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 يةكةكانى بابةتى ضةالمةتى ثيشةيى -
 دةزواشة بؤ ضوونة نيَو بابةتةكة  -

بةشى يةكةم / ضةالمةتى ئاضايشى )ضةمك و ثيَهاضة و 
 تايبةمتةندييةكانى( 

 ثالى بؤ كازة زؤذناوةوانيية وةيدانيةكاى    •
 ئاضايصى كةضيى لةشويَهة ومىالنييةكاى   •
 ثصتبةضنت بة خود لة طؤزةثاى    •
 ضةفةز و جولةكسدى لةشويَهة ومىالنييةكاى.   •
 تيَطةيصتهى زاطةياندنكازاى بؤ خؤثيَصاندانة جةواوةزييةكاى و كازة طسذييةكاى. •
 ئافسةت و ضةالوةتيياى  انى ئاضايصى زؤذناوةنووض •

 ضةالوةتى شويَهى نيصتةجيَ و كازكسدى.   •
 يؤشيازى بةكازة زفاندنةكاى و وةتسضيية تايبةتييةكاى  •
 وةتسضييةكانى ضةك و زيَكازيية ضةالوةتييةكاى     •
 خؤثازاضنت لة وني و تى ئني تى و بؤوبة ضيهساوةكاى •
 يؤشيازى لةيةَلىةتى بؤوبةبازانكسدنى فسؤكةكاى •

   
 
 
 
 

 



 بةشى دووةم: ضةالمةتى ثصيشكى        
 طوشازيى ثيَداويطتيية ضةزةتاييةكانى فسيا •

 يةَلطةنطاندنى زةوشى نةخؤشةكة   •
 ضييةكاى -يةناضةدانى دَلى  •
 بةئاطابووى لة ذاالتى خويَهبةزبووى و بةزكةوتهى فيصةك    •
 ئاطادازى لةشكانةكانى ئيطك .  •
 ئاطادازبووى بةشويَهة ضووتاوةكاى  •
  ضازةضةزكسدنى زووداوةكانى ياتوضوو •
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 ئيتيك و بسيازدانى طوجناو •

 ـ )ياضاكاى(خؤزؤشهبري كسدى بة بوازى وافى وسؤظ •

 فيَسبوونى خودى •
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بةشى ثيَهحةم: زيَكخساوة ناوخؤيى و جيوانييةكان كة طسنطى بة 
    ضةالمةتى ثيشةيى زؤذنامةنووضان دةدةن.

 ويجطايتى زيَكخساوة ناوخؤييةكاى و زيَكخساوة نيودةوَلةتييةكاى  •

بالوكساوةكانى زيَكخساوى نةتةوة يةكطستووةكاى بؤ ثةزوةزدة و شانطت و زؤشهبريى  •
 )يؤنطكو( 

 )ثةياوهريانى بيَ ضهووز( بالوكساوةكانى وساضموى بال ذدود •
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 ني كؤلبهضةمكى زؤذنامةوانى  •

 كةزةضتة و شيَواشةكانى ثةيسِةوكسدنى •

 كؤلنَيبهضةالمةتى زؤذنامةوانى   •

 كؤلَني بؤ مةتسضييةكانى زؤذنامةوانى بهزوبةزووبوو  •

 كؤلَني بؤ خؤثازاضنتبهضؤنيةتى ئامادةكسدنى زؤذنامةنووضانى   •
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 دةزواشة :
ضاَلى  ، لةبوازيَكى وةتسضيدازة وةى طسنطة و ثيَويطتة،طة لةزؤذناوةوانى جكازى 

كةضى زؤذناوةنووس لةكاتى  71بةيؤى جةنط و شةزِ و ومىالنيَةكاى نصيكةى  0214
شويهيَك كة ييض  ، شؤز جازيض زؤذناوةنووس دةكوذزيَو لةوةيانياى لةدةضتداطكازكسدنياى 

 0215فةزنطا ضاَلى  وةك فمبني و ثاكطتاى و ييهد، و لةشةزِ و ثيَكداداني تيَدا نية، 
 كةضى زؤذناوةنووضى ثسؤفيصيهاهَ لة بيهاى زؤذناوةوانى شازىل ئيبدو كوذزاى 8نصيكةى 

 دواى زؤذ زيَرةى كوشتهى زؤذناوةنووضاى لة يةزوةيا زؤذ لة .كة فةزةنطا شةزى تيَدا نية
 بوونداية. شياد

شؤز جازيض تيَبيهى دةكسىَ ئةو زؤذناوةنووضانةى كةوا دةكوذزيَو جازاى شياتس 
بووى ياخود ثةياوهريى بيانى بووى بةالم ئيَطتا زيَرةى ئةو كةضانةى كةوا بيانى كةضانى 

ني، ياى لةضةز ذيطابى تايبةتى لؤكاَلوةتسضيداية زؤذناوةنووضى  دةكوذزيَو و ذيانياى لة
 كاز دةكات. ئافسةتانى زؤذناوةنووس لةوةط بةدةز نني، بةَلكو ذيانى ئةوانةط لة خؤياى

وةتسضيداية بطسة بة زيَرةيةكى شياتس بةيؤى ثسضى توندوتيرى كة لةضةز بهةواى جؤزى 
 وضة ويَيهةكاى.داوةشزاوة بؤ بةئاواجنكسدنى زؤذناوةنوو جياكازى زةطةشى كؤوةاليةتى 

يةزوةيا شؤزجاز ئةو كةضانةى كة تاوانى كوشتهى زؤذناوةنووضاى ئةجنام دةدةى 
كة  بةيؤى كةوى بةَلطة ئةوةط وا دةكاتو دادطايى ناكسيَو ياخود بابةتةكاى يةَلدةطرييَ

 ئةجناودانى تاوانى كوشنت دذ بة زؤذناوةنووضاى ئاضانرت بيَت و فساوانرت بكات.
لةبوازى زاطةياندى تةنًا توندوتيرى دةبو زووبةزووى كوشنت و ئةو كةضانةى كة 

 صياىزؤذناوةنووس ياى ثةياوهرياى ناطسيَتةوة بةَلكو يازيدةدةز و ويَهةطس و ياوكازاني
ئةوةط ئةوةية شؤزبوونى زكابةزى و كيرَبِكيَ لةنيَواى زؤذناوةنووضاى و دةطسيَتةوة. يؤكازى 

زاطةياندنةكاى بؤ ثيَصكةشكسدنى بابةتى نويَ، لةاليةكى ديكة ثيَويطتى دةشطا 
زؤذناوةنووس بؤ دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايَميَكى نويَ لة طواضتهةوةى يةواَلةكاى 
كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي نةييَهاوة. يؤكازيَكي ديكةط ئةوةية 

تهى تةكهةلؤذيا و ئاوساشةكانى طةياندى ذةش بة زؤذناوةنووضانى ئيَطتا بةيؤى ثيَصكةو
دووزةوة ناكةى بةَلكو يةويصة ذةش بةوة دةكةى كة لة نصيكةوة  طةياندنى يةواَلةكاى لة



نصيكى بةزةكانى جةنط  زووداوةكاى بطواشنةوة و لةناو خؤثيصاندانةكاى زؤهَ ببيهو و لة
 ويَهةكاى بةشيَوةيةكى زاضتةوخؤ بؤ خةَلك بطواشنةوة.

زوةيا بةيؤى فساونى بةكازييَهةزانى ئاوساشةكانى طةياندنى تؤزِةكؤوةاليةتييةكاى ية
)ضوشياه ويديا( كة زؤذناوةنووس ثيَويطت ناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى و دووبازة 

اَلةكة دايسيَريَتةوة و ئاوادة بكات بؤ بالوكسدنةوة بةَلكو بةشيَوةى اليف )شيهدوو( وية
زِة كؤوةاليةتيانة وةك )فةيطبوك و تويتةز و يوتيوب ...( وةك يةكطةز خباتة ضةز ئةو تو

 يةواَليَكى بة ثةلة بالوبكسيَتةوة.
زؤذناوةنووس كاتيَك لة بابةتيَكى طةندةَلى بكوليَتةوة ئةوة وةتسضى دةخاتة ضةز 
ذيانى بةتايبةتى ئةطةز لةثصت ئةم طةندةَليية كةضانيَك بو كة باالدةضت بو ياى لة 

دةضت لة كازوبازى والتى دزاوضيَ و دةزةوة بدةى. ئةوانة بةطصتى تايبةتة بة  دةضةالتو ياى
ى ئاضايض و نةتةوةيي والتاى ديكة وةتسضييةكى طةوزة دةخاتة ثيَض كازوثيصةى ثسض

 زؤذناوةنووضاى بةطصتى.
لة ئيتيكى زؤذناوةنووضاى دةبى ضةزضاوةكانى خؤياى بجازيَصى و ناوةكاى ئاشكساياى 

زؤذناوةنووس لةم ذاَلةتةدا نةك تةنًا ذيانى لة وةتسضيدا دةبيَت بةَلكو  نةكات. ضونكة
 ذيانى كةضانى ديكةط دةخاتة ذيَس وةتسضييةوة.

ى كازةكةى دةبيَت )بسيازى زيةنديَ ذاالتى تايبةت زؤذناوةنووس خؤى بسيازدة لة
ياضاوزيطاى زؤذناوةنووضى( ضونكة يةزضةندة زؤذناوةنووس ثابةندة بة كؤوةَلة ى يئيتيك

تايبةت بةكازى زؤذناوةنووضى بةاَلم يةنديَ ذاَلةت ديَتة ثيَصى كة ثيَويطتى بة بويسى 
 بةزذةوةندى خةَلكداية و دةبيَتة يؤى كازيطةزى لةضةز زاى طصتى. يةية ضونكة لة

 
 
 
 
 
  



ثيَويطتة زؤذناوةنووس خؤى ئاضايصى خؤى بجازيَصيَت يةزوةيا ئةوة بةثسضيازييةتى 
دةشطا زاطةياندنةكانيصة كة زؤذناوةنووضةكاى تيَدا كاز دةكةى ... كة بؤ شويَهى وةتسضى 

رةكانى زاطةياندى و يازييةتيةط دةكةويَتة ئةضتؤى كوليَدةنريدزيَو يةزوةيا ئةم بةزثسض
بةتةكاى ازؤذناوةنووضى و بة ديدطايةكى بابةتى و بة تةكهيهكيكى وزد بؤ طصت ب

      يَوةيةكى كازا ثيصةى خؤياى ئةجنام بدةى.خباتةزوو بؤ ئةوةى بةش
ةنووضانةى كة وةك ثةياوهريى جةنطى كاز دةكةى ثيَويطتة يةزوةيا ئةو زؤذناو

شازةشايى  . وضتييةوة ضةالوةت و تةندزوضت بولةزووى جةضتةييةوة و لةزووى تةندز
نةخصةى ئةو يةووو بةزةكانى جةنط و لة لةضةز ئةو شويَهةى بؤى دةضيَت  تةواوى يةبيَت

 جيَطايةى ثيَى بيَت كة كازة وةيدانييةكةى ئةجنام دةدات.
يةز كة طةيصتة جيَطةى وةبةضت يةكةجماز ضةزدانى فةزواندةى يةكة ضةزباشييةكة 
بكات و خؤى ثيَى بهاضيَهيَت لةطةهَ تيىةكةى. يةزوةيا ثسضيازى شؤز وزدى لة فةزواندةكة 

واندةية تةنًا شويَهى خؤى و تيىةكةى دةضتهيصاى نةكات و نةضيَتة ناو وزدةكازيى ئةو فةز
بكات و يةووو مجوجوَلةكانى نيَو يةكة فةزواندةييةكة خباتة ذيَس كؤنرتؤَلى ئةو 

 فةزواندةية ضونكة ئةواى ذيانياى دةثازيَصى.
باشرت واية ثةياوهري و تيىةكةى يةوووياى شازةشايياى يةبيَت لة كازةكانى يةكرتى 

تووشى كيَصةيةك بوو ئةوة كةضيَكى ديكة بتوانيَت ك لة تيىةكة بؤئةوةى ئةطةز يةكيَ
كازةكةى ئةجنام بدات. و ئاوريى ثيويطتييةكانى زؤذناوةوانى باشرت واية دوو ضيت بيَت وةك 

 يةدةط بةكازبًيَهسيَت لةذاَلةتى بوونى كيَصة. 
باشى ئاوادة يةزوةيا ئةو ضةيازةى كةوا ثةياوهري و تيىةكةى دةطواشيَتةوة ثيَوضتة بة 

طصتى بة بكسيَت لة زووى ضووتةوةنى و ئاو و زووى طؤزيو ... يتد يةزوةيا ثيَويطتة 
تيىةكة شؤفريى بصانو ضونكة يةز زووداويَكى نةخواشزاو ياى كيَصةيةك زووبدات ضةبازةت 

 بة كةضى شؤفيَس ئةو كةضانةى ديكة بتوانو زؤَلى شؤفريى ببيهو. 
دى كسدى ئاوادةكسابيَت لةزووى شةذو و ثاتسى يةدةط جطة لةوةط ئاوريةكانى ثةيوةن
بةييض شيَوةيةك ثةياوهيَس نابيَت ضةك يةَلطسيَت ياخود و كازتى ووبايمى شياتس ثيَياى بيَت. 

كازى ثةياوهريى ئةجنام بدات و زاضتةوخؤ ثةخض بكات بةبيَ ئةوةى زاويَرى لةطةهَ يةكةى 
 ضةزباشى دةشطا زؤذناوةوانييةكةى بكات.  



 سنطى بابةتةكة ط
طسنطى خويَهدنةوةى وانةى ضةالوةتى ثيصةيى، ئةوةية ئةم بابةتة ثسضةكانى تايبةت 
بة ضةالوةتى ثيصةى زؤذناوةنووضاى دةكؤَليَتةوة لة كاتى زؤواَلكسدنى يةواَلةكانى 
جةنطةكاندا و طسذى و ناكؤكييةكانى ناوضة ومىالنييةكاى لة طصت ئاضتةكاندا، شيَدةبازى 

دنى يةنديَ بابةت و يةواَلى ديكةط وةك كازةضاتة ئةوانة لة كاتى زؤواَلكس
ضسوشتييةكاى و قةيسانة وسؤظايةتييةكاى بةطصتى ئةوة جطة لة كازكسدى لةضةز يةنديَ 
كةيطى يةضتياز وةك بابةتةكانى طةندةَلى و ئاضايصى نةتةوةيى. ضونكة كازى 

نى ثيَصوودا زؤذناوةواني جطة لة طسنطى خؤى بوازيَكى وةتسضيدازة، يةزوةك لة ضاال
بةيؤى جةنط و شةزِ و ومىالنيَةكاى شؤز لة زؤذناوةنووضاى لة كاتى كازكسدى و 
ئةجناودانى ئةزكى زؤذناوةوانياى طيانياى لةدةضتداوة، يةنديَحازيض زؤذناوةنووضاى 
دةكوذزيَو لة شويهيَك كة ييض شةزِ و ثيَكداداني تيَدا نية، يةزوةيا زؤذ لة دواى زؤذ زيَرةى 

زؤذناوةنووضاى لةشيادبوونداية، بؤية شؤز طسنطة زؤذناوةنووس وةتسضييةكانى كوشتهى 
ضةز ذيانى خؤى بصانيت لة ثيصةى زؤذناوةنووضى و يؤكازةكانى و ضؤنيةتى خؤثازاضتهى 

 لة كاتى كازكسدندا ئاطاداز بيَت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ةواو وةزبطسى ئةم بابةتة طسنطة بؤ قوتابيانى بةشى زاطةياندى تاوةكو شانيازى ت
لةضةز ضؤنيةتى خؤثازاضنت و يؤشيازكسدنةوةياى بة وةتسضييةكاى بةطصتى. يةزوةيا 
ذيانى ثيصةيى ئافسةتانى زؤذناوةنووس بةدةز نية لةوة بةَلكو بطسة وةتسضيدازتسة بة 
زيَرةيةكى شياتس بةيؤى ثسضى توندوتيرى كة لةضةز بهةواى جياكازى  كؤوةاليةتى 

واجنكسدنى زؤذناوةنووضة ويَيهةكاى. ئةم بابةتةط لةاليةى زيَكخساوى داوةشزاوة بؤ بة ئا
نيودةوَلةتى بؤ ثةزوةزدة و زؤشهبريى و شانطت )يونطكو( ديازكساوة بؤ ئةوةى داخمى 
ثةيسِةثسؤطساوى خويَهدى بكسيَت بؤ شياتس ئاشهايةتى ثةيداكسدى لةاليةى زؤذناوةنووضانةوة 

نياى و وافة ضسوشتييةكانياى )وافى زؤذناوةنووضاى( بة بوازى وةتسضييدازةكانى كازكسد
بؤ ثازاضتهى ذيانياى و يةزوةيا ئةو ياضا و زيَكازيية شانطتييانةط بصانو لةضؤنيةتى 
خؤثازاضنت و يؤشيازى ثةيداكسدى لة كاتى كازكسدندا بؤئةوةى شياتس ذيانياى ثازيَصزاو بيَت 

ئةجنام بدةى دووز لة يةووو وةتسضييةكى و بتوانو بةشيَوةيةكى ضةزكةوتووتس كازةكانياى 
دةزوونى ياخود فيصيكى، ئةوةط يةَلى شياتس دةزةخطيَهى بؤ ثةيداكسدنى كازى طوجناو كة 
لةطةأل بريوبؤضووى و ئاضتو توانا و بةييَصى ئريادة و بويسياى دةشيَت و جؤزى يةَلطوكةوت 

. ئةوة جطة لة شازةشابووى و وثيَسِةوى ئيتيكى زؤذناوةوانى بؤ يةزدوو زةطةشى نيَس و وىَ
وةزطستهى شانيازى لةضةز ئةو زيَكخساوة ذكووى و نا ذكووييةكاى ئةيمى و وةدةنييةكاى 
كة كاز لةضةز ئةم بابةتانة دةكةى بؤ ئةوةى لة كاتى ثيويطت كونتاكتياى يةبيَت لة 

افى وسؤظ و نيوانياندا، يةزوةيا شانيازيصياى يةبيَت لةضةز ياضا جيًانييةكانى لةبازةى و
 وافى زؤذناوةنووس بةشيَوةيةكى طصتى.

 

 
 
 

 
 
  



 ئامانخ لة خويَهدنى بابةتةكة
وةتسضييةكانى كازو ثيصةى  بةطصتى ثيَويطتة قوتابى و زؤذناوةنووضى داياتوو لة

خؤى ئاطاداز بيَت و شانيازى تةواوى يةبيَت لةضةز ضؤنيةتى ثازاضتهى ضةالوةتى خؤى، 
ئيَطتا ئةو كةضانةى كة زووبةزووى كوشنت و توندوتيرى دةبو لةبوازى ضونكة ئاشكساية 

زاطةياندى تةنًا زؤذناوةنووس ياى ثةياوهرياى ناطسيَتةوة بةَلكو يازيدةدةز و ويَهةطس و 
ياوكازانيصياى دةطسيَتةوة. يؤكازى ئةوةط ئةوةية شؤزبوونى زكابةزى و كيرَبِكيَ لةنيَواى 

ياندنةكاى بؤ ثيَصكةشكسدنى بابةتى نويَ، لةاليةكى ديكة زؤذناوةنووضاى و دةشطا زاطة
ثيَويطتى زؤذناوةنووس بؤ دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايَميَكى نويَ لة طواضتهةوةى 
يةواَلةكاى كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي نةييَهاوة. يؤكازيَكي ديكةط ئةوةية 

تةكهةلؤذيا و ئاوساشةكانى طةياندى ذةش بة زؤذناوةنووضانى ئيَطتا بةيؤى ثيَصكةوتهى 
طةياندنى يةواَلةكاى لةدووزةوة ناكةى بةَلكو يةويصة ذةش بةوة دةكةى كة لة نصيكةوة 
زووداوةكاى بطواشنةوة و لةناو خؤثيصاندانةكاى زؤهَ ببيهو و لةنصيكى بةزةكانى جةنط 

بةيؤى فساونى ويَهةكاى بةشيَوةيةكى زاضتةوخؤ بؤ خةَلك بطواشنةوة. يةزوةيا 
بةكازييَهةزانى ئاوساشةكانى طةياندنى تؤزِةكؤوةاليةتييةكاى )ضوشياه ويديا( كة 
زؤذناوةنووس ثيَويطت ناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى و دووبازة يةواَلةكة دايسيَريَتةوة و 
ئاوادة بكات بؤ بالوكسدنةوة بةَلكو بةشيَوةى اليف )شيهدوو( يةكطةز خباتة ضةز ئةو توزِة 

وةاليةتيانة وةك )فةيطبوك و تويتةز و يوتيوب ...( وةك يةواَليَكى بة ثةلة كؤ
 بالوبكسيَتةوة.

 

 
 
 
 
 
 

 



بؤية ثيَويطتة زؤذناوةنووس يةووو ئةو شتانةى فيَسببيَت كة كازيطةزى لةضةز 
ذيانى يةية و خؤى ئاضايصى خؤى بجازيَصيَت جطة لةخؤى دةشطا زاطةياندنةكانيض كة 
زؤذناوةنووضةكاى تيَدا كاز دةكةى بةزثسضيازى كاتىَ بؤ شويَهيَكى وةتسضى دةنيَسدزيَو 

دةكةويَتة ئةضتؤى كوليَرةكانى زاطةياندى و يةزوةيا ئةم بةزثسضيازييةتيةط 
زؤذناوةنووضى و بة ديدطايةكى بابةتى و بة تةكهيهكيكى وزد بؤ طصت بابةتةكاى 
خباتةزوو بؤ ئةوةى بةشيَوةيةكى كازا و ضةزكةوتووتس ثيصةى خؤياى ئةجنام بدةى بيَ ئةوةى 

شرتى دةضدةكةويَت كيَصةيةكى بؤ خؤى ياى دةشطاكةى دزوضت بكات. بؤية يةىل كازيض با
كة دةبيَتة جيَطةى وتىانةى دةشطاكاى بؤ كازة وةيدانييةكاى بةيؤى شازةشابوونى و بةييَصى 

دةكسى لةم خاالنةى خوازةوة و بويَسى و تواناى زووبةزووبوونةوةى طصت وةتسضييةكاى. 
 كوزتى بكةيهةوة: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ثيصةيى و يةووو توانا و ليًَاتوو و شانني تيَطةيصنت لة ضةوك  و واتاى ضةالوةتى  -1
 و شانيازييانةى ثةيوةضت ثيَى.

تيَطةيصنت لة ثةيوةندى نيَواى ضةالوةتى و ئاشادى زؤذناوةنووضى و جياواشى  -0
 نيَوانياى.

دةضتهيصانكسدنى وةتسضييةكاى كة زووبةزووى زؤذناوةنووضاى دةبيَتةوة و  -3
 شيكسدنةوةياى. 

وةتسضيدازى و يةزِةشةى بؤ ذيانى زؤذناوةنووضاى وةك شيكسدنةوةى ئةو بابةتانةى  -4
 دادطايى نةكسدنى تاوانكازاى.

زؤشهبريكسدى و يؤشيازكسدنةوةى زؤذناوةنووضاى بةوافى ضةالوةتى ذيانياى و  -5
 ثازاضتهياى لة زووى ثصيصكى و دةزوونى و ئاضايصى كةضى و ذوازةيى.

ازةت بة وافةكانى ئاطادازبووى لة ياضاكانى جيًانى و نيودةوَلةتى ضةب -6
 زؤذناوةنووضاى.

 شانيازى لةبازةى ئيتيكى زؤذناوةوانى و وةزطستهى بسياز لة كاتى ثيويطت. -7

وةزطستهى شانياى لةضةز زيَكخساوة ناوةخؤيى و جيًانييةكاى كة طسنطى بة  -8
 ضةالوةتى زؤذناوةنووضاى دةدةى

طوكةوت لة خؤزؤشهبريكسدنى بة وافةكانى وسؤظ و ضؤنيةتى واوةَلة كسدى و يةَل -9
 كاتة طسذييةكاى.

شانيازى ثيَويطت لةضةز ضةالوةتى زؤذناوةوانى بهكولني وضؤنيةتى  -12
 خؤثازاضتهياى. 

شانيازى ثيَويطت ضةبازةت بة ضؤنيةتى ئاوادةكسدنى زاثؤزتى زؤذناوةوانى   -11
بةشيَوةيةكى ثسؤفصيهاالنة بةثيَى ثيَوةزةكانى ضةالوةتى ثيصةيى بؤ خؤثازاضتهى 

 ى لة كاتى جةنط و ومىالنييةكاى.      زؤذناوةنووضا
 
 
 
 
 



 بةطشتى قوتابى لة دةزةجنامدا : 
بةطصتى قوتابى و زؤذناوةنووضى داياتوو لة وةتسضييةكانى كازو ثيصةى خؤى 

ةبيَت لةضةز ضؤنيةتى ثازاضتهى ضةالوةتى خؤى لة دةبيَت و شانيازى تةواوى دئاطاداز 
كةضانةى كة زووبةزووى كوشنت و توندوتيرى  ئيَطتا ئةو يةزوةك ضؤىكاتى كازكسدندا، 

دةبو لة بوازى زاطةياندى تةنًا زؤذناوةنووس ياى ثةياوهرياى ناطسيَتةوة بةَلكو يازيدةدةز و 
ويَهةطس و ياوكازانيصياى دةطسيَتةوة. بةيؤى شؤزبوونى زكابةزى و كيرَبِكيَ لةنيَواى 

دنى بابةتى نويَ، لةاليةكى ديكة زؤذناوةنووضاى و دةشطا زاطةياندنةكاى بؤ ثيَصكةط كس
ثيَويطتى زؤذناوةنووس بؤ دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايَميَكى نويَ لة طواضتهةوةى 
يةواَلةكاى كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي نةييَهاوة تواناكاى و شانيازييةكانى 

ووضانى بة طةياندنى شيَواشيَكى تةندزوضت بةكازبًيَهيَت، يةزوةيا ذةشكسدنى زؤذناوةن
يةواَلةكاى لة نصيكةوة ئةويض بةيؤى ثيَصكةوتهى تةكهةلؤذيا و ئاوساشةكانى طةياندى واى 
كسدووة بة طةياندنى يةواَلةكاى لة دووزةوة نةكةى بةَلكو يةويصة لة نصيكةوة زووداوةكاى 

وةيةكى بطواشنةوة و لةناو زووداوةكاى زؤهَ ببيهو و لة بةزةكانى جةنط ويَهةكاى بةشيَ
زاضتةوخؤ بؤ خةَلك بطواشنةوة. يةزوةيا فيَسبوونى بةكازييَهانى تةكهةلوذياى نويَ بةيؤى 
فساونى بةكازييَهةزانى ئاوساشةكانى طةياندنى تؤزِة كؤوةاليةتييةكاى )ضوشياه ويديا( كة 
زؤذناوةنووس ئيرت ثيَويطت بةوة ناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى و دووبازة يةواَلةكة 

ريَتةوة و ئاوادةبكات بؤ بالوكسدنةوة بةَلكو بةشيَوةى اليف )شيهدوو( يةكطةز خباتة دابسيَ
ضةز توزِة كؤوةاليةتيةكاى وةك )فةيطبوك و تويتةز و ئيهطتطسام...( وةك يةواَليَكى بة 
ثةلة بالوبكسيَتةوة. لة دةزةجناوى زؤذناوةنووس يةووو ئةو شتانةى فيَسدةبيَت كة يةَلةى و 

وةتسضى و كازيطةزى لةضةز ذيانى و ضؤى ئةم يةالنة ئةجناوى نةدات ياخود  دةبيَتة يؤى
كةم بكاتةوة و زيَطة زاضتةكةى ضيية بةثيَى ثيَوةزةكانى جيًانى بؤ ضةالوةتى ثيصةيى 
بؤئةوةى خؤى ئاضايصى خؤى بجازيَصيَت، جطة لة خؤشى دةشطا زاطةياندنةكانيض كة 

سضيازى لةوة كاتيَك بؤ شويَهيَكى وةتسضياى دةنيَسى زؤذناوةنووضةكاى تيَدا كاز دةكةى بةزث
يةزوةيا ئةم بةزثسضيازييةتيةط دةكةويَتة ئةضتؤى كوليَر و بةشةكانى زاطةياندى و 
زؤذناوةنووضى تاكو بةديدطايةكى بابةتى و تةكهيكيكى وزد طصت بابةتةكاى خبةنةزوو و 

نووضاى بةشيَوةيةكى كازا و شسوظة و زوونكسدنةوةى ثيَويطت بؤى بدةى بؤئةوةى زؤذناوة
ضةزكةوتووانةتس ثيصةى خؤياى ئةجنام بدةى بيَئةوةى كيَصةيةك بؤ خؤياى ياى دةشطاكةياى 



دزوضت بكةى. يةىل كازيض باشرتياى دةضتدةكةويَت بةيؤى ثسؤفصيهاَلى كازةكانياى كة 
و بةييَصى و دةبيَتة جيَطةى وتىانةى دةشطاكاى و بؤ كازة وةيدانييةكاى بةيؤى شازةشابووى 

    بويَسى و تواناكانياى بؤ زووبةزووبوونةوةى طصت وةتسضييةكاى.
 

بةطشتى دةكسيَ ليَسة خالَة ضةزةكييةكانى هؤكازى ثيشيلكسدن مافى زؤذنامةنووضان و بوونى 
 مةتسضييةكانى ضةز ذيانيان و كازو ثيشةيان كوزتى بكةيهةوة

 
نةبوونى ياضاييةكى طصتطريى زؤذناوةوانى كة طصت ئاوساشةكانى زاطةياندى لة  -1

خؤبطسيَتةوة وةك )زؤذناوة و طؤظاز زاديؤ و تةلةفصيؤى و ئاوساشة ئةليكرتؤنيةكاى( 
 كة تيايدا ئةزك و وافى زؤذناوةنووضاى ديازبكسيَت. 

)جةضتةيى و دادطاييهةكسدنى ئةو كةضانةى كة تاواى بةيةووو جؤزةكانى لةزووى  -0
دةزوونييةوة( لة دذى زؤذناوةنووضاى ئةجنام دةدةى ياى ثيصيمكسدنى لةزووى ياضايى 

و ثيصةيى وافى زؤذناوةنووضاى دةكةى و دةبهة يؤى وةتسضى و يةزِةشة لةضةز 
 ذياى و كازى زؤذناوةنووضاى بةطصتى. 

كاى بؤ ياندنةشؤزبوونى زكابةزى و كيرَبِكيَ لةنيَواى زؤذناوةنووضاى و دةشطا زاطة  -3
 ثيَصكةشكسدنى بابةتى نويَ بةبيَ طسنطيدانى بة ذيانى زؤذناوةنووضاى.

بؤ دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايَميَكى نويَ لة  اىثيَويطتى زؤذناوةنووض  -4
وة، بةبيَ طواضتهةوةى يةواَلةكاى كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي نةييَها

 ئةوةى ثيَوةزةكانى ضةالوةتى ثيصةيى زةضاوبكات. 

ذةش بة زؤذناوةنووضاى بةيؤى ثيَصكةوتهى تةكهةلؤذيا و ئاوساشةكانى طةياندى   -5
ناكةى بةَلكو يةويصة ذةش بةوة دةكةى كة لة  دووزةوة طةياندنى يةواَلةكاى لة

 كاى زؤهَ ببيهو و لةلةناو خؤثيصاندانةبةتايبةتى نصيكةوة زووداوةكاى بطواشنةوة 
 نصيكى بةزةكانى جةنط ويَهةكاى بةشيَوةيةكى زاضتةوخؤ بؤ خةَلك بطواشنةوة.

كؤوةاليةتييةكاى  ةيؤى فساونى بةكازييَهةزانى ئاوساشةكانى طةياندنى تؤزِةب  -6
زؤذناوةنووس ثيَويطت ناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى  وا دةكات)ضوشياه ويديا( كة

بكات بةَلكو بةشيَوةى اليف )شيهدوو( يسيَريَتةوة و ئاوادةةواَلةكة داو دووبازة ي



و  يةكطةز خباتة ضةز ئةو توزِة كؤوةاليةتيانة وةك )فةيطبوك و تويتةز و يوتيوب 
 .اتةوة...( وةك يةواَليَكى بة ثةلة بالوبكئيهطتطسام 

ثيَصكةوتهى ئاوساشةكانى طةياندى وةك ووباين كة يةز ضاَليَك و ظريذنى نويَ  -7
ييَهسيَت كة بةكازييَهانى ثسؤفصيهاَلةية بؤية بة بيَ ئةوةى شازةشايى لة دادة

ئاضايصى ذوازةيى بابةت و شانيازييةكاى بالودةكةنةوة. دةبيَتة يؤى وةتسضى ضةز 
 ذيانى زؤذناوةنووضاى.

كازكسدنى زؤذناوةنووضاى لةضةز يةنديَ بابةتى يةضتياز و طسنط و طةوزة بةبيَ   -8
ايةى( ييَص و ئاضايصى يةبيَت بؤ ثازاضتهى ذيانى وةك ئةو ئةوةى ثاَلجصتى )ذيى

  بابةتانةى كة ثةيوةضنت بة )ئاضايصى نةتةوةيى، ضيطتةوى طصتى، طةندةَلى(. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ئةو بابةت و ناونيصانانةى طسنطو بؤ ضةالوةتى ثيصةيى: 
 :ثالنداناى بؤ كازة زؤذناوةوانيية وةيدانييةكاى -1

تيايدا يةندىَ زيَهىايى و ئاوؤذطازى بؤ قؤناغة ضةزةتاييةكانى ثالنداناى بؤ كازة 
زؤذناوةوانيية وةيدانييةكةياى و ئةو بابةت و شتة طسنطانةى كة ثيَويطتة 
زؤذناوةنووس لةبةزضاوبطسيَت كاتيَك خؤى ئاوادة دةكات بؤ زؤواَلى ناوضةى شةزِ و 

 ومىالنيةكاى و شويَهةكانى جةنط. 
 
 
 
 
 
 
 

 شانيازى لةبازةى ثالنداناى -0

 زاضتييةكاى لةبازةى زووداوةكاى   -

 يؤكازى ئةزيهى بؤ ثالنداناى  -
ثسؤضةى ثالنداناى )ضريؤكى زووداوةكة، زيَكةوتى زووداوةكة، شويَهى زووداوةكة،  -

 ناونيصانى ثةيوةنديية طسنطة ثيَويطتييةكاى، زاثؤزتة وةيدانييةكاى(. 
 ثيَداويطتيية ثصيصكييةكاى و تةندزوضتييةكاى.  -
 ثيَداويطتيى بؤ ضةفةز و فيصاكاى.  -
 دابونةزيت، ياضاكاى و كةلتووز. -
 شواى، فةزيةنط.  -

 
 
 
 
 

 



 :ضؤنيةتى ئاوادةكسدنى ثالنى كاز -3
بؤ ئةوةى ثالنيَكى تؤكىة و زيَكوثيَك ئاوادةبكةيت ثيَويطتة ضةند يةنطاويَكى طسنط  -

ةضت بةدانانى ثالنيَكى وزد لةبازةى ثسؤذةى زؤواَلكسدنى شويَو و بًاوى تاكو بتوانى د
 ناوضة ومىالنييةكاى. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شانيازييةكاى:ضةزضاوةى  -4
ضةزضاوةى شؤز يةية بؤ بةدةضتخطتهى شانيازيية ثيَويطتييةكاى بؤ ضوود ليَ وةزطستهى  -

لة قؤناغى ثالندانانةكة وكاتى جيَبةجيَكسدنى كازة ثسؤضةى كازة وةيدانييةكةت، 
شؤزيض طسنطة ثصت بةيةك ضةزضاوة نةطسيت، بةَلكو يةوهَ بدة لةدوو ضةزضاوة ياى شياتس 

ةزاوزديَك بكةى لةنيَواى كاوةياى زاضترتة، ضونكة يةنديَ شانيازى وةزطسة بؤ ئةوةى ب
 شانيازى اليةنطريى تيَدا بةديدةكسيَت.  

 ضةزضاوةكانيض بةوصيَوةية دةبيَت:  -

 ضةفازة و قونطوخلانة و دةشطا ذكووييةكاى.  -1 -
 زاطةياندنةكانى لؤكاَلى و نيودةوَلةتى. -0 -
 اى.نةتةوة يةكطستووةكاى و زيَكخساوة ناذكووييةك -3 -
 كةضانى ئاضايى )شوفريانى تاكطى و خةَلكى ئاضايى ناوضةكة( -4 -
 ياوهَ و ياوزيَيةكانت ئةوانةى ضةزدانى شويَهةكانياى كسدووة لةم دوايية. -5 -
 زيَبةزى ضةفةز و طؤظازى طةشتوطوشازييةكاى. -6 -
 ئيهتةزنيَت. -7 -
 ضةزضاوةى شانيازى ئاضايض و تايبةت.   -8 -

 

 



 :بةكازبووى بةكازة وةيدانييةكةدةضت يةنطاوةكانى  -5
 كازةكة )ثسؤضةكة(: ثيَويطتة كازةكةت بةزوونى دةضتهيصاى بكةيت -1

ئاوانخ: ثيَويطتة ئاواجنى كازةكةت ياخود ئاوانخ لة ضريؤكة زؤذناوةوانييةكةت  -0
 بةوزدى ئاشكسا بيَت و واقيعى بيَت.

ةى بؤ ضةند بةشيَك يةَلطةنطاندنى كازةكة: زؤذناوةنووس ثيَويطتة بة كازةك -3
 دابةشيبكات تاكو بتوانيَت يةكة يةكة كازى لةضةز بكات. ئةويض بةوصيَوةية دةبيَت:

 ئاوادةكازى بؤ كازةكة: -أ
 ضةفةزكسدى بؤ شويَهى وةبةضت -ب
 ضؤنيةتى جيَبةجيَكسدنى كازةكة لةوةيداى.  -د
 طةزانةوة بؤ ثيَطةى كازةكةت. -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثيَويطتة زؤذناوةنووس زةضاوياى بكات:يؤكاز يةنديَ  -6
 جوطسافياى ناوضةكة:  -1

 كةشويةوا:  -0
 ذيَسخانى ناوضةكة:  -3
 زاى خةَلك لةوناوضةية: -4
 نةخؤشى لةو ناوضةية: -5
 وةتسضييةكاى: -6
 يةزِةشةكاى: ناتوانني كؤنرتؤَلى بكةيو -أ

 بكةيو. وةتسضييةكاى: دةتوانني واوةَلةى لةطةَلدا بكةيو وكازطريى -ب

 



 
 :تيىى )طسوث( ى زاطةياندنكاز -7

 دةضتهيصانكسدنى زؤهَ و كازةكانى يةز يةكةياى: -1

 بةشدازي ثيَكسدنى طسوثةكة بة يةكطانى: -0
 ثسؤضةى دزوضتكسدنى بسياز: -3
 ضةالوةتى تيىةكة لةئةضتؤى )زابةزى تيىةكة(ية : -0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وةتسضييةكاى:دةضتهيصانكسدنى  -8
 شويَهةكاى:وةتسضى  -1

 وةتسضى جؤزى كازةكة: -0
 وةتسضى لةكاتى ضةفةز: -3
 وةتسضييةكاى شويَهى نةطوجناو وكاتى نةطوجناو: -4
 وةتسضى ضةكى يةزِةوةكى: )بؤوبى ضيهساو، بؤوبةبازاى( -5
 وةتسضى وةبةضتداز )تاواى، زووداوى توندوتير، بصزبووى، يةزِةشةى دةزوونى(.  -6
 بوونى وةتسضييةكاى:ضؤنيةتى كاز لةكاتى  -7
 دووخطتهةوةى تيىةكة لةوةتسضييةكاى لةزيَطةى خيَساكسدنى كازةكاى. -أ

لةكاتى ثةضةندكسدنى كازةكة ئاوادةكسدنى ثيَداويطتى و زيَكازييةكاى بؤ  -ب
 ثازاضتهى تيىةكة.

 

 

 


