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 .5یًکًِ خُێىدن

دََ كاژێر "سًعاث" نًًٌفخًيًكذا ،بۆ ًٌر گرَپێك ،بة هة ردوو طزوث دةكات (ضوار

(بًسًعات)لً

سةعات) لة هةفتةيةكدا

.6ژمارەی

ضوار كاتذميَز "سًعاث" نً ًٌفخًيًكذا

ًٌفتًیًک:
کارکردن:
.7کۆدیکۆرش :

 زاویاریكًسی :
واَ :طانب عبذانعسيس محمذ
مێژَََشُێىی نًدايكبَُن 11 :حمُز/يُنیُ ٍُ،1144ولًَز.
واَویشانًٌ :رێمی كُردسخان /پارێسگای ًٌَنێر /گًڕەكی ئاسادّ

 .1پرۆفایًلی
مامۆستا:

پهًی َەزيفی َشُێىی كاری ئێسخاِ :مامۆسخا نًكۆنێژی زاوسخً سیاسیًكان/
زاوكۆی سًالحًدديهًٌَ-نێر.
باری كۆمًاڵيًحی :خێساوذار
 بڕَاوامةِبًدەستٍاتَُ :
ًٌ .1ڵگری بڕاَاوامًی (بًكالۆریۆش) نًزاوسخی سیاسی /كۆنێژی
ياساَزاوسخًسیاسیًكان ،بًشی زاوسخًسیاسیًكان نًزاوكۆی سًالحًدديه-
ًٌَنێر،بۆساڵی خُێىذوی 1114بۆ .1111
ًٌ .4ڵگری بڕاَاوامًی (ماستةر) نًزاوسخت سیاسیتكان ،بُاری صًضتُمُ
صًاصًُكاٌ نًكۆنێژی ياساَزاوسخً سیاسیًكان ،بًشی زاوسخً سیاسیًكان
نًزاوكۆی صُالحُدديً ٍُولًَز ،بۆساڵی خُێىذوی، 4510- 4514واَویشاوی حێسی
ماسختر (عملیةالتحُلالدیمقراطيفيالعراقبعد:2003الُاقعَالتُقعات).
 كارَچاالكی:
 مامۆسخای زاوكۆ نًكۆنێژی ياساَزاوسخًسیاسیًكاوی زاوكۆی سًالحًدديه-ًٌَنێر.
 حُێژەرنًسًوخًری سیاسیَسخراحیژی زاوكۆيسًالحًديهًٌَ-نێر(CPSS).قىتابِ دكتؤرا.ًٌ مُباڵَكراَەكاوی :

 .15واَەرۆکیگشتیکۆرش:
ٍُولَدددَدَيً لُرِواىطددُّ يددُل لددُ مُىَُةًُتددُ طزىطددُكاىِ ديزاصددُكزدىِ صًضددتُمُ صًاصددًُكاٌ بددال لددُ ددُىد
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منىوىُيُكِ صًضتُمُ صًاصًُكاٌ بكُيً لُواقعدا ،ئُو مُىَُةُش بزيتًُ لُ مُىَُةٌ بىىًادٍ وَسيفٌ (مىٍج انبى ائي
ان ُيیفي)(لدددُ رِواىطدددُّ بدددُكارًٍَياىِ مندددىسَةِ ٍاتىوَىاوَوَكددداٌ و دَر دددىوَكاٌ د مندددى

مدددد

ت –Inputs

خمزةات :)Outputsلُو واىُيُماىدا بُشًَىَيُكٌ طشيت ةُ ت دَكدُيً لدُ صدُر صد َِ دَصدتُوا َّ صدُرَكِ ئدُواىً
"صًضتُو ،وبىىًاد ،و وَسيفُ" .كُواتُ ديزاصُكزدىِ ئُو منىوىاىُ لُ رِواىطدُّ مدُ ىَدُةٌ بىىًدادٍ – وَسيفدٌ دَبًَدت،
ىىكُ بًٍُض شًىَيُل ديزاصُ كزدٌ وشًكارٍ كزىٌ بىىًادَكاٌ بُتىاوٍ ىاكزَّ بُبٌَ وَسيفدُ يدا ىد وَسيفدُكاٌ بدُبٌَ
بىىًُ بُوردٍ ىداتىاى لًَدٌ بكؤلًَيدُوَ .وَ ديزاصدُكزدىِ ئدُو منىوىاىدُ لدُ رِواىطدُّ مدُىَسٌ صًضدته د ييطدُ دَبًَدت.
طزىطِ سؤرّ ٍُيُ صًضتنُ صًاصًُكاٌ لُ ىار ًىَّ واقعِ ييطُكُّ ؤّ خبىيَيدرَّ ،ييطُّ ىاوَ ؤيِ و دَرَكٌ.
ئُو كؤرصُ لُصُر بيُماّ مُىَُةٌ بُراوردكارّ ٍُولَ دَدات ديزاصُّ ُىد منىوىُيُكِ صًضدتُمِ صًاصدٌ ةًداواس
بكات  ،ثزِؤصٍُ بُراوردكارٍ ئامزاسيَكُ لُ ئامزاسَ بيضًيُيًُكاىٌ بريٍ مزؤظ ٍُ،رلُ ِريَطاٍ ئدُو ئدامزاسَوَ مًَشدكٌ مدزؤظ
ِريَطدداٍ ددؤٍ دَدؤسيَتددُوَ وَرِؤ اىددُ صددُدٍَا بددُراوردكارٍ دَكددات لددُ بددىارَ ةًاواسَكدداىٌ يدداٌ ،ئُمددُ ةطددُ لددُوٍَ كددُ
بدددُراوردكارّ ىددداوَرِؤكٌ مُىَدددُةٌ ساىضدددتًُ؛ بدددُراورد كزدىدددٌ تُةزوبدددُّ ئًَضدددتاٍ مًبدددُتًد بدددُ رابدددزدووٍ يدددا ىد
بُتُةزوبُّ مًبُتًَكٌ تز  ،رِواىًيناٌ قىلرت دَكاتُوَ دَربارٍَ دامىدَسطاكاىٌ ئُو مًبُتاىُ وكارو ئُركُكاىًاٌ  ،وَ ئدُو
ثزؤصٍُ بُراوردكاريُ لُىًَىاٌ صًضتنُ صًاصًُكاٌ بُدائًبٌ سياتزماٌ بؤفُراٍُو دَكات لُ صىد وَرطزتً لدُ تُةزوبدُّ
ةًاواس ،وَ ٍُروٍَا ىًشدامناٌ دَدات ئايدُ دالٌ بدًٍُشو والواسٍ ٍُريدُل لدُو تُةزوباىدُ لدُ كىيَدايدُ .لُرواىطدٍُ ئدُو
صًاصُتٌ بُراوردكاريُوَ دَتىاى ٍُولٌ طىرِاىكارٍ راصت ودروصت بدَيً .بؤ منىوىُ ئُرصتؤ لُ كتابُكُيددا (الضًاصدُ)
ديزاصٍُ بىىًادٍ ئابىورٍ و كؤمُاليُتٌ دەولُتُ مُدەىًُكاىِ يؤىداىٌ كدزدووَ ،تاوَكىبشاىًَدت دؤٌ وتا دُىد ئدُو دوو
بىىًددادَ كارلددُ دامىدَسطدداٍ ئددُو دوَلُتددُ بضددىكاىُّ يؤىدداٌ دَكددٌُ .وَ ٍددُروٍَا روبددريت دال لددُ ديزاصددُكُيدا دَربددارٍَ
دميىكزاتٌ بُراوردٍ اليُىٌ مًَذوويٌ و ئابىرٍ ورؤشيبريّ سؤر لُ طدُالىٌ ٍاو دُر ٌ كدزدووَ.وَ ٍدُروٍَا سؤر لدُ ساىدا
صًاصًُ كاىٌ تز ٍُولٌ بدُراوردكزدىًاٌ داوَ لدُىًَىاٌ صًضدتنُ ةًاواسَكداٌ .وكدارو داالكًُكاىٌ ٍُريدُل لدُ صًضدتُمٌ
دَصتىرٍ وتاكزَِوٍ ،ودميىكزاتٌ دووحًشبٌ وفزَحًشبٌ،وَ صًضتُمٌ صًاصٌ ىاةًَطري وةًَطري.

 .11ئاماوجًکاویکۆرش:
ئاماجنُ ساىضتًُكاىٌ ئُو كؤرِصُ صُبارَت بُقىتابًاٌ:
ٍُ -1ولَدددَدَيً بددال لددُ يددُل لددُ مُىَُةًُتددُ طزىطددُكاىِ ىيَيدددىِ صًضددتنُ صًاصددًُكاٌ بكددُيً كددُ مُىَددُةٌ
بىىًدادٍ وَسيفًدُ (ئدُو مُىَُةدُ لدُ رِواىطدُّ بدُكارًٍَياىِ مندىسةِ ٍاتىوَىاوَوَكداٌ و دَر دىوَكاٌ د مندى
مد ت  –InputخمزةاتOutputsدا ِريَذراوَ).
 -2لدددُ صدددايُّ بؤ دددىوىُكاىِ ئدددُو مُىَدددُةِ بىىًدددادّ وَسيفًدددُ ديزاصدددُّ دددُىد صًضدددتنًَكٌ صًاصدددٌ ةًددداواس
لُكًَشىَرَكاٌ دَكُيً ،وَ بزَوداٌ بُ سيادكزدىٌ ساىًارٍ قىتابًاٌ صُبارَت بدُ مًكداىًشمٌ كداركزدٌ و ئالًدُتٌ
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ماىُوٍَ ئُو صًضتناىُ.
 -3لددُ ِريَطاٍ ديزاصددُكزدىٌ ئددُسمىوىٌ ةًدداواسٍ صًضددتنٌ صًاصددٌ ةًدداواس ،يددا ىد ئددُسمىوىٌ ةًدداواسٍ صًضددتنًَكٌ
صًاصٌ دياريكزاو لُ دوو مُوداٍ سَمُىٌ ةًاواس  ،قىوتابٌ دَتىاىًت بُ اليدُىٌ داكٌ و زاثدٌ ئُسمىوىدُكاىٌ
صًضتنُكاٌ ئاشيابًَت،لُ ِريَطاٍ بُراوردكزدىًاٌ بُيُكرت.
 -4لدددُ رِواىطدددٍُ ديددداريكزدىٌ اليدددال الواسو بدددًٍَُشٍ ئدددُسمىوىٌ صًضدددتنُكاٌ ،قىتدددابٌ ئاشددديا دَبًَدددت بدددُ بيدددُما
صددُرَكًُكاىٌ ثًَشددكُوتال صًضددتنٌ صًاصددٌ ،وَ لددُ تىاىايدددا دَبًَددت بشاىًَددت ئددُو ثًَشددكُوتيُ ثُيىَىدددٍ بددُ
بىىًادطُرايًُكُوَ ٍُيُ وَ ئُو بىىًاداىُ ثُيىَصنت بُ ةؤرَ وَسيفُيُكُوَ.
 -5ئُمُ ةطُلُوٍَ شًكزدىُوٍَ بُراوردكارٍ لُسؤر بىارٍ تزدا بُكاردٍَ ،كُ قىوتابٌ دَتىاىٌَ صىودٍ لدٌَ وَرطدزٍَ
لُ رِووىكزدىُوَو تًَطُيشتال لُ ثزِؤصُ صًاصًُكاٌ ،وَ ديزاصُكزدىٌ طؤراٌ و وَر ُر اىُ صًاصًُ ةًاواسَكاٌ.
 .14ئًرکًکاویقُتابی:
ئُركِ قىتابٌ بزيتًُ لُ:
 -1ئامادَ بىوٌ لُ ثؤل و طىيَطزتً لُ واىُ.
-2ئامادَ كزدىِ رِاثؤرت و طفتىطؤكزدىِ صُبارَت بُ رِاثىرتُكُياٌ.
-3بُشدارٍ ثًَكزدىٌ قىتابًاٌ لُ االكًُكاىٌ ىاوٍؤلٌَ واىُ وتيُوَ ،وَل كؤكزدىُوٍَ ساىًارٍ سياتز لُصُر بابُتُكُ
،وَبُشداريكزدىًاٌ لُ طفتىطؤو شزِؤظُكاٌ.
-4ئامادَيِ بؤ تاقًكزدىُوَكاٌ :
أ -تاقًكزدىُوٍَ يُكُو لُىًَىاٌ ماىطٌ  2020/12تاماىطٌ ، 2021/1كُلُصُر ()15منزَيُ.
ب  -تاقًكزدىُوٍَ دووَو لُىًَىاٌ ماىطٌ  2020/4تاماىطٌ ، 2021/5كُلُصُر ()15منزَيُ.
 ُىد تاقًكزدىُوَيُكٌ كىرت لُىاوٍؤلٌ ىيَيدٌ (،)Quizوئامادَبىوٌ وبُشدداربىوىٌ قىوتدابٌ لدُ داالكًُكاىٌىاو ٍؤلٌَ ىيَيدٌ)10(،منزٍَ لُصُرَ.
د-تاقًكزدىُوٍَ كؤتايٌ صالٌَ ىيَيدٌ ()60منزٍَ لُصُرَ.

ََتىًَي:

یَاوً


ڕێگً
.10
ئێمً َەك مامۆسخای َاوً سُد نً داحاشۆَ پاَيرپۆيىج َحًخخًڕيش َحًخخًيسپی َپًرحُك ًٌَرڕێگايًكیذی
كًيگُوجاَة َەردەگريه بۆَاوً ََحىًَي.
شًَىاسو كُرصُ كاىٌ واىُ ووتيُوَ:
 -1ثًشكُش كزدىٌ واىُكاٌ لُاليٌُ مامؤصتاٍ بابُت.
 -2بُشدددارٍ ثًَكزدىددٌ قىتابًدداٌ لُ دداالكًُكاىٌ ىدداوٍؤلٌَ واىددُ وتيددُوَ ،وَل كؤكزدىددُوٍَ ساىًددارٍ سيدداتز لُصددُر
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بابُتُكُ ،وَبُشداريكزدىًاٌ لُ طفتىطؤو شزِؤظُكاٌ.
 -3رِاصجاردىٌ قىتابٌ بُ ثًَشكُش كزدىٌ رِاثؤرت لُصُر بابُتٌ ثُيىىُددار.
 -4بُكارًٍَياىٌ تُ تُ صجٌ و داتاشؤ بؤ ثًَشكُش كزدىٌ واىُكاٌ.
ڵسًوگاودن:
ًٌ 
 .17سیستًمی 
َەكمامۆسخايُاوًبًمجۆرەياليخُارەَەًٌڵسًوگاوذوبۆقُحابیانَخُێىذكاراوذەكًيه:
.1

نًڕێگای حاقیکردوًَيی ماوگاوً.

.4

نًڕێگای کُيسيکان.

.0

نًڕێگای گفخُگۆی واَپۆل.

.7

نًڕێگای ڕاپۆرث ََحاروَُسیه.

.0

نًڕێگای ڕێژەی ئاماديبَُن َوًبَُوی نًپۆنذا.

وجامًکاویفێربَُن:

ديرئً
 .15
ىيَيدىِ واىُّ منىوىُّ صًضتُمُ صًاصًُكاٌ كؤمُلًَِ دَصكُوتِ ساىضتِ دَبٌَ بؤ قىتابِ:
أ-شارَسايِ قىتابٌ سياد دَكات صُبارَت بُ صًضتُمُ صًاصًُ ةًاواسَكاٌ و ؤىًُتٌ كاركزدىًاٌ ،ئُمُش بُ ىييدىٌ
ُىد منىوىُيُل لُ صًضتُمِ صًاصٌ دميىكزاصِ رِؤ ئاوا و منىوىُّ صًضتُمِ ديكتاتؤرّ رِؤ ٍُالَت ،ومنىوىُ
صًضتُمِ حىكنزِاىِ ثُرلُماىِ و صُرؤكايُتٌ و تًَكُلَ ،ودَصتُةُمعِ.
ب -قىتابِ فًَزّ ؤىًُتِ ىىوصًيِ رِاثؤرت دَبًَت لُصُر صًضتنُ صًاصًُكاٌ وصًضتنُكاىِ حىكنزِاىِ وثزِؤصُّ
صًاصٌ ،و بُرطزّ لُ بؤ ىىُكاىِ دَبًَت.
 شارَسايِ دَبًَت لُ صُر ؤىًُتِ بُ ِريَىَ ىوىِ ثزِؤصُّ صًاصِ لٍُُر والَتًَد بُ طىيَزَّ صًضتُمُ صًاصًُكُّ.د -قىوتابِ شارَسادَبًَت لُوَّ بؤ ِ ٍُىدَّ صًضتُمِ صًاصٌ صُقامطريَو ثًَشكُوتىوَ ،وَ بُثًَضُواىُوَ ٍُىدَّ
صًضتُمِ صًاصٌ بُردَواو ىاصُقامطريو دواكُوتىوَ.
هُ -ىدٍَا ساىًاريترت.....
.16لیستیسًرچاَە :
-1جابريل الموند ،وبنجامين باويل االبن ،السياسات المقارنة في الوتيت الضا،ير ،االة يية ل نلير ،لبنيان.1991 ،
(منهج الدراسة).
-2الدكتؤر كمال المنوف  ،نظريات النظم السياسية ،جامعة الكويت.1915 ،
-3روبرت دال ،التض يل السياس الضديث ،مطبعة المنال ،مصر.1991 ،
-4اوستن رن  ،سياسة الضكم ،جزئين.1965 ،
-5الدكتور كاظم الملهدان  ،النظم السياسية.1991 ،
 -6آرنولييد ه.ةايييدنهايمر وا،رون،السياسييات العاميية المقارنيية سياسييات ال،يييار ايجتمييار ف ي امريكييا واوروبييا
واليابان،مطبعة األة ية ل نلر،رمان.1999
7-Neil Schlager and Jayne Weisblatt, Orlando J. Pérez, World Encyclopsdia of political
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Systems and parties, published by Facts On File, Inc. New York,2006.
8- Andrei Melville, Political Atlas of the Modern World An Experiment in
Multidimensional Statistical Analysis of the Political Systems of Modern States,
MGIMO — University, Moscow, 2009.
-9نصر مضمد رارف،نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية ،فيرجينيا .1991
 -11مضمييييد نورالييييدين ،تركيييييا الجمهورييييية الضييييائرس  ،مركييييز الدراسييييات السييييتراتيجية والبضييييوث والتوليييييف ،
بيروت. 1991،
-11اضمد نورى النعيم ،النظام السياس ف تركيا ،دار الزةران ل نلر والتوزيع ،رمان.1111
 -11مضمد ربدالعاط وا،رون  ،تركيا بين تضديات الدا،ل ورةانيات ال،ياره،مركز الجزييرس ل دراسيات الدوضية
.1111
 -13ولفد بو،تا  ،من يضكم ايران ؟ ،مركز األمارات ل دراسات و البضوث األستراتيجية  ،األمارات .1113 ،
 -14صىد وَرطزتً لُ داتاو ساىًارّ ىىَّ لُ صايتُ فُرِمِ و ئُكادميًُكاىِ ئًيرتىًَت صُبارَت بدُ صًضدتنُكاىِ حدىكنزِاىِ
ىىيَكزدىُوَّ داتاكاىِ ىًَى ثُرِتىكُكاىِ صُر اوَ.
واَیمامۆستایَاوًبێژ 
.17بابًتًکان :

م.ِ.طالبعبدالعسیسمحمد 


هةف
تةى

بابُتُكاٌ

ِريَكُوت

 -رِِِوىكزدىُوَيُكٌ طشيت دَربارٍَ واىُكُياٌ  :منىوىٍُ صًضتنُ صًاصًُكاٌ

1

0202

0

0202

 --مُىَُةًُتٌ طُشُثًَداىٌ صًضتنٌ صًاصٌ( :ايتتراب التنموي ل نظم السياسية).

3

0202

 -صًضتُو ،وثزِؤصٍُ صًاصٌ ،وَ صًاصُتٌ طشيت(النظام،العممية السياسية ،والسياسة العامة):

4

0202

لُكًَشىَرَكاٌ(،نماذج من النظم السياسية المقارنة في القارات).

مُبُصت لُ ديزاصُكزدىِ صًضتنِ صًاصٌ (القصد من دراسة النظام السياسي). مُىَُةًُتٌ صًاصُتٌ بُراوردكارٍ (منهج دراسة السياسات المقارنة). مُىَُةًُتٌ بىىًادٍ وَسيفٌ(منهج البنائي  -الوظيفي).(البنى والوظائف).
بىىًادَكاٌ و وَسيفُكاٌ ُ ييطٍُ صًضتنٌ صًاصٌ(بيئة النظام السياسي).ثًَطُياىدىٌ صًاصٌ (التأهيل السياسي).-رِؤشيبريٍ صًاصٌ(الثقافة السياسية).

البنية السياسية).
تُوسيفكزدىٌ صًاصٌ وبىىًادٍ صًاصٌ (التوظيف السياسي و ُصًاصُت لُ بُريتاىًا (السياسة في انجمترة)
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-حالُتٌ صًاصٌ بُريتاىًا ةًاواسَ (انجمترة مختمفة )

-دَصتىرّ بُريتاىًا(دستور البريطاني)

-رِؤلٌ ئُجنىمُىٌ وَسيزاٌ و وَسيزَكاٌ (دور مجلس الوزراء والوزراء)

 -رِؤلٌَ ثُرلُماٌ (دور البرلمان)

-رِؤشيبريٍ صًاصٌ ودَصُالت لُ بُريتاىًا(:الثقافة السياسية والسمطة في انجمترة)

5

0202

6

0202

صًاصُت لُ بُريتاىًا (السياسة في انجمترة)

7

0202

صًاصُت لُ فُرَىضا (الضًاصُ يف فزىضا):

8

0202

9

0202

بُشدارٍ كؤمُاليُتٌ وثًَطُياىدىٌ كؤمُاليُتٌ(المشاركة الجماعية والتاهيل االجتماعي)دامُسرادٌ بؤ رِؤلُ صًاصًُكاٌ(التوظيف لالدوار السياسية)-ثُيىَىديُ صًاصًُكاٌ (االتصاالت السياسية)

 -صًضتنٌ حًشبٌ ٍُ:لَبذاردَكاٌ (النظام الحزبي :خيار وتجمع)

-كىرتُيُل لُ مًَذووٍ فُرَىضا(،لمحة تأريخية)

دَصتىرو بيًادٍ حكىمُت(،الدستور وبنية الحكومة)طزوثُكاىٌ بُر َوَىدٍ ،ودَربزِيال بُر َوَىديُكاٌ(مجاعات املصبحُ ،والتعبري عً املصاحل)ِ -ريَطاكاىٌ طُيشنت بُدَصُالت وَشًَىاسٍ كاركزدٌ(طرق الوصول واساليب العمل)

 بُشدارٍ صًاصٌ وَ دَىطداٌ(المشاركة السياسية والتصويت)صًاصُت لُ فُرَىضا (الضًاصُ يف فزىضا):
ثارتُ صًاصًُكاٌ (األحزاب السياسية)

ثزِؤصُّ صًاصٌ  :رِؤلٌ دَصُالتٌ ةًَبُةًَكزدٌ و ثُرلُماٌ(العمميات السياسية :السمطة

التنفيذية ،البرلمان)

وردبًيًكزدٌ لُ دَصتىريُتٌ ياصاكاٌ (التدقًق و التىسيً)
ثُيىَىدٍ ىاوَىد بُ ٍُريَنُكاٌ ( عالقة مةركز باألقاليم)
صًاصُت لُ ياباٌ (السياسة في اليابان)

 -اكضاسٍ داطريكار وبىىًادٍ صًاصٌ دواٍ ةُىط (اصالحات االحتالل والبنية السياسية بعد

الحرب)

 -اكضاسٍ داطريكار لُ اليُىٌ كؤمُاليُتٌ و ئابىورٍ (اصالحات االحتالل االجتماعية

واالقتصادية)

صًضتنٌ حشبٌ و ييطٍُ طؤرِاوٍ كًَربِكًٌَ صًاصٌ(النظام الحزبي والبيئة المتغيرة لممنافسةبًخشیهDirectorate of Quality Assurance and Accreditation
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السياسية)
صًاصُت لُ ياباٌ (السياسة في اليابان)

12

0202

11

0201

10

0201

13

0201

14

0201

15

0201

صًاصُت لُ

16

0201

صًاصُت لُ

-رِؤشيبريٍ صًاصٌ(الثقافة السياسية)

-ثارتُكاٌ و ٍُلَبذاردٌ (االحزاب واالنتخابات)

 -دامُساىدىٌ صًاصٌ لُ ياباٌ(التوظيف السياسي في اليابان)

-رِووىكزدىُوٍَ بُر َوَىديُكاٌ وكؤكزدىُوَياٌ (توضيح المصالح وتجميعها)

صًاصُت لُ ياباٌ (السياسة في اليابان)
-رِؤشيبريٍ صًاصٌ(الثقافة السياسية)

ثارتُكاٌ و ٍُلَبذاردٌ (االحزاب واالنتخابات)صًاصُت لُ والتُ يُكطزتىَكاىٌ ئُمزيكا(السياسة في الواليات المتحدة)

والتُ يُكطزتىَكاىٌ ئُمزيكا لُىًَى والتاىٌ ةًَاىدا(الواليات المتحدة بين دول العالم)-صًضتنٌ دَصتىرٍ( النظام الدستوري)

صًاصُت لُ والتُ يُكطزتىَكاىٌ ئُمزيكا(السياسة في الواليات المتحدة)

رِؤشيبريٍ صًاصٌ وثًَطُياىدىٌ صًاصٌ(الثقافة السياسية والتاهيل السياسي)-ئامزاسَكاىٌ رِاطُياىدىٌ ةُماوَرٍ( وسائل االعالم الجماهيرية)

بُشدارٍ صًاصٌ وبُطُرِ ضتال صًاصٌ(المشاركة السياسية والتوظيف السياسي)صًاصُت لُ والتُ يُكطزتىَكاىٌ ئُمزيكا(السياسة في الواليات المتحدة)
-رِوىكزدىُوٍَ بُر َوَىديُكاٌ (توضيح المصالح)

 -اصًُتُ تايبُتُكاىٌ ثارتُ صًاصًُكاىٌ ئُمزيكا(الصفات الخاصة لالحزاب السياسية

االمريكية)

ثزِؤصٍُ وييُكزدىٌ صًاصُت لُ ئُمزيكا(عممية رسم السياسة في امريكا)-دَصتَاتُ صًاصًُكاٌ(انجازات السياسة)

(السياسة في الصين):

 بارٍ مًَذوويٌ و ييطُيٌ(الوضع التاريخي والبيئي)(السياسة في الصين):

-دَصتىرو بىىًادٍ صًاصٌ(الدستور والبنية السياسية)

رِؤشيبريٍ صًاصٌ وثًَطُياىدىٌ صًاصٌ(الثقافة السياسية والتاهيل السياسي)-بُشدارٍ صًاصٌ ودامُسراىدٌ(المشاركة السياسية والتوظيف)

 -رِووىكزدىُوٍَ بُر َوَىديُكاٌ(توضيح المصالح)
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صًاصُت لُ

(السياسة في الصين):

17

0201

18

0201

صًضتنِ حىكنزاىِ لُ ٍُريَنِ كىردصتاٌ(نظام الحكم في اقميم كوردستان)

19

0201

صًضتنِ حىكنزاىِ لُ ٍُريَنِ كىردصتاٌ(نظام الحكم في اقميم كوردستان)

02

0201

صًضتنِ حىكنزاىِ لُ ٍُريَنِ كىردصتاٌ(نظام الحكم في اقميم كوردستان)

01

0201

صًضتنِ صًاصًِ كؤمارّ ئًض مِ ئًَزاٌ (النظام السياسي لجمهورية األسالمية اإليرانية)

00

0201

صًضتنِ صًاصًِ كؤمارّ ئًض مِ ئًَزاٌ (النظام السياسي لجمهورية األسالمية االيرانية)

03

0201

صًضتنِ صًاصٌ والتاىٌ ئُفزيقًا

04

0201

صًضتنِ صًاصٌ تُىشاىًا

04

0201

-وييُكًَشاىٌ صًاصُت وةًَبُةٌَ كزدىٌ(رسم السياسة وتنفيذها)

صًاصُتٌ طشيت :ئُداو وٍُلَضُىطاىدىٌ(السياسة العامة  :االداء والتقييم)-بؤ ىوىُكاٌ دَربارٍ دوارِؤ (توقعات المستقبل)

صًضتنِ صًاصٌ لُ تىركًا دواّ(النظام السياسيى لجمهورية تركيا)
صًضتنِ صًاصٌ لُ تىركًا دواّ (النظام السياسيى لجمهورية تركيا)

.11بابًتیپراکتیک :
قُتابیَخُێىدكاراندەبیىێتًَە .

بابًتًپراكتیكیًكاویئةمَاوةیةلًگفگتُگۆَسیمیىاری
.11تاقیکردوًَەکان :
 .1دارشخه :
منىوىُ لُ ثزصًارَكاٌ:
ثزصًارَكاىٌ تاقًكزدىُوٍَ ماىطاىُ /قؤىاغٌ صًًَُو
حكىمُتٌ ٍُريَنٌ كىردصتاٌ
ساىكؤٍ صُالَحُدديً د ٍُولًَز
كؤلًَذٍ ساىضتُ صًاصًُكاٌ/بُشٌ ساىضتُ صًاصًُكاٌ

واىٍُ  :منىىُّ صًضتُمُ صًاصًُكاٌ
صالٌَ ىيَيدٌ 2020 -2011
كات)1( :يُل كاتذمًَز

ث / 1لددددُ دَصددددتىرٍ ىددددىيٌَ يابدددداٌ طؤرِاىكاريددددُل لددددُ ثًَطددددُ و دَصددددُالَتُكاىٌ ئًنجزاتددددؤرٍِ يابدددداٌ كددددزاوَ  .باصددددًاٌ بكددددُ.
( 4منزَ).
ث/2لُكاتًَكدا ٍُريَنٌ كىردصتاٌ ًٍَشتا ىُبؤتُ اوٌَ دَصتىريَد بؤ دياريكزدىِ صًضتنُ صًاصًُكُّ ،دؤٌ دَيضدُملًَيِ ٍدُريَنِ
كىردصددددددددددددددددددتاٌ دددددددددددددددددداوَىِ صًضددددددددددددددددددتنِ صًاصددددددددددددددددددِ ؤيددددددددددددددددددُتِ بُلَطددددددددددددددددددُكاٌ خبددددددددددددددددددُرِوو.
( 5منزَ).
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َتى ضينى ميللىى ةىة ضىةندةقؤ اغنىؤيى ايىؤوشة ةرىةى ىةدووة دةتىوشن وة
َةت لة وال
ث /3ثةيوةندى حيزب -دةول
َى ذيؤنى ئؤسؤيى سةيةى ةكةين (دَرة انحیاة انعاديت)،لُو رِواىطُوَ تُىَا بال لُ صَِ قؤىاغُ صُرَكًُكُ بكُ ( 6منزَ)
خول
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