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 :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بٍو

ضةوكى تةٌطرة ٌيَودةولةتيةكاُ لة ديَس شةواٌةوة بة ضةٌديَ واٌاى جياواشةوة بةكاز ِاتوة ، وةكو بةو 
واٌايةى ئيَطتاكة ، بةالً ثيَض ضووٌة ٌاو ووزدةكازيةكاٌى ئةً ضةوكة ، ثيَويطتة واٌاى تةٌطرة بصاٌني لة 

شاٌاياٌى دةزووُ شاٌى ئةً شازاوةياُ لةضةزدةوى ئيَطتادا بؤ  ،زووى ويَروويى وشواٌةواٌى وشازاوةيةوة
ُ ِيٍَاوة بؤ ئاواذة كسدُ بة تةقيٍةوةى تةٌطرةى ٌاضٍاوة بةكاز ِيٍَاوة ، وة شاٌاياٌى كؤوةلٍاضيض بةكازيا

داٌيصتواٌى ٌةتةوةيى وة تةٌطرةى دادثةزوةزى كؤوةاليةتى و شازضتاٌى ..ِتد . ِةوووياُ كؤوةلطا يتيدا 
 ذياوة و ئيَطتاط تيايدا دةذيت ِةز لةضةزدةواٌى شووةوة تاكو ئيَطتا . 

 

 ثيٍَاضةي بابةت:
و حةظدةِةً بةكاز دةِيٍَسا كةوا تةٌطرة بسيتى ية لة طسذ  تةٌطرة بةشيَوةيةكى باو لةضةدةى شاشدةِةً
تةٌطرةى ٌيَودةولةتى ، بسيتى ية لة وةظف كسدٌى حالةتيَك  ،بووٌى ثةيوةٌدى لةٌيَواُ دةولةت و كةٌيطة

ك ٌاضساوة بة طسذيةكى شؤزو طةيصنت بة قؤٌاغيَكى تةٌطى ئاطاداز كةزةوة بة تةقيٍةوةى ثةيوةٌدى ٌيَواُ 
 .ةبة شةزةقطة دةضت ثيَدةكات و ِةلبةشيَ دةكات بؤ ثمةى جةٌط و بةكاز ِيٍَاٌى ضةكدةولةتاُ ك

 
 

 طسيٍطي بابةت:
وةكو بووةلةزشة و باو بؤزاُ و بوزكاٌةكاُ و ضوتاٌى  -بةدةز لة تةٌطرة ضسوشتيةكاُ  -تةٌطرة 

ةوةط بة دازضتاٌةكاُ و الفاوى دةزياو شةزياكاُ ...ِتد . كاز ياخود كازداٌةوةى وسوظَ ، ئ
)بةزيَوةبسدٌى تةٌطرةكاُ( ٌاضساوة . زةٌطة ِةوىل ضازةضةز كسدٌى تةٌطرةكاُ لةِةز بوازيَكدا ضةزكةوتو 

بيَت ياخود ئةً ِةولة شكطت بيٍَيَت . ئةً ِةوالٌةط لة دةزضووُ لةً تةٌطراٌة خؤى دةبيٍيَتةوة بة 
 كةورتيَ شياُ.

 
 



 
ئةً منوٌةيةط خؤى لةويٍَةيةكى تايبةتدا دةبيٍيَتةوة لةٌيَواُ بةزيَوةبسدٌى تةٌطرةكاُ و بةزيَوةبسدُ لة     

 تةٌطرةكاُ .
كؤوةلطاط زؤىل خؤى ِةية لةً دوو شازاوةيةدا ، وة تمكيض زؤىل خؤى دةبيٍيَت لة دزوضت       

ٍايى شازةشايى خؤى و بريوباوةزى و ئاضتى كسدٌى بسيازى تةٌطرةو بةزيَوةبةزايةتى كسدٌى . لةذيَس زؤش
زؤشٍبريى و بةً شيَوةية زاضتطؤيةتى تاكيَك بؤ تاكيَكى تس دةطؤزيَت . ِةز ئةوةية كةوا )طساِاً 

 ( . 0992اليطوُ( ئاواذةى بؤ كسدوة لة كتابةكةيدا )اشوة العوازيخ الكوبية عاً 
طرة ، تةٌيا ثصت ٌابةضتيَت بة ليَكداٌةوةى تاكة بةالً زؤىل داوودةشطا لة دزوضت كسدٌى بسيازة تةٌ      

كةضى، بةلكو ثصت دةبةضتيَت بة ضةٌديَ دةشطاوة . ليَسةدا كؤوةلطةى جيّاٌى و كؤوةلطةى ٌيصتىاٌى 
 فساواُ ِةُ ٌابيَت فةزاوؤط بكسيََ .

 
 
 

      
 ئاواجني بابةت:

وٌكة داطــري كسدٌــى  ( ، ضــ0995طسٌطــى ثيَــداٌى ئةوــةزيكا بــة ضــني دةطةزيَتــةوة بــؤ )            
ــؤ ضــةز      ــوو ب ــةتى لةطــةه ضــني وةكــو ِيَسشــى زاضــتةوخؤ واب ــؤُ و دوذوٍاي ــةُ ذاث وةٌصــوزيا لةالي

 بةزذةوةٌدى ئةوةزيكا وِاوثةمياٌةكاٌى لة ئؤقياٌوضى ِيَىَ .
ــةبوو لةضــني كــة بةٌيصــتىاٌى ٌاضــسابوو بةضــةزؤكايةتى          ــةزيكايى ِ ــةكسيَطرياوى ئةو زذيَىيَكــى ب

ــيك(  ــاى ش ــياُ ك ــةتى دواى     )ش ــة تايب ــةوة ب ــةووو ِيَصي ــة ِ ــات ب ــدا ثالجصــتى بك ــةزيكا بسيازي . ئةو
ئـةً بازوتاٌـة بـؤ     0950ئةوةى ذاثؤُ َِيسشـى كسدةضـةز كةشـتى طـةىل ئةوـةزيكى )بـريه ِـازٌس( لـة         

ــرايى جــةٌطى جيّــاٌى دووةوــةوة و شؤزشــيَك لــةدذى ئــةً زذيَىــة    ئــةً زذيَىــة بــةزدةواً بــوو بةدزيَ
وعى زابةزايــةتى دةكــسد بــة ضــةزكسدايةتى )وــاو تطــى تــؤٌط( دذى ئــةو  ِةلطريضــا كــة حيصبــى شــي

 زذَيَىةى ئةوةزيكا داميةشزاٌدبوو وة تسضى ضةزؤكى ئةوةزيكا )زؤشفيمت( ئةوة بوو كةوا
 



ــةً شؤزشــة دذى     ــةالً ئ ــة دذى ئةوــةزيكا ،ب ــةكيَتى ضــؤظيةتةوة و ببٍ ــة باوةشــى ي شــيوعيةكاُ ٌةكةوٌ
ــة ث   ــوو ك ــةزيكا ب ــةو دذى ئةو ــةزيكا      زذيَىةك ــاتس ئةو ــةوةط شي ــسد . وة ل ــيك دةك ــة ش ــتى ل الجص

ــيَ       ــسا و ب ــةوزة دادةٌ ــى ط ــة والتيَك ــسابوو وة ب ــتىاٌى ٌاض ــة ٌيص ــني كةب ــد لةض ــاليؤشيَكى داوةشزاٌ ب
ــةى شؤزى خــةلك ثصــتيواٌى دةكــسد .    ــى شــيوعى كــةوا شؤزب ئاطــابوو لــة شؤزشــى ويممــى و حيصب

ري كــسد و ثاشــاطةزدٌى والتــى طستــةوة و ثــاط ئــةوةى جــةٌط تــةواو بــوو ِاوثــةمياٌاُ ذاثؤٌيــاُ داطــ
جةٌطى ٌـاوةخؤ دةضـتى ثيَكـسد و ضـةزؤكى ئةوـةزيكا )تسووـاُ( كـة لـةدواى زؤشفيمـت ِـات داٌـى            
بةوة داٌا كـةوا طـسةوى لةضـةز ضـوازيَكى دؤزاوكـسدوة  ، ضـةٌكة ئـةً زذيَىـةى ئةوـةزيكا ثصـتيواٌى           

تةٌطرةيــةط لــة شــيَوةى    دةكــسد لــةالى خةلكــةوة ٌــابووت و ديكتــاتؤز و دؤزاو بــوو . ئــةً      
ــةزكةوتٍى          ــؤى ض ــووة ِ ــةوةط ب ــؤظيةت ، ئ ــةزيكا و ض ــةٌيَواُ ئةو ــوو ل ــازاوة ب ــةكى ش ومىالٌَيي
ــاو      ــةزكةوتٍى بةدةضــت ِيٍَ ــؤٌط ض ــاو تطــى ت ــةزيكا . و ــةتى ئةو ــكاٌى ضياض ــك ش ــيوعيةكاُ وتيَ ش

  ضني كؤٌرتؤه بكات و شيك زايكسد بؤ دوزطةى )فسضوزا( .  0959تواٌى ضاىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بابةتةكةخصتةي دابةشكسدٌي 



 طةشةضةٌدٌى ويَرووى تةٌطرةى ٌيَودةولةتى  ةفتةي يةكةًِ
 تةٌطرةى ٌيَودةولةتى وبةزةو ثيَض ضووٌى ئابوزى و كؤوةاليةتى ةفتةي دووةًِ
 بةزيَوةبسدٌى تةٌطرةكاُ و بةزيَوةبسدُ لة تةٌطرةكاُ   ةفتةي ضيَيةًِ
 ٌيَودةولةتى و ضسوشت وثةزةضةٌدٌىثيٍَاضةى تةٌطرةى  ةفتةي ضوازةًِ
 ثيٍَاضة جياواشةكاٌى تةٌطرة ٌيَودةولةتيةكاُ ةفتةي ثيٍَحةًِ
 كيَصةكاٌى ثيٍَاضةى تةٌطرةى ٌيَودةولةتى ةفتةي شةشةًِ
 ثةيوةٌدى تةٌطرة بةشازاوةكاٌى لةٌاو يةك وٌصيك ليَيةوة ةفتةي حةفتةًِ
 0951 – 0950تةٌطرةى ضيٍى  ةفتةي ِةشتةًِ

 0959  - 0954تةٌطرةى بةزلني  ِةفتةي ٌؤيةً
 0909 – 0905تةٌطرةى كؤزيا  ِةفتةي دةيةً
  ِةفتةي ياشدً

  ِةفتةي دواشدةً
  ِةفتةي ضيَصدةً

  ِةفتةي ضوازدةً
  ِةفتةي ثاشدةً

  ِةفتةي شاشدةً
  ِةفتةي حةظدةً
  ِةفتةي ِةذدةً
  ِةفتةي ٌؤشدةً
  ِةفتةي بيطتةً
  ويةكِةفتةي بيطت 

  ِةفتةي بيطت ودوو
  ِةفتةي بيطت وضىَ

  ِةفتةي بيطت وضواز



  ِةفتةي بيطت وثيٍَخ
  ِةفتةي بيطت وشةط

  ِةفتةي بيطت وحةوت
 

 ضةزضاوةكاُ :
 
 

 تيَبيين : 
 وةآلً بؤ تاقيكسدٌةوةكاٌي وةزشي وكؤتاي ضاهَ دابٍسيَت . منووٌةي ثسضياز و -
 .بكسيَت (quiz) تاقيكسدٌةوةي لةٌاكاو -
-Ali-A( بؤ كوزدي و بةفؤٌيت )Ali_K_Traditionalبة فؤٌيت) ككؤزس بووثيَويطتة  -

Traditional )بؤ عةزةبي و بةفؤٌيت (Times New Roman) بؤئيٍطميصى. 

 
 

 . ِةز تيَبيٍيةكي تس كة واوؤضتا ِةيبيَت 

 

 
 
 
 
 


