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 پەیوەندی . 4

 

 كاتذمَير  دوو ( 2)  

  

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5

 هەفتەیەک 

 

 ژمارەی کارکردن . 6  

 

 کۆدی کۆرس . 7 

 د. موفق عادل عمر 

والتي وغازي لة لة زانكَوى  ثةيوةنديية نَيودةولةتييةكانس لة ريَوبةكالَو
لة زانكَوى   نَيودةولةتييةكان راي لة ثةيوةندييةو دكتَوتوركيا. ماستةر 

سيستةمة مامَوستا لة بةشى  غازي لة ئةنقةرة بة دةست هَيناوة،
زانستة سياسييةكان لة زانكَوى لة كَولَيذى   سياسييةكان وسياسةتي طشيت

وةك وانةبَيذ لة ضةندين زانكَو.  ثَيشرت كارى كردووة سةالحةدين،
دووة وةك ثَيشكةشكةرو َورو سيمينارو كونفراس كرضةندين ك بةشداري

 .ةدةبوو لةناوةوةو دةرةوةى ووَلاتئام

 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

 

ثارتي سياسي، تومخةكاني ثارتي سياسي، بةشداري سياسي، سيستةمي 
  سياسي. حيزبي، هاوثةمياني حيزبي، ثَيكهاتةي ناوةخؤيي ثارتي

  

 وشە سەرەکیەکان. 9

 : ۆکی گشتی کۆرسناوەر. 10

تابياني قؤناغي سَي يةمي زانستة يست بؤ قوطرنط و ثَيوهةرة يةكان يةكَيكة لة بابةتة رتة سياسيبابةتي ثا
سياسييةكان، ضونكة ثَيش هةموو شتَيك ثارتي سياسي راستةوخؤ ثةيوةندي بة ضةمكي دميوكراسيةوة هةية 

َيدا. لة رَيطةي ئةم سيستةمي سياسي هةر والتك و تا رادةيةك بويتة ثةَيوةرَيك بؤ ضةمكي دميوكراسي لة
بابةتي تةوة هةول دةدرَي تيشك خبريتة سةر ضةمكي ثارتي سياسي وشيكردنةوةي بة شَيوازَيكي زانسيت. بابة

ثَيكهاتة  ثارتة سياسييةكان هةلدةستَيت بة كاري لَيكؤلَينةوة لة ئةرك و دةركةوتن و سةرهةلةدان و
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ؤلَينةوةي ثارتة سياسييةكانة يةكان بابةتَيكي تري لَيكاليةني تيوري ثارتة سياسيوتومخةكاني ثارتي سياسي. 
و لة بةشَيكي تري بابةتةكة و بة مةبةسيت زياتر روونكردةوةي بابةتةكة بؤ قوتابيان، ضةندي منونةي 

 جياواز لة ثارتي سياسي ديراسة دةكرَيت.   

 ئامانجەکانی کۆرس . 11

ثارتي سياسي، دةركةوتن و سةرهةلداني ثارتي  مكيضة وتابيان بة بابةتةكانىئاشناكردنى ق -. زانيارى:1
ركةكاني ثارتي سياسي،  ئةو تيَورانة كة شيكاري سةرهةلداني ثارتة سياسييةكان ةسياسي، تومخةكاني و ئ

لة جيهاني سَي يةم دةكةن، ئةنداميةتي لة ناو ثارتي سياسي، ثَيكهاتةي ناوةخؤيي ثارتة سياسييةكان، 
ي حيزبي، ضاكسازي ثارتة سياسييةكان، نتةمي حيزبي، هاوثةمياسسي سةركردايةتي ثارتي سياسي،

 منوونةكاني ثارتة سياسييةكان. 

ئةرك و تومخةكان و خودي ثارتة سياسييةكان لة  وتابى لةسةرشيكردنةوةىراهَينانى ق -َينان:. راه2
 . ديكتاتؤريداو سيستةمةكاني دميوكراسي 

هةلسوكوتكردني بةرانبةر بة ثارتة سياسيية ضَونيةتى  طَورينى رةفتارى قوتابى و -. ثةروةردة:3
 . ناوةخؤيي و دةرةكيةكان

    
 ئەرکەکانی قوتابی . 12

ةتة بةبَى ضونكة ئةم بابهَوَلةكانى خوَيندا ئةركى قوتابى لةم كَورسة بريتى ية لة ئامةدةبوون لة 
ذانة هةروةها ثَيويستة قوتابى رًو ةمة،ةووتنةوة تَيطةيشتنى ئةستوان وانة لة هوَلى روونكردنةوةى مامَوستاى

كونرتَول  كانثَيش ئةجنامدانى تاقيكردنةوة كةخبويًَنيت تاكو بتوانَيت بابةتةدياريكراوةكان بابةتة  ،ثَيش وانة
كة بة ووردى كان بابةتةو ثَيش تاقيكردنةوهةروةها ثَيوستة قوتابى لة هَوَلى تاقيكردنةوة ئامةدة بَيت  بكات،

 .  خبوَينَيت

 وهووتنە ی وانەڕێگە . 13

 ،( ، شَيوازي َورك شَوث ، بةطرووث كردني قوتابيانالعصف الذهينلة رَيطةى موحازةرة و كفتوطؤ و رَيطةي ) 
كورتةى  بة مةبةسيت منايشكردنيسوود لة بةكارهَينانى داتاشؤ دةبينرَيت  مامؤستا بابةتةكة ثَيشكةش دةكات.

ثاوةرثوينت دةبَيت كة مامَوستا وةك ثوختةيَيكى )سالييت( نى طاى ثَيشكةشكردوانةكان لة رَيواتا . كانوانة
داتاشَو مامَوستا هةَلدةستَيت  لة رَيطةي منايشكردني ساليتةكانهةروةها لةكاتى ، تَيرو تةسةل ئامادةى كردووة

بة  ت،ويستة روونبكرَيابةتانةى كة ثَيبَو ئةو بنى روونكردنةوةى زياتر ارهَينانى تةختةى سثى بَو ثَيدابة بةك
ساليتةكان كة  بطرن لة منايشيقوتابيان دةتوانن سوود وةر مةبةسيت تَيطةيشتين بابةتةكة بة بَي كةم وكوري،

  .ثَيشكةشيان دةكرَيت و روونكردنةكانداتاشَو  رَيطةي لة
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 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی. 14

% منرةى 15هةر يةكَيكيان كة ئةجنام دةدرَيت  دوو تاقيكردنةوةى سةرةكى بة درَيذايى ئةم ساَلةى خوَيندن،
هةذمار دةكرَيت بةم وضاالكي بةردةوامي قوتابي % منرةكان لة رَيطةي كويزي رؤذانة  10لةسةرة، هةروةها 

ئةجنام  نةوي كَوتايى بابةتةكةد. لة كوتايى ساَلى خوَيندن تاقيكرمنرة 40جؤرة تَيكراي منرةي كؤشش دةبَيتة 
لةسةرة .   رةى% من06دةدرَيت كة   

 کانی فێربوون نجامەە ئرده. 15

ئاماجني سةرةكي خويندني ئةم بابةتة خَوى لةوةدا دةبينيتةوة كةوا هَوكارَيكة بؤ ئاشناكردنى قوتابيانى 
َوسةى بةشى زانستة سياسييةكان بةطرنطى ثارتة سياسييةكان وةك ريكخراوَيك كة كاريطةرى دةخاتة سةر ثر

َتيشك خستنةسةر ثةيوةندى نيوان ثارتة بة مةبةسيت سياسى تا رادةيةكى زَور سوودى لَيوةردةطرن 
ةكان لةاليةك وكومةَلطا وسيستةمى سياسى لةاليةكى ترةوة. وةهةروةها ئاشنادةبن بةو رَيكار يسياسي

ناوةرؤكي ئةم  .طشيت ةتىورَيسايانةى كةوا دةبنة هَوى دروستكردنى دميوكراسيةت وثةيوةندى لةطةل سياس
ئةم بابةتة فَيربن كؤرسة زؤر طوجناوة لة طةل ئاسيت زانسيت قوتابياني زانستة سياسييةكان كة دةتوانن 

وتَيبطةن. بةم جؤرة قوتابي لة رَيطةي ئةم كؤرسةوة فَيري ئاماجنة طشيت و سةرةكييةكاني ثارتة سياسييةكان 
 وردي لة خودي ثارتي سياسي تَيبطات. دةبَيت و دةطاتة ئاستَيك كة دةتوانَي بة 

 
 

 لیستی سەرچاوە . 16

 

 سهرچاوە بنهڕەتیهکان  •

 

ترمجة على مقلد و عبد احملسن سعد، مطبوعات اهليئة  موريس دفرجية،  األحزاب السياسية،. 1
 .2011القاهرة، ، العامة لقصور الثقافة

 .بغدادبغداد  األحزاب السياسية، طارق علي اهلامشي، جامعةاألحزاب السياسية، طارق علي اهلامشي، جامعة. . 22
 . 1987حزاب السياسية يف العامل الثالث، إمساعيل الغزال حرب، سلسلة دار املعارف، . األ3
وبي، وةرطرياني ئازاد يوامي حيزبة سياسييةكان لة رؤذئاوا، حوجةتوال ئةسةرهةلدان و بةردة. 4

  . 2007وةلةبدطي، دةزطاي ئاراس، 
 

  سهرچاوەی سوودبهخش •

 

   قليم كوردستان، صباح صبحي حيدر، رسالة ماجستري.قليم كوردستان، صباح صبحي حيدر، رسالة ماجستري.دور األحزاب يف التنشئة السياسية يف إدور األحزاب يف التنشئة السياسية يف إ   .1
دميياي هوشياري و ثيطةياندني دميياي هوشياري و ثيطةياندني (، ئةكا(، ئةكا01020102--01110111حزب و رَيكخراوة سياسية عرياقيةكان )حزب و رَيكخراوة سياسية عرياقيةكان )  ..22

    . . 31023102كاديران، سليماني، كاديران، سليماني، 
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  ..10021002حزبي سياسي لة كؤمةلطاي سةردةم، عومسان على ويسي، ضاثخانةي رؤذهةالت، هةولَير، حزبي سياسي لة كؤمةلطاي سةردةم، عومسان على ويسي، ضاثخانةي رؤذهةالت، هةولَير، . . 33
  

 

 
 بابەتەکان  .17 انەبێژ ناوی مامۆستای و

 موفق عادل عمر د. 
 

 
  

 

  بابةتةكة لةسةر وثَيشةكى ناسني يةكرت  هةفتةي يةكةم 

 سياسى ثارتى ضةمكى  دووةم هةفتةى

 رَوذئاوادا دميووكراسيةتى لة حيزب  هةفتةى سَي يةم

 سَييةم جيهانى ووالتانى لة سياسى حيزبى  هةفتةى ضوارةم

 وثَيوانةكانى ةكانيسياسي ثارتة اسةكردنىثَين  هةفتةى ثَينجةم

 سياسييةكان ثارتة تومخةكانى  هةفتةى شةشةم

 سياسييةكان ثارتة وسةرهةَلدانى ةركةوتند  هةفتةى حةفتةم

 ةكانيسياسي ثارتة ئةركةكانى  هةفتةى هةشتةم

 ثارتة سةرهةلدانى شيكارى كة تيَورانةى ئةو  هةفتةى نؤيةم
 دةكةن سَييةم جيهانى لة ةكانيسياسي

 يةكة ةكانيسياسي ثارتة ناوةخَويى ثَيكهاتةى  هةفتةى دةيةم
 سياسى ثارتى سةرةكيةكانى

ثارتي  سةرةكيةكانى يةكة نَيوان ثةيوةندى  تةى يانزةمهةف
 سياسي



Ministry of Higher Education and Scientific research 

Directorate of Quality Assurance and Accreditation شین خبهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

 مةركةزيةت بابةتى هةَلسةنطاندنى  هةفتةى دوانزةم
 ونامةركةزيةت

  سياسى ثارتى لةناو ئةنداميةتى  هةفتةى سَينزدةم

 كردنةوة تاقى  هةفتةى ضواردةم

 كردنةوة تاقى  هةفتةى ثازدةم

 سياسيةكان تىثار سةركردايةتى  هةفتةى شازدةم

 حزبى سيستةمى  هةفتةى حةفتدةم

 حيزبى هاوثةميانى  هةفتةى هةذدةم

 سياسىى ثارت: يةكةم سياسيةكان ثارتة ضاكسازى  هةفتةى نؤزدةم
 ودامةزراويةكان

 ةكانيسياسي ثارتة لةناو دميوكراسيةت -:دووةم  بيستةمهةفتةى 

 ثارتة ضاكسازى ثَيداويستيةكانى-:يةم سَى  هةفتةى بيست و يةكةم
 سياسيةكان

 ضاكسازي وئاليةتةكانى جَورةكان -:ضوارةم  هةفتةى بيست و دووةم
 ثارتةكان

 دميوكراتى ثارتى) ةكانيسياسي ثارتة منوونةكانى  هةفتةى بيست و سَي
 (ئةمريكا

 ئةمريكا كَومارى ثارتى  هةفتةى بيست وضوار

 طةشةثَيدان دادو ثارتى  هةفتةى بيست و ثَينج
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  موسلمني ئيخوان  بيست و شةش ةفتةىه

  نةهزة ثارتى  بيست و حةوت هةفتةى

 كرَيكارانى ثارتى +بةريتانيا ثاريزطارانى ثارتى  بيست و هةشت هةفتةى
  بةريتانيا

   ئيتاليا فاشى ثارتى+  ئةملانيا نازى ثارتى  ونؤ بيست هةفتةى

ؤِران، ثارتةكاني كوردستان )ثارتي، يةكَييت، ط  سي هةفتةى
 يةكطرتوو(

 تاقي كردنةوة   سي و يةك هةفتةى

 تاقي كردنةوة   سي و دوو هةفتةى

 (ئهگهر ههبێت ) بابهتی پراکتیک.  18 
    

 

  تاقیکردنەوەکان  . 19
: نَيوان ئةمانةي خوارةوة بنوسة جياوازي لةث.   

ثةيوةندي بةهَيز والواز . 1  

ثةيوةندي ستوني وئاسَويي.  2  

ي مةركةزي والمةركةزيثةيوةند. 3   

 . بنةماكاني دروستبوون وسةرهةلداني ثارتة سياسييةكان لة والتاني جيهاني سَييةم ضني؟ث

 يةكان بكة.بة كورتي باس لة ثَيداويستييةكاني ضاكسازي ثارتة سياسي. ث

 تێبینی تر . 20

بة باشرتين شَيوة ئةم بابةتة  ثَيويستة لةسةر قوتابية بةرَيزةكان زياتر طرنطى بةم بابةتة بدةن و هةوَلدةن
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و بؤ ئةم مةبةستةيش  تَيبطةن و سةرضاوة دياريكراوةكان خبوَينن  و طرنطى بة اليةنة ثراكتيكيةكان بدةن
كتيكى بابةتةكان ابكرَيت تاكو بتوانرَيت لة نزيكةوة و بة ثر ي كوردستانثارتة سياسييةكانسةردانى  ثَيويستة
  ببينن.  

 

 ڵ                                                              هاوه یوهپێداچوونە  .21

ةكان لةخَو ئاشكرايةوة وة هةموو بابةتةكانى ثارتة سياسيي ناوةرَوكى ئةم كورس بووكة زَور طوجناوةو روون و
ئةركى قوتابى و هةروةها مامَوستا بابةت هةوَلى داوة بةشَيوةيةكى رَيك وثَيك ئامانج و ناوةرَوك و  دةطرَيت،

دةرئةجنامةكانى فريبوون و سيستةمى هةَلسةنطاندنى قوتابى روون بكات. ناوةرةوكى كورسةكة طوجناوة لةطةل 
  طوجناوة.  َومةلطاثَيداويستيةكان كئاستى زانستى قوتابيان و لةطةل 

 
                                                                      

 

 
 


