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طرنطى وانةى واتاسازى
        واتاسازى ئاستيَكة لة ئاستة سةرةكيةكانى زمان و رِاستةوخؤ ثةيوةندى بة لةيةكطةيشتن هةية. تا دةورى لةيةكتر طةيشتن لة ريَكخستنى كؤمةلَدا زياتر بيَت. ئةوة ثيَويستمان زياتر بة واتاسازى دةبيَت. هةر بؤيةش ئةم زانستة ثةيوةندى بة زؤربةى زانستةكانى وةكو ( فةلسةفة و لؤجك و دةرونزانى و كؤمةلَناسى...هتد) هةية. ثاش دةركةوتنى طرنطى ئةم زانستة، ئةم بابةتة بوة جيَطاى رِامان و سةرنجى  فةيلةسوفان و زانايانى زمان و ليَكؤلينةوة لةم ئاستةى زمان دةستى ثيَكرد. 
ئامانجى ئةم بابةتة
        ئاشنا بون و شارةزابونى قوتابيان بة يةكيَك لة ئاستة سةرةكيةكانى ترى زمان، كة تةواوكةرى ئاستة سةرةكيةكانى ترة لة قؤناغةكانى رِابوردو خويَنراون ئةويش واتاسازية و دةرخستنى ثةيوةندى و جياوازى نيَوان ئاستةكانى واتا و باسكردنى بؤضونة جياوازةكانى ليَكدانةوةى واتا دةستنيشان كردنى ثةيوةندى واتاسازى بة زانستةكانى ترى زمانةوة.
خشتةى هةفتانةى بابةتى (واتاسازى) قؤناغى ضوارةم بؤ سالَى (2014 – 2015)
ذمارةى هةفتةكان
بابةت
يةكةم
ناساندنى زاراوةى واتاسازى، طرنطى ئةم زانستة و كورتةيةكى ميَذويى كة سةرةتايةك لة ميَذوي سةرهةلَدانى واتاسازية.
دوةم
ثيَناسةكانى واتا و ثةيوةندى ئاستةكانى زمان بة واتاسازى شيدةكريَنةوة
سيَيةم
بؤضونةكانى ليَكدانةوةى واتا: بؤضونى ناوليَنان، بؤضونى هؤشةكى، بؤضونى خوليايى، بؤضونى شيكردنةوة.
ضوارةم
جؤرةكانى واتا: واتاى لؤجيكى، واتاى كيَشةكى، واتاى بابةتى. 
ثيَنجةم
تاقيكردنةوة
شةشةم
واتاسازى سيمانتيك و واتاسازى وشة (هاوواتا)
حةوتةم
دذواتا، طرتنةوة، جياوازى.
هةشتةم
فؤرِمى واتا ( تاريكى و رِونى واتا)
نؤيةم
تةم و مذى واتايى
دةيةم
تاقيكردنةوة
يازدةم
واتاسازى ثرِاطماتيك و ضةند ثيَناسةيةكى
دوازدةم
هؤكارةكانى سةرهةلَدانى ثرِاطماتيك
سيَزدةم
جياوازى نيَوان سيمانتيك و ثرِاطماتيك
ضواردةم
كردةى قسةييةكان
ثازدةم
تاقيكردنةوة
شازدةم
طريمانة ثيَشةكيةكان
حةظدةم
دةركةوتةكان
هةذدةم
طةشة و طؤرِانى واتا: طةشة و طؤرِانى واتا بة هؤكارى زمانى و هؤكارى نازمانى
نؤزدةم
شيَوةكانى طؤرِانى واتا (طواستنةوةى واتا، تةسك بونةوةى واتا)
بيستةم
فراوان بونى واتا، بةرزبونةوةى واتا و نزم بونةوةى واتا.
بيست و يةكةم
تاقيكردنةوة

بةهيواى سودبةخشين
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