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 زاُ عمي حطَوض ٌاوى زيَكخةز
    soran.hassan@soran.edu.iq/ ئيىيَن / 07504202124 ثةيوةٌدى

 
  زيَباشى تويَريٍةوةى  ياضايىكوزتةيةك لة بابةتى                                    

 
لةطةه دةكسيَت و شؤزبةى  يِةلطوكةوتةضتياز بابةتيَكة كة لة ِةووو جيّاٌدا شؤز بة ِ ،تويَريٍةوةى شاٌطتى

دةولةتاُ بودجةيةكى خةياىل بؤ ئةجناوداٌى تويَريٍةوةى  شاٌطتى تةزخاُ دةكةُ، بطسة ِةٌديَكحاز دةطاتة 
ٌصيكةى وميازدِا دؤالزى ئةوسيكى. ئةوةؽ لةبةز ئةوةية كة تويَريٍةوةى شاٌطتى دةبيَتة ِؤى ثيَػكةوتٍى دةولةت 

اٌى ذياُ وةكو بوازى ثيَػةضاشى، ئةٌداشيازى، ثصغكى، ِاتووضؤ، طةياٌدُ، كػتوكاه، لة ِةووو بوازةك
كؤوةاليةتى، ياضايى و ... ِتد ِةزوةِا تويَريٍةوة وةكو زيَطايةكى ضةزةكى بةكازديَت بؤ ضازةضةز كسدٌى ئةو طريو 

يؼ جؤزةكة لة جؤزةكاٌى تويَريٍةوةى ياضا طسفتاٌةى كة ضةزياُ ِةلداوة و وسؤظايةتياُ بيَصاز كسدووة. 
ليَكؤليٍةوة لة كيَػة ياضايي يةكاُ بةوةبةضتى دؤشيٍةوةى ضازةضةزيَكى تويَريٍةوةى شاٌطتى كة بةكازديَت بؤ 

ياضايى طوجناو ياُ بؤ ٌةِيَػتٍى ٌازووٌى ياخود زووٌكسدٌةوةى حوكىيَكى طػتى لة بابةتة ياضايي يةكاٌدا بة 
 شاٌطتى. ثةيسةوكسدٌى كؤوةلة بٍةوا و زيَطاى

 كة باع لةً شاٌيازيياٌةى خوازةوة دةكات:  بةغى ضةزةكى لة خؤ دةطسيَت ضةٌد بابةتةئةً 
ثيٍَاضةى تويَريٍةوةى شاٌطتى ، ثيٍَاضةى تويَريٍةوةى ياضايى، طسيٍطى و ئاواجنى تويَريٍةوةى شاٌطتى، 

ضيفةتةكاٌى تويَرةز،  ميى، ثالٍةزةكاٌى ئةجناوداٌى تويَريٍةوةى شاٌطتى، جؤزةكاٌى تويَريٍةوةى ئةكاد
 ويتؤدةكاٌى تويَريٍةوةى ياضايى، ضؤٌيةتى ٌووضني و ئاوادةكسدٌى تويَريٍةوة ياضايى، غيَوةى كؤتايى تويَريٍةوة

 ضؤٌيةتى دزوضت كسدٌى ثؤضتةز )ٌةغسة(. و
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 :  رايى ضاىل خويٍَدُشاٌيازٌةى كة قوتابياُ فيَسى دةبَ بة دزيَ ئةو

 

ئةجناوداٌى تويَريٍةوةى ياضايى و طسيٍطى و  غازةشاى بة غيَوةيةكى طػتى ابةتة، قوتابياُئةً ب بة خويٍَدٌى
وةزطستٍى شاٌيازى لة ضةزضاوةكاٌى تس دةبيَت بة ضؤٌيةتى  فيَسى .ئاواجنةكاٌى تويَريٍةوةى ياضايى دةبَ

وةزدةطسُ و   واٌةتى شاٌطتىضةز دةضت ثاكى شاٌطتى و ضؤٌيةتى ثازاضتٍى ئةشاٌيازى لة  غيَوةيةكى زاضت و دزوضت.
ضؤٌيةتى . فيَسى بة غيَوةيةكى ضةزدةوياٌة دةبَ طسيٍطى و ضؤٌيةتى داٌاٌى ثةزاويَص و ليطتى ضةزضاوةكاُغازةشاى 

.  ِةلظ و كةوت كسدُ دةبَ لة طةه طريوطسفتةكاُ بؤ ضازةضةزكسدٌياُ لة زيَطاى ئةجناوداٌى تويَريٍةوةى شاٌطتى
قوتابياُ . ضةز غيَوةى طػتى تويَريٍةوةى شاٌطتى كة لةضةٌد بةؽ ثيَك ديَت دةكةويَت لةوةِا شاٌيازيياُ دةضت ِةز

ضؤُ شاٌيازي و دةزئةجناوةكاٌى ئةو تويَريٍةوةى كة ئةجناوياُ داوة  كة فيَسى ئةوة دةبَ بة خويٍَدٌى ئةو بابةتة
و دواتس بة غيَوةيةكى شاٌطتياٌى  Microsoft Visioبة غيَوةيةكى ثوخت بطؤزُ  بؤ ثؤضتةز لة زيَطاى بةزٌاوةى 

 طفتطؤى لةضةز بكةُ 
 
 
 
 
  

  ضةزضاوةكاُ:
 

تةاله وةجصووب: زيَباشى ليَكؤلَيٍةوة و ئاوادةكسدٌى ليَكؤلَيٍةوةيـةكى تيـؤزى و ثساكتيكـى، وةزطيَساٌـى:      .1
 . 2007وةزيواُ عةبدوه، ضاثى يةكةً، ضاثخاٌةى خاٌى، ِةوليَس،

عةبدولمَا: زيَطاكاٌى تويَريٍةوةى شاٌطتى، ضـاثى ضـيَيةً، ضـاثخاٌةى     ضةزداز عومساُ باداوايى و عاوس .2
 . 2014ِيَظى، ِةوليَس، 

3. University of Oxford, Oxford Law Faculty: The Oxford Standard Citation of 

Legal Authorities (OSCOLA), available at: 

<www.law.ox.ac.uk/published/OSCOLA_4th_edn.pdf > accessed 27/10/2014. 

 . 2002، بغداد، دوٌ جَة اليشررياض عسيس ٍادي: كتابة البحث العلني،  .4

 جامعة البحريً، عً موقع -د.صاحل ابراٍيه املتيوتي: أصول البحث العلني القاىوىي، كلية احلقوق .5

< ww.m5zn.com/newuploads/2013/10/12/docx/7bfbcaa8430a5c9.docxw <  :27/10/2014زيارة.  
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 خػتةى واٌةكاُ

 
 كاٌى خويٍَدُِةفتة بابةتةكاُ زقي

زيَباشى تويَريٍةوةى   ٌاضاٌدٌى بابةتةكاٌىيةكرتٌاضني و  1
 ياضايى

 ِةفتةى يةكةً

 ِةفتةى دووةً شاٌطتى تويَريٍةوةىثيٍَاضةى  2
 ِةفتةى ضيَيةً شاٌطتى تويَريٍةوةىجؤزةكاٌى  3

 ِةفتةى ضوازةً شاٌطتى تويَريٍةوةىياضايى، طسيٍطى  تويَريٍةوةىثيٍَاضةى  4

 ِةفتةى ثيٍَحةً شاٌطتى تويَريٍةوةىئاواجنةكاٌى  5

، جؤزةكاٌى تويَريٍةوة شاٌطتى تويَريٍةوةىثالٍةزةكاٌى  6
 ئةكادمييةكاُ

 ِةفتةى غةغةً

 ِةفتةى حةوتةً تايبةمتةٌديةكاٌى تويَرةز  7

 ِةفتةى ِةغتةً ويتؤدةكاٌى تويَريٍةوةى ياضايى  8

 ِةفتةى ٌؤيةً ِةٌطاوةكاٌى ئاوادةكسدُ تويَريٍةوةى ياضايى  9

 ِةفتةى دةيةً ِةضت كسدُ بة بووٌى طريوطسفت 10

 ِةفتةى ياشدةِةً ديازى كسدٌى طريوطسفت )ِةلبرازدٌى ٌاوى تويَريٍةوة( 11

 ِةفتةى دواشدةِةً كؤكسدٌةوةى ضةزضاوة و شاٌيازى، لةضةز ئةو بابةتة 12

 ِةفتةى ضياٌصةِةً ضةزضاوة و شاٌيازييةكاُ خويٍَدٌةوةى  13

 ِةفتةى ضوازدةِةً ٌووضني و زيَكخطتٍى شاٌيازييةكاُ )ثالٌى تويَريٍةوة( 14

 ِةفتةى ثاٌصةِةً ٌووضيٍى تويَريٍةوة 15

 ِةفتةى غاٌصةِةً غيَوةى كؤتايى تويَريٍةوةى ياضايى 16

 ِةفتةى حةظدةِةً بةغى تةوّيدى  17

 ى ِةذدةِةًِةفتة ٌاوةزؤك 18

 ِةفتةى ٌؤشدةِةً ثاغكؤ 19

 ِةفتةى بيطتةً ( منسة20تاقيكسدٌةوةى كؤزضى يةكةً ) 20

 ِةفتةى بيطت و يةك زيَطاكاٌى ٌووضيٍى تويَريٍةوةى ياضايى 21

ضةٌد تيَبيٍى يةك كة ثيَويطتة زةضاو بكسيَت لةكاتى  22
 ٌووضيٍى تويَريٍةوةى 

 ِةفتةى بيطت و دوو
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 ِةفتةى بيطت و ضيَ طستَ و ٌووضيٍى شاٌيازييةكاُضؤٌيةتى وةز 23

 ِةفتةى بيطت و ضواز ضؤٌيةتى وةزطستَ و ٌووضيٍى شاٌيازييةكاُ 24

 ِةفتةى بيطت و ثيٍَخ زيَطاكاٌى ٌووضيٍى ثةزاويَص 25

 ِةفتةى بيطت و غةؽ زيَطاكاٌى ٌووضيٍى ثةزاويَص 26

كى ضؤٌيةتى ئاوادةكسدٌى ليطتى ضةزضاوةكاُ، دةضتجا 27
 شاٌطتى

 ِةفتةى بيطت و حةوت

 ِةفتةى بيطت و ِةغت ضؤٌيةتى دزوضت كسدٌى ثؤضتةز )ٌةغسة( 28

 ِةفتةى بيطت و ٌؤ ثيَػكةؽ كسدٌى تويَريٍةوةى داوا كساو.  29

 ِةفتةى ضييةً ثيَػكةؽ كسدٌى ثؤضتةز. 30

 

 

 

 

 
 ثسضيازة منووٌةيى يةكاُ :

 
 ٌد جؤزةكى ِةية، باضى جؤزةكاٌى بكة؟ وةزطستٍى شاٌيازي لة ضةزضاوةكاُ ضة/  1ث

 
بـة   طريؤطسفتى )بةزشبووٌـةوةى زيَـرةى تفسيـة لـة ِـةزيَىى كؤزدضـتاُ( دابسيَـرة        ثالٌي تويَريٍةوة بؤ  / 2ث 

 غيَوةيةكى شاٌطتى؟ 
 

ضؤُ ثةزاويَص بؤ ئةً كتابة دةٌوضسيَت كاتيَك بؤ جـازى يةكـةً شاٌيـازى    شاٌيازياٌةى خوازةوة بةبووٌى ئةً  /3ث
 ؟ 45يَوةزدةطرييَت لة الثةزة ل
وةزطيَسدزاوة كـة لـة اليـةُ      عبدالؿىد حمىد خةيالٌىلةالياُ  دةزواشةيةك بؤ خويٍَدٌى ياضايَك بة ٌاوى باكت) 

 كـة لـة    ضاثخاٌةى وٍـازة  كساوة لةالياُ جاز ضاث ثيٍَخٌووضساوة . ئةً كتابة  عبدالباقى البكسى و شِري البػري
 ضاث كساوة.( 2013تؤ شاٌيازيت ليَوةزطستووة، دوايني ضاثة كة لة ضاىل ئةو ضاثةى كة ،ة ِةوليَس
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   داواكازى  بؤ خويٍَدٌى ئةً ضاه:
 

 ( منسة.10) ِةٌووكةيىياضايى  كى لةضةز طريوطسفتيَ ئةجناوداٌى تويَريٍةوةيةكى ياضايى  .1

ةى كة لة تويَريٍةوةكة دزوضت كسدُ و ثيَػكةؽ كسدٌى ثؤضتةزيَك بة كةلك وةزطستَ لةو شاٌيازيياٌ .2
 ( منسة. 10) Microsoft Visio دةضتياُ كةوتووة بة بةزٌاوةى 

 ( منسة.20ئةجناوداٌى تاقيكسدٌةوةيةكى وةزشى ) .3

 ( منسة60تاقيكسدٌةوةى كؤتايى ضاه ) .4

 
 
 
 
 
 
 
 

واوؤضتاى بابةت:                                                                                                               

رضواٌ شريف صاحلو. ى.                                                                                                             
                                                                                         2014-2012                                     

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   
                                                                                                         

 


