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پەرتووکی کۆرس
Course Book
 .2ناوى كۆرس

ياساكانى رِاذةى شارستانى

 .2ناوى مامۆستاى بەر پرس

كاروان سليمان حسن

 .3بەش /کۆلێژ

ثةميانطاى تةكنيكى ثايتةخت_تايبةت-بةشى كارطيَرى كار
ئیمێلksh.87@hotmail.com :
ژمارەی تەلەفۆن:
00 964 750 485 77 37

 .5یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە
هەفتەیەک

بۆ نموونە تیۆری :پراکتیک:
مامؤسا لة هةر هةفتةيةك  3كاتذميَر ئامادةدةبيَت

 .4پەیوەندی

 دووشةمة  3كاتذميَر -بةيانيان دووشةمة  3كاتذميَر -ئيَواران .6ژمارەی کارکردن

ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا
مامؤستا لة هةر هةفتةيةك دوو رؤذ ئامادة دةبيَت
 دووشةمة  3كاتذميَر -بةيانيان -دووشةمة  3كاتذميَر -ئيَواران

 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا

لێره مامۆستای وانەبێژ پرۆفایەلێک دهنووسێت لەسەر ژیانی ئەکادیمی خۆی
(تەنها ئەکادیمی) یان ئاماژە بە  Webpage, Blog, Moodleدەکات
( كاروان سليمان حسن) مامؤستاى ياريدةدةر و هةلَطرى بروانامةى ماستةر لة بوارى
ياسا -زانكؤى ثؤليتةكنيكى هةوليَر -ثةميانطاى تةكنيكى كارطيَرى – بةشى كارطيَرى
ياسايى.
برِوانامةى ئامادةيي  :دةرضووى ئامادةييم لقى ويَذةيى بة ثلةى ناياب و يازدةهةمى سةر
شارى هةوليَر بووم بة تيكرِاى منرةى  824,19بؤ سالَى خويَندنى .1002-1002
برِوانامةى بةكالؤريؤس  :دةرضووى كؤليَذى ياسا و رِاميارى – بةشى ياسا (بةيانيان) /
زانكؤى سةآلحةددينم  ،بة ثلةى زؤر باشةى بةرز و ضوارةمى سةر ئاستى بةشى ياسا و
ثيَنجةمى سةر ئاستى كؤليَذى ياسا و رِاميارى (بةيانيان) بووم بة تيكرِاى منرةى 92462
بؤ سالَى خويَندنى . 1020 - 1002
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برِوانامةى ماستةر  :هةلَطرى برِوانامةى ماستةرم لة ياسادا لة وآلتى فةرةنسا  /زانكؤى
ثاريس ويَست  ،بة ثلةى زؤر باش بؤ سالَى خويَندنى  ، 102, - 1021ئةمةش دواى
ئةوةى بووم بة يةكيَك لة كانديدانى بةرنامةى تواناسازى مرؤيى  /خووىل يةكــــةم
) (H.C.D.P. / R. 1حكومةتى هةريَمى كوردستان  /وةزارةتى خويَندنى باآل و
تويَذينةوةى زانستى.
ئةرك و كارة زانستيةكان :
ثاريَزةر...
ياريدةدةرى ياسايى...
ياسايى...
مامؤستاى ياريدةدةر...
ريَكخةرى دلَنيايى جؤرى ...
هةلَسةنطاندنى هةطبةى مامؤستايان  :ئةندامى ليَذنةى هةلَسةنطاندنى هةطبةى
مامؤستايانى زانكؤى ثؤلَيتةكنيكى هةوليَر  /ثةميانطةى تةكنيكى كارطيَرى هةوليَر /
بةشى كارطيَرِى ياسايى بووم بؤ سالَى خويَندنى ئةكادميى .1022–1022
ليَذنةى طازةندةى تاقيكردنةوةكان  :ئةندامى ليَذنةى هةلَسةنطاندنى طازةندةى
تاقيكردنةوةكانى كؤتايى سالَ  /خووىل يةكةمى زانكؤى ثؤلَيتةكنيكى هةوليَر /
ثةميانطةى تةكنيكى كارطيَرى هةوليَر بووم بؤ سالَى خويَندنى ئةكادميى –1022
.1022
ليَذنةى تاقيكردنةوةكان  :ئةندامى ليَذنةى تاقيكردنةوةكان بووم بؤ سالَى خويَندنى
ئةكادميى  1022–102,خووىل يةكةم و دووةمى زانكؤى ثؤلَيتةكنيكى هةوليَر /
ثةميانطةى تةكنيكى كارطيَرى هةوليَر  /بةشى كارطيَرِى ياسايى.
يةكيَتى مافثةروةرانى كوردستان  :ئةندامم لة يةكيَتى مافثةروةرانى كوردستان.

توانا زمانةوانيةكان :
زمانى كوردى
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زمانى عةرةبى
زمانى فةرةنسى
زمانى ئينطليزى
خوولةكان :
خووىل ريَطاكانى وانةوتنةوة  :بةشداريم لة خووىل ريَطاكانى وانةوتنةوةدا كردووة بؤ
هةلَطرانى برِوانامةى ماستةر و دكتؤرا و سةركةوتوو بووم بة ثلةى زؤر باشةى بةرز و
ضوارةمى سةر ئاستى خوولةكة بووم بة تيكرِاى منرةى .92433
زمانى فةرةنسى  :بةشداريم لة ضةندين خوولدا كردووة بؤ فيَربوونى زمانى فةرةنسى لة
كوردستان و لة وآلتى فةرةنسا و برِوانامةى سةركةوتنم لة خوولةكان بةدةستهيَناوة.
طةشةثيَدانى مرؤيى  :بةشداريم لة ضةندين خوولدا كردووة دةربارةى طةشةثيَدانى
مرؤيى برِوانامةى سةركةوتنم لة خوولةكان بةدةستهيَناوة.
سيمنار و وؤركشؤب و كؤنفراس  :بةشداريم لة ضةندين سيمنار و وؤركشؤب و كؤنفراسدا

كردووة.
 .9ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
 طرنطى خويَندنى كؤرسةكة بؤ ئةوة دةطةريَتةوة كة قوتابيان لة بةشيَكن ثيَى دةوتريَت كارطيَرى كار ،بؤية دةكريَتدةرضوانى ئةم بةشة لة سةرجةم يةكة و بةشة ياسايى و كارطيَريةكانى سةرجةم دام و دةزطاكان كاربكةن لةطةل سةرجةم
ئةو يةكة كارطيَريانةى ثةيوةنديان بة ميالكات و خؤيةتيةوة هةية ،بؤية كاتىَ دةرضوى ئةم بةشة دادةمةزرىَ لة حكومةت
ياخود كةرتى تاييبةت ثيَويستى بة شارةزاى و زانيارى هةية لة بوراى ياساى ثةيوةست بة فةرمانبةران.
 ياساى ذمارة  1,ساىل  2820تاييةت بة راذةى شارستانى يةكيَك دةبيَت لة بنةما ياساييةكان كة ثشتى ثيَدةبةستني،لةبةر ئةوة هةموو فةرمانبةريَك ثيَويستة تيَبطات لةم بابةتة هةر بؤية بنةما و بريدؤزى كؤرس دةخريَنة روو لةوةى
ثةيوةندى بةم بابةتةوة هةية وةك بنةماكانى دامةزراندنى فةرمانبةران و بريدؤزةكانى سةبارةت بة دامةزراندن و
بنةكامانى سزادان و ثاداشتى فةرمانبةران و ضؤنيةتى دةست بةكاربونيان و وازهيَنانيان ,هةروةها بةشيَوةيةكى طشتى
(مافةكان و ئةركةكانى فةرمانبةران).
 مامؤستا ثيَى واية دةبيَت طرنطى تةواو بدريَت بةسةرجةم بابةتةكانى ياساى شارستانى ،ضونكة بابةتةكان تةواوكةرىيةكرتن و ثةيوةنديدارن بة رؤذانةى كارى فةرمانبةران .
 .20ئامانجەکانی کۆرس :
 زؤرينةى قوتابيان بؤ ئةوة دةخويَنن لة داهاتوودا دامبةزريَن و ثيشةى فةرمانبةرايةتى ثيادة بكةن ،بؤية بوارىفةرمانبةرايةتى بة ضةندين جؤرى ياسا ريَكخراوة ،لةوانة ياساى راذةى شارستانى ،ياساى ريَكارى فةرمانبةران ،ياساى
خانةنشينى ..وة يةكيَك لة كيَشةكانى ثةيوةنديدار بة فةرمانبةرانى تازة دامةزراو ئةوةية فةرمانبةر رؤشنبريى ياساى
ياخود زانيارى نية دةربارةى ماف و ئةركةكانى ،تةنيا ضةند زانياريةكى سةرةتاى نةبيَت كة بة زارةكى وةريدةطريَت..
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بؤية ئيَمة لة خويَندنى ئةمسالَ دةمانةويَت بة شيكردنةوةى دةقةكانى ئةو ياسايانةى لةسةرةوة باسكران روونكردنةوة و
باسيَك ثيَشكةشى قوتابيان بكةين تاكو شارةزاى لة ماف و ئةركةكانى فةرمانبةر وةربطرن.
قوتابى دواى دةرضونى لةكاتى دامةزراندن لة كةرتى طشتى ياخود كةرتى تاييبةت ،دةتوانيَت سود لةو زانياريانة وةربطريَت و
لةكاتى رووبةروو بونةوةى هةر كيَشةيةك ثشت ببةستيَت بةو زانياريانة بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكان.
 .22ئەرکەکانی قوتابی :
 قوتابى دةبيَت ئامادةبيَت لة وانةكان ،ضونكة راهيَنانى شيكارى هةية ئةطةر قوتابى ئامادةنةبيَت ناتوانيَت تيَبطات لةبابةتةكة.
 دةبيَت لة تاقيكردنةوةىكان ئامادة بيَت ئةطةر نا خؤى بةرثرسيار دةبيَت تةنيا لةكاتى هةبونى مؤلةت و بةلَطةىريَثيَدراو نةبيَت.
 .22ڕێگەی وانە ووتنەوه :
مامؤستا سةرضاوةى سةرةكى ثيَشكةشى قوتابيان دةكات وةك منهج ،هةمان مادة بة داتاشؤ لة شيَوةى ثاوةرثؤينت ثيَشكةش دةكات،
وة تةختة سثى بةكارديَنيَت ضونكة ثيَويستمان ثيَيةتى بة تاييبةت بؤ راهيَنانةكان.

 .23سیستەمی هەڵسەنگاندن :
-

لة خويَندنى وةرزى سالَيَك دوو تاقيكردنةوةى وةرزى ئةجنام دةدريَت جطة لةسةرى سالَ ،تاقيكردنةوةكان لةسةر 22
منرةية.
 20منرةى الى مامؤستا بةم شيَوةية دابةش دةكريَت ،لةسةر ريَذةى ئامادةبوون و هةلَس و كةوتى قوتابى و ضاالكيةكانى
رِؤذانةى هةذمار دةكريَت ( كويزات بوَ قوتابي هةذمار دةكريَت و رِةخنة طرتن وة يان بةشداريكردن و رِاثوَرت و ووتار
نووسني و هةلَسوكةوتي قوتابيش رِوَلَي خؤى هةية لة كاتي داناني منرةي روَذانةي قوتابي...هتد  ،،هةروةها
تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَيش ( )60منرةى بؤ هةذمار دةكريَت.

 .24دهرئەنجامەکانی فێربوون :
 زؤرينةى قوتابيان بؤ ئةوة دةخويَنن لة داهاتوودا دامبةزريَن و ثيشةى فةرمانبةرايةتى ثيادة بكةن ،بؤية بوارىفةرمانبةرايةتى بة ضةندين جؤرى ياسا ريَكخراوة ،لةوانة ياساى راذةى شارستانى ،ياساى ريَككارى فةرمانبةران ،ياساى
خانةنشينى ..وة يةكيَك لة كيَشةكانى ثةيوةنديدار بة فةرمانبةرانى تازة دامةزراو ئةوةية فةرمانبةر رؤشنبريى ياساى
ياخود زانيارى نية دةربارةى ماف و ئةركةكانى ،تةنيا ضةند زانياريةكى سةرةتاى نةبيَت كة بة زارةكى وةريدةطريَت..
بؤية ئيَمة لة خويَندنى ئةمسالَ دةمانةويَت بة شيكردنةوةى دةقةكانى ئةو ياسايانةى لةسةرةوة باسكران روونكردنةوة و
باسيَك ثيَشكةشى قوتابيان بكةين تاكو شارةزاى لة ماف و ئةركةكانى فةرمانبةر وةربطرن.
 قوتابى دواى دةرضونى لةكاتى دامةزراندن لة كةرتى طشتى ياخود كةرتى تاييبةت ،دةتوانيَت سود لةو زانياريانةوةربطريَت و لةكاتى رووبةروو بونةوةى هةر كيَشةيةك ثشت ببةستيَت بةو زانياريانة بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكان.
 .25لیستی سەرچاوە :
 م .ديندار حسيَن امحد ،فةرمانبةر ماف و ئةركةكانى ،ضاثخانةى تةبايى ،ضاثى ددوةم ،هةوليَر1022 ،
 على حممد ابراهيم ،شرح قانون اخلدمة املدنية رقم  1,لسنة 2820






/

أسس و ضوابط اخلدمة ،من منشورات وزارة املالية و االقتصاد القليم كوردستان ،أربيل1002،
الدستور العراقي الدائم لسنة 1002
قانون اخلدمة املدنية رقم  1,لسنة  2820املعدل
قانون رقم  11لسنة 1009
قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم  2,لسنة  2882املعدل.
https://www.kitabat.com

http://www.iraq-lg-law.org
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ناوی مامۆستای وانەبێژ
 .26بابەتەکان
كاروان سليمان
هةفتةى يةكةم
(يةكرت ناسني ،دةروازةيةك بؤ خويَندنى بابةتى سالَ وةك ( فةرمانبةرايةتى طشتى  ،واتاى 

فةرمانبةرايةتى طشتى ،واتاكةى لة عيَراق)
هةفتةى دووةم
(ثيَناسةى فةرمانبةرايةتي طشيت ،فةرمانبةرى طشيت ،ثيناسةى فةرمانبةر ،روالةتى
ثةيوةندى نيوان فةرمانبةرو دةولَةت ،يةكةم :بريدؤزةكانى طريبةستةكان ،دووةم :طوجنان و
ريكخسنت ،بنةماكانى بريؤكةى فةرمانبةرى طشتى ،ئةركةكانى فةرمانبةر)
هةفتةى سيَيةم
(ئةو كارانةى نابىَ فةرمانبةر بيانكات ،ئةو برِطة ياساييانةى تايبةتن بةكاركردنى
فةرمانبةر دواى كاتةكانى دةوامى فةرمى)
هةفتةى ضوارةم
(ثةيوةندى كردن بة فةرمانبةرايةتي طشتى ( دامةزراندن) ،بنةماكانى دامةزراندن،
مةرجةكانى دامةزراندن ،بةلَطةنامةكانى دامةزراندن )
هةفتةى ثيَنجةم
(ثلةكاني فةرمانبةرايةتي و موضةو بروانايةى هةر ثلةيةك ،ريكخستنى فةرمانبةرايةتي،
جؤرةكانى ريكخستنى فةرمانبةريةتى ،دةرئةجنامةكانى ثرؤسةى ريكخستنى كةسى بريتني لة،
اليةنة باشةكانى ريكخستنى فةرمانبةرايةتيةكان)
هةفتةى شةشةم
(جؤرةكانى فةرمانبةرايةتى ،بنةماكانى ثرِكردنةوةى فةرمانبةريتى طشتى ،دةست بةكاربوون،
ماوةى دةست بةكاربوون ،دانانى فةرمانبةر لةذير ضاوديرى)
هةفتةى حةوتةم
(ضةسثاندن ،ضةند منوونةيةكى ثراكتيكى لةسةر ضةسثاندن ،سةرموضة ،مةرجةكانى ثيدانى
سةرمووضة ،حالَةتةكانى بيَبةشبونى فةرمانبةرة لة ثيدانى سةرموضة ،خشتةى ثيدانى
سةرموضة)
هةفتةى هةشتةم
(بةرزكردنةوةو ثاية بةرزكردنةوة ،مةرجةكانى بةرزكردنةوة ،هؤكارةكانى دواخستنى
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بةرزكردنةوة ،ثيَش خسنت ،حالةتةكانى ثيش خسنت ،مةرجةكانى ثيدانى ثيش خسنت،
راهينان لةسةر بةرزكردنةوة و سةرموضة)
هةفتةى نؤيةم
(ثاية بةرزكردنةوة ،حالةتةكانى ثاية بةرزكردنةوة ،طريوطرفتةكانى ثاية بةرزكردنةوة،
مةرجةكانى ثاية بةرزكردنةوة)
هةفتةى دةيةم
(دةرمالَة ،جؤرةكانى دةرمالَة -بةشى يةكةم )
هةفتةى يانزةم
(دةرمالَة ،جؤرةكانى دةرمالَة -بةشى دووةم )
هةفتةى دوانزةم
( مؤلَةت و جؤرةكانى لة رووى ئاسايى و رووالَةتى )
هةفتةى سيَنزةهةم
(سزاكان وكاريطةريان لةسةر فةرمانبةر)
هةفتةى ضواردةم
( دةستةالَتى سةثاندنى سزا ،هةلَوةشاندنةوةى سزا ،تانةطرتن لةسةر سةثاندني سزايةكان)
هةفتةى ثانزةهةم
( دةست لةكاركيَشانةوة ،حالَةتةكانى ،هؤكارةكانى ،سوثاسنامة و سودةكانى بؤ فةرمانبةرة)
هةفتةى شانزةهةم
( خانةنشني كردن ,تانةطرتن لة بريارى خانة نشينى ،صندوقى خانة نشينى ،دووبارة
دامةزراندنى خانةنشينكراوةكان)
هةفتةى حةظدةهةم
( خواسنت ،تنسيب ،ثيَشينةو جؤرةكانى ،مةرجةكانى ثيَشينة وةرطرتن بة طويَرةى جؤرةكانى)
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 .27تاقیکردنەوەکان :
ث /بابةتيَك بنوسة لةسةر ئةم داواكاريانة :
ضؤن فةرمانبةر دادةمةزريَت؟ هؤكارةكانى ثيَنةدانى بةرزكردنةوة بة فةرمانبةر ضني؟ ئةو كارانة ضني كة فةرمانبةرة نابيَت بيانكات؟
وةالم/
 .1نابيت فةرمانبةر دوو وةزيفة وةربطريت بة شيَوةيةكى بنةرِةتى يان كؤ بكاتةوة لة نيوان وةزيفةيةك وة كاريكى تر مةطةر
بة ياسا نةبيت.
 .2نابيت فةرمانبةر كارى بازرطانى بكات يان كؤمثانيا دامبةزرينيت يان ببَيتة ئةندامى ئةجنومةنى كارطريى كؤمثانياييةك
وة لةم خالَة دوو اليةن ناطريَتةوة :
أ -كرِينى ثشك (سهم) لة كؤمثانياكان
ب -بةرِيَوةبردنى كارى سةرماية تايبةتةكةى  ,كة لةرِيطاى مرياتةوة بؤن بةجىَ ماوة يان بةرِيوةبردنى كارةكانى سةرمايةى
هاوسةرى يان خزميكى هةتا ثلة ( )3بة مةرجيك وةزيرى ثةيوةندى دار لة ماوةى ( )30رؤذ ئاطادارى بكاتةوة وة ئةطةر وةزير ثىَ ى
وابوو كارى تايبةتى زيان بة وةزيفةكةى ناطةيةنيت ئةوا دةتوانيت هةردوو كارى ئةجنام بدات بةالَم ئةطةر وةزير ثىَ ى وابوو كاى
تايبةتى زيان بة بةرذةوةندى طشتى دةطةينيت لرية دا فةرمانبةر سةر ثشك دةكريت لة نيوان وةزيفةكةو كارة تايبةتةكةى ،دةبيت
لة ماوةى ()1سالَ خؤى يةك البكاتةوة  ,ئةطةر كارى تايبةت هةلَبذارد دةبيت لة وةزيفة خانةنشني بكريَت ئةطةر ()11سالَ
خزمةتى هةبيت  ,وة ئةطةر كةمرتيش بوو دةبيت دةست لة كاربكيشيتةوة.
 .3بةذدارى نةكردن لة كةم كردنةوةو داشكاندن:
 .2راست وچەوت :
 -2ئةطةر ثياويَك شةش منالَى هةبيَت ،دةرمالَةى مندالَى دةدريَت بة هةر شةش مندالَ.
( هةلَةية تةنها ضوار مندال دةرمالَة وةردةطرن)

 .3بژاردەی زۆر:
 -2دواى دةركردنى بريارى دامةزراندنى كةسيَك بريارةكة هةلَدةوةشيَتةوة ثاش تيَثةرِبونى ئاطاداركردنةوةى بة :
د -ضوار هةفتة
أ -يةك هةفتة ب -دوو هةفتة ج -سىَ هةفتة
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