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 پەرتووکی کۆرس
 Course Book 

منوونةى  سيستةمة سياسييةكان لة ئةوروثا                                     
       

 رسى كۆ. ناو1

م. ي. دخلواز امساعيل عزيز                                                              
    

  پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2

زانستةسياسيةكان             سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى طشتى / 
                                

 کۆلێژش/ ە. ب3

  dlxwaz.azzez@su.edu.krd:ئیمێل
  ژمارەی تەلەفۆن
07504066734 

 پەیوەندی. 4
 

بە سەعات( ) یەکەى خوێندن. 5 كاتذمري 6
 لە هەفتەیەک

 ژمارەی کارکردن. 6 ركاتذميَ 10
 

PSPS1202 7 .کۆدی کۆرس 
 دخلواز إمساعيل عزيزناوي تةواو /  م.ي. 

 هةولري  /1/7/1981سالَ و شويين لةدايك بوو / 

 هةوليَر /دارةتوو  -شويين نيشتةجيبوون :
 خويَندن و بروانامةكان :

  بكالؤريوس -أ-
كؤليذي –زانكؤي سةالحةددين  -سالَ وشويين  وةرطرتن لة زانكؤ :

 . 2001-2000 –بةشي رِامياري -ياسا و رِامياري 

زانكؤي  -سالَ و شويين وةرطرتين بروانامةي بكالؤريوس :
 ..2005-2004-كؤليذي ياسا ورِامياري –سةالحةددين 

 ماستةر  -ب
كؤليذي ياسا و –زانكؤي سةالحةددين  -سالَ و شويين وةرطرتن :

سالَ و شويين وةرطرتين  -2013-2012-بةشي رِامياري  –رِامياري 

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8
 
 
 
 
 

mailto:dlxwaz.azzez@su.edu.krd
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بةشي  –كؤليذي ياسا و رِامياري –زانكؤي سةالحةددين  -بروانامة :
 .-2015رِامياري 

هيئة -2003الفساد يف العراق بعد عام ناوي ماستةر نامة/  -
 بوصفها الية معاجلةالنزاهة 

 دامةزراندن و  خزمةت و نازناوي زانسيت 
 –زانكؤي سةالحةددين  -دامةزراندن وةكو فةرمانبةر سالَ وشوين : -1

. 5/1/2006كؤليذي ياسا و رامياري   

( نؤ سال9َساالَني خزمةت وةكو فةرمانبةر/  ) -2  

كؤليذي ياسا و –زانكؤي سةالحةددين  -مامؤستا سالَ و شوين :  
  2015-بةشي رِامياري  –رِامياري 

( سال.4) -ساالَني خزمةت وةكو مامؤستا : -2  

سيستةمى سياسي بةراووردكارى ، سيستةمى سياسي و دةسةالتى 
جؤرةكاتى سيستةمى سياسي تيؤرى بنيادى وةزيفي، سياسي ، 

سيستةمى بةلةمانى و سةرؤكايةتى و سيستةمى تيكةل ,سيستةمى 
سياسي لة دةولةتة ئةوروثيةكان وةك سيستةمى سياسي فرنسا و 

             .سويسرا . سيستةمى سياسي لةسيستةمى سياسي بةريتانيا 

 وشە سەرەکیەکان. 9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
منوونةى سيستةمة سياسيييةكان لة كيشوةرى ئةورثا ، ضونكة ئةم وانةية تايبةتة بة باسكردن وشرؤظةكردنى 

خويندنةوةيةكى طشتطري لة ليكولينةوة لة سيستةمى سياسيةكان طرنطيةكى تايبةتى هةية ، لةوةى بةشيكة لة 
بةشةكانى مةعريفةى زانستى كةويش زانستة سياسيةكانة ، هةروةها طرنطى ليكولينةوة لةوة سةرضاوة دةطريت كة 

 سيستةمى سياسي رووبةريكى فراوانى لة فةزاى سياسي داطري دةكات .

دار لةسةر ذيانى تاكةكان دروست سيستةمى سياسي لة ناو هةموو دياردة سياسيةكانى تردا كاريطةريةكى زور مةترسي
بؤية لةم ليكولينةوةدا دةكات لةبةرئةوةى طوزارشت لة ناوةندةكانى هيز دةكات لةناو كومةلكا سياسيةكاندا .

لة روانطةى يةكيك لة مةنهةجة طرنطةكانى ديراسة كردنى سيستةمى سياسي باس لة ضةند منونةيةكى  هةولدةدةين
 لة ئةوروثا .  سيستةمى سياسي بكةين لة واقعدا

مةنهةجى بونيادى وةزيفي يةكيكة لةو مةنهةجانةى كة ديراسةى ئةركانى سيستةم دةكات لةسةر ئاستى 
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تيهاويشتةكان و دةرهاويشتةكان ، هةولدةدةين لة ريطةى ئةم مةنهةجةوة ديراسةى ئةركةكانى سيستةم بكةين ، 
  طةى وةزيفةوة نةبيت .ضونكة ناتوانني شيكارى دام و دةزطاكان بكةين ئةطةر لة ري

بؤ ديراسةكردنى ضةند منوونةيةكى سيستةمى سياسي جياواز لة  كارى بةكاردةهينني بةراوورد مةنهةجىبؤية ئيمة 
، كيشوةرى ئةوروثا .ضونكة بةراوردكارى ئامرازيكة لة ئامارزة بنضينيةكانى بريى مروظ ، ياخود ميتودىيكى زانستى

ثيكة كة بةهؤيةوة دةاتوانني خالي جياواز و ليكضوةكان ديارى بكةين لة نيوان سيستةمة ياخود ديراسةيةكى ريك و 
  سياسيةكان .

 ئامانجەکانی کۆرس. 11
سيستةمى سياسي و دةسةتى سياسي بكةين وة دام و دةزطا فةرميةكانى دةسةالتى سياسيي روون  هةول دةدةين باسي -1

 .دةكةينةوة 

تيشك دةخةينة يةكيك لة طرنرتين ميتؤدة طرنطةكانى سيستةمى سياسي ئةويش تيؤرى بونيادى وةزيفية كة تركيز -2
 ةكان و دةرهاويشتةكان .لةسةر ئةركة سةركيةكانى سيستةمى سياسي دةكات لةسةر ئاستى تيهاويشت

لة ريطةى تيؤرى بويادى وةزيفي دةتوان بةراووردكردن لة نيوان سيستةمة سياسية جياوازةكانى كيشوةرى ئيةوروثا  -3
سيسيتةمةكان لية   كردنى بكةين ، بة ئاماجنى تيطةيشتنى قوتابيان لة ئةركة سةرةكيةكانى و ميكانيزميةكانى كيار  

 ئةوروثا.

وة  قوتابيان ئاشنا بكةين بة ئةزمونى سيستةمة سياسيةكان لة دوو ماوةى زةميةنى جيياواز  ئاملنجمان ئةوةية كة  -4
 ليكضيوو  كة بؤت دةردةكةويت كة لةم دوو ماوة جياوازةدا ئةم سيسيتةمة جيون كيارى كيردووة خالية      دووشوينى جياواز

 جياوازةكان ديار دةكات .

ضيون  و ثاريزطارى لة مانةوةى خوى دةكات وة ةمينيتةوةئاشنا بوونى قوتابيان بةوةى كة ضون سيستةمى سياسي د -5
 ثيشدةكةويت . 

 ئەرکەکانی قوتابی. 12
 لريةدا ئةركي قوتابي بةم شيوةية دةست نيشان دةكريت : 

 لة ثول . قوتابي لةرووي ئامادةبووني -1
 ئةجنام داني مسينار لةسةر بابةتةكانيان . -
 تاقيكردنةوةي رؤذانة . -3

 هةروةها بةشداربووني قوتابي لةكاتي وانة وتنةوةدا . -4 
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لةم كؤرسةدا هةفتانة هةلَدةستم )وةك مامؤستاى وانةكة( بة ثيَشكةشكردنى  :وهووتنه ی وانهڕێگه. 13
)خويَندكاران( ، ناوةرؤكى بابةتةكان لةشيَوةى )حمازةرات( بة ثيَى ئةو خشتةيةى كة دةخيةينةرِوو بؤ قوتابيان 

بيان لة رِيَطةى ثرسيار و وةالَم ،لةبةسوود وةرطرتن لة )وايت بؤرد( و )داتا شؤ( ، لةطةلَ بةشدارييثيَكردنى قوتا
ورِةخساندنى بوار بؤطفت وطؤ و رِاظةى بابةت ومةسةلةكان ، جطة لة ضاالكى ترى هةمةجؤر وةك سازدانى سيمينارى 

 اليةن قوتابيانةوة.كورت لةسةر بابةتةكانى وانةكة لة
 نگاندنڵسههه سیستەمی. 14

زياتر سوود لة شييَوازى  سيمستةرةدا بةرِةضاوكردنى تايبةمتةندى وسروشتى زانستى رِاميارى و خودى وانةكةش ، لةم 
 ئينشائى )مقالي( وةردةطرين بؤ تاقيكردنةوةكان، دابةشكردنى منرةش بةم جؤرةى خوارةوة دةبيَت:

 ( منرة.30) مسستةرى يةكةم لةسةرتاقيكردنةوةى  .1

( منرة  ، كة ضةند ثيَوةريَكى زانسيتى رِةضياو دةكيةين بيؤ ئيةذماركردنى ئيةو       10ضاالكى و ئةركى رِؤذانة ) .2
( و سيازدانى  quizمنرةية، لةوانة بةشدارى رِؤذانةى قوتابييان وتاقيكردنيةوة وهةلَسيةنطاندنى خيَيرا )    

 ة اليةن قوتابيانةوة.سيمينار لةسةر بابةتةكان ل

 ( منرة60تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَ ) .3

  :کانی فێربووننجامههئرده. 15

 ريطةى خويدنى بايةتى منوونةى سيستةمة سياسيةكان لة ئةوروثا دةطةينة ضةند دةرئةجناميك وةك :لة 
جيهيان بةطشيتى و كيشيوةرى    قوتابيان شارةزاي ثةيدا دةكةن دةربارةى سيستةمى سياسية جيؤراو جؤرةكيان لية    -1

ئةوروثا بة تايبةتى ،وةك سيستةمى ثةرلةمانى ، نيمضة سةرؤكايةتى ، سيستةمى مةجلسيي و هةنيديك سيسيتةمى    
 سياسي تري تايبةت بة هةنديك ووالت .

هةروةها قوتابيان لة ريطةى خويندنى ئةم بابةتةوة ئةركية جيوراو جؤرةكيانى دام و دةزطيا سياسييةكانيان بيؤ        -2
 .ةكةيت كة هةريةكةيان ضون كاردةكةن لة رووى كردارييةوة دةرد
هةروةها لة ئةجنامدا قوتابي دةتوانيت راثؤرت و مسينار ئةجنام بدات لة سةر بةراووردكردن لة نيوان سيستةمة  -3

                              سياسية جؤراو جؤرةكان لة جيهاندا.

 :كان لیستی سەرچاوە. 16

عارف، نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية، مقاربة نرص محمد  .1
جينيا،  برج/ فير ز  1998ابستمولوجية، جامعة العلوم االسالمية واالجتماعية، لير

، لبنان،  .2 ، االهلية للنشر ي الوقت الحاضز
ز
ز باويل االبن، السياسات المقارنة ف جابريل الموند، وبنجامير

 راسة(. . )منهج الد1998

، نظريات النظم السياسية، جامعة الكويت،  .3 ي
ز
 . 1989الدكتؤر كمال المنوف



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            خشینبهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوهبه   
 

، النظم السياسية،  .4 ي
 1990الدكتور كاظم المشهدانز

ي السياسة المقارنة، قضايا منهاجية ومداخل نظرية، منشورا  د. محمد زاهير  .5
ز
، قراءات ف ي ن  بشير المغير

 .1998 ،2ت جامعة قار يونس، بنغازي ليبيا، ط 
افظ علوان حمادي ، النظم السیاسیة في االوروبا الغربیة والوالیات المتحدة االمریكیة ، عمان دار د. ح .6

 .2001وائل ، 
 . 2016جواد مستةفا )سيستةمة سياسيةكان(  .7
 .2012د.عدنان عبداهلل رشيد د.خاموش عمر عبداهلل ، بنةماكانى سيستةمة سياسييةكان ، جاثي يةكةم ،  .8
ئةزموونى يةكطرتنى كيشوةريك  ، وةرطسرانى ضواس حسن ، مةكتةبي –باسكال فؤمتني ، يةكيتى ئةوروثا  .9

 . 2009ناوةندى ديراسات و ثيطةياندن ، ضاثخانةى رؤذهةالت، ضاثي يةكةم ، هةولري 
 

ناوی مامۆستای 
 وانەبێژ

 بابەتەکان. 17

 إسماعیل دلَخواز. م
  عزيز

 ثيَرستى بابةتةكاني 
 منوونةى سيستةمة سياسييةكان لة ئةوروثا 

 بةشي يةكةم// اليةنى تيؤرى 
 

 ثيَشةكى : سةرةتايةك بؤ سيستةمى سياسي بةراوردكارى

 يةكةم /ثيَناسةى بةراوردكردن 

 دووةم/طرنطى بةراووردكردن 

 سيَيةم/مةرجةكانى بةراوردكردن 

  ؟ضوارةم/سياسةتى بةراووردكارى ضية

 ثيَنجةم /قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى سياسةتى بةراوردكارى 

 -دةروازةيةك بؤ تيَطةيشنت لة ضةمكى سيستةمى سياسي و دةسةالتى سياسي 

 يةكةم/ضةمكى سيستةمى سياسي 

 دووةم/  تايبةمتةنديةكانى سيستةمى سياسي 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            خشینبهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوهبه   
 

 سيَيةم /ضةمك و بنضينةى دةسةالتى سياسي

 سياسيضوارةم/ دام و دةزطاكانى دةسةالتى 

  تيؤرى بنيادى وةزيفي -

 ثيوةرةكانى دابةش كردنى سيستةمة سياسييةكان -

 جؤرةكانى سيستةمة سياسييةكان بةثيي ممارسةكردنى دةسةالتيةكةم/ 

 سيستةمى تاكرةوى -1

 سيستةمى كةمينة -2

  زورينة)دميوكراسي( سيستةمى -3

 :ثرنسيثي جياكردنةوةى دةسةالتدووةم/ جؤرةكانى سيستةمة سياسيةكان بةطويَرةى 

 سيستةمى ثةرلةمانى  -1

 سيستةمى سةرؤكايةتى  -2

 )مةجلسي( سيستةمى حكومةتى بة كومةل -3

 سيستةمى تيَكةل -4

 )جؤرو ئةركةكانى( ثارتة سياسييةكانضةمكى -

 و كاريطةريان(  ئامرازةكانى بةشداريكردنيان .)طروثةكانى طوشارو -

 بةشي دووةم// اليةنى ثراكتيكي                            

( ديراسي حالةتى و منوونةكان -ئةوروثا لة سياسيةكان سيستةمة)   

 كورتةيةكى ميذووى دةربارةى كيشوةرى ئةوروثا -

 يةكيتى ئةوروثا  -

 دامو دةزطاو ميكانيزمى كاركردنى يةكيتى ئةوروثا ئامانج و  -

 نى سيستةمة سياسيةكان لة ئةوروثاطرنطى ديراسة كرد -
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 سيستةمى سياسي بةريتانيا                    

 طةشةسةندنى ميذووى سيستةمى ثةرلةمانى لة بةريتانيايةكةم //  

 دةستورى بةريتانيا-1

 رؤشنبريى بةريتانيا-2

دةسةالتى جى بةجى كردن :)مةليك و ) دةزطا دةستوريةكانى بةريتانيادام و  -3
ئةجنومةنى –)ئةجنومةنى طشتى  دةسةالتى ياسادانان لة بةريتانيا -حكومةت 
 .دةسةالتى دادوةرىلؤردات(.

    .هؤكارةكاني مانةوةي سيستمي دووثارتي لة بريتانيا-4

 سيستةمى سياسي فرنسا

  كورتةيةك لةسةر ميَذووى فةرةنسا -1

 دةستورى فةرةنسا -2

دةسةالتة  :)دةسةالتى جي بةجى كردن دام دةزطاكانى سيستةمى سياسي فةرنسا-3
دةسةالتى  –رةهاكانى سةرؤك كومارو دةسةالتةكانى حكومةتى فةرةنسا 

) دةسةالتةكانيان(  ياسادانان)ئةجنومةنى نشتيمانى و ئةجنومةنى ثريان
 ئةجنومةنى دةستورو ئةرك دةسةالتةكانى ئةجنومةنى دةستورى (

 .شار لة فرنساطروثةكانى ف

 سيستةمى سياسي سويسرا

 كورتةيةك لةسةر ميَذووى سويسرا  يةكةم/    

دةسةالتةكانى كومةلةى  سويسرا )كومةلةى فيدراليدووةم/ دام و دةزطاى دةستورى 
-ئةجنومةنى فيدرال ى طةل  و ئةجنومةنى كانتونةكان ( ) ئةننجومةن -: فيدرالي 

 دةسةالتى جى بةجى كردن(: ضاالكيةكانى ئةجنومةنى فيدرال( لة سويسرا

هةلسةنطاندنى سيستةمى مةجلسي لة سويسرا .سيَيةم /   
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 سيستةمى سياسي روسيا

.يةكةم / ثوختةيةكى ميذووى لةسةر يةكيتى سوظيةت  

سيستةمى تايبةتى روسيا دووةم/  

ئةجنومةنى  –سيَيةم/ دام و دةزطا دةستوريةكان لة روسيا )دةسةالتى ياسادانان 
، ( ئةجنومةنى ، ئةجنومةنى ناوةندى)دةسةالتى جى بةجى كردن لة روسيا -دؤما  

يوازى هةلبذاردنى سةرؤك لة روسياش  

حكومةتى سويسرا و دةسةالتةكانى ،   

دةسةالتى دادوةرى (   

اسيستةمى سياسي ئةملاني   

 يةكةم / ثوختةيةكى ميذووى لةسةر سيستةمى سياسي ئةملانيا 

 دووةم / دةستورى ئةملانيا 

ئةجنومةنى  دامةزراوة دةستوريةكان لة ئةملانيا)دةسةالتى ياسادانان سيَبةم/.
البند سرات( : فيدرال(–ئةجنومةنى وواليات  -البند ستاج-نوينةرانى فيدرال  

ياسادانانضونيةتى بةريوةبردنى كارةكانى دةسةالتى   

حكومةت  -سةرؤك كومار –جى بةجى كردن دةسةالتى-   

 دةسةالتةكانى سةرؤك كومار لة ئةملانيا

ئةجنومةنى وةزيران(  -حكومةت )راويذكار  

 دةسةالتةكانى راويذكار لة ئةملانيا

 (دةسةالتةكانى دادطا لة ئةملانيا  ) دادوةرى لة ئةملانياي دةسةالتى 

 دةسةالتة هاوبةشةكان لة نيوان دةولةتى  فيدرال و وواليةتةكان.

 تاقیکردنەوەکان . 19
تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە  لەم جۆرە: دارشتن. 1

 دەستپێدەکات.چۆن...؟ هۆکارەکان چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ 
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 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان
 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت 

 
لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک : راست وچەوت. 2

نموونە دەبێت دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتابی بە ڕاست یان چەوت دادەنێت. 
 دەستەبەربکرێت.

لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت : بژاردەی زۆر. 3
نموونە دەبێت لە ژێر رستەیەک وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. 

 دەستەبەربکرێت.
 تێبینی تر. 20

لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی 
 پەرتووکەکەی. 

 ڵ                                                             ی هاوهوهپێداچوونه .21
ڕۆکی یر بکرێت و ناوهسه وهکادیمیهڵێکی ئهن هاوهالیهبێت لهده م کۆرسبووکهئه

ر شیاوی سهک بنووسێت لهیهند ووشهند بکات و جهسهپه کهکانی کۆرسهتهبابه
بکات. رسهله که و واژوویسهڕۆکی کۆرناوه  
 ی زانستی لهبیت پلهو ده کهر کۆرسهسهبێت لهزانیاری هه که یهسهو کهڵ ئههاوه

  بێت.متر نهمامۆستا که
 
 

  


