وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى
زانستى
زانكؤى سةالحةددين :هةو َليَر
كؤليَذى ئةدةبيات :بةشى كؤمةلَناسي
سالَي خويَندن2022- 2021 :

مامؤستاى بةرِيَز................. :

فؤرمى ثسثؤران

كردنةوةى فؤرم/ / :
رِؤذي
2011ةمةبةسيت ئةجنامداني تويَذينةوةيةكي زانستيية بؤ بةدةستهيَناني برِوانامةى
لةبةردةستتداية ب
ئةمثرِ فؤرمةى

(ماستةر) لة بوارى كؤمةلَناسيدا لةذيَر ناونيشاني(كاريطةري تؤرِة كؤمةآليةتييةكان لةسةر طؤرِاني بةهاكان) ،كة لة
دوو ثيَوةر ثيَك ديَت يةكةميان ثةيوةستة بة تؤرِة كؤمةآليةتييةكان ،ودووميان ثةيوةستة بة بةهاكان ،وة بؤ
ئامادةكرنى برِطةكانى( ،ثيَوةرةكة لة ( )72برِطة ثيَكهاتووةو ،ولة بذاردةي ثينجينة ليَطةرت بيَك ديَت(زؤر
لةطةلَيدام

 -لةطةلَيدام-رام نيية-لةطةلَيدانيم -هيض لةطةلَيدانيم) بةريَزتان لةسةر ئةو بنةمايةى كة خاوةني

ئةزموون و شارةزايي ئةكادميني ،دياريكراون بؤ ئةوةى راوبؤضوني خؤتان لةسةر سةرجةم برِطةكان خبةنةرِوو،
برِوامان واية سةرنج و تيَبينييةكانتان خةسلَةتي راستطؤيي و زانسيت بة برِطةو ثيَوةرةكان دةبةخشيَت.
هاوكاريتان جيَطةى رِيَز و سوثاسة.
ثسثؤرِى :

ناو:
ثؤست:

نازنازى زانسيت:
ئاماجنةكاني تويَذينةوةكة:

-1زانيين رِؤلَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لة طؤرِيين بةها كؤمةآليةتيةكان يةكةي تويَذينةوةكة.
-2زانيين ئاراستةي ئةريَين و نةريَين تؤرِة كؤمةآليةتيةكان لةسةر طؤرِيين بةها كؤمةآليةتيةكاني يةكةي تويَذينةوةكة.
-3زانيين سروشيت ثةيوةندي نيَوان تؤرِةكؤمةلَايةتييةكان و طؤرِاني بةهاكان الي يةكةي تويَذينةوةكة.
 -4زانيين سروشيت ثةيوةندي نيَوان طؤرِاوة سةركييةكاني ( تؤرِةكؤمةلَايةتييةكان و طؤرِاني بةهاكان) الي يةكةي تويَذينةوة
كة.
 -5زانيين ئارِاستةي طؤرِاني بةهاكان الي يةكةي تويَذينةوةكة.
 -6زانيين ئاسيت طؤرِانكاري بةثيَي طؤرِاوةكاني تويَذينةوة (رِةطةز ،تةمةن ،قؤناغ ،ثسثؤري خويَندن ،باري ئابووي ،ثيَشينةيي
كؤمةآليةتي).
سةرثةرشتيار

قوتابي ماستةر

ث.ي.د .جوان امساعيل بكر

تريفة صابر عزيز
1

يةكةم :زانياريية طشتييةكان
ژماره بۆ پرسیارهكان دیاری

تهمهن:

بكرێت Commented [ss1]:

23.....22-18-18وزیاتر Commented [ss2]:

لێرهوه پرسیاری تایبهت نین..پرسیارهكانی
تایبهت به ناوهرۆكی توێژینهوهكه

Commented [ss3]:

لێرهدا پرسیار بكرێت كه رۆژانه چهند
كاتژمێر تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان بهكار دههێنێت

Commented [ss4]:

لێرهدا پرسیار بكرێت كه له كوێ و لهگهڵ

Commented [ss5]:

كێ بهكار دههێنێت
پرسیار بكرێت كه به چ ئامانجووێك بكاری

Commented [ss6]:

دههێنێت

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

رةطةز :نيَر ( ) مآ ( )
كؤليَذ  ،........................بةش  ،........................قؤناغ....................
تةمةن........................
).
) ،جيابؤوة (
) ،خيَزاندار(
باري كؤمةلَايةتي :سةلَةت(
ئاسيت بذيوةكةت :زؤر باش ( ) ،باش ( ) ،ناوةند ( ) ،خراث ( ) ،زؤر خراث ( )
سةرضاوةى داهات :مالَةوة ( ) ،خؤم ( ) ،هيرت بينووسة .................
شويَنى نيشتةجيَبوونى ئيَستا :سةنتةرى ثاريَزطا ( ) ،دةرةوةي ثاريَزطا ( )
قوتابى :دانيشتووى ناوشارى هةوليَر ( ) ،قوتابى دةرةكى ( )
ثيَشينةي كؤمةآليةتي......................
...........
....
......
......
جؤري تؤري كؤمةلَايةتي كة بةكاري ديَنيت ،ئةتواني لة يةك زياتر هةلَبذيَري :فةيس بوك( )،
ئةنستطرام( ) ،سناث ضات( ) ،لينكد إن( ) ،ماسنجةر( ) ،تويتةر( ) ،هيرت بنوسريَت(
).
) ،لةطةلَ هاوريَيامن(
) ،لةطةلَ خيَزامن(
لةطة َل ضيَ تؤرِةكؤمةلَايةتييةكان بةكارديَنيت :بةتةنيا(
) ،هيرت بنووسة( ).
ذمارةي هاورِيَيةكانت ضةندة لةسةر تؤرةكؤمةلَاييةتيةكان.) (:
).
ضةند كاتذميَر رِؤذانة تؤرةكؤمةلَاييةتيةكان بةكارديَنيت(:
لة تؤرةكؤمةلَاييةتيةكان سةيري ض بابةتيَك دةكةيت ...................

ذ دووةم  :زانياريية تايبةتةكان
ثيَوةري تؤرِة كؤمةآليةتييةكان

طوجناوة

 .1لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ئاساية بةالمةوة طفتوطؤ لةطةأل رِةطةزي بةرامبةر بكةم.

*

 .2لة تؤرِةكؤمةآليةتيةكان ضيَذ وةردةطرم لةسةيركردني بابةتي جؤرِاوجؤر.

*

نةطوجناوة

یهكێكن له هۆكارهكانی بهرزكردنهوهی  .3 Commented [ss7]:تؤرِة كؤمةآليةتيةكان بةشدارة لة بةرزكردني ئاسيت رِؤشةنبرييم.

طؤرِانكاري +تيَبيين

*
*

ئهمه بههایه  .4 Commented [ss8]:لة ريَطای تؤرِة كؤمةآليةتيةكان رِيَزطرتين خود فيَربووم.
2

رون

نییه Commented [ss9]:

*

 .5لة نيَو تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ثةيوةنديم لةطةلَ ناسنامةي جياواز هةية.
*

 .6هةوالَي خزمامن دةزامن لة ِريَ تؤرِة كؤمةآليةتيةكان.

*

هۆكارهكهی لێره بنوسرێت  .7 Commented [ss10]:ثةيوةندية كؤمةاليةتييةكامن بة ئةنداماني خيَزانةكةم الوازبووة.
*

 .8تؤرِة كؤمةآليةتيةكان بريؤكةي نويَم ثيَ دةبةخشي.
رون نییه چ رێكخستنێك  .9 Commented [ss11]:لةريَطاي بةكارهيَناني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان فيَري ضؤنيَيت رِيَكخسنت (تنسيق) بووم.
 .10تؤرِة كؤمةآليةتيةكان دةرفةتيَك ئةرخسيَين بؤبةراورد كرني نةريتة كؤمةآليةتية

*
*

جياوازةكان.
به هۆی تۆره كۆمهاڵیهتیهكانهوه فراوان  .11 Commented [ss12]:ثانتايي هاورِيَيةتيم لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان فراوانة.
بووه

*

 .12تةنها لة رِيَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ئاطاداري بؤنة كؤمةآليةتيةكاني خزمان دةمب .

*

 .14لة ريَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ئاشناي ستايلي بؤشيين جلوبةرطي نويَ بووم.

*

*

سهر گهرم كردنم  .13 Commented [ss13]:تؤرِةكؤمةآليةتيةكان بابةتي دلَ رفيَنم بؤدةستةبةر دةكةن.
 .15تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ثانتاييَةكي فراوانة بؤكرِيين مشةك وكاالَ سةردةميةكان.

*

 .16تؤرِة كؤمةآليةتيةكان يارمةتيم دةدا لة ئاشنابوون لةطةأل هةموو بابةتة نويَيةكان.

*

 .17لة ريَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان تواناو وزانياريةكامن طؤرِا دةربارةي جياوازي

*

رةطةزي(جيَندةر).
 .18لة ريَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ثانتاي هاورِيَيةتيم سنووري وو َالتي بةزاند.

*

 .19لة ريَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ئاشناي ياساكاني مايف بة هاولَاتي بوون بووم.

*

 .20تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ثانتاييَكة بؤ دةربرِيين رِاكامن بة ئازادي.

*

 .21لةرِيَي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان زانياري دةربارةي هزريي جياواز وةردةطرم.

*

 .22تؤرِة كؤمةآليةتيةكان تايبةمتةندي كةسيم دةبةز َيينَ.

*

 .23تؤرِة كؤمةآليةتيةكان دةرفةتي كاركردمن ثيَ دةبةخشيَ.

*

 .25لة رِيَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان دةتوامن بةدواداضوون بؤ هةوالَي كةسايةتيةكان بكةم.

*

 .27تؤرِة كؤمةآليةتيةكان ثانتاييَكي فراوانة بؤ ئةندامبوون لة طروثة جياوازةكان.

*

*

دهربرێنهكه بگۆڕه  .24 Commented [ss14]:تؤرِة كؤمةآليةتيةكان كات كةم دةكاتةوة لةبةجيَطةياندني كار و ئةركةكان.
*

له تهوهری بههاكاندا بنوسێتئهمه بههایه  .26 Commented [ss15]:تؤرِةكؤمةآليةتيةكان هؤكارة بؤ بآلوكردنةوةي خؤشةويسيت و ثةيوةندي.
 .28تؤرِةكؤمةآليةتيةكان بؤتة هؤي ثةرةثيَدان بة ضةمكي طفتوطؤي ئةريَين.

*

 .29تؤرِة كؤمةآليةتيةكان هؤكارة بؤ نزمبوونةوةي ليَهاتوويي طةرِان و بةدواداضون لة زانياري

*

 .30لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان سوود وةردةطرم لة سةرضاوة زانستية جياوازيةكان.

*

 .32بةكارهيَناني تؤرِة كؤمةآليةتيةكان طؤشةطريي كردووم.

*

رِاست و باوةرِثيَكراو.
*

 .31تؤرِة كؤمةآليةتيةكان واي كرد كة هةولَدامن هةبيَ.
*

 .33تؤرِة كؤمةآليةتيةكان شويَين فيَربووني وشةي نةشياوة.
بچێت بۆتهوهری بههاكان  .34 Commented [ss16]:تؤرِة كؤمةآليةتيةكان شويَين فيَربووني رةفتاري نةشياوة.

*
*

 .35لة تؤرِة كؤمةآليةتيةكان فيَري ضةند بةنامةي بةسوود بووم.

*

بۆ چی؟  .36 Commented [ss17]:تؤرِة كؤمةآليةتيةكان بذاردةي جؤراوجؤرم ثيَدةبةخشيَ.
3

ذ

ثيَوةري بةهاكان

طوجناوة

.1

لةريَطاي تؤرِة كؤمةآليةتيةكان فيَري بةهاي ليَبوردةيي بووم.

*

ههموو پرسیارهكاین ئهم تهوهرهیه دهبێت به .2 Commented [ss18]:
شێوهیهك ببهستیتهوه به تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانهوه

Commented [ss19R18]:

جیاوازی ههیه؟

سنووري تايبةمتةندي كةساني تر نابةزيَنم.

.3

بريورِاي جياواز قبووأل دةكةم.

.4

ئاسايية الم كة هاوسةرطريي لةطةأل كةسي بياني بكةم.

.5

شيَوازي ستايلي ذياني كؤمةلَطا جياوازيةكان وةردةطرم.

.6

ريَز لةطشت جياوازيية ئاينيةكان دةطرم.

.7

طرنطي بة بؤنة تايبةتييةكاني ناو خيَزامن دةدةم.

ئهم پرسیاره له كچ بكرێت یان كور .8 Commented [ss20]:
.9

نةطوجناوة

طؤرِانكاري +تيَبيين

*

الريم نيية كة خوشكةكةم بة شةو كار بكات.
لةكاري خؤبةخش بةذدار دةمب.

 .10ستةم و زؤرداري رِةت دةكةمةوة لةطةلَ هةموواليةك.
 .11هاوريَيةتي نيَوان هةردوو رةطةز قبول دةكةم.
 .12ثابةندي ثاك راطرتين شةقام وشويَنة طشتيةكان دةمب.
 .13هاوكاري ئةنداماني مالَةوة دةكةم بؤ ئةجنام داني كاري رِؤذانة.
 .14طرنطي دةدةم بة شيَواز وثؤشيين جل وبةرطم.
 .15باوةرِم بة مايف ئافرةت هةية لةبةشداري سياسي.
 .16رةفتاري شةرانطيَزي بةكارد َينم لة ذياني رِؤذانةم.
*

پهیوهندی نییه بهم تهوهرهیهوه  .17 Commented [ss21]:ثابةندم بة جيَ بةجيَ كردني كارةكامن بةتةواوةتي.

*

ئهمه بریاره  .18 Commented [ss22]:ثيَويستة كة ئافرةت شؤفيَري بزانيَت.
 .19لةذياني رؤذانةمدا هةردةم رِاست طؤم.
 .20هاوكاري هاوريَكامن دةكةم لة بؤنة جياوازةكان.
ِ .21ريَزي دايك و باوكم دةطرم.
 .22شانازي بة ئةندام بوومن بةخيَزانةكةمةوة دةكةم.
 .23لة كاتي ثيَويستدا يارمةتي خةلَك دةدةم.
 .24ريَز وخؤشةويستم بؤ مامؤستايةكامن هةية.
 .25شانازي بة سيمبولَةكاني وولَاتةكةم دةكةم.
 .26متمانةم بة هاورِيَكامن هةية.
 .27طوجناوين لة ثةيوةنديةكامنان لةطةلَ خوشك و براكامن لة مالَةوة.
4

.28دةرضوومن هةية لةطةأل هاو ِريَ كض و كورِةكان.
 .29نهيَنيةكاني هاورِيَيةكامن دةدركيَنم.
 .30بة رِيَزةوة مامةلَة لةطةلَ ئةوانيرت دةكةم.
 .31بةشدار دةمب لة ضاالكيية خيَرخوازيية جياوازةكان.
 .32رِيَزي بةهاي خؤشةويسيت نيَوان هةردوو رِةطةز دةطرم.
 .33ريَز لة مايف بريارداني تاك دةطرم.
 .34ثةيوةندي سؤزداريم لةطةلَ ِرةطةزي بةرامبةر هةية.
 .35بةرذةوةندي خؤم لة ثيَش ئةواني تر دائةنيَم.
 .36لةطةلَ هاوسةرطريي نةرييت (تةقليدي) نييم.

زؤر لةطةلَيدام

لةطةلَيدام

لةطةلَيدانيم

هيض رام نيية

5

هيض لةطةلَيدانيم

