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 پًرتَُکی کۆرش

 Course Book 

 رشۆك ِ. وا1َ طةالمةتى ثيصةيى 

ئاسيانا ئيرباييم حمةمةد د. ب.ى.   پرشر ًب ِستاۆمام ِواَ .2 

ِاطةيانذى/ ئةدةبياتر  کۆنێژش/ ً. ب3 

 aryana.mohmad@su.edu.krd :ئيمێم
 07508370156 (:ی ئارەزًََپ)ب ژمارەی تًنًفۆن

 پًيُەوذی. 4

 

 2: یً تيۆربۆ ومَُو

 1: پراکتيک

ً ( نبً سًعات) يًکًِ خُێىذن. 5

 ًٌفتًيًک

 ذا ًٌفتًيًکمامۆستای َاوًبێژ بۆ قُتابيان نً ماَەی ئامادەبَُوی 

2 

 ژمارەی کارکردن. 6

 کۆدی کۆرش. 7 

کاديمی خۆی  ر ژياوی ئً سً ت نًێوَُس نێک ديًبێژ پرۆفاي مامۆستای َاوً  نێري

 دەکات  Webpage, Blog, Moodleيان ئاماژە بًکاديمی(  وٍا ئً )تً

کاديمی خۆی  ر ژياوی ئً سً وَُسێت نً بێژ پرۆفايًنێک دي مامۆستای َاوً  نێري

 دەکات  Webpage, Blog, Moodleکاديمی( يان ئاماژە بً وٍا ئً تً)

بُارِ   ر َ دكتُارا َ وازواَِ زاوستيم )پ.ِ( نً ِ ماستً برَاوامً -1

  َاويً كاوّ وَُسيه َ ديسكۆرسّ رۆژوامً زمان َ شێُازي

َاوّ َ  زگا رۆژوامً دي  َاويم نً تّ رۆژوامً وذيه َتار َ بابً چً  بً -2

  شذاريم كردََي بّ بً ري كاوّ كُردِ َ عً ياوذوً راگً  وانً كً

 وذ رێكخراَِ واخكُمّ َاوىم َچً وذيگاِ رۆژوامً وذامّ سً ئً -3

  گۆڤاري  نً  يً َاويذا ًٌ بُارِ رۆژوامً م نً  َي ( تُێژيى22ًتا ئێستا ) -4

  َي تً كان بالَكراَوً واَخۆيّ َ جيٍاوييً

چاپكراَن   كتۆرام كًر َ تێسِ د ِ ماستً ردََ وامً ًٌ  نً  جگً -5

 . يً ياوذن ًٌ بُارِ راگً  ( كتێبم ن19ًِ ) وسيكً

ِ  َي ري َ دي  َي واَي َ َركشۆپّ زاوستّ نً  وذيه كۆوگري شذارِ چً بً -6

  رێمّ كُردستان ًٌ

َاوان  بۆ رۆژوامً  وجامذاَي َاويم ئً خُل َ راٌێىاوّ رۆژوامً  ڵً كۆمً -7

 بّ ري ياوذكاراوّ كُردِ َ عً َ راگً

ِ  وذيه )وامً ِ گفتُگۆِ زاوستّ بۆ چً وذامّ نێژوً رشتّ َ ئً پً سً -8

 . ياوذن كردََي بُارِ راگً  ر َ تێسِ دكتۆرا( نً ماستً

شّ  بً  ك مامۆستا نً تّ زاوستيم َ َي ( ساڵ خسم17ًِ ) بۆ ماَي -9

 .     يً ياوذوذا ًٌ راگً

 پرۆفايًنی مامۆستا. 8

 

 

ثالى  ،(، بهكولكاسى، رماسةيىؤلؤرىطايك، تةنذسوطتى ،كةطى)ئاطايصى ، طةالمةتى ثيصةيى
  .سيَكخشاوةكاى ،شؤظايةتى نيَودةوَلةتىياطاكانى م، و مافى مشؤظ ئيتيكبؤ كاسة مةيذانييةكاى، 

 َشً سًرەکيًکان. 9

 :واَەرۆکی گشتی کۆرش. 10

 خااڵوًی خُارەَە بگرتًَە: نێرە مامۆستای َاوًبێژ باش نً کۆرسًکً دەکات بً شێُەيًکی گشتی کً پێُيستً ئًم

  (بابًتًکًکۆرسًکً )گروگی خُێىذوی 

 ًکًتێگًيشتىی چًمکی سًرەکی کۆرس  

 ًکًبىًما َبيردۆزی کۆرس 

mailto:Azad.mohammed1@su.edu.krd
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 ًزاويىی تًَاَ بً اليًوً گروگيًکاوی بابًتًک 

 کردوی ًٌڵی کاراويه َتێگًيشتىی پێُيست بۆ دابيه ز 



وضّکّيترَّبێت٠٢٢ئّيّنّ

طشنطة بؤ قوتابيانى بةشى ساطةيانذى وةك ضاالكييةكى بؤ يؤشياسكشدنةوةى سؤرنامةنووطاى ، طةالمةتى ثيصةيىخويَهذنةوةى وانةى 
بة طصت ئةو بابةتانةى كة دةبهة يؤى مةتشطى لةطةس ريانياى لة كاتى كاسكشدنى مةيذانيذا يةسوةيا بةمةبةطتى يؤشياسكشدنةوةى 

بةييَضكشدنى كاسامةيى و تواناكانى لة كاتى سووبةسووبوونةوةى ئةم جؤسة مةتشطى و سؤرنامةنووطاى بة مةتشطيى كاسةكانياى و 
يةواَلةكانى كاتى سؤماَلكشدنى  سؤرنامةنووطاى دةكؤَليَتةوة لةثيصةى ئةم بابةتة ثشطةكانى تايبةت بة طةالمةتى يةسةشانة يةسوةيا 

ى يةنذيَ بابةت و سؤماَلئةمانة لة كاتى ئاطتةكانذا، صيَذةباسى طصت  و طشرى و ناكؤكييةكانى ناوضة مممالنييةكاى لة ذاجةنطةكان
ئةمة جطة لة كاسكشدى لةطةس يةنذيَ كةيظى  يةواَلى ديكةط وةك كاسةطاتة طشوشتييةكاى و قةيشانة مشؤظايةتييةكاى بةطصتى

بواسيَكى مةتشطيذاسة، خؤى ى جطة لة طشنط يسؤرنامةوانكاسى ضونكة  .يةطتياس وةك بابةتةكانى طةنذةَلى و ئاطايصى نةتةوةيى
و ئةجنامذانى ئةسكى  كاتى كاسكشدى لةصؤس لة سؤرنامةنووطاى يؤى جةنط و شةسِ و مممالنيَةكاى لة طاالنى ثيَصوودا بةيةسوةك 

يةسوةيا ة، شويهيَك كة ييض شةسِ و ثيَكذاداني تيَذا ني دةكورسيَو لة اىسؤرنامةنووط حاسيضيةنذيَ ،وةنياى لةدةطتذاطيا سؤرنامةوانياى
خؤى طةس ريانى  ىبؤية صؤس طشنطة سؤرنامةنووس مةتشطييةكان .صيادبوونذاية دواى سؤر سيَزةى كوشتهى سؤرنامةنووطاى لة سؤر لة

ئةم بابةتة طشنطة بؤ و  .ئاطاداس بيَتلة كاتى كاسكشدنذا  ثاساطتهىثيصةى سؤرنامةنووطى و يؤكاسةكانى و ضؤنيةتى خؤلة ضانيت ب
قوتابيانى بةشى ساطةيانذى تاوةكو صانياسى تةواو وةسبطشى لةطةس ضؤنيةتى خؤثاساطنت و يؤشياسكشدنةوةياى بة مةتشطييةكاى بةطصتى. 

صياتش بةيؤى ثشطى  ستشة بة سيَزةيةكىمةتشطيذابةدةس نية لةمة بةَلكو بطشة  انى سؤرنامةنووسئافشةتثيصةيى يةسوةيا ريانى 
ةى ئةم بابةتةط لةالي ئاماجنكشدنى سؤرنامةنووطة ميَيهةكاى. كؤمةاليةتى دامةصساوة بؤ بة جياكاسى ذوتيزى كة لةطةس بهةماى تون

بكشيَت بؤ  )يونظكو( دياسكشاوة بؤ ئةوةى داخمى ثةيشِةثشؤطشامى خويَهذى ظتنيودةوَلةتى بؤ ثةسوةسدة و سؤشهبريى و صان سيَكخشاوى
صياتش ئاشهايةتى ثةيذاكشدى لةاليةى سؤرنامةنووطانةوة بة بواسى مةتشطييذاسةكانى كاسكشدنياى و مافة طشوشتييةكانياى )مافى 

و يؤشياسى خؤثاساطنت سؤرنامةنووطاى( بؤ ثاساطتهى ريانياى و يةسوةيا ئةو ياطا و سيَكاسيية صانظتييانةط بضانو لةضؤنيةتى 
 بةشيَوةيةكى طةسكةوتووتش كاسةكانياى ئةجنام بذةى دووس لةبتوانو صياتش ريانياى ثاسيَضساو بيَت و بؤئةوةى ى كاسكشدنذا كات ثةيذاكشدى لة

كة لةطةأل بريوبؤضووى و كاسى طوجناو كشدنى بؤ ثةيذايةموو مةتشطييةكى دةسوونى ياخود فيضيكى، ئةمةط يةَلى صياتش دةسةخظيَهى 
بؤ يةسدوو سةطةصى نيَش و مىَ. وثيَشِةوى ئيتيكى سؤرنامةوانى  جؤسى يةَلظوكةوت ودةشيَت دة و بويشياى توانا و بةييَضى ئريا ئاطتو

ئةمة جطة لة شاسةصابووى و وةسطشتهى صانياسى لةطةس ئةو سيَكخشاوة حكومى و نا حكومييةكاى ئةيمى و مةدةنييةكاى كة كاس لةطةس 
صانياسيصياى يةبيَت لةطةس ياطا يةسوا كونتاكتياى يةبيَت لة نيوانيانذا، كاتى ثيويظت  ئةم بابةتانة دةكةى بؤ ئةوةى لة

  جيًانييةكانى لةباسةى مافى مشؤظ و مافى سؤرنامةنووس بةشيَوةيةكى طصتى.

 ئاماوجًکاوی کۆرش. 11

وضّکّيترَّبێت٠٢٢ئّيّنّ

 ثيَى. ةو صانني و صانياسييانةى ثةيوةطتتيَطةيصنت لة ضةمك  و واتاى طةالمةتى ثيصةيى و يةموو توانا و ليًَاتوو  -1

 تيَطةيصنت لة ثةيوةنذى نيَواى طةالمةتى و ئاصادى سؤرنامةنووطى و جياواصى نيَوانياى. -2
 دةطتهيصانكشدنى مةتشطييةكاى كة سووبةسووى سؤرنامةنووطاى دةبيَتةوة و شيكشدنةوةياى.  -3

 سؤرنامةنووطاى وةك دادطايى نةكشدنى تاوانكاساى.شيكشدنةوةى ئةو بابةتانةى مةتشطيذاسى و يةسِةشةى بؤ ريانى  -4

سووى ثضيصكى و  لة ووطاى بةمافى طةالمةتى ريانياى و ثاساطتهياىسؤرنامةنسؤشهبريكشدى و يؤشياسكشدنةوةى  -5
 .دةسوونى و ئاطايصى كةطى و رماسةيى
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 سؤرنامةنووطاى. يودةوَلةتى طةباسةت بة مافةكانىئاطاداسبووى لة ياطاكانى جيًانى و ن -6

 .لة كاتى ثيويظت وةسطشتهى بشياسسؤرنامةوانى و صانياسى لةباسةى ئيتيكى  -7

 و جيًانييةكاى كة طشنطى بة طةالمةتى سؤرنامةنووطاى دةدةى يىوةسطشتهى صانياى لةطةس سيَكخشاوة ناوةخؤ -8

 .طشرييةكاى كاتة لة ظوكةوتسؤشهبريكشدنى بة مافةكانى مشؤظ و ضؤنيةتى مامةَلة كشدى و يةَلخؤ -9

 اسى ثيَويظت لةطةس طةالمةتى سؤرنامةوانى بهكولني وضؤنيةتى خؤثاساطتهياى. صاني -11

صانياسى ثيَويظت طةباسةت بة ضؤنيةتى ئامادةكشدنى ساثؤستى سؤرنامةوانى بةشيَوةيةكى ثشؤفصيهاالنة  -11
   بةثيَى ثيَوةسةكانى طةالمةتى ثيصةيى بؤ خؤثاساطتهى سؤرنامةنووطاى لة كاتى جةنط و مممالنييةكاى.    

 ئًرکًکاوی قُتابی. 12

بووَیقوتابیاٌنّئايادِبۆًَووَّکّکۆرسّتبّبارِسّوِکاتّڕووَدِرپرسیارێتیقوتابیخوێُدکاريايۆستابّنێرِ

کاَدا،راپۆرتوووتارَووسیٍ...ْتد.وِتاقیکردَّکاَدا،نّواَّ

شؤز جاز  ثابةند بو بةدةوام فةزمى و ئامادةبوونياى لةوانةكاى شؤز طسنطة ضونكةيَهدى ثيَويطتة قوتابياى لةضةزةتاى ضاألى خو
طفتوطؤى شانطتى لةنيَواى مامؤضتا و قوتابى دةكسيَت  و شانيازى دةزةكى باس دةكسيَت ثيَويطتة قوتابى زؤذانة الى خؤى تؤمازياى 

ثيَصكةط دةكسيَت يةزوةيا وانةبيَراى لةاليةى  كة لةبوازة جياواشةكاى جؤزاوجؤزةكاىضاالكى قوتابياى و بابةتة بكات ئةمة جطة لة 
. بؤ ئةجنامدانياى وة لةناكاوةكاى كويصةكاى ئةمانة يةمووى ضوودى يةية بؤ قوتابى و ثيَويطتة زؤذانة قوتابى ئامادة بيَتتاقيكسدنة

ئةجنامدانى ثاشاى  ئةمة و جطة لة ئةزكى خويَهدنى يةفتانة كة ثيَويطتة قوتابى خؤى ئامادة بكات بؤ باضكسدى و طفتوطؤكسدى و
-1/9/0201لةكؤى ئةو يةوو بابةتانةى كة لةضةزةتاى ضالَى خويَهدى تا كؤتاى ضالَ ) س. دواتتاقيكسدنةوة وةزشييةكاى

  ( وةزيانيطستووة بؤ تاقيكسدنةوةى و كؤتايي ضاأل بيداتةوة.02/5/0200
   َي ََتىً   ی َاوً ڕێگً. 13
یسپی،ختّش،تّڕِختّرتّسّرپۆیُت،وپاوِداتاضۆ:َووسێت،بۆًَووَّدِوِوتُّیواَّڕێگّيايۆستانێرِ

....ْتديّنسِيّیاٌسًارتبۆرد

ييياجیكينّيكيقورشقَّدێچّرپۆێُت،بۆّْىپاوِرَايّْێُى:)داتاضووبّكاردِبّوئايرازاَّوئّوِوتُّبۆواَّ

بانطيصت كسدنى كةضانى شازةشا وكّتّبابّتبّبارِسّۆقوتابیاٌبوانةى دةزةكى كة ضوودى يةبيَت ىسپي،ختّرتّسّنّ
ى،وكورتّكاَيدیكّزياَّككتێببّكيوِرِىدِرچاوِّس،يوةضت بة زاطةياندىلة بوازةكانى ديكةى ثةو ثطيؤز 

و(.كّضیاٌدِرات(پێطكّى)يحازِضێوِوبّكّواَّ

 وگاوذن ڵسً ًٌ سيستًمی. 14
،یياَگاَّوِتاقیکردََّووسێتبۆًَووَّکاٌ(دِزيووَّکاٌیاٌئّوَِگاَدٌ)تاقیکردَّڵسّيايۆستاجۆریّْنێرِ

بووَیخوێُدکارَّیاٌئايادِیطٍ(،ڕاپۆرتَووسیٍ،ووتارَووسیٍَتّگراَّ)پریسِخُّیڕِوِکاٌ،بیرکردَّکویسِ

؟کاتضدِکاٌدابّويايۆستاچۆًٌَرِبێتردِسّینَّدًَرِچّپۆندا...ْتد.ئاياَّنّ  

:ضكردووِدابّیّيطێوِىخۆوبّگطتيواَّ%ب02ّنّىكۆضصكّبۆًَرِ

 :رِسّنّىًَرِ(15)كّ(ێككۆرسرّْكۆتایيرزى)ىوِوِتاقیكردَّ -1

اَیاٌوخۆّيراستكّیِوێ ضّراكتیكيبىپّواَّوتابیاٌنضدارىقبّ -0 (ًَر12ِ))سًیُاروكویس(وراْیُ 

 :رِسّنّ

 ًَر5ِ:قوتابي(ىرۆژاَّركيئّگفتوگۆىزاَستي)وكاتيواَّبّقوتابيَدبووَيپابّ -0

 .رِسّىنّ(ًَر12ِكۆتایيكۆرش)كردَيراپۆرتنّئايادِ -0

وِراوىتاقیكردَّپَّووسیٍنّىبّوِرتاقیكردَّسّ%ن02ّىكۆتایيساڵیصًَرِوِبۆتاقیكردَّ -5

 

 کاوی فێربَُن وجامًً ئر دي. 15
ئاياَجّڕووَی:َووسێت.بۆًَووَّفێربووٌدِکاَیَجايّرئّ،يايۆستادِزۆرگرَگّیّوخاَّیئّوِپڕکردَّ

بۆخوێُدکار(کّتّ)بابّکّکاَیکۆرسّکیّرِسّ

وبازاڕیکاروِرِپێویستیدِبّکّڕۆکیکۆرسّگوَجاَدَیَاوِ

؟وِوکۆرسّئّییپێداَڕێگّبێتنّقوتابیچیَوێفێردِ
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وضّکّيترَّبێت٠٢٢ئّيّنّ

مةتسضييةكانى كازو ثيصةى خؤى ئاطاداز بيَت و شانيازى  بةطصتى ثيَويطتة قوتابى و زؤذنامةنووضى داياتوو لة
ئةو ، ضونكة ئاشكساية ئيَطتا لة كاتى كازكسدندا تةواوى يةبيَت لةضةز ضؤنيةتى ثازاضتهى ضةالمةتى خؤى

بوازى زاطةياندى تةنًا زؤذنامةنووس ياى ثةيامهرياى  كةضانةى كة زووبةزووى كوشنت و توندوتيرى دةبو لة
شؤزبوونى زكابةزى و كيَربِكيَ لةنيَواى بةيؤى  كو يازيدةدةز و ويَهةطس و ياوكازانيصياى دةطسيَتةوة.ناطسيَتةوة بةلَ

كسدنى بابةتى نويَ، لةاليةكى ديكة ثيَويطتى زؤذنامةنووس بؤ  زؤذنامةنووضاى و دةشطا زاطةياندنةكاى بؤ ثيَصكةط
طواضتهةوةى يةوالَةكاى كة ثيَصرت كةس نةيكسدووة ياى بةكازي  دؤشيهةوةى شيَواشيَكى نويَ ياى ضتايمَيَكى نويَ لة

بة زؤذنامةنووضانى  ، يةزوةيا حةشكسدنىتواناكاى و شانيازييةكانى شيَواشيَكى تةندزوضت بةكازبًيَهيَت نةييَهاوة
ووة بة واى كسدبةيؤى ثيَصكةوتهى تةكهةلؤذيا و ئامساشةكانى طةياندى  طةياندنى يةوالَةكاى لة نصيكةوة ئةويض

زؤلَ زووداوةكاى لة نصيكةوة زووداوةكاى بطواشنةوة و لةناو  دووزةوة نةكةى بةلَكو يةميصة طةياندنى يةوالَةكاى لة
فيَسبوونى بةكازييَهانى يةزوةيا  ببيهو و لة بةزةكانى جةنط ويَهةكاى بةشيَوةيةكى زاضتةوخؤ بؤ خةلَك بطواشنةوة.

كؤمةاليةتييةكاى )ضوشيال ميديا( كة  يَهةزانى ئامساشةكانى طةياندنى تؤزِةفساونى بةكازيتةكهةلوذياى نويَ بةيؤى 
بكات بؤ الَةكة دابسيَريَتةوة و ئامادةوناكات بطةزيَتةوة دةشطاكةى و دووبازة ية بةوة ثيَويطتئيرت زؤذنامةنووس 

 وةك )فةيطبوك و تويتةز و ةكاىتوزِة كؤمةاليةتي يف )شيهدوو( يةكطةز خباتة ضةزبالوكسدنةوة بةلَكو بةشيَوةى ال
بيَت دةيةموو ئةو شتانةى فيَسزؤذنامةنووس لة دةزةجنامى  ثةلة بالوبكسيَتةوة.ئيهطتطسام...( وةك يةوالَيَكى بة 

 ياخود كةم بكاتةوة ضؤى ئةم يةالنة ئةجنامى نةدات و دةبيَتة يؤى مةتسضى و كازيطةزى لةضةز ذيانىيةلَةى و كة 
خؤى ئاضايصى خؤى بؤئةوةى بةثيَى ثيَوةزةكانى جيًانى بؤ ضةالمةتى ثيصةيى و زيَطة زاضتةكةى ضيية 

 كاتيَكلةوة بةزثسضيازى كة زؤذنامةنووضةكاى تيَدا كاز دةكةى  دةشطا زاطةياندنةكانيض ىشخؤ جطة لة ،ازيَصيَتجب
كانى زاطةياندى و بةشة سى يةزوةيا ئةم بةزثسضيازييةتيةط دةكةويَتة ئةضتؤى كوليَردةنيَ ياىمةتسض بؤ شويَهيَكى

و شسوظة و زوونكسدنةوةى ةنةزوو طصت بابةتةكاى خب تاكو بةديدطايةكى بابةتى و تةكهيكيكى وزد و زؤذنامةنووضى
 ثيصةى خؤياى ئةجنام بدةىتس انةو ضةزكةوتووبةشيَوةيةكى كازا زؤذنامةنووضاى ئةوةى بؤثيَويطت بؤى بدةى 
بةيؤى دةكةويَت تدةض ياىباشرتيض يةىل كاز .ياى دزوضت بكةىياى دةشطاكة ياىبؤ خؤ بيَئةوةى كيَصةيةك

و  ة مةيدانييةكاى بةيؤى شازةشابووىبؤ كازو كة دةبيَتة جيَطةى متنانةى دةشطاكاى ثسؤفصيهالَى كازةكانياى 
  زووبةزووبوونةوةى طصت مةتسضييةكاى. كانياى بؤ بةييَصى و بويَسى و توانا

 نيستی سًرچاَە. 16

 ٌسّرچاوەبُّڕەتیّکا 

 سّرچاوەیسوودبّخص 

 )گۆڤاروریڤیوو)ئیُتّرَێت

بابّئّ واَّوِتّو یّك یۆالیّنَّوێیّكي خراوٌ كۆنێژِتَِّسكو خوێُدَي راگّپرۆگرايي یاَدٌكاَي

گرێت:دِرچاوِسّتّوسێبابّرئّسّالوزیاترنّوێبّكّستدِدِیّيطیوِبّكاَیطيرچاوِسّ
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 .، ث.ى.د. ئاسيانا ئيرباييم، ضاثخانةى صانكؤى طةالحةديو، يةوليَش2121سؤرنامةنووطاى، طةالمةتى ثيصةيى بؤ  -1

 .2118-اخلط االمامي )دلين السالمة املهنية لمصحفيني امليدانيني(الصحافة عمى ان, فيد بياالحتاد الدولي لمصحقيني, ديف -2
 (. املناق  املررةة لمطرررية االلال,, دلين السالمة لمصحفيني )دلين للمي لمصحفيني يمراسمون بال حدود حل -3

 .2113لمصحقيني, بيرت ماك اينرتي, دلين البقاء لمصحفيني )اخبار حية(, االردن. االحتاد الدولي  -4

 .2111سيَبةسى سؤماَلكشدنى سؤرنامةنووطى )لةحاَلةتى مةتشطيذاسةكانذا(، و: صمهاكو بوسياى،  -5

6- Journalists and Media Staf Killed 1990-2015. International Federation of Journalists 
وةك )يونظكو( و )مشاطموى بال حذود(  دةدةىنووطاى ويَبظايتى ئةو سيَكخشاوانةى كة بايةخ و طشنطى بة طةالمةتى ثيصةيى سؤرنامة -7

 .و )االحتاد الذولي لمصحفيني(
 كؤنطشة و كؤنفشانظى تايبةت بة طةالمةتى ثيصةيى سؤرنامةنووطاى.ويجظايتى  -8

 بابًتًکان .17 واَی مامۆستای َاوًبێژ

َاویيايۆستا 

کاتژيێر٠وەک:



نێرەيايۆستایواَّبێژَاوَیطاَیّْيووئّوبابّتاَّدەَووسێتکّبَّیازەبیڵێتّوە

نّتێريّکّ.ّْروەْاکورتّیّکنّئاياَجیّْریّکنّبابّتّکاٌوبّرواروکاتی

ّْفتّکّيترَّبێت.٠١.ّْرتێريێکنّواَّکّدەَووسێت



 ( بنةماكانىسةالمةتى ئاسايشى )ضةمك و ثيَناسة و  -

 ثالن بؤ كازة زؤذنامةوانًًة مةيدانًةكان   / 1ه •
 شىيَنة مممالنًًةكان   ئاضايشى كةضًى لة/ 2ه •
 ثشتبةضنت بة خىد لة طؤزةثان   / 3ه •
 شىيَنة مممالنًًةكان.   ضةفةز و جىلةكسدن لة/ 4ه •
 اندانة جةماوةزيًةكان و كازة طسذيًةكان.تًَطةيشتنى زاطةياندنكازان بؤ خؤثًَش/ 5ه •
 ئاضايشى زؤذنامةنىوضانى ئافسةت و ضةالمةتًًان  / 6ه •

 ضةالمةتى شىيَنى نًشتةجٌَ و كازكسدن.  / 7ه •
 كازة زفاندنةكان و مةتسضًًة تايبةتًًةكان  هؤشًازى بة/ 8ه •
 مةتسضًًةكانى ضةك و زيَكازيًة ضةالمةتًًةكان    / 9ه •
 مني و تى ئني تى و بؤمبة ضًنساوةكانخؤثازاضنت لة / 11ه •
 هؤشًازى لةهةَلمةتى بؤمبةبازانكسدنى فسؤكةكان/ 11ه •
   ونىو  دةروسةالمةتى ثزيشكى  -
 ثًَداويطتًًة ضةزةتايًةكانى فسياكةوتن/ 12ه •

 هةَلطةنطاندنى زةوشى نةخؤشةكة  / 13ه •
 ضًًةكان -هةناضةدانى دَلى / 14ه •
 بةئاطابىون لة حاالتى خىيَنبةزبىون و بةزكةوتنى فًشةك   / 15ه •
 شكانةكانى ئًطك .  ئاطادازى لة/ 16ه •
 ئاطادازبىون بةشىيَنة ضىوتاوةكان / 17ه •
  ضازةضةزكسدنى زووداوةكانى هاتىضىو/ 18ه •
 ئاسايشى ذمارةيى  -

 يةدةك ىكؤثًكسدن/ 19ه •
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 لة دووزةوةكان سدنى بةَلطةكؤنرتؤَلك/ 21ه •

 )ثاضىوزد( ى بةهًصيةكى نوًَنبرازدنى وشةهةَل/ 21ه •

 يىى تايبةتى طسميانةيَكتؤزدامةشزاندنى / 22ه -
 ئيتيكى رؤذنامةوانى و بوارى مافى مرؤظ -

 ى طىجناودانئًتًك و بسياز/ 23ه •

 كسدن بة بىازى مافى مسؤظ  خؤزؤشنبري/ 24ه •

 و زابةزايةتى و كازطريى فًَسبىونى خىدى/ 25ه •

 نًىدةوَلةتى تايبةت بة ئةزك و مافى زؤذنامةنىوضانياضاكانى جًوانى و / 26ه •

 كؤلنَيبنسةالمةتى و رؤذنامةواني  -
 ضةمكى زؤذنامةوانى لًَكؤَلني / 27ه •

 كةزةضتة و شًَىاشةكانى ثةيسِةوكسدنى/ 28ه •

 ضةالمةتى زؤذنامةوانى لًَكؤَلني/ 29ه  •

 زوبةزووبىونةوةى زؤذنامةوانى لًَكؤَلني بؤ مةتسضًًةكان/ 31ه  •

 ضؤنًةتى ئامادةكسدنى زؤذنامةنىوضانى لًَكؤَلني بؤ خؤثازاضنت/ 31ه  •
    ريَكخراوة ناوخؤيى و جيهانييةكان كة طرنطى بة سةالمةتى ثيشةيى رؤذنامةنووسان دةدةن. -

  زيَكخساوة نًىدةوَلةتًًةكانو زيَكخساوة ناوخؤيًةكان ويجطايتى / 32ه •

بؤ ثةزوةزدة و شانطت و زؤشنبريى بالوكساوةكانى زيَكخساوى نةتةوة يةكطستىوةكان /33ه •
 بالوكساوةكانى االحتاد الدوىل لمصحفًني. بالوكساوةكانى مساضمىن بال حدود .)يؤنطكى(

(ئّگّرّْبێت)بابّتیپراکتیک.11 
َاویيايۆستا

کاتژيێر0-0وەک:

 

نێرەيايۆستایواَّبێژَاوَیطاَیّْيووئّوبابّتّپراکتیکاَّدەَووسێتکّبَّیازە

بیڵێتّوەنّتێريّکّ.ّْروەْاکورتّیّکنّئاياَجیّْریّکنّبابّتّکاٌوبّروار

وکاتیواَّکّدەَووسێت.

تيچۆَیّحماشةزةيةكى كؤتايى ضالَ بؤ وانةى ثساكتيكى تةزخاى دةكةيو بؤ  ضةند

رووىرووداوێكيَاخۆشوتوَدوتیژىكاتيرووبّكردٌنّڵّوتويايّنسوكّّْ

بارىكيپراكتیكينّیّرگرتُيواَّوِْاروِّْكاٌ.يهًالَییّضویُّكاٌنّرضّوّْ

كاٌتاییّرِسّریاگوزارییّفكاٌوپسیطكییّپیداویستییَّدروستيوتيتّاليّسّ

وتسوكّن تيّْىچوَیّبارِكيپراكتیكينّیّواَّ.زاوپسپۆرساَيضارٌِكّالیّنّ

يافيَدیكيرۆضُبیرىبّكباكراوِنكيسڤیموِلخّگّنّوِرِدِكردٌنّّن ويايّ

ركیكيئیتیكيكارىكئّكاتيپیویستوِفتاروبریارداٌنّيرۆڤورِ

زاوبّضارَِووسَّيرۆژَايّالیّكيپراكتیكينّیّواَّ،واَيرۆژَايّ

كاٌ.ترسییّيّبّىوِرووبووَّتيرووبّچۆَیّتبّبارِكاٌسّزيووَّئّ

كيْاتبێتبۆرخۆىیاٌْاورییّسّبّكّوٌِقوتابیّالیّكردَيچیرۆكێكنّئايادِ

 دا.وبوارِیداكردٌنّزاپّزیاترضارِ

 تاقيکردوًَەکان . 19

تاقیکردَّوەیّپرسیارەکاٌزۆربّیبّوضّیوەکرووٌبکّوەچۆٌ...؟ْۆکارەکاٌچی نّوجۆرە: دارشته. 1

بووٌ...؟بۆچی...؟چۆٌ...؟دەستپێدەکات.

نّگّڵوەاڵيیًَووَّییاٌ

ًَووَّدەبێتدەستّبّربکرێت

 

رستّیّکیکورتدەربارەیبابّتێکدەستّبّردەکرێتوپاضاٌقوتابیبّنّوجۆرەتاقیکردَّوەیّ: راست َچًَت. 2

ًَووَّدەبێتدەستّبّربکرێت.ڕاستیاٌچّوتدادەَێت.
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نّژێررستّیّکوپاضاٌقوتابیاٌژيارەیّکدەستّواژەدەستّبّردەکرێتنّوجۆرەتاقیکردَّوەیّ: بژاردەی زۆر. 3

دەبێتدەستّبّربکرێت.ًَووَّدەستّواژەیراستّْڵدەبژێرێت.

 

 تێبيىی تر. 20

 نێرەيايۆستایواَّبێژدەتواَێتتێبیٍوکۆيَّتیخۆیبُوسێتبۆدەوڵّيَّدکردَیپّرتووکّکّی.

 ڵ                                                              ی ٌاَي َي پێذاچَُوً .21
َدبکاتوسّپّکّکاَیکۆرسّتّڕۆکیبابّیربکرێتوَاوِسّوِکادیًیّئّڵێکیٌْاوِالیّبێتنّدِوکۆرسبووکّئّ

بکات.رسّنّکّوواژوویڕۆکیکۆرسّرضیاویَاوِسّکبُووسێتنّیَّدووضّجّ  

بێت.ترَّييايۆستاکّیزاَستینّبیتپهّودِکّرکۆرسّسّبێتنّزاَیاریّْکّیّسّوکّڵئّْاوِ  

 
 


