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 شانيازي واوؤضتا:
 

 عبداخلالق عبداهلل عثماننــــــاوي واوؤضتا:
 : ويَرووي ئيطالوي ثطجؤزي وزدي واوؤضتا

 17514260500 ذ.ووباين:
 abdulkhalq.othman@soran.edu.iqن:ئيىيَ
 واذووي واوؤضتا: ياى وؤز
 

 شانيازي بةش و بابةت:

 ويروو  :ةشبنــــــاوي 
 طفتوطوي شانطيت :ناوي بابةت

 يةكةم :قؤناغ
 4:ذوازةي يةكة

 وؤزوواذووي ضةزؤك بةش:
 

 شانيازي بةزثسس و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةش:

 حمىد طلعتنوزياى :جيَطسنــــــاوي  وغديد حاجى اوني:بةزثسسنــــــاوي 
 ذ.ووباين: ذ.ووباين:

 ن:ئيىيَ ن:ئيىيَ

 



 
 :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بهو    
 

 ثيَهاضةي بابةت:
 ،لةضـةز واووضـتا بيَـت    كسدى و شـيكسدنةوة شؤزتـس  ي تةقميدي نيية كة ئةزكي ثيَصكةشئةم بابةتة بابةتيَك

، بكاتـةوة  ىنووكساوي نية كة واووضتا زِ، يةزوةيا ييض بابةتيَكي ديازيكو ئةزكي شياتسي لةضةز قوتابيةبةَل
ي بابةتةكة ثيَصكةش دةكسيَت يلةضةز دةكسيَت و دوا فتوطؤىقوتابيةكاى بابةتةكاى يةلدةبريَسى و طم بةآل

، ثاشـاى  يهـت   اي ضـيىيهاز   بـة تـاك يـاى بـة كووـةَه  بـة   ثـاوةز ثؤ        قوتابيانـةوة بـة شـيَواش   لة اليةى 
   .واووضتا يةكاى بةزدةوام دةبو لةضةز بابةتةكاى لة اليةى قوتابيانةوة بةضةز ثةزشيتطفتوطؤ

 
 طسيهطي بابةت:
يؤكازيَكة بؤ يانداني قوتابياى لةطةزِاى بؤ كؤكسدنـةوةي شانيـازي لةضـةز     داية كةلة وةطسنطي بابةتةكة 
ــاوة جوزاو ــوونى جوزض ــةزوةيا بيَسب ــاى، ي ــادةكسدى و ةك ــيَواشي ئاو ــيىيهاز و  ش ــكسدني ض ثيَصكةكص

ــوَلكسدنى زِاجي كسدىطفتوطــؤ ــؤزِ اواشةكــاى كــةو طؤزِيهــةوةى بروزِاكــاى و قك ــةكي ضــةزةكية ب  يطاي
  و طيانى يةكرت قكوَلكسدى. بةزشكسدنةوة ئاضيت شانطيت قوتابياى

 
 ئاواجني بابةت:

 طؤ و ديكةيتى شانطتى انى قوتابياى لة ئةجناودانى طفتوثيَدانى تواناو بةيسةكئةم كؤزضة تايكةتة بة ثةزة -0

انى شانيـازى بـةكازبًيَهو بـؤ    زِادةييَهيَـت كـة ضةزضـاوةك   بابةتةكانى خويَهدنى ئـةم كؤزضـة قوتابيـاى    -2
  ., ضؤى شانني بةكازدةييَهسيَتطفتوطؤى شانطتى

 .بطسىىلَ ى ى بةزاوكةز قكووه بكةى و زيَصضوَى زِاى جياواش كوَزضةكة بيَسياى دةكات كة-3

شانطـتيةكاى ةةنـة ذيَـس    لوَجيك و تيَسِوانيهى زِةخهـةيى دةقـة    كة بة دةكسيَولةم كوَزضةدا قوتابياى بيَس-4
 ثسضياز و شسِوَظةكسدى.



 طوَ شانطتيةكاى بةكازبًيَهو.ى طفتوكسدنزضاوةكانى شانيازى لة دةوَلةوةندضة كةقوتابى  ىناييَهزِا-5

  

 بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني 
تةوةزةي ضـةزةكي ثيَـك    م ئةم بابةتة لة ضيَبابةتيَكي ديازي كساو نية . بةآل يةزوةكو لةضةزةتا ئاواذة ثيَكساوة كة ييض

 يَوة دةضو:ديَت وة ئةم تةوةزانة بةم شيَواشة بةزِ
، يـةزوةيا  كرازدى و ئاوادةكسدني بابةتةكاى لةاليـةى قوتابيـاى  نيةتي يةَلونكسدنةوةي ضؤضيَ يةبتةي يةكةم . زِ -

فتوطؤكسدى و اى بةدواي شانيازي و ضةزضاوةكاى و شيَواشي طشيَواشي ئاوادةكسدني ضيىيهاز و طةزِ بيَسكسدنى
 اثوزتةكاى .يةزوةيا نوضيين زِ ،كسدني ضيىيهازةكاىثيَصكةش

يـةزدوو شـيَواشي تـاك و     كسدني ضيىيهازةكاى لةاليةى قوتابيانةوة  بةيي كات دابةش دةكسيَت بؤ ثيَصكةشدوا -
لـةم خاآلنـةى   كـة يةزيـةك   ةوة هـ ئـةكادىى بطوتسيَ بةشـيَوةى  دةبيَـت ضـيىيهازةكاى    ةو ،لـةناو ثولـدا   كووةهَ

 بيَت:بةزجةضتة تيادا خوازةوةى 

 
 .خويَهدنةوةى بابةتةكة بةوزدى -أ

 .كوزت كسدنةوةى بابةتةكة -ب

ئاوادة كسدنى ثسضيازى زِةخهةطسانة لةضةزى   بؤ واية؟ ضـؤى وايـة؟ ضـودى بابةتةكـة ضـية؟ ثةيوةنـدى        -ت
 بةبابةتةكة ضية؟   

 ثاوةز ثؤيهت. ئاوادةكسدنى بابةتى ثيَصكةشكساو بةبةزناوةى -ث

 . ثؤلةكةوة  لةطةهَ و دذقوتابياني  دةضت ثيَكسدنى طفتوطؤى ئةكادىى لةاليةى - 

 
 زتـة لـة دة الثـةزِ   اثؤكـة ئـةو زِ   بهوضـيَت  بابةتيَك لة بابةتة جياجياكـاى  لةضةز كاثوزتيَثيويطتة يةز قوتابيةك زِ -

وةزطـستين   دوايـني وادةيـة بـؤ    5\05وة ، هانى ثيَـه  ضةزضـاوة بـةالى كةوـةوة    بـةكازييَ ت، لةطةهَ كةورتنةبيَ
 اثوزتةكاى .زِ

 


