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  زَيبةزى كؤزس 

يةكةم   قؤناغي :بؤ  كوزدؤلؤجي              كؤزس:.ناوى     

  

:ئيىَين جباز عمى:  ناوى واوؤستا   

 ناوى زَيكدةز  ئيىَين
  ثوختةى كؤزس و ئاواجنة طصتى يةكاى

شؤزش و زاثةزيهة كوزد ج لةبازةي ئةدةب و زؤشهبريي و  ويممةتي يةوَلَيكة بؤ ناساندني
  ة بَيت .جةكدازيةكانةو

  

 ئاواجنة تايبةبةتى يةكاى:

ة بؤ جؤشدانى زؤحى نيصتىانجةزوةزى و كوزدايةتى لة بوازة ييةوَلَيكى جدي
و جوطسافيا و شواى و ئةدةب و ئايني و كولتوز و تى ةايجياجياكانى وَيروو و نةتةو

.  ة و نيصتىاى ضةوكى طصتى نةتةو  

 سةزضاوةكاى  

ويروى  -3كوزد و شَوزشةكانى: عةالئةدديو سجادى  -2فتاح  شوانةوانى: حمىد وعسوف كتَيب:
 ئةدةبى كوزدى: عةالئةديو سجادى

سةزدةم -4كازواى     -3ئايهدة     -2زاواى   -1 طؤظاز:  
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 بابةتةكانى كؤزس 

 يةقتة بابةت

 يةفتةى يةكةم ضةند ثيَهاضةيةكي شماى

 يةفتةى دووةم بريدؤشةكاني ثةيدابووني شماى

 

بةتيةكاني شماىتاي  يةفتةى ضآيةم 

 يةفتةى ضوازةم  ئاضتةكانى شماى/ ئاضتى دةنط ضاشى و وشةضاشى

جيهجةميةفتةى ئاضتى زضتة ضاشى و واتا ضاشى  

شةشةم يةفتةى دابةش بونى شماى  و يوَكازةكانى شاَلبونى شماى  

حةفتةم يةفتةى ئةلف و بيَى شمانى كوزدى  

يةشتةم يةفتةى ئةدةب/ ثيَهاضةى ئةدةب  

نؤيةم يةفتةى جوَزةكانى ئةدةب )ئةدةبى نوضساو ئةدةبى فوَلكموَز(  

شيعس و ثةخشاى –يونةزةكانى ئةدةب   يةفتةي دةيةم 

 يةفتةي ياشدةيةم ثةخشاى و جوَزةكانى

 يةفتةي دواشدةيةم جياواشى نيَواى شيعس و ثةخشاى

 يةفتةي ضيَصدةيةم زيَباشةكانى ئةدةب / زيَباشى كالضيك

زِيَباشى زِوَمانتيك   يةفتةي ضوازدةيةم 

زؤماىيونةزى    يةفتةي ثاشدةيةم  

دزامايونةزى    يةفتةي شاشدةيةم 

ذيانهامة     يةفتةي حةفدةيةم 

ى ضريوَك يونةز  يةفتةي يةذدةيةم 

 يةفتةي نؤشدةيةم  جوطسافياى كوزدضتاى /  ضهوزةكانى كوزدضتاى

كوزدضتاى و شازاوةى كوزدضتاى  ي بيطتةميةفتة   

 يةفتةي بيطت ويةكةم ضيا و طسدةكانى كوزدضتاى

 يةفتةي بيطت و دووةم ميَروى كوزد

 يةفتةي بيطت و ضيَيةم كوزد و ئازييةكاى كيَو
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 يةفتةى بيطت و جوازةم  طةزانةوةيةك بوَ كوَى بابةتةكاى                                                                   

يةفتة جازَيك يةك تاقيكسدنةوة دةبَيت وة يةفتةيةك بؤ ئاوادةكسدى و 6انةي يةز لةوي
ثَيصكةش كسدني زاثؤزت تةزخاى دةكسَيت. يةزوةيا يةفتةيةك بؤ بيهيين سةزضاوة و 

 ئاشهابووى بة ضؤنيةتي بةكازيَيهاني سةزضاوةكاى.

 زَيهىاييةكاني ثَيويست:

دةقيكة شياتس بَيت. لةكاتي  15نابَيت لة  ياتهةي ذووزةوةي قوتابياى لةدواي واوؤستا
وانةكاى بؤ ييض قوتابيةك نية يؤه بةجآ بَيَمَيت)كاتى شَوز ثَيويست نةبَيت(. وة يةزوةيا 

 لةكاتي وانةكاى قوتابياى ئةبآ ووبايمةكاى بكوذَيههةوة.
 


