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3. Course book outline 

1. Course name Style of writing 

2. Lecturer in charge Hero Ahmed Hamagharib 

3. Department/ College College of Education & Languages 

4. Contact e-mail: hero.hama@charmouniversity.org 

Tel: 07725183071 

5. Time (in hours) per week      2                       

6. Office hours 11:00 am –0 3:00 pm Mondays+ 

 11:00pm-03:00pm 

7. Course code  

8. Teacher's academic 

profile  
Name: Hero Ahmed Hama Gharib 

Post: 

Qualification: Ph.D 

Academic Title: Lecturer 

Specialty: 

 1) Specialize in Syntax of Kurdish Language,  

2) Text Linguistics/Kurdish Media's Language. 

College: Education & Languages 

Department: Kurdish Language Department 

Mobile number: (+964) - 07725183071 

 

Short Biography 

 

·       I am Teaching linguistics in Kurdish Department/ 

College of Educations and languages-Charmo 

University. 

LANGUAGE SKILLS (written & spoken): 

         Kurdish, Arabic, English , and Somewhat Persian. 

COMPUTER SKILLS 

MS Word, Excel, Access, PowerPoint, Movie Maker and 

Internet literate. 

9. Keywords  ،ستاندارد، . باآل، زمانى ئةدةبى، ز. زئاماذة، . ززمانى نووسني، زمانى ئاخاوتن، زمان
ضةقبةستوو، . ئةكادميى، ز/زانست. زيةكطرتوو، . فةرمى، ز. ز شيَوازبةند،. ز

.هتد... خالَبةندى، ئةلفبآ،  فةرهةنط، نووسةر، خويَنةر، دةق، شيَواز،  
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 :سكؤرئاماجنى . 4

، كة هؤيةكى سةرةكيي (نووسني و لةيةكرتطةيشنت) وة  بابةتيَ،، بة هؤيةكى ةةيوةندييرردن نووسني          
( كة زمانى باآلية) بة ئاستيَرى بةرزتر لة ئاستى ئاخاوتن .دادةنريَت ،ةطةياندنى زانست و زانياريي سةردةم

ردنى مةبةست و ةةيامة مرؤيي و هؤكاريَرى طرنطى زةنطيينرردنى زمان و ةاراسنت و بة دوكيوميَنتر. سريَتودةنو
  .زانستيي و جراوجرةكان دادةنريَت

و طرنطيي  قوتابى/بة خويَندكار( شيَوازى نووسني/زمانى نووسني) ىماجنى طشتيي ئةم كؤرسة، بريتيية لة ناساندنئا
زمانى ئاخاوتن و هاوكات ضةشنةكانى زمانى نووسني و جياوازى ئةم زمانة لةطةأل  ئةم شيَوازة لة ةةيوةندييرردندا و

 . نووسني و تةنانةت لة دةربرِينيشداةةرةةيَدان و طةشةسةندنى توانا و توانستى طشتيي خويَندكار لة 
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 :بايةخ و طرنطيي كؤرس. 5

فيَركردن و دةرخستنيي رِاستيي بةزانستييرردن و بة ئةكادميييرردنى شيَوازى كؤرسة بريتيية لة  بايةخى ئةم         
ةرِووى ئةو رِاستييةى كة ئةم ةرسة لة ذيانى رِؤذانةى هةر كةسيَرى ئةكاديَمى و تةنانةت و خستن نووسني

هاوكات طرنطيي ةرؤسةى خويَندنةوة، كة دةكريَت هاوشانى نووسني، وة  ديوى . خويَنةواريَرى ئاساييشدا هةيةتى
لة  ى بة شيَوةيةكى تيؤريي ةيَشرتةاشان بة ةراكتيزةكردنى ئةوة .ئةوديوى دراويَ، لةم بووارةدا ليَيربِوانريَت

 نووسينى دةق و طووتاردا و توانا و دةسةآلتشراندنةوةى خويَنداكار لة و لة ةرؤسةى وةريانطرتووة كؤرسةكةدا
لة ةرؤسةى   "هتد....ةيَدان و خستنةسةر، دارِشتنةوة، كورترردنةوة، دريَذةدارِشنت، : "هةريةكة لة شيَوازةكانى

   .نووسيندا

دركثيَرردنيان بةوةى كة دةكريَت ئةم شيَوازةى زمان لة  ةشةسةندن بة توانا شاراوةكانى خويَندكاران وطهةروةها 
زةنطينرردنى توانست و توانا زمانييةكةياندا رِؤلَيَرى طرنط ببينيَت و لة داهاتوويشدا بة شيَوةيةكى كردةيي لة 

 .يَببيننكةلَ، و سوودى ليرردن و زؤرتركردنى دونيابينييان ةةيوةندي
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 :ئةركةكانى قوتابى .6
 

 -:طرنطرتيني كارو ئةركةكانى قوتابى لة ضةند خالَيَرى سةرةكيدا ياداشتدةكةين

ئامادةبوونى لة وانةكاندا، هةروةها بةشداريرردنى لة ضاالكى و ئةركةكانى ناو ةؤلدا، كة لة اليةن -أ
ةردو بارودؤخةكةدا منرةى بؤ دياريرراوة، بؤ بةوةى لة ه. سةرةةرشتيارى كؤرسةوة ةيَى دةسثيَردريَت

منوونة خويَندكارى ئامادةبوو لة سةرجةم وانةكانى كؤرسةكةدا جياية لة خويَندكاريَ،، كة لة زؤربةى 
وانةكاندا ئامادةطيى هةبووبيَت، بة هةمان شيَوة لة خويَندكاريَريش جيادةكريَتةوة، كة رِيَذةى 

 .اداركردنةوةى بؤ دةرضووبيَتئامادةبوونى كةم بيَت، ياخود ئاط

خويَندكارى ضاال  و بةشداربوو لة طشت ئةو ئةركانةدا كة لة اليةن سةرةةرشتيارى كؤرسةوة -ب
.لة خويَندكاريَ، كة ناضاال  بيَترادةسثيَردريَت، جياوازة 
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 :رِيَطةى وانةوتنةوة .7

 :نانى رِيزبةند كراوةطرنطرتيني رِيَطةكانى سةرةةرشتيارى ئةم كؤرسة، بة ةيَى زؤرى بةكارهيَ

 وايت بؤرد و ماجي،، . أ

 ةاوةرةؤينت و داتاشؤ،. ب

 .نووسينةوة  كتيَب،. ت
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8. Assessment of scheme 

 منرةى تةرخانرراو  جؤرى هةلَسةنطاندن 
 %2.5 ( 2، 1)كويزى 
 %5 ى يةكةم   Assignment / طووتارنووسني/رِاةؤرتنووسني( واجب)ئةر  

 %25 ميدتيَرم
 %5 سيَهةم كويز 

 %5 ى دووهةم   Assignment / طووتارنووسني/رِاةؤرتنووسني( واجب)ئةر  
 %5 بريكردنةوةى رِةخنةطرانة و بةشداريي ناوةؤل

 Test/ 11%تاقيرردنةوة 
 %61  :هةمووى
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 :  دةرئةجنامةكانى فيَربوون .9
 

- :ةيدادةكاتلةسةر دوو ئاست زانياريي ة لةرِيَطةى ةيَدانى ئةم كؤرسةوة خويَندكار       

بة مةبةست يان )لةم ئاستةدا، بة ضةشن و شيَوةيةكى كؤنرريَتيى زمان، كة : ئاستى تيَوري. 1
كاريطةري لةسةر ئاستى دوور مةودا لة اليةنة ئةبسرتاكتةكةى زمان، ئاوةز و ( بةبآ مةبةست

 كةلتوور بةجيَدةهيَلَيَت، ليَردراونةتةوة، زانياريي ةيَويست وةردةطريَت،

لة ةاش ميدتيَرمى يةكةمةوة خويَندكار زؤرتر بة شيَوةى زانستيي ةراكتيرى :تى ةراكتيريئاس. 2
مامةلَة لةطةلَ زمانى نووسيندا دةكات و بة شيَوازة جؤراوجؤرةكانى نووسني ئاشنا دةبيَت و دةق و 

ى رِستة  Deep structureطووتار لةيةكجيادةكاتةوة، فيَردةبيَت، كة بة دروستة قوولَةكة 
هؤكارى ياريدةدةرن بوَ شيرردنةوة و بةرهةمهيَنانى دةقى نووسراوى  ووسيَت، كة ئةمانةيشبن

ا، كة ئةكاديَمى و رِاطةياندنيشد تةنانةت لة بوارى لريَنراو و يةكطرتوو، لة هةردوو بووارى رِؤذانة و
 .زانسيت و يةكطرتووى باآلئةمةيش دةبيَت بة بنةماية  بؤ لةضيَوةدانى زمانيَرى 
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 :بةكارهيَنراو/سةرضاوةى سةرةكيي .11

 
، نامةى دكتؤرا، كؤليَذى زمان، زانرؤى سليَمانى، زمانى نووسني لة رِاطةياندنى كورديداهيَرؤ أمحد محةغريب، . د

2114. 
 ...8991.سائل التعليمية، لبنان، بريوتالعلمية للرشرق العربي، املؤسسة ل، دار ااالنشاء السهلعلي رضا، 

 
 :ةسوودسةرضاوةى ب

 
 

Francine D. Galko, 2001, BETTER WRITING RIGHT NOW ,United States of 

America 1st ed. ISBN 1-57685-402-7. 
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 :ناوةرؤكى كؤرسةكة .11

No. Title of the subject Weeks Tutor’s 
name 

1-  Chapter One:    نووسني.ضةند تايبةمتةندَتييةكى بةرايي زمان و ز  1 D.Hero 

2-  Chapter Two:   2   زمانى نووسني و ضةشنةكانى = 

3-  Chapter Three:  3 تايبةمتةندييةكانى زمانى نووسني = 

4- = Chapter Four:       نووسني. تايبةمتةندييةكانى ز      4 = 

5-  Chapter Five:  طووتراو و نووسراو.جياوازيي نيَوان ز  5 = 

6-  Chapter Six:   لة طووتراوة و بةةيَضةوانةيشةوة بةدةستهيَنانى زمانى نووسراو  obtaining  6 = 

7-  Midterm  7 = 

ةيَشرةشرردنى ضةند سيَميناريَ، لة اليةن خويَندكارانةوة ةةيوةست بةو كتيَبانةى كة   -8
 ليَيان داواكرابوو ببيخويَننةوة 

8 = 

، لة اليةن ةيَشرةشرردنى ضةند سيَميناريَرى تر +؟ سيَمينارى سةركةوتوو ضيية  -9
 ندكارانةوة ةةيوةست بةو كتيَبانةى كة ليَيان داواكرابوو ببيخويَننةوةخويَ

9 = 

 = 10 جؤرةكانى ئةلفبآ+  ضةم، و ةيَناسةى رِيَنووس و ئةلفبآ  -10

 = 11 خالَبةندى  +ضةند اليةنيَرى ريَنووسى كوردى   -11

 = 12 خويَندنةوةو طرنطى خويَندنةوة   -12

 = 13 سرتاتيذييةكانى نووسني  -13

 = 14 ييةكانى نووسنيسرتاتيذ  -14

 = 15 نووسني و ةراكتيزةكردنى كردةى نووسني  -15
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 :سيستةمى هةلَسةنطاندن .12

سةرةتا طرنطة خويَندكار لة كاتى خؤيدا لة تاقيرردنةوةدا ئامادةبيَت، هةموو ةيَداويستييةكانى           
. تنيَتى لة تاقيرردنةوةداتاقيرردنةوةى ةيَ بيَت، ئامادةبوونى رِؤذانة و بةشداربوونى زامنى سةركةو

 :سةرةةرشتيارى كؤرس ياخود مامؤستا دةكريَت بةم رِيَطةيانة هةلَسةنطاندن بؤ ئاستى خويَندكار برات

 

  كة دةشيَت بةبآ ئاطاداركردنةوةى ةيَشينةى خويَندكار  .منرةيان لةسةرة%  2.5دوو كويزى يةكهةم، كة هةريةكةيان
 .لة كاتى ئةجنامدانييدا ئامادةنةبيَت، ئةوا مافى دةفةوتيَت و قةرةبوو ناكريَتةوة ئةجنامبدريَت و هةر خويَندكاريَريش

   ( واجب)ئةرAssignment ،  ى بؤ تةرخانرراوة% 5كة دوو جارةو ةيَش و ةاش ميَدتيَرم، كة 

  ى منرةى ساآلنةى بؤ تةرخانرراوة% 25ميدتيَرم، كة يةكجار لة كؤرسةكةدا ئةجنامدةدريَت و. 

  دةكةويَتة ةاش ميَدتيَرمةوة كؤرسةكةى بؤ تةرخانرراوة،منرةى % 5هةم، سيَكويزى. 

  تاقيرردنةوةTest  ،11 %يةكجار ئةجنامدةدريَت .ى منرةى كؤرسةكةى بؤ تةرخانرراوة . 

  ى نيَوان ( فروق الفردية)بةشدارى ناوةؤل و بريكردنةوةى رِةخنةطرانة، لةم كؤرسةدا  ئةمة لة جياوازى تاكايةتيى
 .ى منرةى بؤ دانراوة% 5دكارةكاندا زؤرتر شايانى دةركةوتنى هةية و لة تاكيَرةوة بؤ تاكيَرى تر دةطؤرِيَت و خويَن

 

 2  شرةشى يبؤ هةر ضاالكييةكى سةركةوتوو كة خويَندكار ةَ( وة  سةربار ياخود زيادة لة سةروو منرةكانى ترةوة)منرة
 ئةمةيش وة  هاندانيَ، بؤ ئةو خويَندكارانةى كة منرةكانيان كةمة و (.هتد...نةشرة، /سيَمينارى وةرزى، بآلوكراوة)دةكات، وة  

كيَربِكيَي بةدةستهيَنانى باآلترين منرة دةكةن بؤ ضوونة رِيزى يةكةمينةكانى نائوميَد نةبن، ياخود بؤ ئةو خويَندكارانةى  وادةكات
 .قؤناغ و بةش و تةنانةت كؤليَذيشةوة

 

 :تيَبينى

كة مامؤستا لةرِيَى ئةركى كورترردنةوة و رِاظةكردنى بابةتي ناو كتيَبيَ،، كة خويَندكار ئارةزوومةندانة ،   Assignmentئةر  ياخود 
ئةم منرةية دادةنيَت و ئةطةر لةرِيَى طؤطأل كآلسرِووميشةوة ضةند ئةساينميَنتى  .هةلَيدةبذيَريَت و ةيَشرةشى هاورِيَرانى دةكات

 .هةبيَت، ئةوا كؤدةكريَنةوةو دابةشى ذمارةى جارةكانى دةكات
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 :شيَوةكانى تاقيرردنةوة. 11

ندكارةكانى بؤ رِوون و تاقيرردنةوة ئةو فيدباكة طرنطةية، كة مامؤستا بةهؤيةوة دةرئةجنامى هةوأل و ماندووبوونى خؤى و خويَ-
بؤ ئةم مةبةستةيش ضةند رِيَطةيةكى تاقيرردنةوةى جياواز، كة جياوازيي تاكايةتيي خويَندكاران لةبةرضاوبطريَت،  .ديار دةبيَت

 .بةةيَويست دةزانريَت

 :و رِيَطايانةى كة لةم كؤرسةدا بؤ تاقيرردنةوة دةطرييَتةبةر، ئةمانةنسةرةكيرتيني ئة لة

 دةق، ايي و رِاست و هةلَة، نووسينى، منوونة و بةلَطةى ةيَويست هيَنانةوة، ناساندن، هةلَبذاردن، بؤشو رِوونرردنةوة ليَردانةوة -
 .هتد... دارِشنت و دةربرِين، كورترردنةوةو دريَذكردنةوةى بابةتيَ،، رِاظةكردن و شيرردنةوة ، 

ئةر  يان  ،(كاذيَر 1)، سةرى ساأل (كاذيَر 2)بريتيية لة  يَرم، ميدت(خوولة  15)ان بة نزيرى ماوةى تاقيرردنةوةى كويزةك-
 ... ،  (تةنها هةفتةية )ئةساينميَنت 

 .منرة بة نزيرةيي بة يةكسانيي بةسةر ةرسيارةكاندا دابةشرراوة5ةرسيار ةيَرديَت و 5-4لة  ذمارةى ةرسيارى ميَدتيَرم-

سةرةتا و ) لة سآ بةش كةا، كة لةشيَوةى رِاظةو شيرردنةوةدا بيَت، طرنطة وةآلمى ةرسيارةكان ةيَويستة ةرِاوةرِ بيَت لةكاتيَرد-
لةم جؤرة شايانى طووتنة  .وةآلميش طرنطة، كة رِةضاوى رِيَنووس و خالَبةنديي تياداكرابيَت. ةيَرهاتبيَت ن (ناوةرؤ  و ئةجنام

 :ةبيَتانةى خوارةوة دوشة ةرس ئةم تاقيرردنةوةيةدا بةطشتى ةرسيار بة شيرردنةوةى

 . (هتد .... ؟، ...ض،؟...كآ ،؟...بؤضى؟ ...ئايا؟، ...؟، هؤ يان هؤكارى ئةمة ضيية...، ضى؟...ضؤن) 

- :منوونة وة 

 

 (7:ل. )شيَوازيَ، لة نووسينى زمانى ئةدةبييدا ةةيرِةودةكريَت؟ بة خاأل بيخةرة رِووض : ث

يةكى ترى طةياندنييةوة بطؤِرِدريَت؟ بؤ منوونة لة نووسراوةوة بؤ دةكريَت، زمان لة شيَوةيةكى طةياندنييةوة بؤ شيَوةئايا : ث
 .طووتراو، يان ئاماذة؟ وة بة ةيَضةوانةيشةوة؟ ضؤن؟ رِوونى برةرةوة

ةةيوةست بة زمانى نووسينةوة ئاماذة بة ضةند ئةركيَ، سةرةكى دةكات، كة ئةم ضةشنةى زمان دةبينيَت؟ ئةو " هاليداى": ث
 (ى بةشى دووهةم 2: ل. ) رِوونى برةرةوةئةركانة ضيني؟ بة خاأل

ضؤن؟ ئةمة رِوون ." .زمانى طووتراو، وة  زمانى نووسراو نيية و هةموو شتيَرى تيَدا ناطووتريَت و ناخرًيتة رِوو: "دةطووتريَت: ث
 (ى بةشى دووهةم 4: ل2. )برةرةوة
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انى طووتراو لة زمانى نووسراو كةمرت رِيَرخراوتر و ئةو زمانةوانة كيَية، كة ةيَى واية و وا ةيَشبينيدةكات، كة زم: ث: ث
 (ى بةشى دووهةم 7:ل. )ةالنبؤدانراوترة؟ مةبةستى زمانةوان ضيية ليَرةدا؟ بةوردى رِوونى برةرةوة

. ئايا دةكريَت بةو شيَوةية بدويَني، كة دةنووسني، ياخود بةو شيَوةيةيش بنووسني، كة دةدويَني؟ بؤضى؟ ئةمة رِوون برةرةوة: ث
 (ى بةشى دووهةم 9: ل)

 

 :رِاست و هةلَة دياريرردن. 2

خويَندكاريش رِاست و هةلَةى رِستةكة . لةم جؤرة ةرسيارةدا ةةيوةست بة بابةتيَرى دياريرراو رِستةى كورت دةهيَنريَتةوة
 .دياريدةكات و هةلَةيش ئةطةر هةبوو لةسةر داواى وانةبيَذةكة رِاستى دةكاتةوة

 .هةرية  لة زمانى طووتراو و نووسراوى هيَناوةتة ئاراوة، جياوازة ئةو ئةر  و ةةيامةى .1

 (دووهةم.ى ب 9:ل)

  رِاستة: و

هةردوو زمانى نووسراو و طووتراو وابةستةن بة ضةشنى طةياندنةكةيانةوة، واتا ناكريَت لة شيَوةيةكى طةياندنةوة بطؤرِيَن  .2
 (دووهةم. ى ب 1:ل.  )بة شيَوةيةكى تر

زمانى نووسراو و طووتراو وابةستة نيني بة ضةشنى طةياندنةكةيانةوة،هةريةكةيان لة باريانداية، لة  ، هةردووهةلَةية 
 . شيَوةيةكى طةياندنيانةوة بطؤرِيَن بؤ شيَوةكةى ترى طةياندنيان

 

 

 

لَةكة شايانى طوتنة، لةم جؤرة ةرسيارانةدا، دةكريَت مامؤستا هيَلَ بهيَنيَت بة ذيَر ئةو دةستةواذانةدا كة هة
- :ى سةرةوة كة هةلَةى تيَداية دةكريَت بةم شيَوةية دياريبرريَت( 2)بؤ منوونة خالَى .  نايانطريَتةوة

وابةستةن بة ضةشنى طةياندنةكةيانةوة، واتا ناكريَت لة شيَوةيةكى طةياندنةوة بطؤرِيَن  هةردوو زمانى نووسراو و طووتراو
 بة شيَوةيةكى تر
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 :هةلَبذاردن .1

ةرسياردا وة  ئةطةر بؤ وةآلمى دروستى ةرسيَ، يان ئاريَشة و بابةتيَ، ضةند دةستةواذةيةكى جياواز  لةم جؤرة لة
 .دادةنريَت، كة تةنها يةكيَ، لةوانة وةآلمى رِاست و طووجناو دةبن

 :منوونة وة 

 .ةدةطريَتةو.......... لة دروستةى زماندا ةةيوةست بة زمانى نووسينةوة، هةريةكة لة "  بيَذان"  -

 (فةرهةنط و دووان. سيمانتي، و ةراطماتي،   ت.طرافيتي، و طرافؤلؤذى   ث.فؤنةتي، و فؤنؤلؤذى   ب.أ)

.......................................................................................................... 

 

- :ةيَويستة ئاطاداريان بيَت ئةو رِيَسايانةى كة خويَندكار لةكاتى تاقييرردنةوةدا  .14

 ،(جار يان زؤرتر 2)زؤر بة وردى ةرسيارةكان خبويَنيَتةوة  .1

 بريبراتةوة بةجوانى ةيَش وةآلمدانةوة، .2

 .هةر ةرسيارةى لة الةةرِةيةكى نويَدا وةآلمبداتةوة .1

 

- :منوونةى ضةند ةرسياريَ، .15

ر يارى بة ياساكانى زمان دةكات، زؤرجار رِيردةكةويَت، رِيَ، لةبةرئةوةى نووسة: "دةطووتريَت:  1ث
 ." ضيَذيَرى زؤر بدات بة خويَنةر و تةنانةت ببيَتة تايبةمتةنديي نووسةرة ضا  ء ناودارةكان

 .                                                              هؤى ئةمة ضيية؟ رِوونى برةرةوة          

                     

 :                                     انة بة وشة يان دةستةواذةى طووجناو ةرِبرةرةوةئةم بؤشايي: 2ث
كردة و رِةوتى ( طةياندندا)بةجفرةكردن لة تيَورى زمانةواني طفتوطؤكردن و لةيةكرتطةيشتندا  .1

هيَماية بؤ  يان طؤرِييين دةربرِينةكانى ةيَرِةوى، ...........................طؤرِينى تةسةورةكانة بؤ 

 .ي ةيَرِةويَري تر.........................
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زمانى كارتيَرردن و وروذاندن و طؤرِانراريية لة هؤش و هزردا  و دوواتر لة .........................  .2

 .رِةفتارى تاكةكاندا

رهاتوو لة ى بةكا...........................يان .................. ضرِيى فةرهةنطيي ئاماذةية بؤ  .1

 دةقيَردا

 

تا ضةند لةطةأل ئةو بؤضوونةداييت، كة ةيَي واية دووانى نووسراو لة دووانى طووتراو ريَرخراوتر و ( 1ث

 .                                                                         رِيَزمانيرتة؟ بةكورتييى رِوونىبرةرةوة

فةرميية، هةروةها زمانى  ةسثؤريي و /زمانى نووسينى شيَوازبةندانة" : ئةو زمانة كامةية، كة (  4ث
 . ؟ بيناسيَنةو ضى لةبارةوة دةزانييت بة ةوختى بيخةرةرِوو."فةلسةفة و رِؤشنبرييي تايبةتيية

                    

وردى  ، وةآلمى ئةم ةرسيارانةى خوارةوة بة(زمانى نووسراو، طووتراو)ةةيوةست بة هةريةكة لة ( 5ث
 .                                                                                              بدةرةوة

 كاميان لة رِووى دروستةوة ئالَؤزترة بؤضى؟   .1

 .ةوة خبةرةرِوو( دةوروبةر، فةرهةنط، كارايي: )جياوازيي نيَوانيان لةرِووى هةريةكة لة .2

 
 

- :تيَبينى

ثرسيارى زؤرتر ثةيوةست بة وانةكةوة، ياخود هةر زانيارييةكى ديكةى ثةيوةست بة مامؤستا و وانةكة، خويَندكار دةتوانيَت سةردانى  بؤ منوونةى
- :بةم لينك و ناونيشانة. دا دانراوة  (question-bank)سايتى مامؤستاى وانةكة بكات لة سايتى زانكؤدا، كة لة بانكى ثرسيارةكان 

bank-2019/question-cad-hama/pf-http://sites.charmouniversity.org/hero 

 

http://sites.charmouniversity.org/hero-hama/pf-cad-2019/question-bank
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