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خةوشةكان     و تايبةتمةندى ئةهلييةكان خةوشةكان    زانكؤ و تايبةتمةندى ئةهلييةكان زانكؤ

يلى        لؤكا جيهانى زانستى و ئةكاديمى يلى       ئازادى لؤكا جيهانى زانستى و ئةكاديمى ئازادى دواييدوايي



كوردي  كوردي ئيسلمي ئيسلمي

: زانستى    لێکۆڵیتەوەى هزرییەکانى بنەما

(   ) (   ) المدعى      بیان بابەت وەسفی چییە بەلگەى و چیی دەیلێیت ئەوەى

 (  ) افترا       المحتوى نحلیل چین پێشگریمانەکانى و دەلیت وا فر  ضبۆ ضية)و

موحتوى    ر و دەعوا لە ەخنە

التحلیلی         المدرسە فی المدعى الن( بیان ة)گلوسکسونیة

القارية والمدرس  ة

ييويستييةكان      ث و خواستةكان جياكردنةوةى

  
جوداكردن- 11 و  جوداكردن-  ستتتتتتتتییەکان پێوی ەتتتىتت و  ەو ستتتتتتتتییەکان پێوی ەتتتىتت ەو

    ) بووک  فەیس و زانکۆ (    خواستەکان بووک  فەیس و زانکۆ ))خواستەکان
پێویستییەکان-  ٢٢ پێویستییەکان-  پلەبەندى پلەبەندى
ببنە-    ٣٣ بنەرەتییەکان ببنە-    پێویستییە بنەرەتییەکان ەخلق ەخلق ئ ئ پێویستییە
یاسا-     ٣٣ ببنە رەقبووەکان یاسا-     ئەخلقە ببنە رەقبووەکان ئەخلقە

پێچەوانەیان        کە بدریت ئەوانە پێچەوانەیان       سزای کە بدریت ئەوانە سزای
دەجولێتەوەدەجولێتەوە

جوداكردن- 11 و  جوداكردن-  ستتتتتتتتییەکان پێوی ەتتتىتت و  ەو ستتتتتتتتییەکان پێوی ەتتتىتت ەو
    ) بووک  فەیس و زانکۆ (    خواستەکان بووک  فەیس و زانکۆ ))خواستەکان

پێویستییەکان-  ٢٢ پێویستییەکان-  پلەبەندى پلەبەندى
ببنە-    ٣٣ بنەرەتییەکان ببنە-    پێویستییە بنەرەتییەکان ەخلق ەخلق ئ ئ پێویستییە
یاسا-     ٣٣ ببنە رەقبووەکان یاسا-     ئەخلقە ببنە رەقبووەکان ئەخلقە

پێچەوانەیان        کە بدریت ئەوانە پێچەوانەیان       سزای کە بدریت ئەوانە سزای
دەجولێتەوەدەجولێتەوە

بةزانست     مرؤظ ييويستى بةزانست    ث مرؤظ ييويستى ث
ئةكاديمى    ئةكاديمى   سةربةخؤيي سةربةخؤيي

دارايي  دارايي سةربةخؤيي سةربةخؤيي

بةزانست     مرؤظ ييويستى بةزانست    ث مرؤظ ييويستى ث
ئةكاديمى    ئةكاديمى   سةربةخؤيي سةربةخؤيي

دارايي  دارايي سةربةخؤيي سةربةخؤيي

ئازادى=  ئازادى= ماف ماف

  يةكةميةكةم



يير:   دةستةبذ زانكؤي )یيةكةم     ) بيست  سةدةى يةكةمى تانيوةى دروستكةر
شاري        --11 ييري دةستةبذ ودواتر ئايينيةكان دةزطا خزمةت لة سةرةتاوة لة

      _ ييت  ببين خؤي نةريتييةكان يلة رؤ ئازادىزانستى ئةكاديمى ئازادى
(  -  - ثسثؤري(  يلينةوة ييكؤ ل ييربوون ف

 
) -    ) دانيشتوان:     ذمارةى زؤربوونى دووةم جيهانى جةنطى دواي دووةم

ييشزانكؤيي     ث يينةواري خو و طشتى       ديموكراسي مافي بة بوو بال ووندنى خ
(       _ ييك(   شت بة ببيبي خؤت بؤ با خؤش ذيانى كارتى

) -    ) دانيشتوان:     ذمارةى زؤربوونى دووةم جيهانى جةنطى دواي دووةم
ييشزانكؤيي     ث يينةواري خو و طشتى       ديموكراسي مافي بة بوو بال ووندنى خ

(       _ ييك(   شت بة ببيبي خؤت بؤ با خؤش ذيانى كارتى
  (      )     : شةري  نةتةوةكان ، كةمينةكان ، ذنان كؤمةليةتييةكان بزووتنةوة بوونةوة بلو يييةم س قؤناغي

  ( كؤمةليةتى    (       رةخنةى خؤي نةريتى يلي رؤ دةستدانى لة زانكؤ كرد خؤش ئاطرةكةى ظيتانم

دووةم

)  :قؤناغي يينجةم قؤناغي:  (ث يينجةم دابين)           8080ث بؤ بوون ناضار زانكؤكان يلةت، دةو ثشتيوانييةكانى كةمبوونةوةى دواوة دابين)           بة بؤ بوون ناضار زانكؤكان يلةت، دةو ثشتيوانييةكانى كةمبوونةوةى دواوة بة
كرد      (          ثةيدا طرنطيان و ستراتيذ و خةملندن و ثيوان بازار بكةنة روو يثويستييةكانى كرد      (         كردنى ثةيدا طرنطيان و ستراتيذ و خةملندن و ثيوان بازار بكةنة روو يثويستييةكانى كردنى

) دواي   كؤتايدا (لة دواي   كؤتايدا قوولة)        9090لة طؤرانكاريية مةجازى كؤمةلكةى دةركةوتنى و قوولة)        طؤرانكاريئةلكترؤنى طؤرانكاريية مةجازى كؤمةلكةى دةركةوتنى و طؤرانكاريئةلكترؤنى
نةبووة(    بوونى ييشتر ث نةبووة(   بونيادييةكان بوونى ييشتر ث بونيادييةكان

)  :قؤناغي يينجةم قؤناغي:  (ث يينجةم دابين)           8080ث بؤ بوون ناضار زانكؤكان يلةت، دةو ثشتيوانييةكانى كةمبوونةوةى دواوة دابين)           بة بؤ بوون ناضار زانكؤكان يلةت، دةو ثشتيوانييةكانى كةمبوونةوةى دواوة بة
كرد      (          ثةيدا طرنطيان و ستراتيذ و خةملندن و ثيوان بازار بكةنة روو يثويستييةكانى كرد      (         كردنى ثةيدا طرنطيان و ستراتيذ و خةملندن و ثيوان بازار بكةنة روو يثويستييةكانى كردنى

) دواي   كؤتايدا (لة دواي   كؤتايدا قوولة)        9090لة طؤرانكاريية مةجازى كؤمةلكةى دةركةوتنى و قوولة)        طؤرانكاريئةلكترؤنى طؤرانكاريية مةجازى كؤمةلكةى دةركةوتنى و طؤرانكاريئةلكترؤنى
نةبووة(    بوونى ييشتر ث نةبووة(   بونيادييةكان بوونى ييشتر ث بونيادييةكان

بازاردار:                     دؤزو ثيشة زانستى و بازار ييويستييةكانى ث و ئابوورييةكان قةيرانة ضوارةم
كار              و ثيشة جيهانى و سازي ثيشة بؤ ييندنةكان خو ضاوةروانى ثةيداكرد طرنطى

بازاردار:                     دؤزو ثيشة زانستى و بازار ييويستييةكانى ث و ئابوورييةكان قةيرانة ضوارةم
كار              و ثيشة جيهانى و سازي ثيشة بؤ ييندنةكان خو ضاوةروانى ثةيداكرد طرنطى



قةدة:           و بنةما كامزانستة نازانريت تؤريية مامةلةكة يييةم لةسةر   وس ذيان
        ) (   ) بووة   تيكةل ثيشة و كار لؤجيكى ئةنديشةيي نيوان مةعريفةية و زانست

 )   ) بةشداريزانستى  كةمتةمةنترن كةسث  sharing(بروانامةكان لؤجيكى
 ) كار  بةلكو     تەنها)  science- practiceو نيية طرنط بةرهةمىزانست

بؤدؤزينةوةشي  بازار

يييةمىزانكؤيي   س يييةمىزانكؤيي  شةثؤلي س شةثؤلي يييةم يييةمس س

            ) و    سيستةميزانكؤيي بوونى نةتةويي نيو و ييندكار خو زؤري زؤر، بةشداري فرةجؤر، ييطير ناج و يلؤز ئا ييكى (            سةردةم و    سيستةميزانكؤيي بوونى نةتةويي نيو و ييندكار خو زؤري زؤر، بةشداري فرةجؤر، ييطير ناج و يلؤز ئا ييكى سةردةم
بازا         ئالؤزى كولتوري طؤرانكاري و ييكردن ث دةست ئامانجي بازا        طؤرانكاري ئالؤزى كولتوري طؤرانكاري و ييكردن ث دةست ئامانجي ( طؤرانكاري ( ر    زانكؤيزانكؤي)( )( butterfly effectbutterfly effectر 

هيض)(                نادناد خؤيان وةك زانكؤيانة ئةو ناية كةلك بة نةريتييةكة رؤلة تنها بةها، يي ب برانامةى تياضوونن هيض)(                يلنيا خؤيان وةك زانكؤيانة ئةو ناية كةلك بة نةريتييةكة رؤلة تنها بةها، يي ب برانامةى تياضوونن يلنيا
ييت]         ناب تةمةنان ديكة سالي بيست نةريتيية زانكؤ نامينيت، كيان ييت]        رؤل ناب تةمةنان ديكة سالي بيست نةريتيية زانكؤ نامينيت، كيان رؤل

مودةريس   عةبدولكةريمى مودةريس  مةل عةبدولكةريمى مةل ذيان                       هةموو و ئامراز و حةوانةوة كاتى ذيانةوة ناو ضووةتة زانست
) بةكاربردن       سةرةكى و )MODE TWOسةرةكىزانست

ذيان                       هةموو و ئامراز و حةوانةوة كاتى ذيانةوة ناو ضووةتة زانست
) بةكاربردن       سةرةكى و )MODE TWOسةرةكىزانست



ضوارةمضوارةم

ييطيرة                                ناج دؤخة ئةم دايكبووي لة ئةهلييةكان ييطيرة                               زانكؤ ناج دؤخة ئةم دايكبووي لة ئةهلييةكان زانكؤ

               - دارايي     (  سةربةخؤي بةشداربوون ئةكاديمى ئازادى ئةهلييةكان -               زانكؤ دارايي     (  سةربةخؤي بةشداربوون ئةكاديمى ئازادى ئةهلييةكان زانكؤ

خواست                             بؤ ييويستى ث لة خواست                            وةرضةرخانىزانست بؤ ييويستى ث لة وةرضةرخانىزانست

          (     ) ييويست  ث باتى لة خواست لوازةكان يلة وتنةوةى   (خا ) زانستىوانة نةريتى 
(   (  )(    : جيهانى        .  ناوضةيي، ري كةلتو يلة مامة ديوي يةك دووةم بازار بة حةرةمىزانكؤ وةرضةرخانى

          (     ) ييويست  ث باتى لة خواست لوازةكان يلة وتنةوةى   (خا ) زانستىوانة نةريتى 
(   (  )(    : جيهانى        .  ناوضةيي، ري كةلتو يلة مامة ديوي يةك دووةم بازار بة حةرةمىزانكؤ وةرضةرخانى

حكوموت   :                                         تيوةرانى دةست

ئةكاديمى                                       ئازادى ييشتنى نةه
(   )  - ثؤزةتيظيزمىزانستى                               جيهانى لؤكالي مامةلةى

حكوموت   :                                         تيوةرانى دةست

ئةكاديمى                                       ئازادى ييشتنى نةه
(   )  - ثؤزةتيظيزمىزانستى                               جيهانى لؤكالي مامةلةى

                  . بكات               جيهانيدا بازاري لة لؤكالي رؤلي ييت، يين به بةكار خؤي دارايي سةربةخؤيي .                  دةتوانن بكات               جيهانيدا بازاري لة لؤكالي رؤلي ييت، يين به بةكار خؤي دارايي سةربةخؤيي دةتوانن

يينجةم يينجةمث ث
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