
 كؤليَر: ئاداب
 (0200-0202)طوتازى ميديايى بابةت: 

 (aryana.mohmad@su.edu.krd) د. ئازيانا ئيرباييمث.ى. مامؤضتا: 
 قؤناغى ضيَيةم/ بةشى زاطةياندى

-------------------------  
 : يةكةكانى بابةتةكة

 ( و تايبةمتةندييةكانى )ضةمك و ثيَهاضة ديايىطوتازى مي يةكةم /بةشى 
 يةفتةي يةكةم: ثيَهاضة و ضةمكة طشتييةكاى ضةبازةت بة طوتازي ميديايي -2 -
 يةفتةي دووةم: زةطةشةكاني طوتازي ميديايي و طسنطرتيو تايبةمتةندييةكاني  – 0 -
 يةفتةي ضيَيةم: جؤزةكاني طوتازي ميديايي و شيَوة و ثيَكًاتةكاني  -3 -
 يةفتةي ضوازةم: ئامانخ و ئةزكةكاني طوتازي ميديايي و ئازاضتةكاني -4 -

   طوتازى ميديايى )قوتاخبانة، بهةما فةلطةفيةكاى(/ بةشي دووةم
 شيكسدنةوةي طوتازي مييايي ىرتيو قوتاخبانة بةكازياتووةكانيةفتةي ثيَهحةم: طسنط -5 -
 يكسدنةوةي طوتازي ميديا.بةكازياتووةكاني ش مةيةفتةي شةشةم: كةزةضتة و ميكانيص -6 -
 شيكسدنةوةي طوتاز )ميشيل فؤكؤ( بةمنوونةحةفتةم:  بهةما فةلطةفييةكاى  يةفتةي -7 -
 يةفتةي يةشتةم: جياواشي لةنيَواى شيكسدنةوةي ناوةزؤك و شيكسدنةوةي طوتاز -8 -

    طوتازى ميديايى بةثيَى )ئامساش، ميتؤد، تيؤز( و شيكسدنةوة/ يةم ضيَبةشي  

 ي نؤيةم: طوتازي ميدياي لةنيَو ئامساشةكاني )زؤذنامة، زاديؤ و تةلةفصيؤى(يةفتة -9 -
 ثةيوةضتبووني بة شانطتةكاني تسةوة ميتؤدةكاني شيكسدنةوةي طوتازيةفتةي دةيةم:  -22 -
 يةفتةي ياشدةم: ضوازضيوةي تيؤزي و منوونةي ثساكتيكي بؤ طوتازي ميديايي. -22 -
 يىوو شيكسدنةوةي طوتازي ميدياتويَريهةوةكاني ثيَشمنوونةيةك لة يةفتةي دواشدةم:  -20 -

    شيكسدنةوةى(–طوتازى ميديايى )اليةنى ثساكتيكى بةشي ضوازةم / 

 ياى لةاليةى قوتابو شيكسدنةوةى ثيَشكةشكسدني زاثؤزتةكاني دةزبازةي طوتازي ميديا  -23 -
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 ةزضاوةكانى بابةتةكة: ض
 كتيَب: -
، 2حتليل اخلطاب االعالمي )اطر نظرية ومناذج نظرية(، د. حممد شومان، املكتبة االعالمية،  ط: -2

0227.  
 .0220مي، هشام عطية عبد املقصود، دراسات يف حتليل اخلطاب االعال  -0
، حتليل مضمون اخلطاب االتصالي )سوسييولوييا هويا اال(ير(، د.ميريا حمميد بيدا،  ػيداد         -3

0226. 
  .0220-حتليل اخلطاب االعالمي، رياء يونس، غدا  -4

(، مفووم اخلطاب يف هلسفة ميشيل هومو، اجمللس االعلي  للققاهية،   0222الدواوي،  ػورا، ) -5
 القاهرا.

كارليَكةري ثةيامي هةَلمةتةكاني راطةياندن بؤ طؤتاري سياسي لةنيَو دةنطددةر لدة هدةريَمي     -6
بةشدي راطةيانددن،   -كوردستاندا، د. شيالن ياسني خدر، تيَزي دكتدؤرا، اانكدؤي سدةديةدي    

 هةوليَر. -0229

 .0222 -هةوليََرد. ئاريانا ئيرباهيم، شيََوااة ئةدةبييةكاني رؤذنامةي خةبات،  -7
 

 تةكاى: ضاي -

 ،0227 حممد، مفووم و انواع اخلطاب اإلشواري،بري ع  -8

https://www.almrsal.com/post/541295 
 ، 0226 طاب،اخلاميان  طمة، انواع  -9

http://mawdoo3.com/%D8%A8 

 طؤظاز:  -
(، 7يَوااي، و: د. سددةردار طددةردي. طؤ دداري امانذاسددي، ذ بااةكدداني شدديكاري شددريَ -22

0222   . 
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