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بةشى يةكةَ
ثيَِاضة و ئاًاجنةكاْ
ًاددةى يةكةَ :ثيَِاضة

ًةبةضت هةو دةضتةواذاُةى خوازةوة ًاُاكاُى بةزاًبةزياُة بؤ ًةبةضتى ئةَ ياضاية:
يةكةَٓ :ةزيٍَٓ :ةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَسِاق.
دووةَ :وةشازةت :وةشازةتى كصتوكايَ و ضةزضاوةكاُى ئاو.
ضيَيةَ :وةشيس :وةشيسى كصتوكا َي و ضةزضاوةكاُى ئاو.
ضوازةَ :بة ِزيَوةبةزايةتى طصتى :بة ِزيَوبةزايةتى طصتى ظيَرتُةزى ٓةزيٍَ.
ثيَِحةَ :بة ِزيَوبةزايةتى ثةُاطةى ئاذةالَْ :شويَين تايبةت بةثازاضنت و ضاوديَسى ئاذةالَْ.
شةشةَ :ئاذةهَى ًاهَى :ئةو ئاذةالَُةى هةًاهَةكاْ و شويَِة طصتيةكاْ بةخيَودةكسيَّ.
حةوتةَ :ئاذةهَى ب َى ثةُاطة :ئةو ئاذةالَُةى هةضةز شةقاَ و شويَِةطصتيةكاُّ و خاوةُدازيَتيياْ ُية.
ٓةشتةَُ :اضِاًةُ :اضِاًةى تايبةت بة ئاذةالَْ.
ُؤيةًَ :ؤهَةتً :ؤهَةتى بةخيَوكسدُى ئاذةالَْ.

ًاددةى دووةَ :ئاًاُخ

 -1ثازاضنت و ضاوديَسى و ضاكلسدُى ذياُى ئاذةهَة ًاهَي و بىَ ثةُاطةكاُى وةن(ضةط و طويَدزيَر و ثصيوة)هة ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ – عيَساق.
 -2ثازاضتِى ذياْ و تةُدزوضتى ًسوَظ هة توشبوْ بةُةخؤشيية(طواضرتاوةكاْ) و طةضتِى هةاليةْ ئاذةالَُةوة.

بةشى دووةَ
ًاددةى ضيَيةَ:

 -1وةشازةتى شازةواُى و طةشت و طوشازٓ ,ةهَدةضيَ بة دزوضتلسدُى ثةُاطةى شياو ,هةٓةز ثازيَصطايةكى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ –
عيَسِاق.
 -2بةزِيوبةزايةتى طصتى ظيَرتُةزى هة وةشازةتى كصتوكايَ و ضةزضاوةكاُى ئاو .هة ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق,
ٓةهَدةضّ بةداًةشزاُدُى بةزِيَوبةزايةتيةن بةُاوى(بة ِزيَوبةزايةتى ثةُاطةى ئاذةهَاْ)بؤ بة ِزيَوةبسدْ و ضةزثةزشتى كسدُى
ثةُاطةكاْ .كةهة كازًةُداُى كازطيَسى و ثصيصلاُى ظيَرتُةزى ثيَلديَّ.
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ًاددةى ضوازةَ :بةزِيَوبةزايةتى ثةُاطة
-1
-2
-3
-4
-5

ٓةهَدةضنت بةهة خؤطستِى ضةزجةَ ئاذةهَة ب َى ثةُاطةكاُى وةن( :ضةط و طويَدزيَر و ثصيوة).
ئةزكى ثازاضنت و ضاوديَسى وزدى تةُدزوضتى و ذياُياْ دةطسُة ئةضتؤ.
بةثصت بةضنت بةتويَرُةوة و بةهَطةى شاُطتىٓ ,ةهَدةضّ بة ِزيَطسيلسدْ هة شؤزبوُياْ ,هة ِزيَطةى ُةشتةزطةي ,بةجؤزيَم
ُةبيَتة ٓؤى هة ُاوضوُياْ ياْ كةَ بوُةوةياْ بةجؤزيَم كة ًةتسضى هةُاوضوُياْ هةضةز دزوضت ُةكا.
ٓةهَدةضّ بةتؤًازكسدْ و ِزيَلخطتِى ُاضِاًةى ئاذةالَْ.
بةدواداضوْ و ٓةهَطةُطاُدْ دةكا ,بؤزِةوشى تةُدزوضتى و ذياُى ئةو ئاذةالَُةى كة بةطويَسةى حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية,
خساوُةتة ئةضتؤى كةضةكاُةوة بؤبةخيَوكسدْ.

ًاددةى ثيَِحةَ:
-1
-2

-3

-4

ضةزجةَ ئةو ئاذةالَُةى هة ثةُاطةكةدا كؤدةكسيَِةوة ,تؤًازدةكسيَّ و ُاو و كؤدياْ ثىَ دةدزيَت.
ُاضِاًة بؤئةو ئاذةالَُة دزوضت دةكسيَ ,كةهةاليةْ ٓةزكةضيَلةوة خاوةُدازيَتى ىلَ بلسيَت ,وة ُاو و كؤدى ئاذةهَةكة و
شاُيازى كةضةكةى هةضةز داغىَ دةكسيَت( .تايبةت بةثيَداُى ُاضِاًة و ًؤهَةتى بةخيَوكسدُى ئاذةهَاْ ,وةشازةتى
ثةيوةُديداز ِزيٌَِايى ثيَويطت دةزدةكا).
ئةو كةضاُة ئاذةالَْ بةخيَودةكةْ ,دواى جىَ بةجىَ كسدُى حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ,ثيَويطتة ضةزداُى بة ِزيَوبةزايةتى
ثةُاطة بلةْ ,بةًةبةضتى توًَازكسدْ و دزوضت كسدُى ُاضِاًة بوَئاذةهَةكاُياْ و وةزطستِى ِزيٌَِاييةكاُى تايبةت بةًاف و
ثازاضتِى ئاذةهَاْ.
ٓةزكةضيَم ُاضِاًةى بةخيَوكسدُى ئاذةهَاُى ٓةبىَ ,دةتواُيَ ئاذةهَةكةى هةثةُاطةى ئاذةالَْ دابِىَ ,هةكاتى طةشت كسدْ بؤ
دةزةوةى والَت ياْ ُةخؤشى بؤًاوةيةكى كاتى.

ًاددةى شةشةَ:

تاكةكاْ ياْ ِزيَلخساوة ُاحلوًية ذيِطةيى و ئاذةهَجازيَصييةكاًْ ,افى ضاوديَسى و بةدواداضووْ و ضةزداُى كسدُى ثةُاطةكاْ و ئةو
شويَِاُةياْ ٓةية كة ئاذةهَاُى ىلَ بةخيَو دةكسيَ .وة ًافى بةزشكسدُةوةى ضلاالَياْ ٓةية هة دذى ئةو كةس و اليةُاُة ,كة
حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ثيَصيَى دةكةْ.
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بةشى ضيَيةَ
ًاددةى حةوتةَ:
ٓ -1ةًوو شيَواشةكاُى شياُطةياُدْ بةئاذةهَاْ قةدةغةية وةن :ضووكايةتى ياْ زِاوةدوُاْ ياْ ئاشازداْ ياْ بسيِدازكسدْ ياْ
بةشةزِداْ ياْ دةزخوازداُى ذةٓس ياْ ًاددةى ُاتةُدزوضت ياْ خِلاُدْ بةٓةهَواضني ياْ هة ئاو ياْ شوةيةكى تس ياْ
ضوتاُدْ ياْ زِاطستِى هةشويَِى خساث ياْ بةضتِةوةى ياْ ثياكيَصاْ بةئؤتؤًبيَى(بة ئةُكةضت) ياْ ٓةزجؤزة ًاًةهَةيةكى
خساث ٓةًو ئةًاُة بةتاواْ دذ بةذيِطة و ضسوشت دادةُسيَت و ضصاى ٓةية.

 -2باشزطاُى كسدْ بة ئاذةالَُى(ضةط و طويَدزيَر و ثصيوة)قةدةغةية و ضصاى ٓةية.

 -3فسؤشنت و باشزطاُى كسدْ بة ٓةًو جؤزة دةزًاُيَم ,كةبؤ هةُاو بسدُى ئاذةالَْ بةكازدةٓيَِسيَ ,قةدةغةية و ضصاى ٓةية.

بةشى ضوازةَ
حوكٌة ضصايةكاْ
ًاددةى ٓةشتةَ:

يةكةَ :بؤ بة ِزيَوبةز ياْ ِزيَجيَدزاوةكةى ٓةية ,هة كاتى بووُى كةًوو كوزتى ياْ ثيَصيَى كسدْ ًاف و خساثى دوَخى ئاذةهَاْ
ٓةزكةس و اليةُيَم ئاطادازبلاتةوة ,بةضاكلسدُى دوَخى ئاذةهَةكة و ئاضايي كسدُةوةى هة ًاوةى دة زِؤذ هة ِزيَلةوتى ئاطادازكسدُى
بة ئاطادازيةكة ,و هةحاهَةتى ًى ُةداْ ,بة ِزيَوبةز بؤى ٓةية ًؤهَةتى بةخيَوكسدُى ئاذةهَةكة ٓةهَبوةشيَِيَتةوة ,وة ئاذةهَةكة دةخسيَتة
ثةُاطةى ئاذةالَْ.
دووةَ :ضةزثيَضى كةزى حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية و ِزيٌَِاييةكاُى كةبةثيَى ئةوة دةزكساوْ ,بة بةُدكسدْ ضصادةدزيَّ ,بؤ ًاوةيةن هة
ًاُطيَم كةًرت ُةبيَت و هة دوو ضايَ شياتس ُةبيَت ياْ بة غةزاًةيةن هة()20,,,0,,,دوو ًويؤْ ديِاز كةًرت ُةبيَت و هة()1,0,,,0,,,
دة ًويؤْ ديِاز شياتس ُةبيَت ,ياْ بة ٓةزدوو ضصاكاْ ضصا دةدزيَت.
ضيَيةَ :هة ٓةزجازيَم ضةزثيَضيةكة دووبازة بلسيَتةوة ضصاكة دوو بةزاًبةز دةكسيَتةوة.

بةشى ثيَِحةَ
حوكٌة كوَتايةكاْ
ًاددةى ُؤيةَ:
وةشيس بؤى ٓةية ِزيٌَِايى ثيَويطت بؤ جىَ بة جيَلسدُى حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية دةزبضويَِىَ.
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ًاددةى دةيةَ:

ضةزؤكى دةضتةى ثازاضنت و ضاكلسدُى ذيِطة ٓةهَدةضىَ بةدةزكسدُى ِزيٌَِايى تايبةت بؤ ئةو ئاذةالَُةى هةباخضةكاُى ئاذةالَُدا
ضودياْ ىلَ وةزدةطرييَت ,وة ئةو ئاذةالَُةى كة باشزطاُيياْ ثيَوة دةكسيَ.

ًاددةى ياُصةيةَ:

كاز بةٓيض دةقيَم ُاكسىَ طةز هةطةيَ حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ُاكؤن بيَت.

ًاددةى دواُصةيةَ:

ثيَويطتة هةضةز ئةجنوًةُى وةشيساْ و اليةُة ثةيوةُديدزةكاْ حوكٌةكاُى ئةَ ياضاية جىَ بةج َى بلةْ.

ًاددةى ضياُصةيةَ:

ئةَ ياضاية هةًيَروى بالَوكسدُةوةى هة زِوَذُاًةى فةزًى(وةقائعى كوزدضتاْ)دا جيَ بة جيَ دةكسيَ.

ٓؤكازة ثيَويطتيةكاُى
دةزضواُدُى ئةَ ياضاية

بة ًةبةضتى ثازاضتِى ذياُى ئاذةالَُى ًاهَى بىَ ثةُاطة و بىَ شويَّ ,كةدةضِة ضوازضيَوةى يةكيَم هةزِةطةشة شيِدووةكاُى ذيِطة .هة
ٓةز شياْ طةياُدُيَلى ًسوَيي ياْ ضسوشتى ,وة هة بةز ُةبووُى دةقيَلى ياضايى زِووْ و تايبةت بة ثازاضنت و ضاوديَسى و
ضاكلسدُى دوَخى ذياُياْ ,وة هةبةز ئةوةى دةضتدزيَريةكاْ بوَ ضةز طياْ و ذياُى ئةو ئاذةالَُة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ زِوو هة شياد
بووُة ,ئةَ ياضاية دةزضويَِدزا.
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