الدولية, مطبعة جامعة دهوك . 

  ,0222المنظمات الدولية االقليمية, دار النهضة العربية, القاهرة, حازم دمحم عتلم 

 لة كتَيبداٌة ياُ لة ئةٌتةزٌَيت دةتواٌَ  ئةكادمييةكاُ كتَيبةكاُ و زاثؤزت و ازتيكمة طػت
 بةدةضتى بَيٍَ.

 

 

 

 

 

 ليستى خويَندنةوة

 ةكانكراوثيَشنيار كتيَبة 
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1. http://www.un.org/ar/ 

2. http://www.eu-un.europa.eu/ 

3. http://www.mandint.org/ar/guide-io   
4. UN Department of Peacekeeping Operations: 

www.un.org/Depts/dpko/dpko/  

5. NATO- Homepage: http://www.nato.int/  

موقع جامعة الدول العربية:  .6

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8
K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0
M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5E
ZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

7. ESRC Transformation of War Economies project www.brad.ac.uk/twe  

8. Center on International Cooperation: http://www.cic.nyu.edu/index.html 

9. UN Peacebuilding Commission: www.un.org/peace/peacebuilding/ 

10. Governance & Social Development Resource Centre: www.gsdrc.org/ 

11. Open Democracy www.opendemocracy.net 

12. International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm  

13. ReliefWeb: http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm  

14. PeaceWomen: http://www.peacewomen.org/    

 

 

 

 
 

 

 ا لة ضةزووى ِةووو ليطتةكاُ دَيتبؤ طةزاُ بة دواى ِةز بابةتَيك لة زَيطاى ئةٌتةزٌَيتةوة ويكيجيدي
بابةتةكاُ جَيطاى وتىاٌة ٌني و بةغَيوةيةكى شاٌطتياٌة  ئاطادازبَ لة بةكازَِيٍاٌى ضوٌكة بةالً ئةبَيت

 ٌةٌوضساوُ و ِةووو كةضَيك ئةتواٌَيت دةضتكازى شاٌيازيةكاُ بكات.

زَيطة ثَيٍةدزاوة بؤية تؤؽ خؤت لة بةكازَِيٍاٌى ويكيجيديا بةدووز  شاٌطتى بابةتى بؤ بةكازَِيٍاٌى
  بطسة.

 
 

Key Websites 

 ئاطادارى ويكيثيديا بة

http://www.un.org/ar/
http://www.eu-un.europa.eu/
http://www.mandint.org/ar/guide-io
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/
http://www.nato.int/
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.brad.ac.uk/twe
http://www.gsdrc.org/
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm
http://www.peacewomen.org/


 9 

 
 
 

 
 

ضةزثَيضى ئةكادميى بسيتية لة دشيٍى ياخود كؤثى كسدٌى كازى ٌووضيٍى وةبةضت لة 
( لة كاتى plagiarismخةلكاٌى ئةكادميى تس بة بَى ئةوةى ٌاوى ٌووضةزةكة بَّيٍى )

بةكازَِيٍاٌى كازى ٌووضني ياخود ٌووضيٍى ِةز زاثؤزتَيك ياُ ٌووضيٍَيكى ئةكادميى. 
وةبةضت لة دشيٍى ئةدةبى. جا بؤية ِةز  فكسةى خةلك بةٌاوى خؤتةوة وةك دشيَ واية

كةضَيك ئةً كازة بكات بة ضةزثَيضى ِةذواز دةكسَيت و كازيطةزى دةبَيت لةضةز خوَيٍدُ 
ئةزكى قوتابية كة خؤى بةدووز بطسَيت لة  و منسةى واٌةكة. بؤ ئةً وةبةضتة

ميى لة دبةكازَِيٍاٌى ٌووضيٍى خةلكاٌى تس بةٌاوى خؤيةوة بؤ وةبةضتى خوَيٍدٌى ئةكا
بؤ غازةشا بووُ ضةبازةت بة ضؤٌيةتى بةكازَِيٍاٌى  شاٌكؤ ياخود بؤ ِةز كازَيكى تس.

ضةزضاوةكاٌيؼ بطةزَيوة بؤ ضةزضاوة ئةكادمييةكاُ و ثسضياز كسدُ لة واوؤضتا ياخود 
 ضةزثةزغتيازى خؤت.

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سةرثيَضى ئةكادميى
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 \ثزسيارى يةكةم
 طسٌطرتيَ وصايا و ذؿاٌاتى زَيكدساوة ٌَيودةولةتيةكاُ ضني؟

  \ثزسيارى دووةم
 أ \لقى 

 ٌَيودةوَلةتيةكاُ بكة؟باضى ضؤٌيةتى ِةوواز كسدٌى دةضتوزى زَيكدساوة 
 ب\لقى 

تى زَيكدساوة ٌَيودةوَلةتيةكاُ ضني بةزدةً دةضةاَل اٌةىكؤت و بةٌدبة غَيوةكى طػتى طسٌطرتيَ ئةو 
 بياُ ذوَيسةو باضى يةكَيكياُ بكة؟

 \ثزسيارى سيَيةم
 ثَيٍمطةى ئةواٌةى خوازةوة بكة؟

ثَيٍاضةى "ديكى" بؤ ياضاى   -3            زَيكدساوى ٌَيودةوَلةتى -4  زَيكدساوى ِةزَيىى          -0
 ٌَيودةوَلةتى

 
 

 بــةِيـــــــــواى ضــــةزكــــــةوتَ
                                                                                                                                      

 

 ثرسيارى منونةيى تاقيكردنةوة 

 سانكؤى سؤران 
 بةشى ياسا \فاكةلتى ياسا

 بابةت: ريَكخزاوة نيَودةولَةتيةكان

 قؤناغ: دووةم
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