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 2 :رماسةي يةكة
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 صانياسي بةسثشغ و جيَطشي دَلهيايي جؤسي بةش:
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  ثيَهاطةي بابةت
ناطانذنى يةنطاوةكانى كؤكشدنةوةى صانياسى و نوطيهى ليَكؤَليهةوة بة ػيَوةيةكى م بابةتة بشيتيية لة ئة

و وسد ، لة ثالَ بةكاسييَهانى دسوطتى خاَلبةنذى وطشنطيذاى  صانظتيانة وسِيَكخظنت بة ػيَوةيةكى يونةسى
 بة سِيَهوغ و ػيَوةى سِاطتى نوطني.

 
   نطي بابةتشط
وفيَشبونى نوطيهى سِاطت و دسوطت ، لةوةداية كة دةبيَتة سِيَشِةويَك بؤ بةسضاوسِوونى  طشنطى ئةم بابةتة 

يةمةجؤسةكاى وضؤنيةتى مامةَلةكشى لةطةلَ يةسوةيا ضؤنيةتى مامةَلةكشدى لةطةلَ كتيَب و طةسضاوة 
 صانياسييةكانى نيَويانذا.

 
  ئاماجني بابةت

 ػاسةصابوى لة ضؤنيةتى نوطني و طودوةسطشتو لة صانياسييةكاى و ضؤنيةتى سِيَكخظتهياى._1
 ػاسةصابوى لة يةنطاوةكانى ليَكؤَليهةوةو ضؤنيةتى ثالنذاناى. _2
 داسِػتهذا.ػاسةصابوى لة سِيَهوغ و  _3
 ػاسةصابوى لة خاَلبةنذى كة تةوةسى طةسةكى نوطيهة و سِؤَليَكى طشنطى يةية. _4
 مةصسانذنى سِيَشِةوى ليَكؤَليهةوةى صانظتى بؤ خضمةتى صماى و ئةدةبى كوسدى لة داياتودا. _5
طودوةسطشتو لة ئامادةكشدنى قوتابياى  و ئاػهاكشدنياى بة سِيَهناييةكانى ليَكؤَليهةوة ، بة مةبةطتى  _6

 داياتودا.
 
 

 

                              
 



                               
 بابةتةكةخؼتةي دابةػكشدني                                

        
 نوسني و دانان جؤرةكانى ةفتةي يةكةمي
 ضةمك و صاساوة _ليَكؤَليهةوة  ةفتةي دووةمي

ليَكؤَليهةوةى _2ليَكؤَليهةوةى ئةكادميى _1جؤسةكانى ليَكؤَليهةوة  
 نائةكادميى

 ػيَواصى  نوطيهى ليَكؤَليهةوة ةفتةي طيَيةمي
 بايةخ و ئاماجنةكانى ليَكؤَليهةوةى صانظتى ةفتةي ضواسةمي
 تايبةمتةنذييةكانى ليَكؤَليهةوةى صانظتى ةفتةي ثيَهجةمي

 مةسجةكانى نوطيهى ليَكؤَليهةوة
 طيناكانى ليَكؤَليهةوةى صانظتى ةفتةي ػةػةمي

 طيناكانى ليَكؤَليهةوةى طةسكةوتوو
 كةسةطتةكانى ليَكؤَليهةوةى صانظتى ةفتةي حةفتةمي
 يةنطاوةكانى ئةجنامذانى ليَكؤَليهةوةى صانظتى ةفتةي يةػتةمي

 ناونيؼاى وضؤنيةتى يةَلبزاسدنى ناونيؼاى يةفتةي نؤيةم
 ؼةكى ثيَؼةكى و نوطيهى ثيَ يةفتةي دةيةم

 مةسجةكانى نوطيهى ثيَؼةكى
 ضؤنيةتى كؤكشدنةوةى صانياسى  و سِيَكخظتهياى يةفتةي ياصدم

 دياسيكشدنى طهوسى ليَكؤَليهةوة يةفتةي دواصدةم
 طشفتةكانى بةسدةم ليَكؤَليهةوة يةفتةي طيَضدةم

 ئةجنامذانى تاقيكشدنةوةى يةكةم يةفتةي ضواسدةم
 ثالنى ليَكؤَليهةوةدياسيكشدنى  يةفتةي ثاصدةم

 ميتؤدةكانى ليَكؤَليهةوة يةفتةي ػاصدةم
 نوطيهى ثةساويَض يةفتةي حةظذةم
 ئةجنام و نوطيهى ئةجنامى ليَكؤَليهةوة يةفتةي يةردةم
 ضؤنيةتى سِيَكخظتهى ليظتى طةسضاوةكاى يةفتةي نؤصدةم



 ثوختةى ليَكؤَليهةوة و طةَلاَلةكشدنى ثوختةكة يةفتةي بيظتةم
 ضؤنيةتى مامةَلةكشدى لةطةلَ صاساوةكانى نيَو ليَكؤَليهةوة يةفتةي بيظت ويةك
 طودوةسطشتو و سِيَكخظتهياى ليَكؤَليهةوةكانى ثيَؼرت و ضؤنيةتى يةفتةي بيظت ودوو
 ثاػكؤ و ضواسضيَوةى ثاػكؤكاى يةفتةي بيظت وطىَ

 ليَكؤَليهةوةكةسِاطجاسدة بؤ ضاسةطةسى كيَؼةى نيَو  يةفتةي بيظت وضواس
 سِاطجاسدة بؤليَكؤَليهةوة لة ئايهذةدا يةفتةي بيظت وثيَهج

 خاَلبةنذى وثةيشِةوكشدنى لة ليَكؤَليهةوةى صانظتيذا يةفتةي بيظت وػةش
 نيؼانةكانى خاَلبةنذى يةفتةي بيظت وحةوت
 سِؤَلى خاَلبةنذى لة نوطيهى ليَكؤَليهةوةدا يةفتةي بيظت ويةػت

 ئةجنامذانى تاقيكشدنةوةى دووةم ونؤيةفتةي بيظت 
 طىَ ليَكؤَليهةوةى صانظيت يةَلظةنطانذنى  يةفتةي طييةم

 
 تيَبيهى

يةس قوتابيةك بة ثيَى بةسنامةى يةفتةكةى ئةسكى ثةيوةطت بة بابةتى خويَهذنى لة يةفتةكةدا ئامادة 
 دةكات.
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 ػيَواصى تاقيكشدنةوة

منشةكاى بةثيَى ئةجنامذانى ئةسكةكانياى دةبيَت ، طةسباسى تاقيكشدنةوةى تايبةت كة صياتش ثشاكتيكى  -
 ، دادةنشيَت.دةبيَت

 .ئةجنام دةدسيَت (quiz) تاقيكشدنةوةي لةناكاو -
  

  
  

 
 
 
 


