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 شانيازي واوؤضتا:
 

 كاوساى  جميد عمى نــــــاوي واوؤضتا:
 وتهةوةو: زِيَطاكانى وانة  ثطجؤزي وزدي واوؤضتا

     95790040570ذ.ووباين:
 kamaran.ali@soran.edu.iqن:ئيىيَ

 وؤزيانواذووي واوؤضتا:
 

 بةش و بابةت:شانيازي 

 دةزوونصانى :ةشبنــــــاوي 
 طفتوطؤى ئةكادميى :ناوي بابةت

 يةكةم :قؤناغ
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 وؤزوواذووي ضةزؤك بةش:
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 :كوزتةيةك     

ثريؤشةكانى ثسؤضةى فيَسكسدى طفتوطؤى ئةكادميى يةنطاويَكى شانطتية بؤبةديًيَهانى ئاواجنة ثيَهاضةي بابةت:
طفتوطؤى , و و فيَسبووى بةشيَواشيَكى ضةزدويانة كة تواناى قوتابى بةززةو ئاضتيَكى بةزشى يصزى دةبا

بابةتيَكى شياتس ثساكتيصيية كة جةخت دةكاتة ضةز ضاالكى قوتابياى, ولة قؤناغى يةكةوى ئةكادميى 
 .خويَهدنى يةووو بةشة شانطتييةكاى دةطوتسيَتةوة

 
طسنطى ئةم بابةتة لةوة داية كة دةبيَتة يةويَهيَك بؤ دزوضتكسدنى تويَرةزيَكى زاضتةقيهة لة طسيهطي بابةت:

ئاييهدةدا, يةزوةيا قوتابى يةضت بة بوونى خؤى دةكات, و كؤوةليَك لة شانطت و شانيازى تاشة بة 
 ديدى قوتابياى شاددةبيَت.

 ئاواجني بابةت:
 قوتابياى .تويَريهةوةى ثةزةثيَدانى توانا و بةيسةكانى  – 1
 زِاييَهانى قوتابياى لةضةز بةكازييَهانى ضةزضاوةكانى شانطتى . – 4
 فيَسكسدنى قوتابياى لةضةز ثةضةندكسدنى زِاى يةكرت . – 3
 ثةزةبيَدانى زِيَصطسدى لةطةهَ يةكرتدا . – 0
 ة شانطتيةكاى.بةزشكسدنى ئاضتى تواناى شسؤظةكسدنى دةق – 7
 . ةوةندكسدنى طفتوطؤكسدىييَهانةدى زِةخهةى بهياد و دةوَل – 5
 بةييَصكسدنى تواناى دةزبسيو و طوشازشتكسدى. – 5
 بةييَصكسدنى كةضايةتى قوتابى تاوةكو ببيَتة خاوةنى بري و بؤضؤنى تابةت بةخؤى. – 7
 .بةييَص خودى بةدةضتًيَهانى وةمتانةبونيَكى – 0
 
 
 
 
 



 بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني 
 ثيَصكةش كسدنى زيَهىاييةكانى بابةتةكة و طسنطى ئةم بابةتة و شسؤظةكسدنى ةفتةي يةكةمي
 دابةش كسدنى ثؤه بةضةز طسوب ودةضتهيصاى كسدنى بابةتةكاى ةفتةي دووةمي
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  ةفتةي ضيَيةمي

 طفتوطؤكسدى
 ودانانى ثسضيازتةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة  ةفتةي ضوازةمي
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  ةفتةي ثيَهجةمي

 طفتوطؤكسدى
 ,كويصتةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز ةفتةي شةشةمي
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  ةفتةي حةفتةمي

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز ةفتةي يةشتةمي

 تاقيكسدنةوة يةفتةي نؤيةم
بسضياز و ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى  يةفتةي دةيةم

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي ياشدم

ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي دواشدةم
 طفتوطؤكسدى

 ثسضيازتةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى  يةفتةي ضيَصدةم
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي ضوازدةم

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز,كويص يةفتةي ثاشدةم

ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي شاشدةم
 ىطفتوطؤكسد

 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي حةظدةم
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي يةذدةم

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي نؤشدةم



ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  بيطتةميةفتةي 
 طفتوطؤكسدى

 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي بيطت ويةك
 تاقيكسدنةوة يةفتةي بيطت ودوو
ياز و ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسض يةفتةي بيطت وضىَ

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي بيطت وضواز
ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي بيطت وثيَهج

 طفتوطؤكسدى
 ودانانى ثسضيازتةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة  يةفتةي بيطت وشةش

ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز و  يةفتةي بيطت وحةوت
 طفتوطؤكسدى

 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز يةفتةي بيطت ويةشت
و  ثيَصكةش كسدنى بابةت لةاليةى طسوب و دةضتجيَكسدنى بسضياز يةفتةي بيطت ونؤ

 طفتوطؤكسدى
 تةواوكسدنى بابةتةكة بة ثيَداضونةوة و كوزتكسدنةوة ودانانى ثسضياز,كويص يةفتةي ضييةم

 
 

 ضةزضاوةكاى :
لةبةز ئةوةى قوتابييةكاى خؤياى بابةتةكاى دادةنيَو و كاز لةضةز دةكةى تةنيا واوؤضتا زيَهىايي و ثالى 

بة يةوةيانطى بؤياى دادةزيرى, ضةزضاوةكاى بةثيَى بابةت دةبيَت كة قوتابييةكاى بةدواى دادةطسيَو 
 لةطةهَ واوؤضتا. 

 
 
 
 


