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یمانگا خووولی مان پووههووه مان سوواڵدا لووههووه ر لووهسووتنێنا  هووهده بووه  04.05.1982
  دیپلووۆمی زمووانی  2ی بووال )پلووه سووتپێکرد  و بووهفێربوووونی زمووانی یتینووی  ده

 ست هێنا . دهبه 18.06.1982 یتینی له

شی کان بهتیهاڵیهکۆمه زانکۆی کارلۆڤۆ کۆلێژی زانسته له 1986ساڵی  
ی ب وانامه 1992 –1986گیرا . رشاری پ اگ وه نووسی لهڕۆژنامه

 ست هێنادهبه ڕاگەیاندنشی کان بهتیهاڵیهکۆمه کۆلێژی زانسته ماجستێری له

   Southwark Collegeن له ندهشاری له له 1993/  1992ساڵی 

هێ کردنی زمووووانی و و بووووهفێربوووووونی زمووووانی ئینگلیوووو ی بووووۆ پتووووه ییمانگووووهپه 
 ی چ ی خوێند.کساڵهیهئینگلی ی خولێکی 

یمانگای په ندی لهخوێندن و فێربوونی زمانی هۆڵه 2004 – 1996ساڵی 
ک و دوو ، سێ ی چوار ساڵ ئاستی یهندی بۆ ماوهکۆرسی زمانی هۆڵه

   له ست هێناوهدهبه 1،2،3،4وترێ سیتۆ پێی ده ،چواری که

Regionaal Opleidingen Centrum {ROC } in Almere 

رێکخراوی رۆژنامەنووسانی  کارایدەبێتە ئەندامێکی  ١٩٨٩ئۆکتۆبەری ساڵی 
 جینانی 

رگێ ی زۆر و کاری وه م زمانانهله یهکی باشی ههزایهزموون  شارهک ئهوه
 : وانهله نجام داوهپێ ئه

  یه ی ههزمانی ئینگلی ی ) بروانامه -

  ه یی ههامهزمانی  سربی و خرڤاتی ) بروان -

  یه ی ههروانامهزمانی چیکی و سلۆڤاکی ) ب -

  یه ی ههندی ) بروانامهزمانی هۆڵه -

 ،، سۆرانی ، کرمانجی   کهکیهرهسه ردوو زاراوهانی کوردی ) ههزم -

  یه ی ههبی ) بروانامهرهزمانی عه -
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  وانهبدوێ لهتوانێ پێی ک دهیهچێت و تا ڕادهردهل دهم زمانانهری لهسه

 ، فارسی زمانی پۆلۆنی ، بولگاری ، روسی -

   یهی ههزمانی یتینی ) بروانامه -

شی بیات بهدهدین کۆلێژی ئهیحهمامۆستا زانکۆی سه 2010 – 2009
 یاندن .ڕاگه

یاندن و شی ڕاگهبه فهلسهزانکۆی فه بااڵیی دکتۆرا له خوێندنی 2014- 2011
 وانی رۆژنامه

 هنیش ب پارێ ی ئێکۆمان لهزانکۆی ژینگه مامۆستا له 2015 – 2012
ی زانستی زاری  پلهرمانی وهفه به ٢٠١٦/ ١١/  ٢٣ له ستی پارتایم .گرێبه

 ر  .دهبۆ ) پرۆفێسۆری یاریده وهرزكرایهبه

بە فەرمانی وەزاری  وەزارەتی خوێندنی بااڵ و  ٢٠٢١/  ١/  ١٤ڕێکەوتی 
توێژینەوەی زانستی  پلەی زانستی بەرزکرایەوە بۆ پلەی ) پرۆفێسۆر   لە 

 .بواری میدیا و ڕاگەیاندن لەسەر ئاستی هەموو هەرێمی کورستان

ن یاندپەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان یەکێکە لەو زانستانەی کە قوتابی ڕاگە بابەتی
پێوستە لەسەر زانیارییەکی زۆری هەبێت تا لە دواڕۆژدا بتوانێ وەک 
 کەسایەتییەک و ڕاگەیاندکارێک ڕۆڵی خۆی ببینێ لە پەیوەندییەکانی ناوەوە و

ونیەکی چاوڕووانەی تیروتەسەل بەر ١٦دەرەوەیدا ، ئەو بابەتە پێک دی لە 
                                                          بواری پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا           بال بە قوتابی دەبەخشی لە

وشه . 9

 سهرەکیهکان

  : وانەی وتنەوە سەرەتا  ١٦م کۆرس بووکە پێکناتووە لە ئە ناوەرۆکی گشتی کۆرس:. 10
 یژووێو م انیزانا ەیناسێپو کانەواژەستەدو کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ەیناسێپ - ١
 ییەتیەەاڵمۆک ییەزانست ەتەباب وەئ یدانەڵرهەس
دانووستان و  و ەنگرۆو ک اسای ینانێو داه کانییەتییەرۆمپراتیئ وانێن یندەوەیپ یژووێم - ٢ 
  یئاشت یکانەوتنەککڕێ
 یزانست یتەباب کەو کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یندنێخو -٣
 کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یکانەمەستیس -٤
 کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یکانییەرێۆت -٥
   یمێژڕ یرێۆ، ت  میال بیولی، ن  میال بی، ل  میئالڕێ)  ینێرەئ یرێۆت -٦
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 یاننانی ، بون ی ینگلیئ ەی))قوتابخانیتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک یرێۆ) ت ینێرەئ یدوا یکانییەرێۆت -٧
   یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک
  یکانەناغۆو ق  میمارکس -٨
 اتنانیبون یدوا یکانییەرێۆو ت یتیەرکرداەس یکانییەرێۆت -٩

،   ێ، ه یرەروەس) کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یکانەمکەو چ ەوەکردنیش یکانەئاست -١٠
   ێه یکانەکناتێپ کان،یەناحکوم ە، چایکوان یمانیشتین یندەوەرژەب

   یو ناحکوم ی) حکوم کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یزگاکانەد -١١
  یماسڵۆپید یدانەڵرهەس یژووێواتا و م -١٢
 یماسۆپلید یکانەرکەو ئ کەڕۆو ناو ماتڵۆپید یتڵەواڕ -١٣
 کانداییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یندنەسەشەگ ەل یماسڵۆپید ینگیگر -١٤
 ڕۆڵی.. ەییوەتەن یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ه یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ -١٥
   مەکیە یشەكوردستان )ب یمێرەه ۆب ەنموون ەب یبارزان كۆرەس
 ڕۆڵی.. ەییوەتەن یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ه یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ -١٦
   ییتاۆک یشەكوردستان ) ب یمێرەه ۆب ەنموونەب یبارزان كۆرەس
تە ئەو بابە بابەتی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان : ئامانج لە خوێندنی: ئامانجەکانی کۆرس. 11
لە  پەیداکردنی ئەزموونە بۆ قوتابی لە دواڕۆژدا ئامانجو رکردن و ئاشنابوون و شارەزابوون فێ

ەبێت بۆ قوتابیانی بەشی ڕاگەیاندن زۆر پێویستە کە شارەزایەکی تەواویان هخوێندنی ئەو بابەتە 
ە لننا ەتلە پەیوەندییەکاندا بەتایبەتی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان چونکە دەرچووی ئەو بەشە هەر 

 و هەندێ جارانیش وەک ناوەوەی واڵت نامێننەوە زۆر جاران دەبنە پەیامنێر لە دەرەوەی واڵت
 . دیپڵۆماتکار دەستبەکار دەبن 

ت بە ندن و بەشداری دەکاهۆڵی خوێقوتابی دەبێت ئامادەگی هەبێت لەنێو :  ئەرکەکانی قوتابی. 12
وەست گفتوگۆ لە شرۆڤەی وانەکان بە نموونەی زیندوو ، وە قوتابی دەبێ ڕاپۆرتێک ئامادەبکات پەی

بێت بە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و پێشکەشی بکات نموونەی زیندووی پەیوەندییە 
 نێودەوڵەتییەکان باس بکات . 

  ەر ) پۆینتەر  نانی داتاشۆ و پاوەرپۆینت و قەڵەمی لێیبریتییە لە بەکارهێ :وهوتنه ی وانهڕێگه. 13
وایت بۆرد ) قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ   و سکریپت ) مەل ەمە   ، هەروەها نیشاندانی ڤیدیۆ و 

 ئەنیمەیشن و نموونە هێنانەوە بە شێوەیەکی پراکتیکی لە نێو پۆل بابەتەکە بوترێتەوە . 
و  ئامادەبوونی ڕۆژانەی قوتابی و بەشداریکردنی لە وانە وتنەوە: نگاندنڵسهسیستەمی هه. 14

 نووسینیڕەفتاری قوتابی لەناو پۆل ، گفتوگۆکردن، کوی  ، تاقیکردنەوەی مانگانە ، ڕەوشت و 
دە نمرەی لەسەرە لەم دە نمرەیە پێنج بەر ڕاپۆرت و کوی  دەکەوێت پێنج نمرەل بەر  ڕاپۆرت

  ڕەوشت و ئامادەبوونی قوتاب دەکەوێت .
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کاتەوە کە لە دەرئەنجامی فێربوونی ئەم بابەتە دەرگا بۆ قوتابی دە :کانی فێربووننجامهرئهده. 15
نکە بە گشتی و سیاسەت بەتایبەتی چوپەیوەندی نێودەوڵەتی  زانیاریەکی زۆر کۆبکاتەوە دەربارەی

ێ لواڵتەکەمان سەدان ساڵە لە ڕێگای سیاسەتەکانی ئەو واڵتانەی کە پێیەوە لکێندراوین غەدری 
ئەکادیمی نیە بۆ وەاڵمدانەوەی پرۆسەی کۆمەڵگاکەشمان لە ئاستی پێویست ودەکرێت و 

ێکی ڕاگەیاندن دەتوانێ ڕۆڵ چەوساندنەوەی درێژخایەن ، ئەو بابەتە قوتابی هوشیار دەکاتەوە کە
 گرینگ ببینێ و کاریگەری ڕاستەوخۆی هەبێت لە چاکسازی و یاریە جینانیەکان .

 . لیستی سهرچاوە16
- Modified link of Web site: Stanford Encyclopedia of Philosophy - Political Realism in 

International Relations. /Gloria Lotha Oct 15, 2019 

- Add new Web site: Fact Monster - History - International Relations./ Vivek Abhinav Nov , 
2012 

- Add new Web site: Stanford Encyclopedia of Philosophy - Political Realism in 
International Relations. /Parul Jain    Nov 08, 2011 

- Add new Web site: Fact Monster - History - International Relations./  Darshana Das  
Sep , 2011   
file:///C:/Users/Power%20Store/Downloads/InternationalRelationsassignmentsohaib.pdf 

https://we.hse.ru/data/2018/06/05/1150097170/program-2109677112-zFMKGsZz4i.pdf 

https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/9283307.pdf 

 ١٩٩٤ار الننضة العربیة بیروت لبنان د –مدخل علم العالقات الدولیة /أ.د.محمد طە بدوي -

   ٢٠١٤نظریات العالقات الدولێە /سلسلة العلوم ایجتیماعیة للباحثین، ترجمة محمد صفار / الطبعة ایولی -

 ٢٠٠٨بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان / د.انور محمد فرج ەروازەیەک د

 ەب یبارزان كۆرەس ڕۆڵی.. ەییوەتەن یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ه یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ 
 د.نەژدەت ئاکرەیی /كوردستان  یمێرەه ۆب ەنموون

 بابەتەکان. 17  

  
  

 

 :   تاەرەس ەوەوتن ەیوان ١٦ ەل ەکناتووێپ ەبووک رسۆک مەئ

 انیزانا ەیناسێو پ کانەواژەستەو د کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ەیناسێپ - ١
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  ییەزانست ەتەباب وەئ یدانەڵرهەس یژووێو م

 ەنگرۆو ک اسای ینانێو داه کانییەتییەرۆمپراتیئ وانێن یندەوەیپ یژووێم - ٢ 
  یئاشت یکانەوتنەککڕێو دانووستان و 

 یزانست یتەباب کەو کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یندنێخو -٣

 کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یکانەمەستیس -٤

 کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یکانییەرێۆت -٥

   یمێژڕ یرێۆ، ت  میال بیولی، ن  میال بی، ل  میئالڕێ)  ینێرەئ یرێۆت -٦

 ەیان))قوتابخیتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک یرێۆ) ت ینێرەئ یدوا یکانییەرێۆت -٧
   یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک یاننانی  ، بونی ینگلیئ

  یکانەناغۆو ق  میمارکس -٨

 اتنانیبون یدوا یکانییەرێۆو ت یتیەرکرداەس یکانییەرێۆت -٩

،   ێه)  کانییەتەڵوەودێن ییەندەوەیپ یکانەمکەو چ ەوەکردنیش یکانەئاست -١٠
   ێه یکانەکناتێپ کان،یەناحکوم ەچایکوان، یمانیشتین یندەوەرژەب، یرەروەس

   یو ناحکوم ی) حکوم کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یزگاکانەد -١١

  یماسڵۆپید یدانەڵرهەس یژووێواتا و م -١٢

 یماسۆپلید یکانەرکەو ئ کەڕۆو ناو ماتڵۆپید یتڵەواڕ -١٣

 کانداییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یندنەسەشەگ ەل یماسڵۆپید ینگیگر -١٤

 یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ه یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ -١٥
 یشەكوردستان )ب یمێرەه ۆب ەنموون ەب یبارزان كۆرەس ڕۆڵی.. ەییوەتەن
   مەکیە

 یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ه یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ -١٦
 یشەكوردستان ) ب یمێرەه ۆب ەنموونەب یبارزان كۆرەس ڕۆڵی.. ەییوەتەن
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   ییتاۆک

 بابهتی پراکتیک )ئهگهر ههبێت(. 18 

 : ستاۆمام یناو
 د رزگار محمد پ.
 

ە کلێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت 
بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە 

 بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت. 
  تاقیکردنەوەکان .19
پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە . دارشتن: 1

 هۆکارەکان چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات.
 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت 
ێت وایە کەی سەرینەڵداوە؟ پ کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپپەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان چییە ؟ پ : 

ڵێ یە ئەگەر وەاڵمەکەت بە ؟ کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپسیاسەت هیچ کاریگەرییەکی نەبێت بەسەر 
 چۆن وە ئەگەر نەخێرە ڕوونیبکەرەوە 

 : لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێتراست وچەوت. 2
 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.ان چەوت دادەنێت. وپاشان قوتابی بە ڕاست ی

 ە کانییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپپرسیار : سەروەری واڵت بنەمای 
لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت لە ژێر بژاردەی زۆر: . 3

 نموونە دەبێترستەیەک وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. 
 دەستەبەربکرێت. 

   :تر ینیبێت. 20

 


