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 د صبدقەحوئەهە ەسەروەر ح ًبو:
 سلێوبًی.-، شبرەزوور8988حوىز  ی88 بىوى:هێژوو وشىێٌی لەدایك

 هەرێوی كىردسخبى/ پبرێسگبی هەولێر/ گەڕەكی فەرهبًبەراى. ًبوًیشبى:
زاًسخە سیبسییەكبًی زاًكۆی  لە كۆلێژی هبهۆسخب و شىێٌی كبری ئێسخب: پلەی وەزیفی
 هەولێر.-سەالحەددیي

 .خێساًذار ببری كۆهەاڵیەحی:

  
 ەی بەدەستهاتىو:مبڕوانا 
و  ( لە زاًسخی سیبسی بە پلەی یەكەم لە كۆلێژی یبسببەكبلۆریۆشهەڵگری بڕاواًبهەی ) .8

هەولێر، بۆ سبڵی -زاًسخە سیبسیەكبى، بەشی زاًسخە سیبسیەكبى لە زاًكۆی سەالحەددیي
 .8080بۆ  8009خىێٌذًی 

( لە زاًسخی سیبسی، بىاری پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبى لە هبخسخێرهەڵگری بڕاواًبهەی ) .8
و كبرگێڕی كبر، بەشی زاًسخە سیبسیەكبى لە زاًكۆی حلىاى، بۆ سبڵی  كۆلێژی ببزرگبًی

 تسىر السیبظهي هٌ تالكىردی تیضالم، ًبوًیشبًی حێسی هبخسخێر )8082بۆ  8082خىێٌذًی 
 (."8088-8000إلللین كىردسخبى العراق  تحبل ت/ "دراس تهریكیألا تالخبرخی

( لە حەحكیوی ًێىدەوڵەحی لە و هخعوك و هخمذم و هخخصص يحوهیذهەڵگری بڕاواًبهەی ) .2
 .8088للخحكین( لە لبهیرە، سبڵی  يئیخحبدی خلیدی ًێىدەوڵەحی بۆ ححكین لە )إححبد الخلیح الذول

( لە دیبلۆهبسیەحی ًێىدەوڵەحی، لمی زاًكۆی كبهبریذج لە دیبلۆهی بباڵهەڵگری بڕاواًبهەی ) .2
 .8088لبهیرە، سبڵی 

( لە بىاری دیبلۆهبسی لە لمی زاًكۆی كبهبریذج لە لبهیرە، هبخسخێرهەڵگری بڕاواًبهەی ) .5
 (.تالذولی تالبیئ يف يین الذبلىهبسظالخٌ، ًبوًیشبًی حێسی هبخسخێر )8082سبڵی 

( لە حەوحەهیي ڤیسخیڤبڵی گىڵ عەًبەر لەالیەى سەًخەری ڕێسلێٌبى) هەڵگری بڕاواًبهەی .6
 .8088گەشەپێذاًی چبالكی الواى ئۆفیسی خىرهبڵ، سبڵی 

هەولێر، بۆ -( لەالیەى سەرۆكبیەحی زاًكۆی سەالحەددیيڕێسلێٌبىهەڵگری بڕاواًبهەی ) .7
 .8086بۆ  8085هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی 



هەولێر، بۆ -( لەالیەى سەرۆكبیەحی زاًكۆی سەالحەددیيٌبىڕێسلێهەڵگری بڕاواًبهەی ) .8
 .8087بۆ  8086هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی 

هەولێررر، بررۆ -( لەالیەى سررەرۆكبیەحی زاًكررۆی سررەالحەددیيڕێسلێٌرربىهەڵگررری بڕاواًرربهەی ) .9
 .8089بۆ  8088هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی 

 ۆبر ر،ێرولەه-يیددەالحەسر ۆیزاًك یحیەكبۆرەس ىیەالە( لٌبىێسلڕێ) ەیاواًبهڕب یگرەڵه .80
 .8080 ۆب 8089 یٌذًێخى ڵیسب ەیًوىوً یسخبۆهبه
 
 چاالكی: كار و 
 هەولێر.-زاًسخە سیبسیەكبًی زاًكۆی سەالحەددیي كۆلێژیهبهۆسخبی زاًكۆ لە  -
 لبهیرە.-ڕاوێژكبر )هسخشبر( لە ئیخحبدی خلیدی ًێىدەوڵەحی بۆ ححكین -
 (.KPSAلێكۆڵەری سیبسی لە كۆهەڵەی زاًسخە سیبسیەكبًی كىردسخبى ) -
 (.CPSSهەولێر )-و سخراحیژی زاًكۆی سەالحەدیي حىێژەر لە سەًخەری سیبسی -
و پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبًی زاًكۆی لىبٌبًی  هبهۆسخبی واًەبێژ لە كۆلێژی یبسب -

 .  8088بۆ  8087و، سبڵی خىێٌذًی   8086بۆ  8085فەرەًسی، بۆ سبڵی خىێٌذًی 
و پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبًی زاًكۆی بەیبى، بۆ سبڵی  هبهۆسخبی واًەبێژ لە كۆلێژی یبسب -

 .8080 ۆب 8089 یٌذًێخى ڵیو، سب  8089 ۆب 8088 یٌذًێخى ڵیبو، س  8088بۆ  8087خىێٌذًی 
هبهۆسخبی واًەبێژ لە بەشی كبرگێڕی یبسبیی پەیوبًگبی حەكٌیكی كبرگێڕی هەولێر، بۆ  -

 .8089 ۆب 8088 یٌذًێخى ڵیو، سب  8088بۆ  8087سبڵی خىێٌذًی 
 
 تزاوەکانو وانە: 

ًظن السيبسيت  هذخل المبًىى،)لەهبوەی کبری هبهۆسخبیەحیوذا حبکىو ئێسخب ئەم واًبًەم وحۆحەوە
، الوٌظوبث الذوليت، حمىق اإلًسبى، السيبست الخبرخيت، علن اإلخخوبع السيبسي، دراسبث الومبرًت

 (... الخ الوسخمبليت، هذخل السيبسيت، عاللبث العبهت، اإلدارة العبهت
 
 باڵوكزاوەكانی: و بەرهەم 

(، كبًذاییەحڵەوەىدێً و یوێرەه و ۆییًبوخ ییەبسیس ەشێهبوك ەكىردسخبى ل یوێرەه) یبێكخ .8
 .8088 ڵیسب ر،ێولەه ،ەوەوكردًاڵچبپ وب ۆب بىیهىكر ەیخبً

 .8089 ڵیسب ر،ێولەه ،ێڤیه ەی(، چبپخبًیبسیس ییریشٌبڕۆ) یبێكخ .8
 ر،یفسەح ەیٌگی(، ًىسالمضيت الكىرديت هي هٌظىر السيبست الخبرخيت األهريكيت) یبێكخ .2

 .8089 ڵیسب ر،ێولەه



 .8080 ڵیسب ر،ێولەفبم، ه یزگبە(، دژئبواداڕۆ یحیەژیسخراح ەکىردسخبى ل) یبێخک .2
(، الودلت خبهعت الكىردي في العراق كيیالثبلثت والخحبلف األهر حیحرة الخل) ەیوەٌیژێحى .5

 .8082(، سٌت 8(، العذد )88حلىاى، الودلذ )
 یبرۆڤ(، گببهبۆببران ئ یهەدوو ەیذاریئ یگبیًەشۆگ ەكىردسخبى ل یوێرەه) ەیوەٌیژێحى .6

 .8087 یهەكیە ی(، كبًى88ً) ەژهبر ر،ێولەه-يیددەالحەس ۆیزاًك ،یبریاهڕ و بسبی
 ،(/ خرائن داعش ًوىرخبيییالسلن واألهي الذول یعل بحهیخرائن اإلرهبة وحذاع) ەیوەٌیژێحى .7

 . 8088(، كبًىى الثبًي 2العذد ) ل،یأرب-تیالفرًس تیزاًسج، الدبهعت اللبٌبً یلەاڵ الودلت
 ەل اسجەڕًبو یحەاڵژهڕۆ ەل كبیهرەئ یكبًەكگرحىویە ەحیەالیو یحیەژیسخراح) ەیوەٌیژێحى .8

 ۆیزاًك ،یبریاهڕ و بسبی یبرۆڤ(، گ(ەًوىوً نەو بیسىر و راىێ)ئ ببهبۆببران ئ یهەردەس
 .8088 یيراًە(، حىز82) ەژهبر ر،ێولەه-يیددەالحەس

 یبرۆڤ(، گوروپبەئ یخێكیە ەیوز یحیەژیسخراح ەكىردسخبى ل یوێرەه ەیگێپ) ەیوەٌیژێحى .9
 .8088 یهەکیە ی(، کبًى85ً) ەژهبر ر،ێولەه-يیددەالحەس ۆیزاًك ،یبریاهڕ و بسبی
 ەل كبىەرۆخەربۆخ ییەبسیس ەپرس رەسەل ەوەكردًیش و ۆڤەو شر وحبر بىەید یًەخبو .80

 .كبىییەًۆكخریلەئ ەڕەپڵهب و ەژًبهڕۆ و برۆڤگ
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