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فاكةلتى ياسا
بةشي ياسا
 2014-2015  



ئاستى خويَندن: بكالؤريؤس لة ياسا
تايبةت مةنديةكانى وانة و ليستى خويَندنةوة بؤ: ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان  
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مامؤستاى وانة: سالار سوار اسماعيل
			Email: salar.swar@yahoo.com
                           salar.ismael@soran.edu.iq 

سةرؤكى بةش: د. هاشم عمر احمد 
كات و شويَنى وانة:  هؤلَى قؤناغى دووةم                                                  2 شةممة: (أ) كاتذميَر 08:30 بؤ 10:30
                                                                                                             (ب) كاتذميَر 11:00 بؤ 01:00 












                بوارى خويَندن: فاكةلَتيى ياسا\ بةشى ياسا   
        وانة بيَذى سةرةكى: م.ى. سالار سوار اسماعيل
        وانةبيَذى ياريدةدةر: م.ى. صلاح شمزين
        ناوى مادة: ريكخراوة نيودةولةتيةكان
        جؤرى مادة: مادةى لاوةكى
        كؤدى مادة: 000                                  كريدتى مادة: ( 4 ) 
        ماوةى وتنةوةى مادة: وةرزي  يةكةم و دووةم
        سالى خويَندن: 2014- 2015  
       ئاستى خويَندن: بكالؤريؤس 



















ئامانجى ئةم وانةية:


	ئاشنا بوون بة كورتةيةك لة ميذووى سةرهةلَدان و دروست بوونى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان لة ميَذووى سياسةت و ثةيوةندية نيَودةولَةتيةكان.
	ليَكدانةوةو ليَكؤلينةوةى طرنطترين مةرجةكان و ضؤنيةتى درووست بوونى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان و شارةزابوون بة طرنطترين دام و دةزطاكانى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان.
	شارزا بوون بة ضوارضيَوةو ثيَكهاتةى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان و ضؤنيةت كاركردنى هةردووك سيستةمى ياسايى و دارايى ريَكخراوةكان.  
	ثؤلين كردن و جياكردنةوةى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان بؤ شيَوازى جؤراوجؤر لةسةر ئاستى حكومى، و ناحكومى و هةريَمى و نيَودةولَةتى، و طشتى و تايبةتى. 
	بؤ دؤزينةوة و ئاشنا بوون بة زانيارى جؤرارجؤر سةبارةت بة ريَكخراوة جياوازة نيَودةولةتيةكان, و ليَكدانةوةى زانستيانةو سةردةميانة سةبارةت بة رؤلَ و كاريطةرى ريَكخراوةكان لةسةر ئاستى نيَودةولةتي و هةريَمى. 
	رونكردنةوةى كاروضالاكيةكانى ضةند ريَكخراويَكى هةريَمى نيَودةولَةتى وةك ( كؤمةلَةى طةلان، نةتةوة يةكطرتوةكان، يةكيَتى ئةوروثا، NATO)


شيَوازى وانة وتنةوة و نةخشةى هةفتانة:
	طةرِان بةدواى سةرضاوةى ئةكاديمى بؤ دؤزينةوةى زانيارى ثيَويست  سةبارةت بة ئةرك و مافةكانى ريَكخراوة جؤراوجؤرة نيَودةولةتيةكان و جياوازى كارو جالاكيةكانيان و رؤلَ و كاريطةريان لةسةر سياسةتى نيَودةولةتى بةرةوة ثيَش بردنى ئاشتى ئارامى لةسةر ئاستى نيَودةولةتى و نيَوخؤيى.

	ثيشاندان و ثيًشكةش كردنى زانيارى ثيَويست لة ريًطاى ثاوةرثؤينت سةبارةت بة ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان و شيكردنةوةى ثيَويست سةبارةت بة ضؤنيةتى دامةزراندن و كاركردن و بةريَوةضوونى كارةكانيان بة شيَوةيةكى ياسايى  و ئاسايى. 
	دوابةدواى ثيَشكةش كردنى زانيارى تةواو طفتوطؤى زانستى لةسةر بابةتةكة دةست ثيَدةكات لة ريَطاى ثرسيار و وةلاَم لة نيَوان قوتابيان بة شيَوةيةكى طشتى و هةروةها لة نيَوان قوتابيان و مامؤستادا. ئةمةش بؤ زياتر ئاشنا بوون بة بابةتةكة و هاندانى قوتابى بؤ طةران بةدواى سةرضاوةو لايةنى زياتر بؤ كؤكردنةوةى زانيارى زياتر لةسةر ئةم بابةتة بؤ ئةوةى طفتوطؤى لةسةر بكةن بةشيَوةيةكى ئةكاديمى. 


ماوةى سعاتى خويَندن: 02:00
سيمينار و راثؤرت و كارى طروث 
كؤى طشتى كاتذميَرةكان: 2 كاتذميَر لة هةفتةيةكدا
ئةنجامى  بة كؤتا هيَنان و خويَندنى ئةم ماددةية:

بة كؤتا هيَنانى ئةم ماددةية بة سةركةوتوانة تواناى ئةوةت ثيَدةبةخشيَت كة تؤ بتوانيت:

	 بة شيَوةيةكى سةركةوتوانة راظةى ميَذووى و ليَكدانةوةى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان بكةيت. و تواناى بيركردنةوةت بؤ تيَطةيشتن لة كاروبارو سياسةتى كاركردني ريَكخراوةكان بة شيَوةيةكى بةرضاو بةرةوثيَش دةبات.   
	 ئةنةلايس كردن و ليَكدانةوةى كيَيسيَك يان ضةند كيَيسيَكى تايبةت بة ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان بة شيَوةيةكى زانستى و ثيَشكةوتوانة. و هةروةها تواناى ئةوةت دةبيَت كةوا بة شيَوةيةكى باش هةلسةنطاندن بكةيت بؤ كاريطةرى و لايةنى ئةخلاقى و كؤمةلايةتى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان.
	ليَك جياكردنةوةى جؤراو جؤرى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان.
	 تيَطةيشتن و رافة كردنى سياسةتى  ئامانجةكانى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان لة ذيَر كاريطةرى تيؤرى جؤراوجؤر.
	شارةزا بوون لة كاروضالاكى ضةند ريَكخراويَكى نيَودةولَةتى.

تايبةت مةنديى و شيَوازى وانة وتنةوة:

	رونكردنةوةو ثيشاندانى تيؤرى جؤراوجؤربؤ رافة كردن و ليَكدانةوةى طشت كارو تايبةتمةنديةكانى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان, و بابةتى تايبةت بة ريَكخراويَك يان كؤمةليَك ريَكخراو, و ثيشاندان و دياريكردنى خالى بةهيَز و لاوازةكانى لايةنة تايبةتةكان كة تايبةتن بة رافة كردنى ريَكخراوةكان.
	 كاركردن بةشيَوةى طروثى بضووك و ديارى كراو بؤ قسةكردن لةسةر بابةتى تايبةت و طرنط سةبارةت بة ريَكخراوةكان.
	بةيةكطةياندن و قسةكردن لةسةر هةمان بابةت لة نيَوان طروثة جؤراوجؤرةكان.   

شيَوازى هةلسةنطاندن:

تاقيكردنوةى وةرزى يةكةم : 15 نمرة
راثؤرت: 5 نمرة
تاقيكردنوةى وةرزى دووةم: 15 نمرة
سيمينار: 5 نمرة
تاقيكردنةوةى طشتى: 60 نمرة

نةخشةريَطاى مةنهةج:

ثيَشةكى و ثيَناساندنى كؤرسى خويَندن, هةلسةنطاندنيَكى ميَذوويى بؤ ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان, طفتو طؤى زانستى لةسةر ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان,دابةش كردن و ثيَناسةكردنى ريَكخراوة جياوازةكان, كارو ضالالكيةكانى ريَكخراوةكان, كيَشةو  تيَطةيشتن لة كيَشةكان.  
خشتةى وانةكان
 


بةشى دووةم
بةشى يةكةم
هةفتةكان

كورتةى نةخشة ريَطاى كؤرسى يةكةم

هةفتةى يةكةم

ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان ضين و كين؟

هةفتةى دووةم
بةرةوثيَش ضوونى سيستةماتيكى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان
ميَذوو و شيَوازى كاركردنى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان

هةفتةى سيَيةم

مةرجةكانى ثيَكهيَنانى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
هةفتةى ضوارةم
جؤراو جؤرى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
جياكردنةوةى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان (حكومى و ناحكومى)
هةفتةى ثيَنجةم
كةسايةتى ياسايى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان 
مةبةست لة كةسايةتى ياسايى ضية؟
هةفتةى شةشةم

مةبةست لة دةستورى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان ضية و سروشتى ياساييةكةى ضية؟
هةفتةى حةوتةم

طرنكترين هةلس و كةوتى ياساي ريَكخراوةكان ضية و ئةم كؤت و بةندانةى لةسةر ريطاى ضين؟
هةفتةى هةشتةم

سيمينار
هةفتةى نؤيةم

سيستةمى امتيازات و حصاناتى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان  
هةفتةى دةيةم

تاقيكردنةوة
هةفتةى يازدةم

دةزطاكانى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
هةفتةى دوازدةم

ضؤنيةتى بة ئةندام بوون لة ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
هةفتةى سيَزدةم

ضؤنيةتى بة ئةندام بوون لة ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
هةفتةى ضواردةم

لايةن و كةسايةتية كاركةرةكان لة ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان
هةفتةى ثانزة

سيستةمى دارايى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان
هةفتةى شانزدة

سيستةمى دارايى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان
هةفتةى هةظدة

سيمينار
هةفتةى هةذدة

ميَذووى سةرهةلَدان و ئامانجةكانى كؤمكارى نةتةوةكان
هةفتةى نؤزدة

دةزطاكانى كؤمكارى نةتةوةكان كؤتاهاتنى ذيانى ريَكخراوةيى
هةفتةى بيست

ميَذووى سةرهةلَدانى نةتةوة يةكطرتوةكان
هةفتةى بيست يةك

ثيَكهاتةوة سيستةمى نةتةوة يةكطرتوةكان
هةفتةى بيست و دوو

دةزطاكانى نةتةوة يةكطرتوةكان
هةفتةى بيست و سىَ

طرنطترين ئامانج و مةبةستةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان
هةفتةى بيست و ضوار

ميَذووى سةرهةلَدانى يةكيَتى ئةوروثا
هةفتةى بيست و ثيَنج

ثيَكهاتة و سيستةمى يةكيَتى ئةوروثا
هةفتةى بيست و شةش

طرنطترين ئامانج و مةبةستةكانى يةكيَتى ئةوروثا
هةفتةى بيست و حةفت

تاقيكردنةوة
هةفتةى بيست و هةشت

NATO
هةفتةى بيست و نؤ

NATO
هةفتةى سى

دوبارة كردنةوةى وانةكان بةشيَوةيةكى طشتى
هةفتةى سى و يةك



ليستى خويَندنةوة


 كتيَبة ثيَشنياركراوةكان


	د. فخري رشيد المهنا و د. صلاح ياسين داؤد. المنظمات الدولية. المكتبة القانونية، بغداد.
عبدالله علي عبوسلطان, المنظمات الدولية, مطبعة جامعة دهوك, 2010. 

حازم محمد عتلم, المنظمات الدولية الاقليمية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006
طشت كتيَبةكان و راثؤرت و ارتيكلة ئةكاديميةكان لة كتيَبخانة يان لة ئةنتةرنيَت دةتوانن بةدةستى بيَنن.







Key Websites



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/ 
6.	موقع جامعة الدول العربية: http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/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/   





ئاطادارى ويكيثيديا بة

بؤ طةران بة دواى هةر بابةتيَك لة ريَطاى ئةنتةرنيَتةوة ويكيثيديا لة سةرووى هةموو ليستةكان ديَت بةلام ئةبيَت ئاطاداربن لة بةكارهيَنانى ضونكة بابةتةكان جيَطاى متمانة نين و بةشيَوةيةكى زانستيانة نةنوسراون و هةموو كةسيَك ئةتوانيَت دةستكارى زانياريةكان بكات.
بؤ بةكارهيَنانى بابةتى زانستى ريَطة ثيَنةدراوة بؤية تؤش خؤت لة بةكارهيَنانى ويكيثيديا بةدوور بطرة. 






سةرثيَضى ئةكاديمى

مةبةست لة سةرثيَضى ئةكاديمى بريتية لة دزينى ياخود كؤثى كردنى كارى نووسينى خةلكانى ئةكاديمى تر بة بىَ ئةوةى ناوى نووسةرةكة بهيَنى (plagiarism) لة كاتى نووسينى هةر راثؤرتيَك يان نووسينيَكى ئةكاديمى. بةكارهيَنانى كارى نووسين ياخود فكرةى خةلك بةناوى خؤتةوة وةك دزين واية مةبةست لة دزينى ئةدةبى. جا بؤية هةر كةسيَك ئةم كارة بكات بة سةرثيَضى هةذمار دةكريَت و كاريطةرى دةبيَت لةسةر خويَندن و نمرةى وانةكة. بؤ ئةم مةبةستة ئةركى قوتابية كة خؤى بةدوور بطريَت لة بةكارهيَنانى نووسينى خةلكانى تر بةناوى خؤيةوة بؤ مةبةستى خويَندنى ئةكاديمى لة زانكؤ ياخود بؤ هةر كاريَكى تر. بؤ شارةزا بوون سةبارةت بة ضؤنيةتى بةكارهيَنانى سةرضاوةكانيش بطةريَوة بؤ سةرضاوة ئةكاديميةكان و ثرسيار كردن لة مامؤستا ياخود سةرثةرشتيارى خؤت.



	















ثرسيارى نمونةيى تاقيكردنةوة 

قؤناغ: دووةم
ريَكةوت: 27\ 3\ 2014
كات: 1 كاتذميَر
زانكؤى سؤران 
فاكةلتى ياسا\ بةشى ياسا
بابةت: ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان





ثرسيارى يةكةم\
طرنطترين مزايا و حصاناتى ريَكخراوة نيَودةولةتيةكان ضين؟
ثرسيارى دووةم\ 
لقى \ أ
باسى ضؤنيةتى هةموار كردنى دةستورى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان بكة؟
لقى \ب
بة شيَوةكى طشتى طرنطترين ئةو كؤت و بةندانةى بةردةم دةسةلاَتى ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان ضين بيان ذميَرةو باسى يةكيَكيان بكة؟
ثرسيارى سيَيةم\
ثيَنلسةى ئةمانةى خوارةوة بكة؟
	ريَكخراوى هةريَمى           2- ريَكخراوى نيَودةولَةتى            3-  ثيَناسةى "ديكى" بؤ ياساى نيَودةولَةتى



بــةهيـــــــــواى ســــةركــــــةوتن
                                                                                                                                     


