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 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایولی مامۆستا

ً .9غو ضورەکْوکاٌ

تةىَا تيؤزى2 :
هةٍةفتةيةن ( )4كاترميَس
ذياىى ئةكادميى شاىلؤى ضةالَذةديً /كؤهيَرى ئاداب /بةغى جوطسافيا هة ضاهَى
(  ) 2007-2006بةكاهؤزيؤع تةواوكسدووة  .هة ٍةماٌ شاىلؤ بسواىامةى ماضتةز هة
شاىطتى جوطسافيا هة بوازى(جوطسافيايى ثيػةضاشى) هة ضاهَى (  )2015-2014ى
بةدةضتَيَياوة  .خاوةٌ ضواز تويرىةوةى شاىطتيه هةبوازى جوطسافيايي مسءيي هة
جوطسافيايي ثيػةضاشى و وشة  ،هةضاهَى  2019ىاشىاوى شاىطتيه هة مامؤضتاى يازيدةدةز
طؤزِا بؤ ( مامؤضتا)  ،هةماوةى  2021-2014بةغدازيه هة ضةىديً كوىفساىظ و وؤزط
غؤث و ويبيياز و مسياز كسدووة هة دةزةوة و ىاوةوةى عرياق وكوزدضتاٌ ٍ ،ةزوةٍا
ضةزثةزغتى ضةىديً باضى تويَرييةوةى قوتابياىى قؤىاغى ضوازةو كسدووة ئيَطتا
مامؤضتاو هة ٍةماٌ بةش .
كػتوكالَ  /ثيَوةزةكاٌ

 .11ناًەرۆکی گػتی کۆرش:
گرنگی خٌێنذنی (باابوتوکو)  :جوطسافياي كػتوكالَ بابةةتيَلى ثسِبايةة و طسىطةة هةثسِؤطسامةةكاىى خويَيةدىى شاىلةؤ هةة بةغةى جوطسافيةا  ،ضةوىلة
قوتابياٌ ئاغيا دةكات بة وةزطستيى شاىيةازى طةسىو و ووزد هةضةةز ىاضةاىدىى ضةةمم وشازاوةى كػةتوكال و و بةديازخطةتيى ئاماجنةةكاىى جوطسافيةاى
كػتوكالَ وثيػاىداىى قؤىاغةكاىى ثيَػلةوتً وهيَلؤهييةةوة و بيةةماكاىى جياكسدىةةوةى بةزووبوومةكػةتوكاهيةكاٌ ٍ .ةةزوةٍا غةازةشاكسدىى قوتابيةاٌ
هةكازيطةزى اليةىى ضسوغتى ومسؤيي هةضةز شياد بووىى بةزٍة كػتوكاهيةكاٌ بةثيَى ٍةهَومةزجى ضسوغتى ومسؤيي .

 بنويا ًبْردۆزی کۆرضوکو :
تةوةزى يةكةو  :واساودوّ چًمك َزاراَي ِ جُگرافیاِ كشتُكاڵ َ دةزكةوتيى ىاوةىدة كشتُكاڵیًسًريتاكان
 -1چًمك َ َزاراَي ِ جُگرافیاِ كشتُكاڵ
-2ىاضاىدىى جوطسافياى كػتوكالَ
 -3هيَلؤهَييةوةكاٌ هةبوازى جوطسافياى كػتوكال
تةوةزى دووةو  :زِيَباش(ميتؤدى) هيَلؤهَييةوة هة جوطسافياى كػتوكالَ
 .1زِيَباشى(ميتؤدى) ٍةزيَنى .
 .2زيَباشى(ميتؤدى) بةزوبومى .
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 .3زيَباشى(ميتؤدى) بيةزةتى
تةوةزى ضيَيةو :طسىطى كػتوكالَ و طسىطرتيً ئةو فاكتةزاىةى كة كازيطةزياٌ هة ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاٌ ٍةية
أ -طسىطى كػتوكالَ
ب -طسىطرتيً ئةو فاكتةزة كازيطةزاىةى كةكازدةكةىة ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاٌ
 -1فاكتةزى ضسوغتى
 -2فاكتةزى مسؤيي
 -3فاكتةزى ئاييى
 -4فاكتًري ئابُريًكان وةن :
أٌ -ێسِ كار
ب-ضةزوةت و ضاماٌ
د -باشاز
د -زِيَطا و باٌ
 -5فاكتةزة زِاميازيةكاٌ
 -6فاكتًري زيىديگيًكان (بايلۆجيًكان)
تةوةزى ضوازةو  :طسىطرتيً تايبًتمًوديًكاوّ بًرًٌمّ كشتُكاڵّ
 -1پابًود بَُوّ بةزٍةمة كػتوكاهَية كاٌ بة كات
 -2جياَازِ وێُان بةزٍةمة كػتوكاهَية ٍاوغيَوةكاٌ
 -3بًرًٌمّ كشتُكاڵّ سىُرداري بً بارَدۆخّ ذييطةيةوة
 -4بًرًٌمٍێىّ كشتُكاڵّ مًزودي واكرێت.
تةوةزى ثيَيحةو  :طسىطرتيً غيَواشةكاىى كػتوكاهَى
 .1غيَواشى كػتوكاهَى طواضرتاوةكاٌ (جيَطؤزكيَ)
 .2غيَواشى كػتوكاهَى ضاىدىى خؤبريَوى.
 .3غيَواشى كػتوكاهَى ضسِ
 .4غيَواشى كػتوكاهَى فساواٌ
 .5غيَواشى كػتوكاهَى تيَلةالَو
تةوةزى غةغةو :بةزوبوومة كػتوكاهَيةكاٌ
 -1بةزووبومة داىةويَوَةكاٌ وضوود و ٍةهَومةزجة ضسوغتى ومسؤيةكاٌ
أ-طةمن
 ضودةكاىى طةمن ميَرووى ضاىدىى طةمن مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى طةمن جؤزةكاىى طةمن دابةغبووىى جوطسافياى طةمن هةجيَاٌ3
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 دابةغبووىى جوطسافياى طةمن هةجبَاٌ بةطػتى و عيَساق و (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ) بةتايبةتىب -بةزٍةمى جؤ
 ضودةكاىى جؤ ميَرووى ضاىدىى جؤ مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى جؤ جؤزةكاىى جؤ دابةغبووىى جوطسافياى جؤ هةجيَاٌ دابةغبووىى جوطسافياى جؤ هةجيَاٌ بة طػتى وعيَساق و (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ) بةتايبةتىد -بةزٍةمى بسىخ
 ضودةكاىى بسىخ ميَرووى ضاىدىى بسىخ مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى بسىخ جؤزةكاىى بسىخ دابةغبووىى جوطسافياى بسىخ هةجيَاٌ دابةغبووىى جوطسافياى بسىخ هةجيَاٌ بة طػتى وعيَساق و (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ) بةتايبةتىد -بةزٍةمى طةمنةغامى
ضودةكاىى طةمنةغامىميَرووى ضاىدىى طةمنةغامىمةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى طةمنةغامىجؤزةكاىى طةمنةغامىدابةغبووىى جوطسافياى طةمنةغامى هةجيَاٌ دابةغبووىى جوطسافياى طةمنةغامى هةجيَاٌ بة طػتى وعيَساق و (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ) بةتايبةتى -2بةزووبومة ثاقوةمةىيةكاٌ بةثيَى وةزشى شضتاٌ وٍاويً
أ -بةزووبومة ثاقوةمةىية شضتاىيةكاٌ
 ثاقوة ىؤن ىيطمب -بةزووبومة ثاقوةمةىية ٍاوىيةكاٌ
 ماش هؤبية -3بةزووبومة زِووةكة زِؤىدازةكاٌ
 طوهةبةزؤذة -4بةزووبومة زوةكة ٍيَوزياكةزةوةكاٌ
 ضا4
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 قاوة -5بةزووبومى ضةهَلدازةكاٌ
 ثةتاتة -6بةزووبومى زِيػاهَى
 ثةموو -7بةزووبومة غةكسةمةىي
 قاميػى غةكس ضةوةىدةزى غةكس -8ضةوشة وميوةكاٌ بةثيَى وةزشةى بةزٍةمَيَياىياٌ
أ -ضةوشةمةىى
ب -ميوة
 -9بةزٍةمة مصزةمةىيةكاٌ
تةوةزى ذةوتةو :دازضتاىةكاٌ
أ-داز
ب -دةوةٌ
 جؤزةكاىى دازضتاٌ ضودةكاىى دازة ضسوغتيةكاٌ وةبةزٍيَياىى دازضتاٌ(بةزٍةمَيَياىى تةختة)
 باشزطاىى بةزٍةمى دازو تةختة هةجيَاىدا دازضتاىى خؤزضم هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ جؤزةكاىى دازضتاىى خؤزضم هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ ٍةىديَم خةضوَةتى دازو دةوةىة ضسوغتيةكاٌ هةٍةزيَنى كوزدضتاٌأ -دازة ضسوغتيةكاٌ
 -1بةزِوو
 -2داز بةٌ
 -3طويَرة
ٍ -4ةزيَنى كيَويوة
ب-زِووةكة ضسوغتية دةوةىيةكاىى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ
 -1ذاهَة
 -2غيالٌ
 -3بةالهون
 -4قةزةقاد
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تةوةزى ٍةغتةو  :شةوى وشاز وخاوةىدازيَتى شةوية كػتوكاهَيةكاٌ و كيَػةكاىى هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ
تةوةزى ىؤيةو :ضاماىى ئاذةلَ
أ -ماىطا
دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى ماىطا دابةغبووىى ماىطا بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف ماىطا هةجيَاٌب -مةز
دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى مةز دابةغبووىى مةز بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف مةز هةجيَاٌد  -بصٌ
دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى بصٌ دابةغبووىى بصٌ بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف بصٌ هةجيَاٌد -ثةهةوةز
دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى ثةهةوةز دابةغبووىى ثةهةوةز بةثيَى جؤزى بةزٍةو -دابةغبووىى جوطسايف ثةهةوةز هةجيَاٌ
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-

زانْنی توًاً بو الّونو گرنگْوکانی بابوتوکو:
ضةزةزاى ٍةموو ئةماىةى كة ثيَػرت ئاماذةماٌ ثيَلسد ٍ،ةموو ئةو فاكتةزاىةى كازدةكةىة ضةز شياد بووىى بةزٍةمة كػتوكاهَيةكاٌ اليةىيَلى طسىطى
بايةتةكةية .

 .11ئايانجوکانی کۆرش:
ئاغيا كسدىى قوتابياٌ بةوةزطستيى شاىيازى دةزبازةى زِيَباشو ميتودةكاىى تويَرييةوةكاىى جوطسافياى كػتوكاهَي و ئاغياكسدىياٌ بة طسىطى داٌ بة ضاالَكى
كػتوكاهَيةكاٌ وغازةشاكسدىياٌ هةكازيطةزى ٍةهَبرازدىى غويَيى طوجناو بؤ بةزووبوومة كػتوكاهَيةكاٌ بةثيَي وةزش وجةؤزى بةزووبومةةكاٌ ,جطةة هةماىةة
ئاغيا كسدىى قوتابياٌ بة ٍةىديَم خةضوَةتى دازو دةوةىةة ضسوغةتيةكاٌ هةٍةةزيَنى كوزدضةتاٌٍ ،ةةزوةٍا خطةتيةزِووى خاوةىةدازيَتى شةوى كػةتوكاهَى و
كيَػةكاىى شةوى شاز هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ  ،هةطةلَ ثيَداىى شاىيازى طسىو دةزبازةى ضاماىى ئاذةلَ .
ئةزكةكاىى قوتابي :
-1دةبيَ قوتابياٌ ثابةىدبيَ بةخويَيدىةوةى ئةو ضةزضاواىةى كة مامؤضتا ثيَى داوة دةزبازةى بابةتةكة .
-2دةبيَ قوتابي ٍةموو واىةيةن بةغدازى بلات بة طفتوطؤ كسدٌ وتاوتيَ كسدىى بابةتةكاٌ.
-3دةبيَ تا كؤتايي ضالَ ٍةموو قوتابيةن زِاثؤزتيَم ئامادةبلات دةزبازةى بابةتةكة .
-4ثيَويطتة قوتابي مسيياز هةضةز بابةتةكة بلات .
 .13ڕێگوی ًانو ًًتنوًه
مامؤضتا ئةو زيَطاياىة بةكازدةٍيَييَت :
 -1بةكازٍيَياىى داتاغؤ وثاوةزثؤييت .
-2بةكازٍيَياىى تةختة ضجي .
-3بةكازٍيَياٌ وثيػاٌ داىى ىةخػةى تايبةت بةبابةتةكة .
-4بةغدازى ثيَلسدىى قوتابياٌ هةواىةكاٌ .
 .14ضْطتويی ىوڵطونگانذٌ
 -1تاقي كسدىةوةى قوتابياٌ ( )2ماىطاىة ٍةزيةكيَم( 15منسة)

-2تاقي كسدىةوةى كويظ وزاثؤزت ومسييازو بةغداز بووٌ (11منسة)
 .15دهرئونجايوکانی فێربًٌٌ
قوتابى فيَس دةبيَت كة ضؤٌ هةزِيَطةى بة كازٍيَياىى ئامساشة ثيَػلةوتووةكاٌ بةزووبوومة كػتوكاهَيةكاٌ شياد بلسىَ و ئاضتى ئابووزى بووذاىدىةوة
بةخؤيةوة ببييى وة طسىطى ضاماىى ئاذةلَ هة بةزشكسدىةوةى ئاضتى داٍاتى ىةتةوة .

 .16نْطتی ضورچاًە
 -1عهِ احًذ ىارًٌ  ،جغرافْة انسراعة .
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 -2باش فاضم انطعذُ ،دراضة فِ جغرافْة انسراعْة .
 -3يحًذ خًْص انسًكو  ،انجغرافْا انسراعْة .
 -4جاضى يحًذ خهف  ،جغرافْة انعراق انطبْعْة ًاالقتصادّة ًانبػرّة .
 -5يارٌٌّ كهٌضٌٌ ًآخرًٌ ،اإليكانْة انسراعْة فِ انػرق األًضط .
 -6يخهف غالل يرعِ ًابراىْى يحًذ حطٌٌ ،جغرافْة انسراعة .
 -7عبذهللا غهع  ,جغرافْة انتربة .
 -8عهَ يحًذ انًْاح  ,انجغرافْة انسراعْة .
 -9عبذ انحًْذ احًذ انٌْنص ً ،فقِ غاكر انػًاع  ،يحاصْم حبٌب ًبقٌل .
 .11قصَ عبذانًجْذ انطايرائِ ً عبذ انًخًٌر نجى انرّحانِ  ،جغرافْة االراضِ انجافة .
 -11غاكر خصباك  ،انعراق انػًانِ .
 -12خطاب انعانِ  ,جغرافْة انعراق انسراعْة .
ٌّ -13ضف تٌنِ  ,يعجى انًصطهحات انجغرافْة .
 -14احًذ طو غياب انجبٌرُ ،تغْر انًناخ ًاثره عهَ إنتاجْة بعض انًحاصْم انسراعْة فِ انعراق

 .17بابوتوکاٌ
هەفتە
هەفتەی
1

هەفتەی
2

بابەت

کاژێر

وانە

جوطسافياي
كػتوكالَ

یەکەم

تةةةةةةةوةزى يةكةةةةةةةةو  :چههههههًمكّ جُگرافیهههههههاِ كشهههههههتُكاڵ َ
سًرًٌڵداوّ واَيودي كشتُكاڵیًسًريتاكان
 -1چًمكّ جُگرافیاِ كشتُكاڵ

دووەم

 -2ثيَياضةكاىى جوطسافياى كػتوكال
 -3هيَلؤهَييةوةكاىى جوطسافياى كػتوكاأل

یەکەم

تةوةزى دووةو  :زيَباش(ميتؤدى) هيَلؤهَييةوة هة جوطسافياى
كػتوكالَ
-1زيَباشى ٍةزيَنى .

دووەم

 -2زيَباشى بةزوبومى .
 -3زيَباشى بيةزةتى .
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هەفتەی
3

هەفتەی
4

هەفتەی
5

هەفتەی
6

هەفتەی
7

هەفتەی
8

هەفتەی
9

یەکەم

تةوةزى ضيَيةو:طسىطى كػتوكالَ و طسىطرتيً ئةو فاكتةزة
كازيطةزةكاىى ضةز بةزوبومة كػتوكاهَيةكاٌ

دووەم

أ -طسىطى كػتوكا َل
ب -طسىطرتيً ئةو فاكتةزة كازيطةزاىةى كةكازدةكةىة ضةز
بةزوبومة كػتوكاهَيةكاٌ

یەکەم

 -2فاكتةزى مسؤيي

دووه م

 -3فاكتةزى ئاييى
 -4فاكتًري ئابُريًكان بريتيه لً:
أٌ -يسِ كار

یەکەم

ب -ضاماٌ

دووەم

د -باشاز
د -زِيَطا و باٌ

یەکەم
 -5فاكتةزة زِاميازيةكاٌ
دووەم

 -6فاكتًري زيىديگيًكان (بايلۆجيًكان)

یەکەم

تةوةزى ضوازةو  :تايبًتمًوديًكاوّ بًرًٌمّ كشتُكاڵّ
 -1پابًود بَُوّ بًرًٌمّ كشتُكاڵّ بً كاتًَي
 -2جياَازِ وێُان ًٌمان بًرًٌمّ كشتُكاڵّ

دووەم

 -3بًرًٌمّ كشتُكاڵّ سىُرداري بً بارََدۆخّ ژيىگً.

یەکەم

 -4بًرًٌمٍێىّ كشتُكاڵّ مًزودي واكرێت.

دووەم

تةوةزى ثيَيحةو  :طسىطرتيً غيَواشةكاىى كػتوكالَ
-1غيَواشى كػتوكاهَى طواضرتاوةكاٌ (جيَطؤزكيَ)

یەکەم

-2غيَواشى كػتوكاهَى ضسِ

دووەم

-3غيَواشى كػتوكاهَى تيَلةالَو

9
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یەکەم

تةوةزى غةغةو :بةزوبوومةكاىى كػتوكالَ

دووەم

 -1بةزووبومة داىةويَوَةكاٌ
طةمن

یەکەم

ضودةكاىى طةمن

دووەم

ميَرووى ضاىدىى طةمنمةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى طةمن

یەکەم

جؤزةكاىى طةمن

دووەم

دابةغبووىى جوطسافياى طةمن هةجيَاٌدابةغبووىى جوطسافياى طةمن هةعيَساق (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ)

یەکەم

ب -جؤ

دووەم

ضودةكاىى جؤميَرووى ضاىدىى جؤ

یەکەم

-مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى جؤ

دووەم

جؤزةكاىى جؤدابةغبووىى جوطسافياى جؤ هةعيَساق (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ)

یەکەم

د-بسىخ

دووەم

ضودةكاىى بسىخميَرووى ضاىدىى بسىخ

یەکەم

-مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى بسىخ

دووەم

-جؤزةكاىى دابةغبووىى جوطسافياى بسىخ هةجيَاٌ بسىخ

هەفتەی
17

یەکەم

 -دابةغبووىى جوطسافياى بسىخ هةعيَساق (ٍةزيَنى كوزدضتاٌ)

دووەم

د-طةمنةغامى
ضودةكاىى طةمنةغامى

هەفتەی

یەکەم

-ميَرووى ضاىدىى طةمنةغامى

هەفتەی
11

هەفتەی
11

هەفتەی
12

هەفتەی
13

هەفتەی
14

هەفتەی
15

هەفتەی
16
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18

دووەم

مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى طةمنةغامىجؤزةكاىى طةمنةغامى

هەفتەی
19

یەکەم

-دابةغبووىى جوطسافياى طةمنةغامى هةجيَاٌ

دووەم

 دابةغبووىى جوطسافياى طةمنةغامى هةعيَساق (ٍةزيَنىكوزدضتاٌ)
 -2بةزووبومة ثاقوةمةىيةكاٌ

هەفتەی
21

هەفتەی
21

هەفتەی
22
هەفتەی
23

هەفتەی
24

ت -بةزووبومة ثاقوةمةىية شضتاىيةكاٌ

یەکەم

-

ىيطم

-

بةزووبومة ثاقوةمةىية ٍاوىيةكاٌ

یەکەم

-

ماش

دووەم

-

هؤبية
 -3بةزووبومة زِووةكة زِؤىدازةكاٌ

یەکەم

-

طوهةبةزؤذة

دووەم

دووەم

 -4بةزووبومة زوةكة ووزياكةزةوةكاٌ

یەکەم

-

ضا

دووەم

-

قاوة
 -5بةزووبومة ضةهلدازةكاٌ

یەکەم

-

ثةموو

دووەم

 -7بةزووبومة غةكسمةىيةكاٌ
قاميػى غةكس

هەفتەی
25

هەفتەی
26

یەکەم

 -8ضةوشة وميوة

دووەم

 مصزةمةىىثستةقال

یەکەم

هينؤ

دووەم

تةوةزى ذةوتةو :دازضتاٌ
11
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أ-داز
هەفتەی
27

هەفتەی
28

هەفتەی
29

یەکەم

ب -دةوةٌ

دووەم

 جؤزةكاىى دازضتاٌضودةكاىى دازة ضسوغتيةكاٌ

یەکەم

 -وةبةزٍيَياىى دازضتاٌ

دووەم

(بةزٍةمَيَياىى تةختة)
باشزطاىى جيَاىى تةختة

یەکەم

 دازضتاىى خؤزضم هةٍةزيَنى كوزدضتاٌجؤزةكاىى دازضتاىى خؤزضم هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ
ٍةىديَم خةضوَةتى دازو دةوةىة ضسوغتيةكاٌ هةٍةزيَنى
كوزدضتاٌ
 -1بةزوو
 -2داز بةٌ
 -3طويَرة
ٍ -4ةزيَنى كيَويوة

هەفتەی
31

دووەم

 ب-زووةكة ضسوغتية دةوةىيةكاىى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ -1ذاهَة
 -2غيالٌ
 -3بةالهون
 -4قةزةقاد

یەکەم

تةوةزى ٍةغتةو:كيَػةكاىى شةوى شاز هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ

دووەم

تةوةزى ىؤيةو :ضاماىى ئاذةل
أ -ماىطا
 دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى ماىطا دابةغبووىى ماىطا بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف ماىطا هةجيَاٌب -مةز
 دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى مةز12
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 دابةغبووىى مةز بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف مةز هةجيَاٌد -بصٌ
 دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى بصٌ دابةغبووىى ماىطا بةثيَى جؤزى بةزٍةو دابةغبووىى جوطسايف بصٌ هةجيَاٌد -ثةهةوةز
 دابةغبووىى جوطسايف ضاماىى ثةهةوةز دابةغبووىى ثةهةوةز بةثيَى جؤزى بةزٍةو -دابةغبووىى جوطسايف ثةهةوةز هةجيَاٌ

ىية

 .18بابوتی پراکتیک (ئوگور ىوبێت)

 .19.تاقْکردنوًەکاٌ
ثسضيازةكاٌ :
 -1مةبةضت هةضةملى كػتوكاهَى ضية ؟ زِِِووىى بلةزةوة ؟
-2ميتؤدةكاىى زِيَباشى جوطسافياى كػتوكاهَى بيووضة ؟
-3طسىطرتيً ئةو فاكتةزاىة بيووضة كاز دةكةىة ضةز بةزووبومى كػتوكاهَيةكاٌ ؟
-4تايبةمتةىديةكاىى بةزٍةمى كػتوكاهَى بيووضة؟
 -5غيَواشةكاىى كػتوكاهَي خبة زِوو ؟
-6دابةش بووىى جوطسافى طةمن هة ٍةزيَنى كوزدضتاٌ بيووضة؟
-7ضوودةكاىى ٍةزيةن هة جؤ و بسىخ بيووضة؟
-8جؤزةكاىى دازضتاٌ برميَسة ؟ باضي يةكيَلياٌ بلة؟
-9ضوودى دازضتاىة ضسوغتيةكاٌ بيووضة؟
-10طسىطى ضاماىى ئاذةل وكازيطةزى هةضةز ئاابووزى خبة زِوو ؟
 -11ثيَياضةكاىى جوطسافياى كػتوكال بلة؟
 -12خةضوَةتى دازو دةوةىة ضسوغتيةكاٌ هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ برميَسة؟
 -13هيَلؤهَييةوةكاىى جوطسافياى كػتوكاأل بيووضة؟
 -14مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى بسىخ بيووضة ؟
13
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 -15مةزجة جوطسافيةكاىى ضاىدىى طةمنةغامى بيووضة؟
 -16زووةكة ضسوغتية دةوةىيةكاىى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ بيووضة؟
 -17بًرًٌمّ كشتُكاڵّ سىُرداري بً بارََدۆخّ ژيىگً ؟ زِووٌ بلةزةوة ؟
-11بةكوزتى باع هة زيَباشى ٍةزيَنى هةهيَلؤهييةوةى جوطسافياى كػتوكاىل بلة؟
 -19كيَػةكاىى شةوى شاز هةٍةزيَنى كوزدضتاٌ خبةزِوو؟
 -22ئاماذة بة دازضتاىى خؤزضم هةٍةزيَنى كوزدضتاىدا بلة؟
 .تێبْنی تر
ىية

 .21پێذاچًٌنوًهی ىاًهڵ
ئوم کۆرسبووکو دهبێت لوالیون ىاوهڵێکی ئوکادیمیووه سویر بکرێت و ناوهڕۆکی بابوتوکانی کۆرسوکو پوسوند بکات و جوند ووشویوک
بنووسێت لوسور شیاوی ناوهڕۆکی کۆرسوکو و واژووی لوسور بکات.
ىاوهڵ ئوو کوسویو کو زانیاری ىوبێت لوسور کۆرسوکو و دهبیت پلوی زانستی لو مامۆستا کومتر نوبێت.
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