
 

 وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی

 زانکۆی سلێمانی

 کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەکان

 بەشی راگەیاندن /رۆژنامە

 

 

 

 

 کاری توێژینەوەی پێش درووستی رواڵەتی ئامرازی توێژینەوە) الصدق الظاهیري(فۆڕمی شی

 ئیبراهیم ئاریانا د. / بۆبەرێز

 

 ساڵوی زانست

 ی وه واوكردنی توێژینه كانی ته پێداویستیه شێك له به له  یهیبریت  ڕێزتاندایه ستی به ر ده به لهی  م فۆرمه ئه
و  (، بهدادانەوەی ژانرە رۆژنامە نووسییەکان لەپێگە ئەلکترۆنییە کوردییەکانرەنگناونیشانی)  به ماستهر

و  نگاندنی بڕگه ڵسه هه  رموون به بفه ڕێزتان به  زایی و پسپۆڕین، دواكارین له ن شاره ڕێتان خاوه ی به پێیه

 .نیند كرد مه وڵه ستی زیاتر ده به مه كانتان  به رنج و تێبینیه وی سهوڕ  خستنه،   م فۆرمه هكانی ئ ره وه ته

  هاوكاریتان شایانی ڕێزو سوپاسه

 

 

 توێژەر         سهرپهرشتیار

 رفیق صابر حمهکریم        پ،ی.د.عومهر ئهحمهد رەمهزان

 

٢٢٢٢ 

 

 

 

 



 ژانرە رۆژنامه نووسییهکان: .1

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا ( ژانهرە رۆژنامه نووسییهکان١خشتهی )

 جۆرەکان کوردستانی نوێ خهبات   
 دووبارەبوونهوە % دووبارەبوونهوە % گونجاوە نهگونجاوە تێبینی

 ههواڵ       

 راپۆرت       

 ریپۆرتاژ       

 چاوپێکهوتن        

 وتار       

 ناونیشان       

وێنننننهی رۆژنننننامه        
 نووسی 

 کاریکارتێر       

 کۆی گشتی        

 

 :ههواڵه رۆژنامه نووسییهکان .2

 

 بههای ههواڵهکان: .3

 ( بابهتهکانی ههواڵه رۆژنامه نووسییهکان لهپێگه ئهلکترۆنییهکان٢خشتهی )

 بابهتهکان کوردستانی نوێ خهبات   
دووبننارە  %  دووبارە  % گونجاوە نهگونجاوە تێبینی

 بوونهوە 
 رامیاری       

 ئابوری        

 کۆمهاڵیهتی        

 رۆشبیری        

 هونهری       

 وەرزشی        

 تهندروستی        

 مێژووی       

 ژینگه       

 ئاینی       

 کۆی گشتی        

 ههواڵه رۆژنامهنووسییهکان لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندابههای (٣خشتهی )

 بههاکان کوردستانی نوێ خهبات   
دووبننارە  %  دووبارە  % گونجاوە نهگونجاوە تێبینی

 بوونهوە 
 ناوبانگ       

 نزیکی       

 نوێی       

 کات       

 کۆمهاڵیهتی بههای       

 گرنگی       

 قهبارە       

 گهورەیی       

 ملمالنێ       

 وروژاندن       

 کۆی گشتی        

Comment [MF1 :]كى  یه خشته  بخرێته  ژانر نیه  مه ئه
  وه تره

Comment [MF2]: ژانر نیه  ره هونه  مه ئه  

Comment [MF3]: رى  هونه  له  شێكه ش به مه ئه
ك  یه  بخرێته  وه ره ى سه وه ڵ ئه گه وانى له ى رۆژنامه وێنه

  وه خشته

Comment [MF4]: وه ته رووى بابه  واڵ له جۆرى هه   

Comment [MF5]: پێویست ناكات بنوسرێ چونكه  
  نوسراوه  وه كه ى خشته وه ره سه له

Comment [MF6]: یى جیاوازیان  وره و گه  باره قه
؟ چیه  

Comment [MF7]: رێكى وروژاندنه فاكته  مه ئه  



 

 

 

 بۆتهی نووسینی ههواڵهکان: .4

 

 سهرچاوەکانی ههواڵ: .5

 

 رەههندە روونکارییهکان: .6

 

 

 

 

 

 بۆتهی نووسنیی ههواڵه رۆژنامه نووسییهکان لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا(٤خشتهی )

 بۆتهی نووسینی ههواڵ کوردستانی نوێ خهبات 

 دووبارە  %  دووبارە  % ەگونجاو ەگونجاونه تێبینی
 قوچهکی ئاسایی       

 پێچه قوچهک       

 بۆتهی دیکه        

 کۆی گشتی       

 جۆری سهرچاوەی ههواڵهکان لهپێگه ئهلکترۆنییهکان( ٥خشتهی )

 سهرچاوە کوردستانی نوێ خهبات 

 دووبارە  %  دووبارە  % ەگونجاو ەگونجاونه تێبینی
 پهیامنێران       

   نێردراوان       

   کۆنگرەی رۆژنامه نووسی       

 ئاژانسهکانی ههواڵ       

 کهسیاتی فهرمی ونافهرمییهکان       

 کهناڵه ئاسمانییهکان       

 بهڵگهنامهکان       

 باڵوکراوەکان       

 رۆژنامه       

 گۆڤار       

 ئهنتهرنێت       

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکان رەههندە روونکارییهکان( ٦خشتهی )

 ڕەههندەکان  کوردستانی نوێ خهبات 

 دووبارە  % دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی
 خشته       

 وێنه        

 چارت        

 بهڵگهو دیکۆمێنێت       

 کۆی گشتی       

Comment [MF8]: وه روونتر بكرێته   



 

 

 

 

 

 

 

 راپۆرته رۆژنامه نووسییهکان: .7

 

 بۆتهی دارشتنی راپۆرته رۆژنامه نووسییهکان : .8

 

 رەههندە رونکارییهکان : .9

 

 :سهرچاوەی راپۆرت .11

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا (جۆرەکانی راپۆرته رۆژنامه نووسیهکان٧خشتهی )

 جۆرەکانی راپۆرت کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   % دووبارە  % گونجاو نهگووجاو تێبینی

 ههواڵڕاپۆرتی        
 کهسیڕاپۆرتی        
 راپۆرتی کهسی       
 راپۆرتی کۆمهاڵیهتی       
 راپۆرت لهبارەی شوێن       
 گهشتنامه       

 کۆی گشتی        

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا بۆتهی دارشتنی راپۆرته رۆژنامه نووسیهکان( ٨خشتهی )

 بۆتهی نووسینی راپۆرت کوردستانی نوێ خهبات
  دووبارە  %  دووبارە  % ەگونجاو نهگووجاو تێبینی

 قوچهکی ئاسایی       
 پێچه قوچهک       
 بۆتهی دیکه       

 کۆی گشتی        

 له پێگه ئهلکترۆنییهکاندا رۆژنامه نووسیهکان رەههندە رونکارییه بهکارهاتووەکانی نێو راپۆرته( ٩خشتهی )

 ڕەههندەکان  کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە  %   دووبارە % گونجاو گونجاونه تێبینی

 خشته       

 وێنه        

 چارت        

 بهڵگهو دیکۆمێنێت       

 کۆی گشتی       

 دالهپێگه ئهلکترۆنییهکان هکانرۆژنامه نووسی سهرچاوەکانی راپۆرته (١٢خشتهیه)

 سهرچاوە کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 پهیامنێران       

Comment [MF9]: یه دووباره  



 

 

 

 

  

 هکان:ریپۆرتاژە رۆژنامه نووسی .11

 

 

 رەههندە رونکارییهکانی ریپۆرتاژ: .12

 

 جۆرەکانی ریپۆرتاژ: .13

 

 سهرچاوەکانی ریپورتاژ: .14

 سهرچاەوناوخۆییهکان         

 سهرچاوە دەرکییهکان         

 ئاژانسهکانی ههواڵ       

 کۆی گشتی       

 دالهپێگه ئهلکترۆنییهکان رۆژنامه نووسیهکان ەریپۆرتاژکانی بابهته( ١١خشتهی )

 بابهتهکان کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە  %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 رامیاری       

 ئابوری        

 کۆمهاڵیهتی        

 رۆشبیری        

 ئاینی        

 وەرزشی        

 تهندروستی        

 کۆی گشتی        

 ( رەههندە رونکارییه بهکارهاتووەکانی ناو ریپۆرتاژەکان له پێگه ئهلکترۆنییهکان١٢خشتهی )

 ڕەههندەکان  کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 خشته       

 وێنه        

 چارت        

 بهڵگهو دیکۆمێنێت       

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا جۆرەکانی رێپۆرتاژە رۆژنامه نووسیهکان ( ١٣خشتهی)

 جۆرەکان کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 شیکاری       

 بابهتی        

 گهڕان وئاشکراکردن       

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا سهرچاوەکانی رێپۆرتاژە  رۆژنامه نووسیهکان( ١٤خشتهی )

Comment [MF10]: كانى رێپۆرتاژ زیاترن جۆره  

 ریپۆتاژى ورد-1

  ریپۆرتاژى وێنه-2

3- ند ریپۆرتاژى باكگراوه  

 ریپۆتاژپێشبینى -4

5- رێالبردن ریپۆتاژى به  



 

 

 

  

 رۆژنامه نووسیهکان: چاوپێکهوتنه .15

 

 

 بابهتهکانی چاوپێکهوتن: .16

 

 سهرچاوە کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە  %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه 

 چاوپێکهوتن       

  ئامرازەکانی راگهیاندن       

   سهرنج وتێبینی       

 ئهرشیف       

 دۆکیۆمێنت وبهڵگهنامهکان        

 زیاتر لهسهرچاوەیهک       

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا رۆژنامه نووسیهکان جۆرەکانی چاوپیکهوتنه( ١٥خشتهی )

 جۆر کوردستانی نوێ خهبات 
 دووبارە  %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 ههواڵی       

 را وبۆچوون       

 زانیاری        

 کهیف سازی       

 کۆنگرەی رۆژنامهنووسی       

 کۆی گشتی        

 ئهلکترۆنییهکاندالهپێگه  رۆژنامه نووسیهکان بابهتهکانی چاوپیکهوتنه ( ١٦خشتهی )

 بابهتهکانی کوردستانی نوێ خهبات 
 دووبارە  %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 رامیاری       

 ئابوری        

 کۆمهاڵیهتی        

 رۆشبیری        

 ئاینی        

 وەرزشی        

 تهندروستی        

 کۆی گشتی        

 دالهپێگه ئهلکترۆنییهکان هکانرۆژنامه نووسی  چاوپیکهوتنه دارشتنیشێوازی ( ١٧خشتهی )

 شێوازە کانی نووسین کوردستانی نوێ خهبات
 دووبا % دووبارە % گونجاو نهگووجاو تێبینی

شنننننننننننێوازی ههواڵی تێکهڵکردننننننننننننی        
 پرسیارو وەاڵم

 گێرانهوە       

 پووختهو کۆتێشن       

 وەسفی        



 :دارشتنی چاوپیکهوتنه  رۆژنامه نووسیهکان شێوازی  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهکان:وێنه رۆژنامه نووس .18

 

 

 :کاریکارتێرەکان .19

 

 یهکان:وتارەرۆژنامه نووس .21

رانننننننننننننننننناوی قسنننننننننننننننننهکهر گێرانهوە        
 لهسهرزاری کهسایهتییهکان

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا جۆرەکانی وێنه رۆژنامه نووسیهکان( ١٨ خشتهی )

 کانی وێنهجۆر کوردستانی نوێ خهبات
  دووبارە  % دووبارە % گونجاو گونجاونه تێبینی

 پۆرتهرێت        
 زیندوو       

 سکێج        

 هێڵکاری       

 کۆی گشتی       

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا جۆری کاریکارتێرەکان( ١٩)خشتهی 

 ریجۆرەکانی کاریکارت کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   %  دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 رامیاری         
 ئابوری       

 کۆمهاڵیهتی         

 پزیشکی        

 وەرزشی       

 کۆی گشتی        

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا (جۆرەکانی وتارە رۆژنامه نووسیهکان٢٢شتهی )خ

 جۆرەکان کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە  % دووبارە  % ەگونجاو ەگونجاونه تێبینی

 وتار        
 شیکارەوتار        

Comment [MF11 :]ربرین و  ستى: )ده ى ده وێنه
 كاریكاتێر و موتیف(  

Comment [MF12]: ؟ ناونیشان وا  چییه  مه ئه
ێنانووسر  

Comment [MF13]: ئامێز،  یىى، گاڵته خنه ره
ربردن سه كاتبه  



 

 بابهتی وتارەکان: .21

 

 

 

 ناونیشانهکان: .22

 جۆرەکانی ناونیشان: .23

 

 

 

 

 

 

 

 ی یوتاری رەخنه       

 ستوون        

 کۆی گشتی        

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا بابهتهکانی  وتارە رۆژنامه نووسیهکان( ٢١خشتهی )

 بابهتهکان نوێکوردستانی  خهبات
 دووبارە   % دووبارە % گونجاو نهگووجاو تێبینی

 رامیاری         
 ئابوری       

 کۆمهاڵیهتی         

 پزیشکی        

 وەرزشی       

 کۆی گشتی        

 لهپێگه ئهلکترۆنییهکاندا ه بهکارهاتووەکانناونیشان (٢٢شتهی )خ

 ناونیشان  کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   % دووبارە  % گونجاو گونجاونه تێبینی

 مانشێت       

 ناونیشانی سهرەکی       
 الوەکی ناونیشانی        

 ناوە ناونێشان       

  کۆی گشتی       

 ئهلکترۆنییهکاندالهپێگه  ( جۆری ناونیشانی ژانرە رۆژنامه نووسیهکان23خشتهی )

 بابهتهکان کوردستانی نوێ خهبات
 دووبارە   % دووبارە % گونجاو نهگووجاو تێبینی

 ههواڵ ئامیز       
 بهراوردکاری       

 پرسیاری       

 پیاههڵدان        

 رەخنهی       

 دێوم ئی       

 کۆی گشتی        



 

 


