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     ـ كوزدؤلؤجى    

            
سٌطى تايبةتى خؤى ِةية. ئةوة بابةتى كؤزدؤلؤجى وةك ِةز بابةتيَكى تسى ثسؤطساوى خويٍَدُ لة قؤٌاغى يةكةودا، ثيَويطتة و ط  

بى بة بةو واٌايةى بابةتةكة ِةووو ئةو ٌاديازى و ٌاتةواوياٌةى كة لة قؤٌاغةكاٌى ثيَػووى خويٍَدٌدا زِووٌٍةكساوةتةوة غيدةكسيٍَةوة و قوتا
ٌى و كوزدى و ٌاوضةكة( بة ضةزجةوياُ ئاغٍا دةبيَت. ئةو شاٌيازياٌةى ضةبازةت بة بابةتى كؤزدؤلؤجى بة طػتى و ) شواُ و ئةدةبى بيا

ة تايبةتى، دةخسيٍَة ضوازضيَوةى ئةً دوو كؤزضةوة تةواو ضسِ دةكسيٍَةوة ِةتا ِةووو بابةتيَكى ثةيوةٌديداز بة شاٌطتى كوزدؤلؤجى بطسيَت
واُ، ئةدةب، خؤى.  كؤزدزؤلؤجى ِةووو ٌوضساو و تويَريٍةوة شاٌطتيةكاُ دةطسيَتةوة كة لة ضةز اليةٌةكاٌى ذياٌى كوزد وةك ) ش

 ويَروو، ئائني، كةلتووز، جوطسافيا، ... ِتد( ٌووضساوة و بآلوكساوةتةوة بة ئاواجنى ٌاضاٌدٌى كوزد.
كوزدؤلؤجى شاٌطتيَكة طسٌطى بة ِةووو ئةو تويَريٍةوة و ليكؤَليٍةواٌة دةدات كة ثةيوةٌدى بةذياُ و شواُ و  :طسيٍطي كوزدؤلؤجى

تاٌيةت و دةضٍووع و ... ِتد ٌةتةوةى كوزد و كوزدضتاٌةوة ِةية، ِةز بؤيةؽ طسٌطى و فساواٌى ئةدةب و ويَروو و جوطسافيا و غازض
ِةووو ئةو بوازة جياجياياٌةدا كؤ دةبيَتةوةكة لة زيَطةى كةٌاهَ و ويتؤدى جؤزاوجؤز بة غيَوةى طفتوطؤيةكى كمتوزى و زؤغٍبريى و 

 كسيَت.ضياضى ِةز تاكيَكى وسؤظايةتى ـ قوتابى جىَ بة جىَ دة
 :كوزدؤلؤجىئاواجني 

 ـ خويٍَدُ و تيَطةياٌدٌى قوتابيياُ لةبازةى ٌةتةوةى و شواُ و ئةدةبى كوزدى وويَرووةكةياُ. 1

 ضةضجاٌدٌى طياٌى ٌةتةوايةتى وٌيػتىاٌجةزوةزى لةالى قوتابيياُ.  -2

 دةضت ٌيػاُ كسدٌى ضٍووزى شواٌى كوزدى ضؤٌيةتى دابةؽ كسدٌى بةضةز دةوَلةتة داطريكةزةكاٌةوة.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        بابةتةكةخػتةي دابةغكسدٌي                                    
 ىضةوكى كوزدؤلؤجى و طسٌطى و ئاواجن :                                         ِةفتةي يةكةً

 ويَرووى كوزدؤلؤجى ِةفتةي دووةً

 شازاوةى و كوزد و ٌاوى والتى كوزداُ ِةفتةي ضيَيةً

 زِةضةَلةكى كوزد ِةفتةي ضوازةً

 ويَرووى ٌةتةوةى كوزد ِةفتةي ثيٍَحةً

 جوطسافياى كوزدضتاُ ِةفتةي غةغةً

 ضسوغتى كوزدضتاُ )ضياكاُ، طسدةكاُ، دةغتةكاُ( ِةفتةي حةفتةً

 )ضاواٌى ئاو، كةؽ و ِةوا، ئابوزى( كوزدضتاُ تةًِةفتةي ِةغ

 غازةكاٌى كوزدضتاُ و ثيَكّاتةى ٌةتةوةيى يةكةى ِةفتةي ٌؤيةً

 ئايني و تةزيكةت لة كوزدضتاُ ِةفتةي دةيةً

 تاقيكسدٌةوةى يةكةً  ِةفتةي ياشدً

 ثيٍَاضةى شواُ ِةفتةي دواشدةً

 تايبةتييةكاٌى شواُ ِةفتةي ضيَصدةً

 طسمياٌةكاٌى ثةيدابووٌى شواُ ازدةًِةفتةي ضو

 ئةزكةكاٌى شواُ ِةفتةي ثاشدةً

 ئاضتةكاٌى شواُ ِةفتةي غاشدةً

 جؤزةكاٌى شواُ ِةفتةي حةظدةً

 خيَصاٌة شواٌييةكاٌى جيّاُ ِةفتةي ِةذدةً

 شواٌى كوزدى و تايبةمتةٌدييةكاٌى ِةفتةي ٌؤشدةً

 ديايَكتةكاٌى شواٌى كوزدى ِةفتةي بيطتةً

 ئةلفوبيَى شواٌى كوزدى ةي بيطت ويةكِةفت

 تاقيكسدٌةوةى دووةً  ِةفتةي بيطت ودوو

  ثيٍَاضةى ئةدةب ِةفتةي بيطت وضىَ

 ئةدةبياتٍاضى بةغةكاٌى ِةفتةي بيطت وضواز

 ئةدةب زِةطةشةكاٌى ِةفتةي بيطت وثيٍَخ

 ئةدةب جؤزةكاٌى ِةفتةي بيطت وغةؽ

 ئةدةب ِوٌةزةكاٌى ِةفتةي بيطت وحةوت

 ئةدةب زيَباشةكاٌى ِةفتةي بيطت وِةغت



 ثيَػوو واٌةى دزيَرةى ِةفتةي بيطت وٌؤ

 تاقيكسدٌةوةى ضيَيةً ِةفتةي ضييةً
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 تيَبيين : 
 قوتابياٌى خؤغةويطت ثيَويطتة ثابةٌدى ئةً زِيٍَىاياٌةى خوازةوة بَ.

 دواى واوؤضتا قوتابياُ بةغدازى ِاتٍة ذوزةوةى ِؤَلى حماشزة ٌاكةُ. ـ
 ـ لة كاتى تاقيكسدٌةوةدا وؤَلةت وةزٌاطريىَ.

ـ قوتابياُ لة كاتى خساثبووٌى تاقيكسدٌةوة دةتواٌَ تاقيكسدٌةوةيةكى ئيختيازى بكةُ، بة وةزجيَك ِةووو تاقيكسدٌةوةكاُ كؤ 
 تةٌّا ئةوياُ ِةَلبريَسدزيَت. دةكسيٍَةوة، ٌةك كاوةياُ باغرت بوو

 
 

 لةطةهَ زيَصودا
 ضاوةزِيَى ضةزكةوتٍتامن

 

 
 

 د.ِةَلىةت بايص زةضوه
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