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پێشەکی

یەمێل ىە پێىەرە هەرە ضەرەمیەماّی هەڵطەّگاّذُ و پيەبەّذی بۆ ئاضتی زاّطتیی هەر
زاّنۆیەك ىە ضەرتاضەری جیهاّذا ،بریتییە ىە تىێژیْەوەی ٍاٍۆضتایاُ و خىێْذکاراُ و ضتافی
ئەکادیَیی زاّنۆ ،بەاڵً چ جۆرە تىێژیْەوەیەك؟ بێگىٍاُ ئەو تىێژیْەواّەی ّاوەرۆک و
ماریگەریی راضتەقیْەیاُ هەیە و ڕێڕەوە ضیاضی و مۆٍەاڵیەتی و ئابىوریی و فەرهەّگییەماُ
و الیەّەماّی تری ژیاُ دەگۆڕُّ .ەک ئەو تىێژیْەواّەی مە تەّها بۆ بەدەضتهێْاّی َّرە
دەّىضرێِ و ئاٍاّج و پێىەرە ىۆژیکی و ئێتیکی و زاّطتییەکاُ رەچاو ّاکەُ.
ىێرەوە( ،زاّکۆی راپەڕیِ) بە هەضتکردُ بە گرّگیی تىێژیْەوە و بایەخذاُ بەً بابەتە،
کاردەکات تا ئاضتی تىێژیْەوە ىە زاّکۆٍاّذا بەرەوپێع ببات ،هەروەها بە ٍیکاّیسٍێک
رێکیبخات و رێبەرێکی غیاوی بۆ دابْێت ،بۆ ئەٍکارەظ ىیژّەیەک راضپێردرا و ئەً رێبەرەیاُ
ئاٍادەکرد .دواتریع ىە رێگەی ضیَیْارێکەوە ٍاٍۆضتایاّی زاّکۆ گفتىگۆیاُ ىەبارەوە کرد و
رەخْە و تێبیْییەکاّیاُ ىەضەر رێبەرەکە خطتەڕوو ،ئْجا ّێردرا بۆ ضەرۆکایەتیی و ئەّجىٍەّی
زاّکۆ تا پەضەّذ بکرێت.
ئەً رێبەرە ،بە غێىەیەك ئاٍادەکراوە ،یارٍەتی خىێْذکاراّی خىێْذّی بەرایی دەدات ،ىە
پڕۆضەی تەواومردّی پڕۆژەی (تىێژیْەوەی دەرچىوُ)دا ،مە دەرفەتێکە بۆ خىێْذکار تاکى
بتىاّێت تىاّطتی زاّطتیی خۆی پیػاّبذات ىەو بىارەی ئەکادیَییەی مە ئارەزووی تىێژیْەوەی
تێذا دەمات ،بە گىێرەی پطپۆرییەمەی .ىەبەرئەوە ،هەّذێنجار خىێْذکار هەضت بەتەّهایی
دەمات مە پرۆژەکەی بەبێ یارٍەتی ئەّجاٍذەدات ،بەاڵً ئەوە دەضتکەوتێکی گەورەی زاّطتی و
ئەمادیَییە مە بتىاّێت بە دەضتی بهێْێت ىە ٍاوەی خىێْذّذا.
بۆ مارمردُ ىەگەڵ ضەرپەرغت یاُ دەضتەی واّەبێژی ،خىێْذکار دەبێت رەچاوی هەٍىو
ئەو رێطا و رێَْایی و خااڵّە بنات و پێیاّەوە پابەّذ بێت مە زاّکۆ و فاکەڵتی و ضکىڵ و
بەغەکەی و ضەرپەرغتەکەی پێیذەدەُ یاُ بۆی رووّذەمەّەوە ،هەروەها دەبێت ئاگاداری ئەو
ٍاوەیە بێت مە بۆ بە ئەّجاٍگەیاّذّی تىێژیْەوەکەی دیارینراوە .بۆیە ىەً رێبەرەدا ،ضەرەڕای
ّاضاّذُ و ئاٍاّج و ئەّجاٍی تىێژیْەوە ،هەٍىو ئەو رێطا و رێَْایی و خاڵ و الیەُ و
هەّگاواّە ،مە بۆ ّىوضیْی تىێژیْەوە پێىیطتِ ،ىەگەڵ فۆرً و پێىەرەکاّی هەڵطەّگاّذُ و
َّرەداّاُ بە غێىەیەمی بْەڕەتی رووّکراوّەتەوە.
2

پڕۆژەی (تىێژیىەوەی دەرچىون) چییە؟

پڕۆژەی تىێژیْەوەی دەرچىوُ ،تىێژیْەوەیەمە ىە ضەر بابەتێنی دیاریکراو ،مە ٍاف بە
خىێْذکار دەدات بە چاودێریی و هاوماریی ىیژّەی زاّطتیی و ضەرپەرغتەمەی ،پرضیار و
کێػەی تىێژیْەوە و دواتر ّاوّیػاّێل هەڵبژێرێت بە گىێرەی پطپۆریی و ئەو بىارەی تێیذا
دەخىێْێت مە تێیذا خۆی دیسایِ و پالُ و غینردّەوە بنات ىەو بىارەدا و ىە مۆتایػذا
ئەّجاٍەمەی بخاتەڕو.
تىێژیْەوەی دەرچىوُ ،غێىازێکی ّىوضیْی ئەکادیَییە و ىە دواضاڵی بەکاىۆریۆضذا
دەّىوضرێت و ىە کۆتایی ضاڵی خىێْذّەکەدا (ٍاّگی ئایار) پێػکەغی بەظ دەکرێت.
تىێژیْەوەکە تا رادەیەک درێژە و دەروازەیەکی گرّگە تا خىێْذکار ىەضەر کاری تىێژیْەوە و
ّىوضیْی ئەکادیَی رابهێْێت.
پرۆژەی تىێژیْەوە ،دەضتپێکێکی گرّگە بۆ راهێْاّی خىێْذکار ،تاکى ببێتە تىێژەرێکی
ضەرکەوتىو ىە بىارە زاّطتییەکەیذا ،ئەٍەظ بەوە دەبێت کە خىێْذکار بە هاوکاری واّە
پەیىەّذیذارەکاُ و ضەرپەرغتی تىێژیْەوەکەی بە وردی غارەزای ٍیتۆد و بْەٍا و
هەّگاوەکاّی تىێژیْەوە ببێت .بە تایبەت ىە هەّذێ بەغی زاّکۆییذا ،کە خىێْذکار ىە دوای
دەرچىوّی دەبێتە تىێژەر.
ئەو ٍافپێذاّە ىە هەڵبژاردّی بابەتی تىێژیْەوە خاڵێنی بێ هاوتایە بە بەروارد ىەگەڵ
واّەماّی تر مە ٍاٍۆضتا یاُ ضتافی ئەمادیَی بۆی دیارینردوە و ىە ّاو پۆىذا باضیذەمات.
ىەبەرئەوە ،ىە قۆّاغی دەضتپێنذا تا ڕادەیەمی زۆر ڕووّذەبێتەوە مە تا چەّذ خىێْذکار هەوڵی
پێػخطتْی الیەّی زاّطتی خۆی دەدات.
پڕۆژەی تىێژیْەوە ىە داٍەزراوە زاّطتیی و پیػەییەماّذا دەبێتە بْەٍا بۆ پیػە و پطپۆریی
ئاییْذە ،ىەبەرئەوە مارمردُ بە غێىەیەمی زاّطتی ىە پڕۆژەی تىێژیْەوە خاڵێنی گرّگە بۆ
بەدەضتهێْاّی پیػەیەك مە تێیذا ضەرمەوتىو بیت ،ئەٍە جگە ىەوەی دەتىاّیت بەغذارییەمی
مارات هەبێت ىە پێػخطتْی ئەو داً و دەزگایەی ماری تێذادەمەیت ،هەروەها بە غێىەیەمی
گػتیع ىە پێػخطتْی واڵتەمەت ىە رێگەی ئەو دەرەّجاٍاّەی ىە تىێژیْەوەمەتذا پێیذەگەیت.
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ئاماوجەکاوی پرۆژەی (تىێژیىەوەی دەرچىون)

ئاٍاّجی ضەرەمی تىێژیْەوەی دەرچىوُ ئەوەیە مە خىێْذکار بتىاّێت ئەو زاّطت و
زاّیارییەی ىە ٍاوەی خىێْذّەمەیذا فێری بىوە بە غێىەیەمی زاّطتیی ىە پڕۆژەی
تىێژیْەوەمەیذا ڕەّگبذاتەوە ،ىەبەرئەوە ئاٍاّج ىێی بریتییە ىە:
.1

دەرخطتْی تىاّای خىێْذکارە ىە هەڵبژاردّی کێػە (کە جیاوازە ىە گرفت و

ئاضتەّگەکاّی تىێژیْەوە) و پرضیاری تىێژیْەوە و باغتریِ ّاوّیػاُ مە ىەگەڵ تىاّا و
ئارەزوی خۆی و پطپۆڕیی بەغەمەی بگىّجێت.
 .2بەرەوپێػبردّی تىاّای خىێْذکارە بۆ داّاّی ضتراتیجییەمی رێنىپێل و فۆرٍەىەمردّی
پرضیاری تىێژیْەوە و داّاّی گریَاّە و تاقیکردّەوەیاُ ،مە بە وەاڵٍذاّەوە و جێبەجێکردّیاُ
ضىد بە بىارێل ىە بىارەماُ بگەیەّێت و چارەضەری گىّجاوی بۆ بذۆزێتەوە.
 .3فێرمردّی خىێْذکارە بۆ هەڵبژاردّی گىّجاوتریِ ٍیتۆد ىە ّێىاُ ٍیتۆدە زاّطتییە
بەمارهاتىوەماُ بە گىێرەی پطپۆڕیی و بابەتی تىێژیْەوەمە.
 .4بەرەوپێػبردّی تىاّای هەڵبژاردُ و بەدواداچىُ و بەمارهێْاُ و ضىدوەرگرتْە ىە
ضەرچاوە زاّطتییەماُ.
 .5راهێْاُ و فێرکردّی خىێْذکارە تا بتىاّێت کێػە و بابەتەکاُ غرۆڤە بکات ،ئارگیىٍێْت
دروضتبکات و بە غێىازی هسریْی رەخْەیی تىێژیْەوەیاُ ىەبارەوە بکات.
 .6گەغەپێذاّی تىاّای خىێْذکارە بۆ ّىوضیْی هەر تىێژیْەوەیەك بە غێىەیەك مە
یەمبگرێتەوە ىەگەڵ بْەٍا زاّطتی و ئێتینیەماّی ّىوضیِ.
 .7بەمارهێْاّی زاّطتییاّەی زاّیِ و زاّیارییە بەدەضتهاتىوەماُ و پەیىەضتنردّیاّە بە
بازاڕی مار و پیػەوە.
 .8بەمارهێْاّی ئاٍرازی رەوا و گىّجاوە بۆ مۆمردّەوەی زاّیاری.
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دەرەوجامەکاوی فێربىون

 .1زاّیِ و تێگەیػتِ:
بە تەواومردّی واّەماّی ٍیتۆدی تىێژیْەوە و تىێژیْەوەی دەرچىوُ ،دەبێت خىێْذکار
ئاضتی زاّیِ و تێگەیػتْی پیػاّبذات ىە:
•

تێگەیػتِ ىە بْەٍا تیۆرییەماُ بە گىێرەی پطپۆڕییەمەی.

•

هەٍىو ئەو هۆماراّەی ماریگەرییاُ هەیە ىەضەر پڕۆضەی بەرەوپێػبردّی

پطپۆڕییەمەی خۆی.
•

ٍیتۆدەکاُ و ئەو تەمْیناّەی مە ىە تىێژیْەوەدا بەماردەهێْرێِ بۆ غینردّەوە و

دروضتنردّی زاّیاریی ّىێ بە گىێرەی پطپۆڕیی بابەتەمەی.

 .2ىێهاتىوییە هۆغەکییەکاُ:
ئەو خىێْذکارەی کە پڕۆژەی تىێژیْەوەمەی بە گىێرەی یەمێل ىە ٍیتۆدەماّی تىێژیْەوە بە
ضەرمەوتىویی بە ئەّجاٍذەگەیەّێت دەبێت:
•

بتىاّێت بەگىێرەی رەّگذاّەوەی رەخْەگراّە هەٍىو ئەو زاّیارییاّەی مە ىە پێػتردا

هەبىوە بەغێىەیەمی ضیطتَاتینی رێنبخاتەوە و بیاّخاتەڕوو.
•

بەغێىەیەمی رێنخراو و بە ئارگیىٍێْتەوە رەخْەو هەڵطەّگاّذُ بۆ تىێژیْەوە یاُ ئەو

بەڵگاّەی ىەبەر دەضتِ ،بە گىێرەی پطپۆڕییەمەی خۆی ،ئەّجاٍبذات.
•

پیػاّیبذات مە دەتىاّێت خۆی ئاڕاضتە بنات ىە دۆزیْەوەی ضەرچاوەی مێػەماُ و

چارەضەرمردّیاُ ،ىە ڕێگەی تىێژیْەوەمەیەوە.

5

 .3ىێهاتىوییە پیػەیی یاُ پڕامتینییەکاُ:
بە تەواومردّی پڕۆژەی تىێژیْەوە بە ضەرمەوتىویی ،خىێْذکار دەبێت:
•

بتىاّێت پالّی تۆمَە دابْێت بۆ پێػخطتِ و هەڵطەّگاّذّی ئەو پطپۆڕیەی ماری

تێذادەمات.
•

دەبێت بەغذاری مارای هەبێت ىە بەرەوپێػبردّی واڵتذا بەپێی پطپۆڕییەمەی خۆی.

•

تىاّای بەڕێىەبردُ و ضەرمردایەتینردّی خۆی پیػاّبذات ىە بەرەوپێػبردّی ضێنتەرە

گػتی یاُ تایبەتییەماّی واڵتذا.
•

تىاّای پیػەیی و مارمردّی خۆی پیػاّبذات ىەو بىارەی مە خىێْذویەتی و بڕواّاٍەی

تێذا بە دەضتذێْێت.
•

تىاّای غرۆڤە و دۆزیْەوەی چارەضەری گىّجاوی هەبێت بۆ قەیراّە جیاوازەماُ و

ىێیاّەوە بگاتە تێڕواّیِ و دۆزیْەوە و زاّیْی ّىێ.

 .4ىێهاتىوییە گىازراوەکاُ:
خىێْذکار بە تەواومردّی پڕۆژەمەی دەبێت:
•

بتىاّێت غینردّەوەی دروضت بۆ مەضێتی پیػەیی خۆی بنات ،بە ئاٍاّجی پێػخطتْی

تىاّطتە پیػەییەماّی.
•

بەغێىەیەمی ماریگەر پەیىەّذی و داّىضتاُ و دیبەیت بنات ىە رێگەی ّىوضیِ و

گفتىگۆی زارەمی.
•

بە غێىەیەمی ماریگەر بتىاّێت زاّیارییەماُ و هۆمارە تەمْۆىۆجییەماُ بەماربهێْێت.

•

تىاّای رێنخطتْی ماتەماّی خۆی هەبێت بۆ مارمردُ ىە پڕۆژەی تىێژیْەوە و

پڕۆژەماّی تر.
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پرۆسەی تىێژیىەوەی دەرچىون

پڕۆژەی تىێژیْەوە بەغێىەیەمی ضەرەتایی ىە قۆّاغی یەمەٍی خىێْذّەوە دەضت پێذەمات،
بەاڵً خىێْذکار ىەو قۆّاغەدا تەّها ئاٍادە دەمرێت بۆ ئەوەی بتىاّێت ئەو دەرئەّجاٍاّەی مە ىە
پێػىدا باضنراُ بەدەضتی بهێْێت ،ئەویع بە پاڵپػتی چەّذ بابەتێل مە برەو دەدات بەتىاّا
زاّطتی و ئەمادیَیەماّی خىێْذکار وەك :گفتىگۆی زاّطتی ،زٍاّی ئیْگيیسی و زاّطتی
مۆٍپیىتەر ،جگە ىەٍاّەظ بابەتی ٍیتۆدەماّی تىێژیْەوەی زاّطتی مە ىە قۆّاغەماّی داهاتىو
دەخىێْرێت.
ضەرجەٍی ئەو بابەتاّەی مە یارٍەتیذەرُ جگە ىە پطپۆڕییەمەی خۆت بۆ ئەوەی
تىێژیْەوەیەك بە ضەرمەوتىویی ئەّجاً بذەیت ،بریتیِ ىە غەظ بابەت مە ىە بەظ و قۆّاغە
جیاوازەماّی زاّکۆدا دەخىێْذرێِ ئەواّیع[ :گفتىگۆی زاّطتی  4یەمە ،زٍاّی ئیْگيیسی 6
یەمە ،مۆٍپیىتەر  3یەمە ،ئاٍار  3یەمە ،زاّطتی ٍیتۆدەماُ  4یەمەٍ ،یتۆدەکاّی تىێژیْەوەی
زاّطتی  4یەکە ،تىێژیْەوەی دەرچىوُ  2یەمە] .ضەرجەٍی یەمەماُ ( )26یەمەیە بۆ ئەو
بەغاّەی هەٍىو ئەو بابەتاّەی ضەرەوە دەخىێِْ.
ٍیتۆدەماّی تىێژیْەوەی زاّطتی ،بە غێىەیەمی ضەرەمی ،ىە قۆّاغی ضێیەٍذا دەخىێْذرێت،
چىّنە خىێْذکار تا رادەیەمی باظ ىە بىاری پطپۆڕییەمەی خۆی و تىاّا زاّطتیی و
ئەمادیَییەماّی ئاٍادە مراوە بۆ ئەوەی بتىاّێت ئەوەی فێری بىوە بەغێىەیەمی ضەرمەوتىو ىە
پڕۆژەی تىێژیْەوەمەیذا ىە قۆّاغی کۆتایی خىێْذُ جێبەجێی بنات.
کەواتە ،دەغێ بڵێیِ پڕۆژەی تىێژیْەوەی دەرچىوُ ىە قۆّاغی ضێیەٍەوە دەضتپێذەمات
وەک درێژەپێذەری ٍیتۆدەکاّی تىێژیْەوەی زاّطتی ،بەاڵً بە گىێرەی پطپۆڕییەماُ ىە
بەغێنەوە بۆ بەغێنی تر دەگۆڕێت ،بە غێىەیەمی گػتیع ّىوضیِ و بە ئەّجاٍگەیاّذّی
تىێژیْەوەمە ىە قۆّاغی چىارەً (یاُ کۆتایی) دەبێت.
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جۆرەکاوی پرۆژەی تىێژیىەوەی دەرچىون
پڕۆژەی تىێژیْەوەی خىێْذّی بەرایی بە غێىەیەمی گػتی ىە هەردوو الیەّی تیۆریی و
پراکتیکییەوە هاوغێىەی تىێژیْەوەیەمی زاّطتی خىێْذّی بااڵترە ،ىەبەرئەوە هەّذێنجار وا
ضەیردەمرێت مە ئەٍە یەمەً قۆّاغی تىێژیْەوەیەمی گەورەی زاّطتییە .هەروەها گرّگە
خىێْذکار پەیڕەوی ىە ٍیتۆدێکی رووُ و دیاریکراو ،یاُ زیاتر ىە ٍیتۆدێک بکات ىە
تىێژیْەوەکەیذا بە گىێرەی بابەتەکەی.
جۆرەماّی تىێژیْەوە بە گىێرەی پطپۆڕییەماُ دەگۆڕێت ،بەاڵً بۆ تىێژیْەوەی دەرچىوّی
بەکاىۆریۆش ژٍارەیەك جۆری جیاوازی تىێژیْەوە هەُ ،مە بەغێىەیەمی گػتی جۆرە
باوەماّی بۆ پطپۆڕییە جیاوازەماُ و ٍیتۆدە بەکارهاتىوەکاُ ىە بەغە زاّطتییەکاُ و واّەکاّی
پەیىەضت بە تىێژیْەوەی زاّطتی ىە زاّکۆٍاّذا دەخىێْرێِ.
بۆ زیاتر ڕووّنردّەوەو تێگەیػتِ ضەیری ئەو ّەخػەیەی خىارەوە بنە مە جیاوازی
تىێژیْەوەماُ ىەڕووی بڕی تێچىوُ ،کاتی تەواومردٍُ ،ەودا و چىّە قىاڵیی زاّطت و ئازادی
ىەداّاّی گریَاّەماُ ىە تىێژیْەوەمەدا دەخاتەڕوو ،مە خاڵەماُ ىە یەمەوە تا دە (1ـــ )10
دەضت پێذەمات .تا ژٍارەمە زیاتر بێت بڕی تێچىوُ ،کاتی تەواوکردّی تىێژیْەوە ،فراواّی و
چىوّە قىاڵیی و داّاّی گریَاّەماُ ىە تىێژیْەوەکەدا زیاد دەمات.
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هەڵبژاردوی بابەت و واوویشان
خىێْذکار دەبێت بە وردی بیر ىە هەڵبژاردّی بابەت و پرضیار و کێػە و ّاوّیػاّی
تىێژیْەوە بکاتەوە ،ئیْجا پێػکەغی ىیژّەی زاّطتی بکات و پەضەّذ بکرێت و تىێژیْەوەکەی
ئەّجاً بذات .بۆ ئەٍەظ دەبێت ىە ضاڵی پێع کۆتایی بەکاىۆریۆضەکەیەوە ئاٍادەکاری بۆ
بکات ،تا ىە ضاڵی کۆتاییذا هەر ىەضەرەتاوە دەضت بە تىێژیْەوەکەی بکات ،هەروەها خىێْذکار
ٍافی هەڵبژاردّی بابەت و ّاوّیػاّی هەیە .یاُ دەتىاّێت یەکێک ىەو ّاوّیػاّاّە هەڵبژێرێت کە
ىەالیەُ ىیژّەی زاّطتی بەغەکەیەوە پێػْیاز دەکرێِ بۆ تىێژیْەوە .بۆ ئەً کارەظ پێىیطتە
خىێْذکار وەاڵٍی ئەً پرضیاراّە بذاتەوە:














ئایا بابەت و ّاوّیػاّەکە ئەکادیَیِ؟ واتا دەغێت ىەو ّاوّیػاُ و بابەتە تىێژیْەوەیەکی
ئەکادیَی بْىوضیت؟
ئایا فراواّی یاُ بەرتەضکیی بابەتەکە رەچاوکراوە؟ ئایا ىە تىاّادایە بەضەر بابەتەکەدا
زاڵ بیت؟ یاُ دەتىاّیت پەیکەرێک بۆ تىێژیْەوەکە دابْێیت و پالّی بۆ دابڕێژیت؟
ئایا بابەتی تىێژیْەوەکەت دەگىّجێت ىەگەڵ ئەو کاتە دیاریکراوەی کە هەتە بۆ
تەواوکردّی؟
ئایا کەرەضتە و ضەرچاوەی پێىیطت بۆ ئەّجاٍذاّی تىێژیْەوەکەت هەیە؟ ئایا ئەو
کەرەضتە و ضەرچاواّە دەضتی تۆ دەکەوُ؟ یاُ ىە کتێبخاّەی زاّکۆدا هەُ؟ ئایا
ضەرچاوەکاُ زاّطتی و ئەکادیَی و باوەڕپێکراوُ؟
ئایا بابەتەکە پەیىەّذی بەو کۆرضەی کە خىێْذووتە یاُ بەغە ئەکادیَییەکەتەوە هەیە؟
ئایا ىەٍاوەی ضااڵّی خىێْذّت هیچ بیرۆکەیەکی پێػىەختت ضەبارەت بە بابەتەکە ىە ال
درووضتبىوە؟ بۆ َّىوّە ىە قۆّاغی پێع کۆتایی (یاُ ضێیەً) ئاٍادەکاریت کردووە بۆ
تىێژیْەوەکەت؟
ئایا بە گىێرەی پێىیطت زاّیِ و زاّیاریت ىەبارەی بابەتەکەوە هەیە؟ ئایا ضەرداّی
کتێبخاّە و ئیْتەرّێتت کردووە بۆ زیاتر رووّکردّەوەی بابەتەکە؟ ئایا هیچ ىیطتی
ضەرچاوە (بیبيۆگرافی) و تىێژیْەوەی هاوغێىەت خىێْذۆتەوە؟ ىەگەڵ هیچکاً ىە
ٍاٍۆضتاکاّت یاُ کەضێکی پطپۆڕ گفىگۆت ىەبارەیەوە کردووە؟
ئایا بابەتی تىێژیْەوەکەت جێگەی رەزاٍەّذی و ئارەزووی خۆتە؟ دەتىاّیت ىەبارەیەوە
تێڕواّیِ و ئارگیىٍێْتەکاّی خۆت بخەیتەروو یاُ ئەو بۆچىوُ و ئارگیىٍێْتاّەی کە
هەُ بە ٍیتۆدێک کاریاُ ىەضەر بکەیت؟
ئایا تىێژیْەوەکەت دەبێتە جێگەی بایەخ و گرّگی؟ ضىودی تیۆری یاُ پراکتیکی هەیە؟
ئایا پرضیارت ىە خۆت کردووە ىەبارەی ئاٍاّجی تىێژیْەوەکەت؟ یاُ دەتەوێت چی
بْىوضیت و بۆچی ئەو بابەتەت هەڵبژاردووە؟
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وەرگرتىی رەزامەوذی
بەغەکاُ دەبێت خاوەُ داتابەیطی تایبەت بە تىێژیْەوەکاُ بِ ،تا بساِّ ضااڵّە چەّذ
تىێژیْەوە و ىە چ بىارێکذا ئەّجاٍذەدرێِ و رێگە بە کاً تىێژیْەواّە دەدەُ بۆ ئەّجاٍذاّیاُ.
هەروەها هەر خىێْذکارێک پێىیطتە تىێژیْەوەیەک ئەّجاً بذات ،بەاڵً بۆ ئەو بەظ و
بابەتاّەی کە پێىیطتیاُ بە کاری گروپیی هەیە ،یاُ ىە دۆخێکذا کە ژٍارەی خىێْذکاراُ زۆر و
ژٍارەی ضەرپەرغتاُ کەً بىو ،ئەوا بە گىێرەی پالُ و پێىەری زاّطتی ىە ىیژّەی زاّطتی
بەظ و ضکىڵ یاُ فاکەڵتی بڕیاردەدرێ کە تىێژیْەوەیەک ىە الیەُ زیاتر ىە خىێْذکارێکەوە
ئەّجاً بذرێت .ئەٍەظ بە ٍەرجێک بۆ بابەتە ٍرۆڤایەتییەکاُ ىە دوو ( )2خىێْذکار و بۆ بابەتە
زاّطتی و پراکتیکییەکاُ ىە ضێ ( )3خىێْذکار زیاتر ّەبِ.
ىەهەر ضاڵێکی خىێْذّذا ،ىە قۆّاغی پێع کۆتایی بەکاىۆریۆضذا ،ىیژّەی زاّطتیی بەظ
پێىیطتە ىیطتێکی بابەت و ّاوّیػاُ ئاٍادە بکات و بیخاتە بەردەً خىێْذکاراُ ،تاکى ئەگەر
خىێْذکاراُ خۆیاُ ّەیاّتىاّی بابەت و ّاوّیػاُ دیاریبکەُ ئەوا ىەو ىیطتەدا هەڵیبژێرُ.
هەروەها خىێْذکار دەبێت پرضیارەماّی تىێژیْەوە و کىرتەیەک ىەبارەی پڕۆژەی
تىێژیْەوەمەی پێػنەظ بە ىیژّەی زاّطتی بەظ بنات بۆ ئەوەی ڕەزاٍەّذی وەربگرێت و
دواتر دەتىاّێت ىە پرضیاری تىێژیْەوەکەی یاُ ئەو کێػە و بابەتەی دیاریکردووەّ ،اوّیػاّێک
دابڕێژێت.
بە ٍەبەضتی دڵْیابىوُ ىە الیەّی زاّطتی و راضتی و دروضتی ئەو تىێژیْەواّەی الیەّی
پرامتینی و ٍەیذاّی ىەخۆدەگرُ ،هەروەها بۆ ئەوەی دڵْیا بیت مە تىێژیْەوەمەت ىە ڕووی
یاضایی و ئێتیکی زاّطتی و کۆٍەاڵیەتییەوە ّابێتە هۆی ىەمەدارمردّی هیچ مەش و الیەّێل و
ضەرەّجاٍی ّەخىازراو ،دەبێت ضەرەتا رەزاٍەّذی ضەرپەرغتەمەت ىە ضەر پرضیارەماّی
تىێژیْەوەمەت و هەّگاوەکاّی وەربگریت و پاغاُ:
 .1دەبێت بەغذاربىاّی تىێژیْەوەمەت دیاریبنەیت کە مێِ ،بە تایبەت ىە ڕوی تەٍەُ و
تىخَەوە.
 .2چۆُ پەیىەّذی بە بەغذاربىواّی تىێژیْەوەمەتەوە دەمەیت؟
 .3چۆُ ڕەزاٍەّذی ىە بەغذاربىواُ وەردەگریت بۆ تىێژیْەوەمەت؟
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 .4چۆُ پارێسگاری ىە تایبەتَەّذیی بەغذاربىواُ دەمەیت و ّهێْیاُ ّادرمێْی ،بە تایبەت
ىە رووی ّاوّەهێْاّیاّەوە؟
 .5داّاّی پالُ و فۆرٍی پێػىەختی پرضیار و راپرضی بۆ کۆکردّەوە و بەدەضتهێْاّی
زاّیارییە پێىیطتەکاُ.
دوای جێبەجێنردّی هەّگاوەماّی پێػىو ،ىیژّەی زاّطتیی بەظ بە ّىوضراوێل ضەرووی
خۆی ىە ىیطتی تىێژیْەوەماُ ئاگاداردەماتەوە ،بە ٍەبەضتی وەرگرتْی ڕەزاٍەّذی ىە ضەر
دەضتپێنردّی پڕۆژەماُ ،بەاڵً ضنىڵ یاُ فەمەڵتی ٍافی ئەوەی هەیە ضەیری ّاوەڕۆمی
پرضیارەماُ و تەّاّەت کىرتەی پڕۆژەماّیع بنات و تێبیْیەماّی خۆی ئاڕاضتەی ضەرپەرغت
و ىیژّەی زاّطتیی بەظ بنات.
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کارکردن لەگەڵ سەرپەرشتی تىێژیىەوە
چۆّیەتی داّاّی ضەرپەرغت بۆ خىێْذکار:
ىە قۆّاغی ضێیەٍی خىێْذّذا ،خىێْذکار دەبێت پرضیارەماّی تىێژیْەوە و کىرتەیەک
ىەبارەی پڕۆژەی تىێژیْەوەمەی (یەک الپەڕەی  )A4پێػنەغی ىیژّەی زاّطتی بەظ بنات بۆ
ئەوەی هەڵطەّگاّذُ بۆ بابەت و بىار و بایەخ و گرّگییەکەی بکرێت بەگىێرەی پالُ و
ضتراتیژی زاّکۆ و فاکەڵتی و ضکىڵ و بەغەکاُ و ئیْجا پەضەّذ بکرێت ،هاوکات بە گىێرەی
پطپۆڕیەمەی ضەرپەرغتی بۆ دابْرێت .ئەگەر خىێْذکارەکە ّەیتىاّی ئەٍکارە ئەّجاً بذات،
ئەوا پێىیطتە بە ّاچاری یەکێک ىە بابەت و ّاوّیػاّە پێػْیازکراوەکاّی بەغەکەی هەڵبژێرێت
تا تىێژیْەوەی ىەبارەوە بکات و ىیژّەی زاّطتیع بە گىێرەی بابەت و پطپۆریی ضەرپەرغتی
بۆ دیاریذەکات .بەٍجۆرەظ ،خىێْذکارەکە دەرفەتی هەڵبژاردّی ئارەزووٍەّذاّەی بابەت و
ّاوّیػاُ ىەدەضتذەدات و ّاچارە بابەت و ّاوّیػاّێک هەڵبژێرێت کە ئەگەری هەیە ىەگەڵ
تىاّطت و ویطتی خۆی ّەگىّجێت و ئەرکێکی ضەخت بخاتەئەضتۆی خۆی.
پەیىەّذی ىەگەڵ ضەرپەرغت:
پەیىەّذی رێنخراوی ّێىاُ ضەرپەرغت و خىێْذکار دەبێتە هۆی بەدەضتهێْاّی ئەّجاٍێنی
باظ ىە تىێژیْەوەمەدا بەپێی پێىەرە زاّطتییەماُ ،ئەویع بە هەوڵذاُ و رینخطتْی
پەیىەّذییەماُ ىە ّێىاّیاّذا بەداّاّی خػتەیەمی ڕێل و پێل بۆ ٍاوەی تىێژیْەوەمە و
چاوپێنەوتِ ىەگەڵ ضەرپەرغت ،بە ٍەبەضتی رێْىیْی پێىیطت و ئەّجاٍذاّی هەّگاوەکاّی
پرۆژەکە بە غێىازی زاّطتییاّە.
مار و ڕۆڵی ضەرپەرغت ىەٍاوەی تىێژیْەوەدا:
 .1گىێگرتْە ىە بیروبۆچىّەماّی خىێْذکار بۆ ئەوەی ئاٍۆژگاری تەواوی بنات ىەڕووی
تەکْیکی و زاّطتییەوە بۆ ضەرمەوتْی پڕۆژەی تىێژیْەوەمە.
 .2پێذاّی فیذبامە ىەضەر مارەماّی تىێژیْەوەمە ىەٍاوەی مارمردّذا ،ئەٍەظ بە فۆرٍێل
رێنذەخرێت ىە ّێىاُ ضەرپەرغت و خىێْذکاردا (بڕواّە :خػتەی دیذاری ّێىاُ ضەرپەرغت و
خىێْذکار _ ه .)14دوای تەواومردّی ماتی دیذار ئەً فۆرٍە پڕ دەمرێتەوە و خاڵەماّی
بەرەوپێػچىوّی تىێژیْەوەمە ىە راضپاردە و رێَْایی و هەروەها بەروار و ماتی دیذار
دەّىضرێت ،ىە مۆتایػذا هەردووال واژۆ ىەضەر فۆڕٍەمە دەمەُ .مۆپیەك ىە فۆرٍەمە
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دەدرێتەوە بە خىێْذکار ،چىّنە دەبێت ىە مۆتاییذا ىەگەڵ ڕادەضتنردّی تىێژیْەوەمەیذا
فۆڕٍەکە هاوپێچ بنات.
 .3یارٍەتیذاّی خىێْذکارە بۆ رێَْایینردّی ىە دۆزیْەوەی ضەرچاوە و راضتنردّەوەی
هەڵە زاّطتیەماُ ىەڕووی پطپۆڕی و ٍیتۆدی تىێژیْەوە و راضتنردّەوەی زٍاّەواّیّ ،ەك
یارٍەتیذاُ بۆ ّىوضیْی تىێژیْەوەمە .ئەگەر ضەرپەرغت بە پێىیطتی زاّی ،ئەوا دەتىاّێت
خىێْذکارەکە رێَْایی بکات تا ىە یەکێک ىە یەکە و بەغە زاّطتییەکاُ یاُ ضەّتەری پەرەپێذاُ
و زٍاُ ىە زاّکۆ ،رێَْایی و هاوکاریی زٍاّەواّیی و تەکْیکی وەربگرێت.
چۆّیەتی دیذار و پەیىەّذینردُ ىەگەڵ ضەرپەرغت:
دوای ئەوەی ىیژّەی زاّطتی ضەرپەرغت دەضتْیػاُ دەمات ،خىێْذکار دەتىاّێت
راضتەوخۆ پەیىەّذی پێىە بنات و یەمەً داّیػتِ ئەّجاً بذەُ بۆ ئەوەی ىە ضەر چۆّیەتی
رێنخطتْی مارە زاّطتیەماُ و چۆّیەتی پەیىەّذینردُ و ئەجێْذای مارمردُ رێنبنەوُ.
پێىیطتە هەردوو ال پالّێنی تۆمَە دابڕێژُ بۆ ئەوەی ماتی تەواویاُ ىەبەردەضتذا بێت و
ىەٍاوەی دیارینراودا تىێژیْەوەمە تەواو بێت  .بۆ ئەٍەظ دەبێت هەردووال پەیىەضت بِ بە
کاتی دیاریکراوی دیذار ،هەروەها ٍاٍۆضتا پەیىەضت بێت بە کاتی دیاریکراو ىە خػتەی
واّەکاّی هەفتە کە بۆ تىێژیْەوە تەرخاّکراوە ،ئاٍادە ّەبىوّی بێ پاضاوی ٍاٍۆضتا یاُ
خىێْذکار ىە کاتی دیاریکراودا بە (ّەهاتىو/غائب) ىەو واّەیە هەژٍار دەکرێت ،بە تایبەت ئەگەر
پێػىەخت کاتی دیذار (ٍىعذ) رێکخرابێت.
دیذاری ّێىاُ خىێْذکار و ضەرپەرغت بە پێی پێىیطتی دەبێت ،بەاڵً خىێْذکار ٍافی ئەوەی
هەیە الّینەً هەفتەی جارێل ضەرپەرغتەمەی ببیْێت .بۆ هەر دیذارێک پێىیطتە پێػىەخت
کاتی دیذارەکە دیاریبکرێت بابەت و کێػە و رەغْىوضی تىێژیْەوەکە ىە رێگەی ئیَەیيەوە
بْێردرێت بۆ ضەرپەرغت و ئەویع بیخىێْێتەوە و ضەرّج و تێبیْییەکاّی ئاٍادە بکات تا ىە
کاتی دیذارەکە بیذاتە خىێْذکارەکە .بۆ ئەً ٍەبەضتەظ باغتر وایە کاتی دیذارەکە وەک کاتی
واّەیەک بێت ىە هەفتەیەکذا ،واتا تا ( )50پەّجا خىىەک بخایەّێت ،ئەٍەظ بە گىێرەی پێىیطت.
خىێْذکار پێىیطتە هەّگاو بە هەّگاو رەغْىوضی تىێژیْەوەکەی پیػاّی ضەرپەرغتەکەی
بذات تا تێبیْی و رێَْایی و راضپاردەی ىێىەرگرێت و ئاراضتەی دروضتی پیػاّبذات .ئەٍە
هاوکار دەبێت ىە ّىوضیْی تىێژیْەوەیەکی دروضت و دابەغکردّی کات بەضەر بەغەکاّی
تىێژیْەوەکەدا بە گىێرەی پالُ و بەغێىەیەکی زاّطتیی.
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رۆژ ) ( :غەٍَە
رێکەوت/ :
201 /
کات:

رۆژ ) ( :غەٍَە
رێکەوت/ :
201 /
کات:

رۆژ ) ( :غەٍَە
رێکەوت/ :
201 /
کات:

رۆژ ) ( :غەٍَە
رێکەوت/ :
201 /
کات:

کاتی دیذار

واوویشاوی تىێژیىەوە

واوی سیاویی سەرپەرشت

تێبیىی و رێىمایی و راسپاردە

واوی سیاویی خىێىذکار

ئیمسای سەرپەرشت

خشتەی دیذاری وێىان سەرپەرشت و خىێىذکار

زاوکۆی راپەڕیه – فاکەڵتی /سکىڵی (

)  -بەشی (

ئیمسای خىێىذکار

)
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شێىاز و فۆرماتی وىوسیىی تىێژیىەوەی دەرچىون

الیەّی تەکْیکی پڕۆژەی تىێژیْەوە پێىیطتە:
 .1خىێْذکار دەبێت بەزٍاّی پطپۆڕی خىێْذّی بابەتەکە تىێژیْەوەکەی بْىوضێت ىە
(مىردی ،ئیْگيیسی ،عەرەبی).
.2

پەڕی ضپی جۆری ) (A4بەماردەهێْرێت و ىە یەک رووی الپەڕەکە دەّىوضرێت.

 .3تێنطت بەفۆّتی ( )14و ّاوّیػاّەماُ بە فۆّتی ( )16دەّىوضرێِ و تەّها
ّاوّیػاّەماُ بۆڵذ (تۆخ) دەمرێِ.
 .4فۆّتی ) (Times New Romanبۆ زٍاّی ئیْگيیسی ،فۆّتی ( Unikurd Goranیاُ
 )Unikurd Webیاُ ( )Ali-K-Alwandبۆ مىردی ،هەروەها ) (Ali-A-Alwandبۆ زٍاّی
عەرەبی بەماردەهێْذرێِ.
 .5جگە ىە بەرگ و وێْە و گراف ،هەٍىو ّىوضیْەماُ تەّها بە رەّگی رەظ دەّىوضرێِ.
 .6ىە یەمەً دێڕی هەر پەڕەگرافێل دەبێت ( )0.5ضٌ بۆغایی بەجێبهێڵذرێت ىە فۆرٍاتی
.Paragraph
 .7هەٍىو الیەماّی پەڕەمە دەبێت ( )2.50ضٌ بێت ،جگە ىە ىەو الیەی مە دەچەضپێت یاُ
ضپایرۆڵ دەکرێت دەبێت ( )3ضٌ بێت.
 .8بۆغایی ّێىاُ دێڕەماُ ( )Line Spacesدەبێت ( )1.5بێت ىە فۆرٍاتی .Paragraph
 .9جگە ىە ضەرچاوەماُ و پاغنۆماّی تىێژیْەوەمە ،ژٍارەی الپەڕەکاُ دەبێت بە گىێرەی
بابەت و تىێژیْەوە زاّطتییەکاُ بێت ،بەٍػێىەیە:
_ تىێژیْەوەی بابەتە پراکتیکی و زاّطتییەکاُ

 35 _ 20الپەڕە

_ تىێژیْەوەی بابەتە ٍرۆڤایەتییەکاُ

 35 _ 20الپەڕە

_ تىێژیْەوەی بابەتە وێژەییەکاُ

 45 _ 30الپەڕە
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 .10پەراوێس بە غێىازی ئۆتۆٍاتی (فىت ّۆوت) دەبێت مە ىە (ۆرد)دا هەیە ،بە فۆّتی ()12
دەبێت ،ئەویع بۆ رووّکردّەوە و پێْاضە و زاّیارییەک دەبێت کە پێىیطت ّاکات ىە ّاوەرۆکذا
بْىوضرێت.
 .11چۆّێتی ٍاٍەڵەکردُ و بەکارهێْاّی بەڵگە و خػتە و هێڵکاری ،داتا و ئارگیىٍێْت و
دەق ،بەکارهێْاّی ضەرچاوەماُ و ریسکردّی ضەرچاوە و خاڵبەّذییەکاُ بە غێىازی ئەکادیَی
 Harvard Style of Referencingدەبێت .کە پێىیطتە ىە بابەتی (ٍیتۆدەکاّی تىێژیْەوەی
زاّطتی) ئاٍاژەی بۆ کرابێت.
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غێىەو بەغەماّی تىێژیْەوە:
یەکەً :غێىەو بەغەماّی بەرگی یەمەٍی تىێژیْەوە بەو غێىەیەی خىارەوە رێل دەخرێت:
ىۆگۆی زاّکۆ (دەمەوێتە بەغی ضەرەوەی الی چەپی بەرگەکە) و ّىوضیْی بەغی

•

ڕاضتی الی ضەرەوەی بەرگەکە (بۆ زٍاّی ئیْگيیسی بە پێچەواّەوە دەبێت) بۆ زٍاّەکاّی
کىردی و عەرەبی بەٍػێىەیەی خىارەوە دەبێت:
حنىٍەتی هەرێَی مىردضتاُ
وەزارەتی خىێْذّی بااڵو تىێژیْەوەی زاّطتی

زاّنۆی ڕاپەڕیِ
فامەڵتی /ضنىڵی ...
بەغی ...

•

ئیْجا ّاوّیػاّی تىێژیْەوە دەّىوضرێت بە فۆّتێکی قەبارە گەورە.

• ىەژێر ّاوّیػاُ ئەٍە دەّىوضرێت:
ئەً تىێژیْەوەیە وەك بەغێل ىە پێذاویطتییەکاّی بەدەضتهێْاّی بڕواّاٍەی بەماىۆریۆش ىە
بىاری ()..........دا پێػنەغی بەغی ( )............ىە ضنىڵی یاُ فامەڵتی ()............ی زاّنۆی ڕاپەڕیِ
مراوە.
• ّاوی ضیاّی خىێْذکار
• پيەی زاّطتی و ّاوی ضەرپەرغت
•

بەرواری رادەضتکردّی تىێژیْەوەکە :رۆژٍ/اّگ/ضاڵ

• بەرگ هیچ ژٍارەیەک وەرّاگرێت
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دووەً :الپەڕەکاّی تىێژیْەوەکە بەً غێىەیەی خىارەوە رێنذەخرێِ:
* پێػکەظ (ئارەزووٍەّذاّەیە)
* ضىپاش و پێساّیِ (ئارەزووٍەّذاّەیە)
* ىیطتی ّاوەڕۆك و ژٍارەی الپەڕە
* پىختەیەك ىە (یەک  )A4زیاتر ّەبێت
* ىیطتی هێَا و مىرتنراوەماُ (ئەگەر هەبىو)
* پەڕەیەمی ضپی
* ئەً الپەڕاّە ژٍارە وەردەگرُ بە غێىەی ژٍارەکردّی ضیطتەٍی رۆٍاّی ()... III، II،I
* پێػەکی :داڕغتِ و دەربڕیْێکی کىرتی یەک تا دوو ( )2_1الپەڕە دەبێت .بە کىرتی
ىەبارەی ّاوەرۆک و بەغەکاُ ،هێڵ و ئارگیىٍێْتە ضەرەکییەکاُ ،پالُ و ٍیتۆدی بەکارهێْراو،
کێػە و پرضیاری تىێژیْەوەکە ،بایەخ و ئاٍاّجی تىێژیْەوەکە دەّىوضرێت .ئەوە
رووّذەکرێتەوە کە دەتەوێ ىەبارەی چییەوە بْىوضیت؟ بەکىرتی دەتەوێ چ راضتییەک
دەرخەیت؟ دەبێ رەچاوی خىێْەرەکەت بکەیت تا تىێژیْەوەکەت بە ضەرّجەوە بخىێْێتەوە.
* بەظ و باش و تەوەرەکاُ :باغتروایە تىێژیْەوە ىە ّێىاُ دوو بۆ ضێ ( )3_2بەغذا بێت،
کە تیایاّذا بەغێىەیەکی هاوضەّگ ٍیتۆدۆىۆژی تىێژیْەوەکە و زاّیاریی و ئارگیىٍێْتەکاُ و
ئەّجاً و گفتىگۆوپێػْیاز و راضپاردەکاُ و دەرەّجاً و رەّگذاّەوەی فێربىوُ هەبێت ،بە
گىێرەی بەظ و بابەتە جیاوازەکاُ ،بە تایبەت ىە پەیڕەوکردّی غێىاز و ٍیتۆدی تىێژیْەوەکە
پێىیطتە رەچاوی ضتراتیژ و پالّی ئەکادیَی بەغە زاّطتییەکە و بابەت و پطپۆڕییەکە بکرێت،
بە تایبەت ىە الیەّەکاّی :تیۆری و پراکتیکی ،کاری ٍەیذاّی یاُ تاقیگەیی ،رووپێىی و
َّىوّەکاری ،ریسبەّذی ىۆژیکی ،غێىازەکاّی غرۆڤەیی و راڤەیی و رەخْەیی و بەراوردکاریی
یاُ جۆری ئارگیىٍێْتهێْاّەوە و ...هتذ.
ئەٍەظ بە دوو غێىە رێکذەخرێت :پالّی وتاریی ' 'Essayکە ریسبەّذی ژٍارەیی
(دیجیتاڵی) ىەجیاتی بەظ و باش و تەوەرەکاُ دادەّرێت ،یاُ بەغێىازی دابەغکاریی بەظ و
باش و تەوەرە بێ ژٍارە ،وەک:
بەغی یەمەً :وەک دەروازەیەکی تیۆریی بۆ تىێژیْەوەکە دادەّرێت ،پێکذێت ىە (الیەّیکەً)
دوو باش ،دەغێت باضەکاّیع دابەغبکرێِ بۆ تەوەرە .کە.
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بەغی دووەً :ىەً بەغەوە دەضت بە هێڵە ضەرەکییەکاّی تىێژیْەوە و رووّکردّەوە و
بەڵگە و ىێک غیتەڵکردّی داتاکاُ و ئارگیىٍێْتەکاُ دەکرێت ،کە پێکذێت ىە (الیەّیکەً) دوو
باش ،دەغێت باضەکاّیع دابەغبکرێِ بۆ تەوەرە.
بەغی ضێیەً :وەک درێژەپێذەری بەغی دووەً دادەّرێت ،بۆ خطتْەضەری بەڵگە و
جەختکردّەوە ،ئارگیىٍێْت و بۆچىوّی تازە و جیاواز ،کە پێکذێت ىە (الیەّیکەً) دوو باش،
دەغێت باضەکاّیع دابەغبکرێِ بۆ تەوەرە.
دەرەّجاً و راضپاردەکاُ ،کە هەڵطەّگاّذّێکی پىختی ئارگیىٍێْت و بۆچىوّەکاّە تا
ىێیاّەوە بگەیتە دەرەّجاٍی دروضت و راضپاردە و پێػْیاز ،هەروەها خاڵی بەهێس و الوازی
تیۆر و ئارگیىٍێْت و تاقیکردّەوەکاُ دەضتْیػاُ دەکرێِ و تێیذا دەگەیِ بە زاّیِ و
حەقیقەتی تازەی زاّطتی.
* ىیطتی ضەرچاوەکاُ :باغتروایە ژٍارەی ضەرچاوە بەکارهاتىوەکاُ ىە دە ()10
ضەرچاوە کەٍتر ّەبێت و رێژەکەظ بە گىێرەی بابەت و زاّطتەکە و زۆری و کەٍی ضەرچاوە
دەگۆڕێت .ریسکردّیػیاُ ىە کۆتایی ّاوەرۆکی تىێژیْەوەکە بە گىێرەی ریسبەّذی ئەىفابێتیک
دەبێت( ،کە ىە دوای تێکطتە پیرۆزەکاُ ،دەضتىور و دەقە یاضاییەکاُ) بە گىێرەی ضەرچاوەی
یەکەٍی و دووەٍییەکاُ ریسدەکرێِ .دەغێت ىە کۆتایی ضەرچاوە بەکارهاتىوەکاّذا ئاٍاژە بۆ
'ضەرچاوەی پەیىەّذیذار' بکرێت بۆ خىێْذّەوە و زاّیاری زیاتر.
* ىە ّىوضیْی ضەرچاوە پێىیطتە پەیڕەوی غێىازی هارڤارد بکرێت بۆ ضەرچاوە
جیاوازەکاُ ىە کتێب و جۆرّاه و ٍیذیا (گۆڤار و رۆژّاٍە و تەىەفسیۆُ و رادیۆ و ڤیذیۆ و
ئیْتەرّێت ...هتذ) و ّاٍە و دەضتْىوش و تێس و وێْە و خػتە و دیذار و هتذ ...یاُ ىە ّىوضەر
و زیاتر ىە ّىوضەرێکی هەٍاُ ضەرچاوە ،زیاد ىە ضەرچاوەیەکی هەٍاُ ّىوضەر ،غىێِ و
ضاڵی چاپ یاُ بێ غىێِ و ضاڵی چاپ ،دەزگای باڵوکەرەوە و چاپکار ،ژٍارەی الپەڕە،
باڵوّەکراوە ،راپۆرت و کۆّفراّص و راضپاردە و یاضاکاُ ،فەرهەّگ و ئیْطایکيۆپیذیا،
ضتاّذاردەکاُ ...هتذ.
* ىە پێػەکییەوە تا کۆتایی ىیطتی ضەرچاوەکاُ ،الپەڕەکاُ ژٍارە وەردەگرُ ،کە ىە
خىارەوەی الپەڕەکە ىە ّاوەڕاضتەوە دەّىوضرێِ.
* پاغکۆکاُ
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رادەستکردوی تىێژیىەوەی دەرچىون

بەرواری مۆتایی بۆ ڕادەضتنردّی تىێژیْەوە بەرواری (2ی ئایار) هەٍىو ضاڵێنە ،بەاڵً
ئەگەر ئەو بەروارە مەوتە ڕۆژاّی پػىو ،تىێژیْەوەمە ڕۆژی دواتر ڕادەضت دەمرێت( ،واتا
یەکەً رۆژی دەواً ىە ٍاّگی ئایاردا) .کە دەبێت ىەضەر بەرگی تىێژیْەوەکە ئەو بەروارە
بْىوضرێت.
خىێْذکار دەتىاّێت تىێژیْەوەکە وەک هەر یەکێکی دیکە ىە واّەکاُ ،بەهەر هۆکارێک بێت
بخاتە خىىی دووەً یاُ ىە کاتی دەرّەچىوّیذا ىە خىىی دووەً پێػکەغی بکاتەوە ،بەاڵً ىەو
دۆخەدا بە گىێرەی رێطاکاّی َّرە داّاّی خىىی دووەً ٍاٍەڵەی ىەگەڵذا دەکرێت و َّرەی
غایطتەی بۆ دادەّرێت.
تىێژیْەوە ىە دوای وادەی دیارینراو َّرەی ىێذەغنێْذرێت ،ئەوەظ بە ٍەرجێل ىە
هەفتەیەمی دەواً زیاتر ّەبێت( ،بەروارەکە ىەضەر بەرگەی تىێژیْەوەکە دەّىوضرێت)
تىێژیْەوە ىەو ٍاوەیە زیاتر دوا بنەوێت خىێْذکار بە مەوتىو دادەّذرێت ىە خىىی یەکەً.
َّرە غناّذُ بۆ ٍاوەی هەفتەیەکی دەواً (کە پێْج رۆژە) بەً غێىەیەی خىارەوە دەبێت:

َّرە ىێػکاّذُ

دواکەوتِ (بە رۆژ)

(َّ )2رە
دوو
(َّ )5رە
پێْج
هەغت (َّ )8رە
یازدە (َّ )11رە
چىاردە (َّ )14رە

یەك ( )1ڕۆژ
دوو ( )2ڕۆژ
ضێ ( )3ڕۆژ
چىار ( )4ڕۆژ
پێْج ( )5ڕۆژ
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گفتىگۆ و هەڵسەوگاوذوی تىێژیىەوە

هەڵطەّگاّذُ و گفتىگۆکردُ بۆ پێذاّی َّرە و ئاضتە بە تىێژیْەوەکە ،هەروەها بۆ
دیاریکردّی الیەّە باغەکاُ و هەڵە و کەٍىکىرتییەکاّی تىێژیْەوەکەیە ،ئەٍەظ بە گىێرەی
فۆرٍەکاّی هەڵطەّگاّذُ دەبێت.
ىیژّەی زاّطتی بەظ هەڵذەضتێت بە وەرگرتْی تىێژیْەوەماُ ىە وادەی دیارینراوی خۆیاّذا.
دەبێت خىێْذکار ضێ ( )3ضێ داّە مۆپی ضەر ماغەز و دوو ( )2مۆپی ضەر ضی دی ىە
تىێژیْەوەمەی پێػنەغی ىیژّەمە بنات (بۆ ضەرپەرغتیار ،دوو هەڵطەّگێْەر و یەک ضی دی
بۆ کتێبخاّە و ئەوی تر بۆ بەغی زاّطتی) ،پاغاُ ىەالیەُ ىیژّەمەوە بە غێىەیەمی هەرەٍەمی
و ّادیار ژٍارە بۆ تىێژیْەوەماُ دادەّێِ و بە گىێرەی پطپۆڕی دابەغذەمرێِ بەضەر ضتافی
ئەمادیَی بەظ یاُ فامەڵتی /ضنىڵ .ئەٍەظ بە واتای ئەوەی دەغێت خىێْذکار ىە بەغێک بێت
و هەڵطەّگێْەرەکەی ىە بەظ و ضکىڵ و فاکەڵتییەکی دیکە بێت.

چۆّێتیی هەڵطەّگاّذُ:
•

وێْەیەك دەدرێتەوە بە ضەرپەرغت و دەتىاّێت بە گىێرەی ضەد (َّ )100رە

هەڵطەّگاّذّی بۆ بنات ،ئەٍەظ بە رێگەی فۆری هاوپێچی تایبەت بە ضەرپەرغت دەبێت .کە
دواتر ىیژّەی زاّطتی دەیکەُ بە چو (َّ )40رە بە گىێرەی فۆرٍی تایبەت بە ىیژّەی زاّطتی.
وێْەیەك بۆ ئەو دوو ( )2هەڵطەّگێْەرەی کە ىیژّەی زاّطتی دیارینردوُ ،هەر
•
یەمەیاُ بە گىێرەی ضەد (َّ )100رە هەڵطەّگاّذّی بۆ دەمات ،ئەٍەظ بە رێگەی فۆرٍی
هاوپێچ تایبەت بە هەریەکە ىە هەڵطەّگێْەری یەکەً و دووەً دەبێت .دواتر بەظ و ىیژّەی
زاّطتی دەیکەُ بە ضی (َّ )30رە بۆ هەریەکەیاُ بە گىێرەی فۆرٍی تایبەت بە ىیژّەی
زاّطتی.
•

هەڵطەّگاّذُ و داّاّی َّرە پێىیطتە یەک هەفتە پێع دەضتپێکردّی یەکەً تاقیردّەوەی

کۆتایی ضاڵ تەواوکرابِ ،ئەٍەظ بە گىێرەی ئەو دابەغناریە دەبێت مە ىە فۆڕٍەکاّی
هەڵطەّگاّذّذا هاتىوە.
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•

دەبێت ىە هۆڵێکذا و بە غێىەیەکی ئاغنرا و ئاٍادەبىّی ئارەزوٍەّذاّەی مەضاّی دینە

گفتىگۆ ىە ضەر تىێژیْەوەمە بنرێت.
•

دوای گفتىگۆ و وەرگرتْی ڕاوبۆچىُ و َّرەی هەڵطەّگێْەرەماُ ،خىێْذکار دەبێت

دوبارە دوو مۆپی ضەر کاغەز و یەک کۆپی ضەر ضیذی ( )CDىە تىێژیْەوەمەی بە چامنراوی
rادەضتی بەغەمەی بناتەوە و بەغەمە یەکێک ىەو مۆپیاّە هەڵذەگرێت و ئەویذیکە دەداتە
کتێبخاّە .ئەٍەظ بۆ ئەوەیە تا تىێژیْەوەیەکی باظ و تۆکَە بۆ خىێْذکار و ضەرپەرغت و
بەغەکە ئەرغیف بکرێت .ىە کاتی ّەهێْاّیذا بەغەکە دەتىاّێت فۆرٍی 'ئەضتۆپاکی' بۆ واژۆ
ّەکات.
• دوای تەواوبىوّی هەر چىار فۆرٍەکە و پڕکردّەوەیاُ (ىیژّەی زاّطتی ،ضەرپەرغت،
دوو هەڵطەّگێْەر) ئەوا فۆرٍەکاُ ىێکذەدرێِ و دەدرێْە ىیژّەی ئەزٍىوّەکاّی کۆتایی ضاڵ،
تاوەکى وردبیْیاُ بۆ بکەُ و ئەگەر خىێْذکار گازّذەی هەبىو دواتر ىیژّەی گازّذەکاُ
ضەیریاُ بکەّەوە.

•

بڕواّە ئەٍاّەی خىارەوە کە َّىوّەکاّی فۆرٍی َّرەداّاّی ضەرپەرغت و دوو

هەڵطەّگێْەرەکە و بەظ و ىیژّەی زاّطتییِ بۆ َّرە و ئەّجاٍی کۆتایی و ئاضتی تىێژیْەوەکە:

فۆرٍی یەکەً :تایبەت بە ضەرپەرغت

(ه )23

فۆرٍی دووەً :تایبەت بە هەڵطەّگێْەری یەکەً

(ه )24

فۆرٍی ضێیەً :تایبەت بە هەڵطەّگێْەری دووەً

(ه )25
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زاوکۆی راپەڕیه
بەش:

فاکەڵتی /سکىڵ:

خشتە و پێىەرەکاوی هەڵسەوگاوذوی تىێژیىەوەی دەرچىون
واوی سیاوی خىێىذکار
واوویشاوی تىێژیىەوە

خػتەی هەڵطەّگاّذّی تىێژیْەوەی دەرچىوُ تایبەت بە ضەرپەرغت
ومرە

الیەوەکاوی تىێژیىەوە
ئاراضتەی خىێْذکار بۆ ئەّجاٍذاّی تىێژیْەوە (بەدواداچىوُ و
رێنخطتِ و مارەماّی تایبەت بە تىێژیْەوە)
پالّی تىێژیْەوە و ئارگیىٍێْت و دەربریِ و خاڵبەّذی و رووّی و
تەکْیکی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی خػتە ىە دەرخطتْی زاّیاریەماّذا
پىختە ((Abstract

%10

پێػەکی )(Introduction

%10

چۆّێتیی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی ضەرچاوە ىە ّاو دەقەماّی ّىوضیِ و
پەراوێس ()Referencing and Resources
ٍیتۆد و مەرەضتەماّی تىێژیْەوە )(Methods and Materials

%10
%15

ئەّجاً )(Results

%10

گفتىگۆ و دەرئەّجاً و راضپاردە

%20

واوی مامۆستای سەرپەرشت
ومرە
ئیمسا
بەروار
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%10
%15

ومرەی
بەدەستهاتىو

زاوکۆی راپەڕیه
بەش:

فاکەڵتی /سکىڵ:

خشتە و پێىەرەکاوی هەڵسەوگاوذوی تىێژیىەوەی دەرچىون
ژمارەی وهیێىی خىێىذکار
واوویشاوی تىێژیىەوە

خػتەی هەڵطەّگاّذّی تىێژیْەوەی دەرچىوُ تایبەت بە هەڵطەّگێْەری یەکەً
ومرە

الیەوەکاوی تىێژیىەوە
بایەخ و گرّگی تىێژیْەوەکە ىە بىارە جیاوازەکاّذا

%10

پالّی تىێژیْەوە و ئارگیىٍێْت و دەربریِ و خاڵبەّذی و رووّی و
تەکْیکی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی خػتە ىە دەرخطتْی زاّیاریەماّذا
پىختە ((Abstract

%15
%10

پێػەکی )(Introduction

%10

چۆّێتیی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی ضەرچاوە ىە ّاو دەقەماّی ّىوضیِ و
پەراوێس ()Referencing and Resources
ٍیتۆد و مەرەضتەماّی تىێژیْەوە )(Methods and Materials

%10
%15

ئەّجاً )(Results

%10

گفتىگۆ و دەرئەّجاً و راضپاردە

%20

واوی مامۆستای هەڵسەوگێىەر
ومرە
ئیمسا
بەروار
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ومرەی
بەدەستهاتىو

زاوکۆی راپەڕیه
بەش:

فاکەڵتی /سکىڵ:

خشتە و پێىەرەکاوی هەڵسەوگاوذوی تىێژیىەوەی دەرچىون
ژمارەی وهیێىی خىێىذکار
واوویشاوی تىێژیىەوە

خػتەی هەڵطەّگاّذّی تىێژیْەوەی دەرچىوُ تایبەت بە هەڵطەّگێْەری دووەً
ومرە

الیەوەکاوی تىێژیىەوە
بایەخ و گرّگی تىێژیْەوەکە ىە بىارە جیاوازەکاّذا

%10

پالّی تىێژیْەوە و ئارگیىٍێْت و دەربریِ و خاڵبەّذی و رووّی و
تەکْیکی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی خػتە ىە دەرخطتْی زاّیاریەماّذا
پىختە ((Abstract

%15
%10

پێػەکی )(Introduction

%10

چۆّێتیی ّىوضیِ و بەمارهێْاّی ضەرچاوە ىە ّاو دەقەماّی ّىوضیِ و
پەراوێس ()Referencing and Resources
ٍیتۆد و مەرەضتەماّی تىێژیْەوە )( Methods and Materials

%10
%15

ئەّجاً )(Results

%10

گفتىگۆ و دەرئەّجاً و راضپاردە

%20

واوی مامۆستای هەڵسەوگێىەر
ومرە
ئیمسا
بەروار
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ومرەی
بەدەستهاتىو

ومرەی کۆتایی و وەرگرتىەوەی ئەوجامی تىێژیىەوە
َّرەی مۆتایی تىێژیْەوە ،ىەگەڵ واّەماّی تر ،ىە دوای تەواو بىوّی تاقینردّەوەماُ
وەردەگیرێتەوە ،هەروەها ئاضت و فیذبامی هەڵطەّگاّذُ بە یەمەوە بە خىێْذکار دەدرێت.
دوای َّرە داّاّی ضەرپەرغت و هەڵطەّگێْەرەکاُ بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ کە
ىەضەر  100دیاریذەکەُ .بەظ و ىیژّەی زاّطتی بەٍػێىەیە َّرەی کۆتایی تىێژیْەوەکە
دادەّێِ:


بۆ ٍاٍۆضتای ضەرپەرغت بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ بەً غێىەیەیە 40

َّرەکەی بۆ دیاریذەکرێتَّ :رەی بەدەضتهاتىو (بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ
ىەضەر )... ( = 1.0 X )011
بۆ َّىوّە ئەگەر بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ ضەرپەرغت ( 80ىە )100ی بۆ
داّابىو ئەوا دەبێتە ( 23 =1.0X01سی و دوو نمرە لەسەر چل نمرە)


ٍاٍۆضتایاّی هەڵطەّگێْەر بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ بەٍػێىەیە 30

َّرەکاّیاُ بۆ دیاریذەکرێتَّ :رەی بەدەضتهاتىو (بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ
ىەضەر )... ( =1.2 X )011
بۆ َّىوّە ئەگەر بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ هەڵطەّگێْەری یەکەً ( 85ىە
)100ی بۆ داّابىو ئەوا دەبێتە ( 38.8 =1.2X08بیست و پێنج نمرە و نیو لە سی نمرە).
هەروەها بە گىێرەی خػتەی هەڵطەّگاّذُ هەڵطەّگێْەری دووەً ( 70ىە )100ی بۆ
داّابىو ئەوا دەبێتە ( 30 =1.2X01بیست و یەک نمرە لە سی نمرە).


ىە کۆتایذا بەظ و ىیژّەی زاّطتی هەر ضێ َّرەکە کۆدەکەّەوە بە گىێرەی

فۆرٍەکاّی خػتەی هەڵطەّگاّذُ )00.8=30+38.8+23( :کە بە ّسیکەیی دەکاتە ()79
حەفتا و ّۆ َّرە و ئاضتی (باظ) وەردەگرێت .ئەگەر ىێػکاّذّی هەبىو بە هۆی درەّگ
رادەضتکردّی تىێژیْەوەکە (یاُ ضسای دیکە) ئەوا بە گىێرەی خػتەی پێػىوتر و
بڕگەی (رادەضتکردّی تىێژیْەوە) ىە ئەّجاٍی کۆتایی َّرەکەی دادەغکێت .بۆ َّىوّە
ئەگەر تىێژیْەوەکەی بۆ ٍاوەی  3رۆژی دەواً دواخطتبىو ئەوا دەبێت َّ 8رەی ىێکەً
بکرێتەوە ،بەٍەظ ( )71=8-79حەفتا و یەک َّرە – ئاضتی (باظ)
بۆ َّرەی کۆتایی و ئاضتی تىێژیْەوەکە ،ئەً فۆرٍەی الی خىارەوە بۆ بەظ و ىیژّەی
زاّطتی ئاٍادەکراوە:
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زاوکۆی راپەڕیه
بەش:

فاکەڵتی/سکىڵ:
واوی خىێىذکار
ژمارەی وهیێىی خىێىذکار
واوویشاوی تىێژیىەوە

خػتەی َّرەی تىێژیْەوەی دەرچىوُ تایبەت بە بەظ و ىیژّەی زاّطتی
الیەوەکاوی تىێژیىەوە

ومرە
لەسەر 100

بە وىوسیه

لێکذاوی
لە

ضەرپەرغت

0.4

هەڵطەّگێْەری یەکەً

0.3

هەڵطەّگێْەری دووەً

0.3

ئەوجام

کۆی گػتی بە ّسیکی
ىێػکاّذُ (ئەگەر هەبێت)

بەهۆی:

َّرەی کۆتایی بە ّسیکی

مۆر و ئیمسای
سەرۆکی بەش
یان لیژوەی زاوستی
رێکەوت
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ّىوضیِ

بە وىوسیه

رێکارە یاساییەکان لە تىێژیىەوەی دەرچىووذا

زاّکۆ ٍافی ئەوەی هەیە تىێژیْەوەکە یا بەغێکی تىێژیْەوەکە ،ىەضەر وێبطایتەکەی یاُ
بەهەر جۆرێکی دیکە بێت ،باڵوبکاتەوە و بەغذاری هەرچاالکییەکی پێبکات ،وەک َّىوّەی
یەکێک ىەو پرۆژاّەی کە ىە زاّکۆدا ئەّجاً دراوُ بۆ ٍەبەضتی زاّطتی .هەروەها خىێْذکاریع
دوای وەرگرتْی َّرە و ئەّجاٍی تىێژیْەوەکە دەتىاّێت ىە هەر چاالکییەکی زاّطتی و رەوادا
وەک کاری خۆی ضىودی ىێىەرگرێت یاُ باڵوی بکاتەوە ،بەاڵً بۆ فرۆغتْی تىێژیْەوەکە یاُ
هەر گرێبەضتێک ىەگەڵ داٍەزراوەکاّی دەرەوەی زاّکۆ پێىیطتی بە رەزاٍەّذی زاّکۆ دەبێت.
هەروەها بە گىێرەی یاضا کارپێکراوەکاّی خىێْذّی بااڵ ىە هەرێَی کىردضتاُ و بْەٍا
زاّطتی و ئیتیکییەکاّی تىێژیْەوەی زاّطتی و خىێْذّی زاّکۆیی و ئەکادیَی ،هەر خىێْذکار و
تىێژەرێک پەّا بۆ ئاٍرازی ّاڕەوا و ّایاضایی ببات ئەوا تىوغی ىێپێچیْەوە و ضسای یاضایی
دەبێتەوە .هاوکات ىێػکاّذّی َّرە (کە ىە فۆرٍی بەظ و ىیژّەی زاّطتیذا هاتىوە) بە هۆکاری
دیاریکراو دەبێت وەک دواکەوتِ یاُ ئەو ضسایاّەی ىە کاتێکی دیاریکراو پەیڕەو دەکرێِ ىە
بەراٍبەر خىێْذکاراُ و َّرەکاّیاُ بە گىێرەی یاضا و رێَْاییەکاُ.
بۆ رێگرتِ ىە هەر گسیی و ضەرپێچییەک ىە تىێژیْەوەدا ،خىێْذکار پێىیطتە فۆرٍی بەڵێْْاٍە
ئیَسا بکات دوای خىێْذّەوەی ،تا وەک بەڵگەیەکی یاضایی ىە زاّکۆ بَێْێتەوە و ىە هەرکاتێکذا
هەر کێػە و گسییەک ىە تىێژیْەوەکە ئاغکرا بێت ،ئەو خىێْذکارە ىێپێچیْەوەی ىەگەڵذا بکرێت،
ضساکاُ بە گىێرەی ضەرپێچییەکاُ دەبێت ىە َّرە غکاّذُ یاُ کەوتْی ىە تىێژیْەوەکە ،یاُ
کەوتْی ىە ضاڵی خىێْذُ و تا رادەی ىێطەّذّەوەی بڕواّاٍەکەی.
خىێْذکار دەتىاّێت وەک هەر واّەیەکی دیکە ىە دوای راگەیاّذّی ئەّجاٍەکاُ ،گازّذەی
خۆی (ئەگەر هەیبىو) بذاتە ىیژّەی تایبەتَەّذ ،بۆ ئەو ٍەبەضتەظ (وەک ىە پێػىودا هاتىوە)
ىیژّەی تاقیکردّەوەکاُ و ىیژّەی گازّذە ،بە رەچاوکردّی فۆڕٍەکاُ ،رێکارەکاُ ئەّجاٍذەدەُ
و ئەّجاٍەکەی رادەگەیەِّ.

بڕواّە ئەٍەی خىارەوە کە َّىوّەی بەڵێْْاٍەی رادەضتکردّی تىێژیْەوەکەیە:
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زاوکۆی راپەڕیه
بەش:

فاکەڵتی /سکىڵ:

بەڵێىىامەی رادەستکردوی تىێژیىەوەی دەرچىون بە بەشی زاوستی
واوی سیاوی
واوویشاوی تىێژیىەوە
ساڵی خىێىذن
ژمارەی تۆمار
خىێىذکاری بەڕێس ،ئەم خااڵوە بخىێىەرەوە ،دوای رازیبىووت ئیمسایان لەسەر بکە:
.1

بەڵێْذەدەً کە بە هیچ غێىەیەک تىێژیْەوەکەً بە رێگەی ّاڕەوا ّەّىوضیىە و

ئەّجاً ّەداوە ،ىە غێىەی دزیْی بیرۆکە و ّىوضیِ ،داتا و گرافّ ،ەخػە و وێْە و هەر
ّاوەرۆک و بابەتێک ىە ضەرچاوە جۆربەجۆرەکاّەوە ،بە بێ ئاٍاژەکردُ بۆ
ضەرچاوەکەی.
.2

بەڵێْذەدەً کە خۆً خاوەُ و ّىوضەری تىێژیْەوە و پرۆژەکەٌٍ ،ىە هیچ کەش

و ّاوەّذ و وێبطایتێک ّەٍکڕیىە و وەرٍْەگرتىوە و وەرٍْەگێڕاوە.
.3

بەڵێْذەدەً پێػتر ئەً پرۆژە و تىێژیْەوەیە ىە الیەُ خۆً و کەضاّی دیکەوە

پێػکەغی هیچ دەزگا و ّاوەّذ و باڵوکەرەوەیەک ّەکراوە.
.4

بەڵێْذەدەً کە بابەتەکەً ٍافی کەضاّی دیکەی پێىە ّییە ،بۆ َّىوّە بە

هاوبەغی بىوبێت و ّاوی هاوبەغەکەً البردبێت .هەروەها پێػتر بۆ هیچ دەزگا و
ّاوەّذ و بۆ بەدەضتهێْاّی هیچ پيەیەکی زاّطتی ّەٍْىوضیىە و باڵوً ّەکردۆتەوە.
.5

بەڵێْذەدەً کە پەّاً ّەبردۆتە بەر گسیی و پڵەجیریسً (قۆپیە /وەرگرتْی

دەقاودەق) و کۆالژ و کۆکردّەوە ىە ضەرچاوەکاّەوە ،هەروەها پرۆژەکەً ىەبەرگرتْەوە
و ٍۆّتاژی ضەرچاوەکاُ ّییە و کاری خۆٍە.
لەم خااڵوەی سەرەوە تێگەیشتم و بەرپرسیارم بەرامبەریان لە هەرکاتێکذا بێت.
رێکەوت:

ئیمسا:
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