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 پەرتووکی کۆرس

 Course Book 

 رسى كۆ . ناو 1 دووەم کۆرس ی /ۆرس بووکی ژانەرەکان قۆناغی سێیەم ک

  پرسر ەب ىستاۆ مام ى ناو  .2 مینئهمهیدون حهرهم فهكرهئه د.

 کۆلێژش/ ە. ب3 اداببەش ی راگەیاندن/ کۆلێژی ئ

 akram.hamaamen@su.edu.krd: ئیمێل

 (07701995252) ژمارەی تەلەفۆن 

 پەیوەندی. 4

 

( سەعات س ێ ٣) یەکەى خوێندن. 5 ٣:یتیۆر 

 لە هەفتەیەک

 ژمارەی کارکردن. 6 لەهەفتەیەکدا راگەیاندن  سەعات بۆ قۆناغی سێیەمی  س ێ

 کۆدی کۆرس. 7 

  دایكبووه له 1976ساڵی 

 خێزاندار 

 یاندن لهش ی  راگهكان بهتییهمرۆڤایه كۆلێژی زانسته رچووی زانكۆی سلێمانی لهده 

  2009-2008ساڵی 

 كۆلیژی ئاداب  زانكۆی  یاندن لهش ی راگهبه ی دكتۆرا و مامۆستا لهڵگری بڕوانامههه

 ددینالحهسه

 وهه 2000ساڵی  له -ندامی كارائه –نووسانی كوردستان ندیكای رۆژنامهندامی سهئه. 

 وهه 2002ساڵی  نووسانی جیهانیی لهندامی كارای رۆژنامهئه. 

 رانی بیسنوورندامی نووسهئه 

 یاندنبواری راگه له وهتوێژینه( 12( و )رتووكپه 6 )نیخاوه 

 ش كردووهم پێشكهبیژ وانهكی كارا و وانهیهشێوهندین كۆر و وۆركشۆپدا بهچه له. 

 لی مامۆستاپرۆفای. 8

 

 

 

 

 

ژانەرەکان،هەواڵ، وتار، چاوپێکەوتن، کۆنگرەی رۆژنامەوانی، رێپۆرتاژ، پرۆگرامی 

 تەلەفزیۆنی.

 . وشە سەرەکیەکان9

 ناوەرۆکی گشتی کۆرس:. 10

  بێگومان وەک بابەتێکی زیاتر تەرکیزکردنە لەبواری هونەرەکانی رۆژنامەوانی. ژانەرەکانی رۆژنامەوانی،  یگرنگی خوێندنی کۆرس

قوتابی بتوانێت فێری بەشێک لە هونەرەکانی ەکان دەخوێندرێت تاوەکو سەرەکی و گرنگ لە بواری میدیا، بابەتی ژانەر 

رۆژنامەوانی بێت و ئاشنایەتی پەیدا بکات.  هەروەها بتوانێت بەشێوەیەکی ئەکادیمی و پرۆفیشناالنە فێری بوارو ژانەرەکانی 

وانی ببێت و بتوانێت لەدواجاردا لەنێو دەزگاکانی راگەیاندن، ئاستی کوالیتی ژانەرەکان بەرزبکاتەوەو بەشێوەیەکی رۆژنامە

زانستی مامەلە لەگەڵ داتاو زانیارییەکانی بواری رۆژنامەنووس ی بکات. وە ئەم بابەتە هێز بەژانەرەکان دەبەخشێت و لەوێوە 

کان. هەروەها باشتر کردنی ژانەرەکان تەشویق دروست دەکات و بۆ دۆزینەوەی گۆشەی دەبێتە هۆی فراوانکردنی پانتایی وەرگرە

 هەمەجۆری رۆژنامەوانی، خوێندنی ناوەرۆکی ئەم کۆرسە یارمەتیدەرێکی کارا دەبێت. 

 

 . ئامانجەکانی کۆرس11

 رۆژنامەوانی و جۆراو جۆری بەکارهێنانی.* فراوانکردنی پانتایی وەرگران لە کەناڵەکانی راگەیاندن، بە بەهێزکردنی ژانەرەکانی 

 * دۆرخستنی زانیاری دروست و زیاتر بۆ وەرگران. 
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 * رۆژنامەنووسان دەتوانن گۆشەی نوێ بۆ پێشهات و رووداوە رۆژنامەوانییەکان بدۆزنەوە.

 زگاکانی راگەیاندن. * بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و ئەکادیمی و پرۆفیشناڵی رۆژنامەنووسان و بواری رۆژنامەنووس ی و دە

 * شارەزابوون لەناسینەوەو جیاکردنەوەی ژانەرەکانی رۆژنامەوانی لەیەکتر.

 

 . ئەرکەکانی قوتابی12

لەکاتی وانە وتنەدا  ئامادە بێت و پابەند بێت بە ئەرکەکانی ماڵەوەو بەشداریکردن لەتاقیکردنەوەکانی کۆرس ی دووەم و   قوتابیپێویستە 

 هەروەها لە کویزەکاندا. 

  وهووتنه ی وانهڕێگه. 13

بە خوێندکار/قوتابیەکان دەکرێت. لەرێگەی پاوەرپۆینت و ئۆنالین بابەتەکان ئامادە دەکرێت و بەشێوی سالید لەرێگەی داتاشۆ پێشکەش 

 لەکاتی پێویستدا زۆر جار بۆ روونکردنەوەی زیاتر تەختە بۆ نووسین بەکاردێت.

 نگاندنڵسهسیستەمی هه. 14

 کانی فێربووننجامهرئهده. 15

نتر ئەو رۆژنامەنووسااااااااااااانە قەبو  دەکەن  کە دەکرێت بەئەکادیمی فێری ژانەرەکان بێت و دەزگاکانی راگەیاندن خێراترو ئاسااااااااااااا قوتابی* وا لە 

 بەشێوەیەکی زانستی فامی میدیا بکەن و بەشێوەی ئەکادیمیانە بتوانن دەرهەقی  ژانەرەکانی رۆژنامەوانی و بابەتەکانی رۆژنامەوانی بن.

 

 :لیستی سەرچاوە

 كان:كوردییه رچاوه*سه

 .2004شاندن، شلێمانی و وهخشندان بۆ پهنوسی، خهری ڕۆژنامهلی قادر: هونه. كاروان عه1

 .2008ی دهۆك، هی خانی، چاپخاند، چاپخانهحمهئه میرهنووسی، و. سهری ڕۆژنامهركوكی: هونهبیب كه. دانا حه2

 .2008ی بینای، نووسی، سلێمانی، چاپخانهی ڕۆژنامهجات ڕۆستی: دیمانه. نه3

 .2008ی خانی، نسور سدیقی، دهۆك، چاپخانهواڵ، ڕاپۆرت، وتووێژ، و.مه. هه4

 .2008ی بینایی، كرخۆشناو، سلێمانی، چاپخانهبوبهڤاڵ ئهی زانستی، و.ههوه. میتۆدی لێكۆڵینه5

 .2007ی شكات، و ژیندا، سلێمانی، چاپخانهژیانیان لهوهنگدانهو ڕهكاننووسیهو ڕۆژنامهبیدهئه شنهبوبكر: چهڤاڵ ئههه. 6

 .2005م، ردهخشی سهو پهزگای چاپنووسی، و. كارزان محمد، سلێمانی، دهی ڕۆژنامهروازهزا حاجی ئابادی: ده. ڕه7

 دلیسی.ندی بهنووسان، و. ئازاد حسن فتاح، سلێمانی، ناوهاوڕێی ڕۆژنامه. مالكۆلم ئیف مالیتی: ه8

 .2002ندی ڕۆشبیری سلێمانی، یاندنی كوردی، ناوهو ڕاگهیاندنبوبكر: ڕاگهڤاڵ ئه. هه9

ی ریم، چاپخانهد عبدولكهمهمحهواڵ، و. هه كردنی ڕاپۆرتهفزیۆنی بۆ ئامادهلهیامنێری تهو پهری كامێرامان. بوڵ ستاینلی: ڕێبه10
 .2007ورامی، هید ئازاد ههشه
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ی وهو باڵوكردنهزگای چاپولێر، دهحوسێن، هه و فاتیمهدین سالمدرهوانی، و. بهیڤینی ڕۆژنامهڤپهكانی هه. سۆزان دان: شێوازه11
 ،.2001موكریانی، 

 زیز.جید ساڵح عهمهری، و. گهژاد: ڕۆژنامهد نهمه. د. كازمی موعته12

 .2010د، سلێمانی، چوارچرا، مهوانی مۆدێرن، و. كارزان محهندی: ڕۆژنامهدیعی، د. حسێن قهعیم به. د. نه13

 .2012ی چوارچرا، ، سلێمانی، چاپخانهوهیاندنهی ڕاگهبارهم بورهان قانع: له. مه14

ورامی، هید ئازاد ههی شهركوك، چاپخانهكان، كهییهپیشه ندییهتمهو تایبهركو ئهیامنێر، ڕۆڵروێش: پهد دهحمهردی ئه. هه15
2008. 

 .2005، ی لیرهد، سلێمانی، چاپخانهحمهم، و. هیوا سالح ئهاڵتی چوارهسهلی: كلیلی ده. د. فاروق عه16

 .2007وانی، كانی ڕۆژنامهپان: ژانرهغدید سه. د. مه17

م، ردهخشی سهو پهزگای چاپمال، سلێمانی، دهرخ، و. سۆزان جهنووسی هاوچهو ڕۆژنامهریگهئلبدروبی: ڕۆژنامه. محمد 18
2006. 

 كان: بیه ره عه رچاوه *سه

حاد أژاعات ، ات3، عدداژاعات العربیه ڤاهر تحتاج الی عالج، مجله فی القنوات الفچائیه .محمد محوچی ابراهیم: البرامج الحواریه1
 .2002، تونس، دول العربیه

 .2000، دار الفجر، ، القاهرهالشامله . محمد منیر صجاب: ااڵعالم التمنییه2

 .  1998، ، القاهرهاللبنانیه ، دار المصریهالمعاصره و نڤریاته. حسن عماد مكاوی، لیلی حسین السید: ااڵتصال3

 

 ئینگلیزی: رچاوه *سه

1. Anderson, C. A., Carnagey, N. L. & Eubanks, J. (2003). Exposure to violent media: The 

effects of songs with violent lyrics on aggressive thoughts and feelings. 

2. Blankson, I. A. & Murphy, P.D. eds., 2007. Negotiating Democracy: Media 

Transformations in Emerging Democracies. 

3. Caparini, M. (ed), (2004) Media in Security and Governance: The Role of the News 

Media in Security Oversight and Accountability. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 

4. Catherine, H. (2015). Negative Effects of TV Violence. 
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5. Charter of Duties of Journalists, 

http://ethicnet.uta.fi/italy/charter_of_duties_of_journalists 

6. Duties & Responsibilities of Journalists, by Melody Dawn 

7. -good-a-become-to-http://hubpages.com/hub/how, How to become a journalist

journalist 

8. How To Become a Journalist: Education, Jobs, and Specialties, By Elizabeth Grace 

9. Juliette H. Walma van der Molen (2004).Violence and Suffering in Television News: 

Toward a Broader Conception of Harmful Television Content for Children. 

10. Mawlood, S. (2011) Challenges and Opportunities:The Impact of the Press Law (2008) 

on the Role of Journalism in the Kurdistan Region post-2003. Thisis of Media,  Department 

of Media, Bradford University. 

11. Mawlud, S (2008) The Role of the Media in Informing Voters During the December 

2005 Election Campaigns in the Iraqi Kurdistan Region, Master of International Broadcast 

Journalism, Department of Media, Sheffield Hallam University. 

12. Omoera, O. S. (2010) ‘The Import of the Media in an Emerging Democracy: an. 

Evaluation of the Nigerian Situation’. 

13. Romer D, Jamieson KH, Aday S. Television news and the cultivation of fear of crime. 

14. Slattery KL, Hakanen EA. Sensationalism versus public affairs content of local TV news: 

Pennsylvania revisited. J Broadcast Electronic Media. 

 

 ان. بابەتەک 17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

 یدون رهم فهكرهد. ئه 

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کۆرس ی دووەم

 تەلەفزیۆن و مەرجەکانی سەرکەوتنی بێژەری تەلەفزیۆن.بێژەری  -１

 بێژەری رادیۆ و مەرجەکانی سەرکەوتنی بێژەری رادیۆ -２

 قەبارە جیاوازەکانی رۆژنامە. -３

 تایبەتمەندییەکانی رۆژنامە و گۆڤار -４

 تایبەتمەندییەکانی تەلەفزیۆن و رادیۆ -５

 وتاری رۆژنامەوانی و چۆنێتی نووسینی وتار. -６

 رۆژنامەوانی.جۆرەکانی وتاری  -７

 توخمەکانی ووتار. -８

 پرۆگرامەکانی تەلەفزیۆن و قۆناغەکانی ئامادەکردنی پرۆگرامی تەلەفزیۆن  -９

 لە رۆژنامەدا. راپۆرت  -１０

 رۆژنامەوانی راپۆرتیقۆناغەکانی ئەنجامدانی  -１１

 .راپۆرتی رۆژنامەوانیجۆرەکانی  -１２

 .فزیۆنیلهراپۆرتی تهجۆرەکانی  -１３

http://ethicnet.uta.fi/italy/charter_of_duties_of_journalists
http://www.ehow.com/members/ds_917c5113-792a-46cf-b88e-5be62c67d04e.html
http://hubpages.com/hub/how-to-become-a-good-journalist
http://hubpages.com/hub/how-to-become-a-good-journalist
http://www.howtodothings.com/p3511-elizabeth-grace.html
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 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 کاتژمێر ٣

 

 لە رۆژنامەدا. ریپۆرتاژ -１４

 فزیۆنی(لهوانی + تهكانی ریپۆرتاژ ) رۆژنامهندییهتمهتایبه -１５

 رۆژنامەوانی قۆناغەکانی ئەنجامدانی ریپۆرتاژی  -１６

 رۆژنامەوانی. جۆرەکانی ریپۆرتاژی  -１７

 فزیۆنی.لهته جۆرەکانی ریپۆرتاژی  -１８

 کۆنگرەی رۆژنامەوانی -１９

 پرێس كۆنفرانس ی رۆژنامەوانی -２０

و قوتابی  یهپراكیك هه وهرهی سهتانهو بابهكێك لهر یهبۆ هه . بابەتی پراکتیک 18 

 ی بكات.یدانی یان نوسین ئامادهكی مهیهشێوهبێت بهده

 . تاقیکردنەوەکان 19

چۆن...؟ تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان چی بوون...؟ بۆچی...؟  لەم جۆرە. دارشتن: 1

 دەستپێدەکات.

 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت 
 

لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتابی بە ڕاست یان چەوت : . راست وچەوت2

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.دادەنێت. 

لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت لە ژێر رستەیەک وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست . بژاردەی زۆر: 3

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.هەڵدەبژێرێت. 
 

 .... تێبینی تر20

وانەکان  هەروەها دەبێتە  بوونی کۆرس بووک  هاندەرێکی زۆرباشە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی خوێندکار/ قوتابی و مامۆستا و

 دیاربوونی سەرەتاو کۆتایی پالنی سااڵنەی مامۆستا.

 ڵ                     ی هاوهوهپێداچوونه .21

 

 

 

                                         

  
 


