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 ثيَشةكى:

لةً واٌةيةدا ِةوهَ دةدةيَ ِةٌديَك لةبازةى وٍداهَ وئةدةبةكةى شازةشايى ثةيدابكةيَ 

ئاضاُ ٌيية ،ضوٌكة دةبيَت كةويَك شازةشايى لةبازةى اليةٌى دةزوٌٍاضى ئةوةش كازيَكى 

وٍداالٌَيش ثةيدا بكةيَ .بؤية ئةً واٌةية ضوودى زاضتةوخؤشى دةبيَت بؤِةوووواُ 

بةقوتابى وواوؤضتاوة ضوٌكة زؤذاٌة ثةيوةٌدمياُ لةطةهَ وٍدالَداِةية جا ض ِى خؤواُ بيَت 

ك وبساواُ بيَت  ...ِتد .ئةوةش بابةتةكاٌييةتى :جا ض وٍدالَى خؤواُ بيَت ياُ خوش  

شيعسى وٍداالَُ وجؤزةكاٌى-1  

ضريؤكى وٍداالَُ وجؤزةكاٌى-2  



شاٌؤطةزى وٍداالَُ-3  

 

 ئاواجنى طشتى:

قوتابياُ شازةشايياُ ِةبيَت لة ئةدةبى وٍداالَُ بةشيَوةيةكى طشتى وزؤلَى ئةو ئةدةبةياُ 

داالَُ وئازاضتةكسدٌياُ بةزةو زيَطايةكى زاضت و دزوضت .ثةزوةزدةكسدٌى وٍبؤزِووُ بيَتةوة لة   

 ئاواجنى تايبةتى:

ضوود وةزطستَ لةو شازةشايية دواى دةزضووٌياُ وةك واوؤضتايةكى شازةشا بتواٌَ  -1

بةشيَوةيةكى ئةكادميى واوةلَة لةطةهَ قوتابياٌياُ بكةُ لة قؤٌاغى باخضةى 

وٍداهَ و قؤٌاغةكاٌى طةشةكسدٌى ضاواياُ و قؤٌاغى بٍةزِةتى جياواشى كسدُ بة 

 شواُ و جةضتة الى وٍداالَُ .

بتواٌَ بةضاويَكى زةخٍةييةوة ضةيسى دةقةكاٌى ئةدةبى وٍداالَُ بكةُ ِةز لة  -2

 شيعسو ضريؤك و شاٌؤٌاوةو بة ضةزجنةكاٌياُ دةولَةوةٌديياُ بكةُ.

شيعسو ضريؤكى وٍداالَُ بتواٌَ وٍداالٌَى  بةزدةضتيياُ زابّيٍََ لةضةز ٌووضيٍى دةقى   -3

  واتة وٍدالَى بةِسةوةٌد ثىَ بطةيةٌَ.

 

 

 



 

 

 خشتةى بابةتةكاُ: ئةدةبى وٍداالَُ /قؤٌاغى ضيَيةً /بةشى شواُ و ئةدةبى كوزدى.

 بابةت بةزواز

 حةفتةى يةكةً باضيَك دةزبازةى وٍداهَ بةشيَوةيةكى طشتى.   

 لةبسِطةكاٌى.جازٌِاوةى وافةكاٌى وٍداهَ وشيكسدٌةوةى ِةٌديَك   

 حةفتةى دووةً تيشكيَك لةضةز ضايكؤلؤذياى وٍداالَُ     

 قؤٌاغةكاٌى طةشةكسدٌى شواُ ودةزككسدُ الى وٍداالَُ.

ثيٍَاضةى ئةدةبى وٍداالَُ.(   حةفتةى ضيَيةً  

 بايةخى ئةدةبى وٍداالَُ.

 حةفتةى ضوازةً ويَرووى ئةدةبى وٍداالٌَى )ئةوزوثا،جيّاٌى عةزةبى،)(  

تةى ثيٍَحةًحةف  تةواوكسدٌى بابةتى ثيَشوو 

 ويَرووى ئةدةبى وٍداالٌَى كوزد حةفتةى شةشةً

 شيعسى وٍداالَُ

ثةزوةزدةى وةزششى،ثةزوةزدةى وسؤظايةتى.شيعسى  حةفتةى ِةشتةً  



 

 ضريؤكى وٍداالَُ لةئةدةبى كوزديدا حةفتةى ٌؤيةً

فؤلكمؤزى،ضريؤكى ويَروويى،وةبةضتةكاٌى ضريؤكى كوزدى: ضريؤكى  حةفتةى دةيةً  

 ضريؤكى ئاذةالَُ  ،ضةزةتايةكى ويَروويى لةبازةى ئةً جؤزة ضريؤكةوة. حةفتةى ياشدةِةً

 

حةفتةى 

 دواشدةِةً

 ضريؤكى خةيالَى،ضريؤكى خةيالَى شاٌطتى،ضريؤكى ئةفطاٌةيى

 

حةفتةى 

 ضياشدةِةً

 ضريؤكى دازِيَرزاوة لة فؤلكمؤزةوة.

 

ةًضوازد حةفتةى  ِةٌدىَ اليةٌى تسى ضريؤك )ٌاوٌيشاُ،شيَواشى ٌووضني،ويٍَة(. 

حةفتةى 

 ثاشدةِةً

 بٍياتى ِوٌةزى ضريؤكى وٍداالَُ )كات،شويََ

 

حةفتةى 

 شاشدةِةً

 طيَسِاٌةوة،زووداو

 

 كةضايةتى،دايةلؤط ووةٌةلؤطحةفتةى 



 حةظدةِةً

ةًِةذدحةفتةى   تاقيكسدٌةوة 

دةقيَكى وٍداالَُشيكسدٌةوةى ضةٌد  حةفتةى ٌؤشدةِةً  

 طفتوطؤ حةفتةى بيطتةً

حةفتةى بيطت 

 ويةكةً

 ذياُ وبةزِةوى ضةٌد ٌووضةزيَكى وٍداالَُ  )شيَوةز   (

حةفتةى بيطت و 

 دووةً

 كاكةى فةالح

حةفتةى بيطت 

 وضيَيةً

.لةتيف ِةملةت  

حةفتةى بيطت 

 وضوازةً

 تيشكيَك لةضةز دزاواى وٍداهَ

حةفتةى بيطت 

 وثيٍَحةً

 ثيَداضووٌةوةى بابةتةكاُ

 

 



 

 

 شيَواشى واٌةوتٍةوة :

زيَطاى شيكسدٌةوة-1  

ثسضيازو وةالًَ-2  

:ُمنوٌةى ثسضيازو وةالَوةكا 

ئةدةبى وٍداالٌَى كوزدلةض ئاضتيَكدا دةبيٍى ؟ بؤضى؟-1ث   

ئةدةبى وٍداالٌَى كوزد لةئاضتيَكى ضةزةتاداية ئةويش بةِؤى بازودؤخى ويممةتى كوزد -و

ٌةزِةخطاوة ِةتاوةكو خصوةتى بةزضاوياُ بكسيَت بةالًَ خؤشبةختاٌة  ى بؤلةبازكة ِةىل 

و داوةشزاٌدٌى حكووةتى ِةزيَىى كوزدضتاُ 1991لةدواى زاثةزِيٍة وةشٌةكةى بةِازى 

ياُ باش تيَكطتى ئةدةبي ياُ بةزِووداكسايةوةو تازاددةيةكى وٍداالٌَى كوزديش دةزطا

يّاٌى وٍداهَ بيَت.وجبؤٌووضساوة كةشاياُ بةوٍداهَ   

بؤضى لةضةزةتاداِةٌديَك  لةواٌةى بؤوٍداالٌَياُ ٌووضيوة لةذيَس ٌاوى خواشزاوةوة -2ث

 ٌووضيوياٌة؟

ضوٌكة واياُ دةشاٌى ئةوةى بؤوٍداهَ بٍوضيَت لةٌسخى ئةدةبى كةً دةبيَتةوة ئةً  -و

واتس بةالًَ دبؤضووٌة لةٌاو ٌووضةزاٌى ئةوزوثاو زؤذِةالَت و كوزديشداباوبوو.

 ليَكؤلَيٍةوةكاُ دةزياُ خطت كةئةوة بؤضوٌيَكى ِةلَةية .



ضةزضاوةى ئةدةبى وٍداالٌَى كوزد ضيية؟-3ث  

 

بةِةووولكةكاٌييةوة واتة شيعس  بى وٍداالٌَى كوزد فؤلكمؤزى كوزدييةضةزضاوةى ئةدة -و

 ئةدةبى ضةزشازى بةشيَوةيةكى طشتى ،كةئةطةز بطةزِيَيٍةوةوداضتاُ و حةكايةت واتة 

 ضةزى ضووديَكى يةكحاز شؤزى ىلَ دةبيٍني .
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