
شيالن عومةر حسيَن. د.ث
مانى ذى زمان/زانكؤى سليَ بةشى كوردى/كؤليَ

زمانى دايك و 
بنياتنانى كةسَيتى



سةرضاوةى 
ئايينى

ِرؤذى زمانى دايك

زمانى نةتةوةيى

زمانى دايك بؤ؟



زاراوةى زمان

زمان

LOGO
ان بنياتن

و 
بوون



دةزطايةكى زمانةوانى ، 
توانستَيكى زمانةوانى لة مَيشكى 

. مرؤظدا هةية

جؤرَيكى زمانوةرطرتنة

تاك كؤزانيارييةكى زطماكى 
.دةربارةى زمانةكةى هةية

يةكةم ثَيِرةوى زمانة كة تاك  لة 
كؤمةَلدا وةريدةطرَيتء 

.فَيريدةبَيت

تاك بةهؤى كؤمةَلى زمانييةوة  
دةناسرَيتةوة بؤية بة زمانى 

نةتةوة ناسَينراوة

دلبةستةطيى و سؤزداريى 
بةتينرتةو مرياتى نةوةكانى ثَيش 

خؤمانة

زمانى دايك، بنةماو ليَكدانةوة



كؤكةرةوخةزَينة
و دةربِرى  

هةموو 
اليةنةكانى تاكء 

كؤمةَلة

هؤكارى سةرةكية 
بؤ طةيشنت 

بةناواخنى ذيرىء 
.ئاوةزى مرؤظةكان

ِرايةَلةى 
بةستنةوةى ئاوةزء 
جيهانى دةرةوةية 

بةيةكرتييةوة

ِرايةَلةى 
بةستنةوةى 
نةوةكانةوة 
.بةيةكرتييةوة

طوَيزةرةوى كلتورء 
بةهاءكؤزانيارىء 

هةستء بريء



هؤكارى ثةيربدنء 
درككردنة

بةهَيزترين  
ثَيكهَينةرى 
ناسنامةى 
.نةتةوةميانة

كامَلبوونى زمانى 
دايك سةرضاوةى  

سةرةكى زوو 
فَيربوونء دروست  
فَيربوونى زمانى 

.ة...دووةمء

مرؤظ برييثَيدةكاتةوةو 
فَيرى )ثَيى فَيردةبَيت 

ء تةنانةت فَيرى (ذيان
ضؤنيةتى بريكردنةوة  

.دةبَيت

بةرثرسة لة 
يةكطرتوويى 

ِرةطةزىء 
.ثاراستنى

بةهاى زمانى دايك



ثةروةردة



كردةى ثةروةردةيى



زمانء ئاماجنة ثةروةردةييةكان



زمانى دايك لة ثةروةردةدا



ضةمكى كةسَيتى

هاوتابوون لةنَيوان 
ثاَلنةرة خودييةكانء  

دواكاريية  
ذينطةييةكانة

ِرَيكخراوةيى ثةيكةرى  
ناوةوةية بؤ هةَلضوونة 

خوديىء  
دةرةكييةكانء  

وةالمدانةوةكانى تاك

هةماهةنطيء  
تةواوكارى  

دةروونىءكؤمةاليةتيى  
ِرةفتارى مرؤظة





كةسَيتى

ِرةفتار

بريءدرككردن

هةستءنةست



زمان كةرةستةي 
-ثةيوةندييطرتين نَيو

كؤمةَلطةية كة كةسَيك 
لةطةَل ئةواني تر 
ثَييدةدوَيت و 
سةرةجنام بةشَيكي 
سةرةكيية لة 
ناسنامةى كةسَييت 
كؤمةاليةتي هةر 

.تاكَيك

كةسَيتى 
كؤمةاليةتى زمان كةرةستةي ئةو طفتوطؤ  

ناخيية نَيوخؤيي و -نَيو
خؤبةخؤييةية كة مرؤظ لة 
دةرووني خؤيدا لةطةَل 
خؤيدا ثَيي دةدوَيت و زماني 
ثةيوةندييطرتين نَيوان ئةو 

سؤز )سَي بةشة سةرةكييةية 
بؤ سازداني ( و ِرةفتار و بري

كةسَيتيي خوديي و 
خةماَلندني ئاوات و ئامانج و 
هيوا و خةونةكاني كةسَيك لة 

.ناخي خؤيدا

كةسَيتى 
خوديى



ثَينج ساَلى يةكةمى 
تةمةنى منداَل

خةماَلندنى ثِرؤسةى 
زمانثذان

خةماَلندنى 
ِرةنطِرَيذتنى كةسَيتى



• وشةو دةربِردراوانةى ...سروشتء جؤرء
بةكاردةهَينرَين، دةبَيت ئةو وشةو دةستةواذانةى 
وةريدةطرَيت لة ذيانيدا ثَيويستى ثَييبَيت، هةروةها 
دةبَيت ئةو زمانةى وةريدةطرَيت كارةكى بَيتء 
درككردنء دنيابينى منداَل فراوانبكاتء 
ثةرةيثَيبدات،ئةزموونء لَيهاتوويى لَيوةربطرَيت،نابَيت 
وشةى خوازةووَينانةكراو بةمندال فَيربكرَيت

هؤكارى 
زمانيى

• ضؤنَيتىء شَيوازء ِرَيطاى ئةو زمانةى ثَييدةطةينني، 
وةك ئةو زاراوةو وشانةى كة دانراون، ضؤنيةتى 
ثَيشكةشكردنيان، شكستى ثةروةردةيى  
دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو هَيما زمانيانةى كة هيض  
ثةيوةندىءكاريطةرييان لةسةر منداَلء ذينطةكةى 

.نيية، بَيزراوى دروستدةكات

هؤكارى 
ثةروةردةيى



• تةرزى بريو ِرةفتارة

دروستةى دركثَيكردن

• مرؤظ ئةزموون ء دنيابينىء 
بؤضوونةكانى  بة نواندنى 
ئاوةزيى دةنوَينَيت 

(كؤزانيارى ئةبسرتاكت)

بنياتى دركثَيكردن
• تاقتكردنى كؤزانيارى 

ئةبسرتاكت

يادطة

بنياتى ئاوةزى منداَل



ىدركثَيكردنى كؤزانيارىء بنياتنانى كةسَيت



دامةزراوةى 
كؤمةاَليةتيي

ِراطةياندن دامةزراوةى 
ئاينيي

دامةزراوةى 
فَيركاريى خَيزان

زمانى دايكء كةناَلةكانى بنياتنانى كةسَيتى



زمانى دايكء دامةزراوةى فَيركاريى



مرؤظسازيي و ذيانسازيى



زمانى دايك سةرضاوةى بنياتنانى كةسَيتيية، بة واتا دركثَيكردنى.2❑
زانياريىء وةرطرتنى كؤزانياريية الى منداَلء بريء ِرةفتارةكانيش بةرهةمى

.ئةون، ئةمةش بنياتى كةسَيتى ثَيكدةهَينَيت
كردةى زمانثذانءبنياتى كةسَيتى تاك، وةك دوو ِروى دراوَيكنء  .3❑

ثَيكةوةثةيوةستء تةواوكارى يةكرتن، هةردووكيان تا تةمةنى ثَينج ساَلى  
بةهؤى كامَلدةبن، بنياتى كةسَيتى دةكةوَيتة سةر ضؤنَيتى ئةو تَيكردة برييانةى

. زمانى دايكةوة منداَل وةرياندةطرَيت
دةبَيت ِرؤَلى دووانةيى زمان لة دامةزراوة ثةروةردةييةكاندا  .4❑

رئةوة لةبةرضاوبطريَيت، زمان هةم هؤكارى فَيركارييةو هةم بةرةجناميشَيتى، لةبة
نابَيت زمانى دامةزراوةى ثةروةردةيي ء زمانى ئاخاوتنى خَيزانى منداَل 

ء  جياواز بَيت، ضونكة كليلى زاننيء شارةزابوون لة تايبةتَيتى ئاوةزى منداَل
.ثةرةثَيدانى زمانى دايكة

ئةجنام



زمانى دايك، بةواتا بريوبريكردنةوةو ئةزموونء .4.
ثةيربدنء درككردنء دنيابينيىءتَيِرامان ذياريي

زمانى دايكبةكارهَينانىئاخَيوةرانى، دةبَيت 
كؤمةَلايةتىءِرةنطدانةوةى اليةنى دةروونى

.تاد، منداَل بَيت...دركثَيكردنىء جةستةيىء
خوَيندنى زمانى دايك لة بةرنامةى خوَيندندا، بؤ . 5

دوو مةبةستة، يةكةم، ثةرةثَيدان بةو كؤزانياريية
زمانييةى كة منداَل لة خَيزانةوة وةريطرتووة، ئةويش

بةكارةكيكردنى دةبَيت، ئةطةرنا دةثوكَيتةوة،
ىء دووةم، بؤ ثَيدانى زانياريىء ثةرةثَيدانى لَيهاتووي
.ةوةضاندنى بةهاية كة بنياتنانى كةسَيتى لَيدةكةوَيت



سوثاس


