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 طسنطى وانةى زِضتةضاشى

ئةم اليةنة بؤتة  ،ىشمان ىهةوةيى تويَركانو يةز لةضةزةتا زِضتةضاشى ئاضتيَكة لة ئاضتةكانى شماى
دةطةزِيَتةوة بؤ ضةزدةمى يهةوة لةم ئاضتةى شماى . واتة؛ ليَكؤلةضوفاى و شاناياىيَكى طسنطى فةيلبابةت

يؤنانيةكاى و دواتس يةنطاو بة يةنطاو تا طةيػتوةتة ئةم قؤناغةى ثيَػكةوتوةى ئيَطتا لة تويَريهةوة 
لة ئاضتى زِضتةضاشيدا طسنطى زِضتةضاشيؼ لةوةداية قوتابى بتوانىَ ئةو زِضتانةى لة ئاخاوتهى زِؤذانة 

 .ياى بوغى بكاتةوة، غازةشاى ثيَكًاتةكة دةزدةبسِدزىَ

 ئاماجنى ئةم بابةتة

غيكسدنةوةى ثيَكًاتةى زِضتة بة تايبةتى زِضتةكانى شمانى  سدنةوةى تواناى قوتابى بؤيةولَداى بؤ بةزشك
 .شمانى كوزدى كوزدى و غازةشابونى لة زِؤنانة ضةزةكيةكانى و ئاغها بونى لة غيَوةكانى زِضتةى

 (2015 – 2014ةم بؤ ضالَى )خػتةى يةفتانةى بابةتى )زِضتةضاشى( قؤناغى ضواز

 بابةت ذمازةى يةفتةكاى
دةضجيَكيَك بؤ ليَكؤليهةوةى لة شانطتى شماى و ناضاندنى ضةمكى و ئةزكى   يةكةم

ةكانى شماى و زِضتةضاشى )ضيهتاكظ( و غويَهى زِضتةضاشى لة ناو ئاضت
 (ى ئاضتةكة يةلَطةنطاندنياى.ناضاندنى )ثيَهاضةى

 بةثيَى زِؤنانياى:جؤزةكانى زِضتة  دوةم
 يةكةم/ شانيازى و يةوالَداى... 

 دوةم/ زِضتةى ثسضيازى... ضيَيةم

 ضيَيةم/ زِضتةى فةزمانداى... ضوازةم
 ضوازةم/ زِضتةى ضةزضوزِماى و كؤمةاليةتى و يةضت دةبسِيو و يةضت وزوذاندى. ثيَهحةم
 تاقيكسدنةوة غةغةم
ثةيوةندى ئاضؤيى و ثةيوةندى ضتونى لة زِضتةدا. و زِيصبونى بهةزِةتى شمانى  حةوتةم

 .ياىكوزدى و طوجنان
 جؤزةكانى زِضتة لة زِوى بوى و نةبونى كازةوة يةغتةم
 جؤزةكانى زِضتة لة زِوى زِؤنانةوة نؤيةم

 : يةكةم/ ضادةتسيو زِضتةزِضتةى ضادة-1



 دوةم/ زِضتةى ضادةى ئاضايى دةيةم
 ضيَيةم/ زِضتةى ضادةى فساواى كساو ياشدةم
 تاقيكسدنةوة دواشدةم
 زِضتةى ليَكدزاو -زِضتةى ناضادة: أ -2 ضيَصدةم
 زِضتةى ئاويَتة -ب                              ضوازدةم
 ى شمانى كوزديدا.لة زِضتة نيػانة و فؤزِمىناكسدى  ثاشدةم
 تاقيكسدنةوة غاشدةم
 ناديازى لة شمانى كوزديدابكةز  حةظدةم
 كيةكانى زِضتةثيَويطتية ضةزةكى و الوة يةذدةم
 ئةزكى بكةز  نؤشدةم
 بةزكازى زِاضتةوخؤ  بيطتةم

 بةزكازى نازِاضتةوخؤ بيطت و يةكةم
 تاقيكسدنةوة بيطت و دوةم
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