زانکۆی پۆلیتەکنیکی – هەولێر
کۆلێژی تەکنیکی کارگێڕی – میدیا
خوێندنی بااڵ  /ماستەر

فۆڕمی ڕاپرسی
ساڵو ڕێز...
ئەم فۆرمەی لەبەر دەستتتبی بەرێزدایەاتە داتەەدە بە دۆێەتەەوەتەزی سای تتتبی بەیاوی( تتتایی ئاستتتبی
بەرپرس(ارتەدی زۆمەاڵتەدی ڕۆژیامەیووسان لە خ بەەڕووی پەتامە م(ەتاتەزان لە زەیاڵە ئاسمای((ە
زوردت(ەزان) رۆژیامەیووستتتتان بە یموویە دۆێەتەەوەتەزی مەتەای((ە .وەک بەشتتتتە

لە پەەاوت تتتتبی

بەدەستتتتبنەەایی باوایامەی ماستتتتبەر لە بەشتتتتی م(ەتا اوزارترردیو لە پازردیەوەی فۆرم وپەەایی
سای(اری بەشتتتتتتەارت(ە لە ەڵ تتتتتتەییایەیی پرستتتتتتەری رتەیی زۆمەڵیەی زوردستتتتتتبان زە پرستتتتتتی
ڕۆژیامەیووسان و ڕەچاوزردیی بەرپرس(ارتەدی زۆمەالتەد((ە ەروە ا

ۆزارێرە بۆ سەرزەودەی

ئەم دۆێەتەەوەتە و ەت بەە بە ئەیجامەری سای بی دروسو.

لە ەڵ ڕێزدا

دوێەەر

سەرپەرشب(ار

الیە دتار ح ن

پ .ی .د .سامان جەالل مولود

دەە(ەی -:دراتە ی( ایەی ✓) لەبەردەم ئەوبەاردەتەی زەدۆ مەبەسببە دابەێ.

یەکەم :پرسیارە گشتییەکان-:
)

 .1رەگەز :نێر
)

 .2تەمەن26 -18 :

مێ
36 - 26

 .3ئاستی خوێندن :ی(ە
بەکالۆریۆس(

)

)

)
)

46 - 36

سەرەتایی(

دبلۆمی بااڵ

)

)

)

ئامادەیی(
ماستەر

 .4ئەسمویی زارزردیو لە بواری ڕا ەتایەیەا:

سەرووی 46

)

دبلۆم (

)

)
)

)

دکتۆرا
)

كەمبر لە  5ساڵ

 5ساڵ بۆ  10ساڵ

)

 11ساڵ بۆ 15ساڵ

)

16ساڵ بۆ  20ساڵ

)

ستادر لە  20ساڵ

)

 .5جۆری پ( ە :پەتامەەر

)

پە رەشرار

)

 .6ڕۆژایە چەیە زادەمەر زاردەزەتو:
 6-4زادەمەر

)

ەواڵ اس
وێەە ر

)
)

 3-2زادەمەر

 9-7زادەمەر

بەەەر

)

ی در

)
)

)
 10زادەمەر ستادر

)

دووەم :پرسیاری تایبەت بە توێژینەوە
ئەم پرسییییییییارانەی خوارەوە بە مەبەسیییییییتی هەتییییییییەنناندنی ئاسیییییییتی ە اوکردن و پابەندبوونی
ۆژنامەنووسیییییان بە بەرپرسییییییاریەتی کۆمەاڵیەتی دانراون .پرسییییییارەکان بەسیییییەر سیییییێ تەوەر
دابەشییکراون کە (پابەندبوونی ۆژنامەنووسییان بە بەرپرستت(ارێبی زۆمەاڵتەدی و بە ا پ( تتەت(ەزایی
ڕا ەتتتایتتەن

رتەیی نییاوە ۆکی پەیییامە میییدیییایەکییان و زتتارتیەری ڕەوشتتتتتتتبی ڕۆژیتتامەیوو

و

ڕەییەایەوەی لەستتەر پەتامە م(ەتاتەزان ،مامەتەی ۆژنامەنووسییان لەگەپ پرسییە کۆمەاڵیەتیەکان و
پابەندبوون بە بنەما ەوشتیەکانی کارکردن) لەخۆ دەگرێت ،لەگەپ ەند پرسیارێکی تر.

تەوەری یەکەم  :ئاستی بەرپرس(ارێبی زۆمەاڵتەدی

ۆژنامەنووسان لە كەیاڵە ئاسمای((ە

كوردت(ەكایەا:
ژ

پرسیارەکان

.1

ڕۆژیامەیووسان ڕەچاوی بەەما پ( ەت(ەزایی ڕا ەتایەی(ان زردووە.

.2

ڕۆژیامەیووسایی زوردسبان ڕاسبیۆتایە و بەالتەیایە ەواڵ و

زۆر
هاو ام

ڕووداوەزان بۆ جەماوەر دە واسیەوە.

.3

لە زادی ڕومتاڵی ڕووداوەزتان ەڵوێ تتتتتتتتو و ب(اورای خۆتتان
دەرەڵ بە بابەدەزان دەزەن.

.4

پ تتتتتتتو بە ستتتتتتتەر چاوەی د تار و باوەڕپەرراو دەبەستتتتتتتبن پە یا بۆ
سەرچاوەی یاڕۆشن و ساخبە یابەن.

.5

ەیەێ

لە رۆژیامەیووسان

ەواڵ و سای(اری دەشاریەوە تان

ەواڵەزان سۆر قەبە و ەورە دەزەن.

هاو ام

نازانم

هاو انیم

زۆر
ناهاو ام

.6

رۆژیتتامەیووستتتتتتتتتان ەواڵ و سای(تتارتەزتتان وەک خۆی بەبێ
شەوایەن و دەسراری باڵو دەزەیەوە.

.7

لە بەر ەمنەەایی یاوەڕۆكە م(ەتات(ەكان ڕەچاوی بەرژەوەیەی
بی و داتەەدمەیەتی كۆمەڵیەی زوردی یاكرێ.

.8

لە كادی باڵوكردیەوەی سای(اری یاڕاستتتتتتتو رۆژیامەیووستتتتتتتان
پابەیەن بە پەەایی روویكردیەوە و ڕاستتتتتتتبكردیەوەی سای(ارت(ە
ەڵەكان.

.9

رۆژیتتتامەیووستتتتتتتتتان پتتتابەیتتتەن بە متتتافی جەمتتتاوەر لە سای(ەی
ڕاسب((ەكان.

 .10رۆژیامەیووستتتتتان پابەیەن بە پاراستتتتتبەی ستتتتتەورەكایی ئادابی
بی.
 .11رۆژیامەیووسان پابەیەن بە پاراسبەی س( بەمی

بی.

 .12رۆژیامەیووستتتتتتان پابەیە ی(ن بە پاراستتتتتتبەی ئەسمویی ەرێمی
كوردسبان و قەوارە دەسبورت(ەكەی.
 .13رۆژیامەیوو سایی كەیاڵە ئا سمای((ە كوردت(ەكان وەكو پەوت و
ئاشەای بەەما ئ(ب(ك((ەكایی پ( ەی م(ەتا ی(ن.
 .14رۆژیامەیوو سایی كەیاڵە ئا سمای((ە كوردت(ەكان وەكو پەوت و
ئاشەای تاسا بەركارەكایی م(ەتا ی(ن لە ەرێمی كوردسبایەا..
 .15رۆژیامەیوو سایی كەیاڵە ئا سمای((ە كوردت(ەكان وەكو پەوت و
ئاشەای م( اقی شەرەفی یەودەوڵەدی م(ەتا ی(ن.

تەوەری دووەم :ئاسییییتی بەرپرسیییییاریەتی یۆمەاڵیەتی ۆژنامەنووسییییان لە خیییییتنە ووی پەیامە
میدیاییەکاندا:
پرسیارەکان

ژ

زۆر
هاو ام

.1

بوویەدە ۆی بێ مبمایەتی خەڵ

بە پەتامی زەیاڵە ئا سمای(ە

زوردت(ەزان.

.2

بتتتابەدی یتتتابەجێ باڵو دەزەیەوە زە زە تتتتتتتەی زۆمەاڵتەدی
لەەەزەوێبەوە تاخود ژتایی زەسەزان دەرەەدات.

.3

ئەو ەواڵ و سای(اری و ف(لم و بەریامایەی باڵوی دەزەیەوە
بوویەدە ایەەر بۆ دویەود(ەی و داوایراری.

.4

ڕۆژیتتامەیووستتتتتتتتان وەک پەوت تتتتتتتتو بتتاتەخ(تتان یەداوە بە
بەەمتتتازتتتایی متتتافی مرۆی لەەورەتی قوڵرردیەوەی (تتتایی
پەرەوەژتایی یەدەوەتی وئات(ەی و تەز ایخواسی) لە ەڕێمی
زوردسبان.

.5

بە بەرپرستتتتتت(ارتەد((ەوە مامەڵە لە ەڵ پرستتتتتتە زۆمەاڵتەد((ە
ەسب(ارەزان دەزەن.

.6

ڕۆژیامەیووستان باوەڕی خەڵر(ان بە ستەقامی(ری ست(است(ی
و ئابوورتی و ئاسات ی زوردسبان لەقكردوو.

.7

رۆژ یامەیووستتتتتتتان زار تان بۆ لەرەزتررردیەوەی پەر نادە و
زەلبورە ج(تتتاواسەزتتتان لە زۆمەڵیەی زوردت(تتتەا زردووە لە
ڕێیەی ئەو پەتامایەی زە ئاراسبەی جەماوەری دەزەن.

هاو ام

نازانم

هاو انیم

زۆر
ناهاو ام

.8

رۆژیامەیووستتتتتتتان ڕۆڵ(ان لە چاز تتتتتتتاسی و پاراستتتتتتتبن و
بەرەوپە ەردیی زۆمەڵیە ەبووە.

.9

رتەی(تتتتان بە بەریتتتتامەزتتتتایی ۆشتتتتتتت(تتتتاری زۆمەاڵتەدی
پەروەردەتی ستتتت(استتتتی تاستتتتاتی دەیەروستتتتبی لە زۆمەڵیە
داوە.

 .10دەستتتتتبب(ان وەرداوەدە ژتایی داتەەدی زەستتتتتەزان و بوویەدە
ۆی یاوسڕایەن و لەزەدارزردیی پەیە و یاوبایی(ن.
 .11بوویەدە ۆی شتتتتەوایەیی زولبووری زوردی و دەرەایی بە ا
زۆمەاڵتەد((ەزتتتایی زۆمەڵیە لە ڕێیەی ئەو پەتتتتامتتتایەی زە
باڵوی دەزەیەوە.
 .12بتتتابەدی یتتتابەجێ باڵو دەزەیەوە زە لە ەڵ دا

و یەرتبی

زۆمەڵیەی زوردی یە ویجەو.
 .13ئەو پەتتتتامتتتایەی زە باڵوی دەزەیەوە زتتتارتیەری خراپ(تتتان
لەستتتتتتتەر پەروەردەی زۆمەڵیە و ەیج و مەەاڵ دروستتتتتتتو
زردووە.
 .14بوویەدە ۆی زاڵرردیەوەی ئ(ەبمای ی( بمایی الی ەیجان.
 .15بوویەدە ۆی باڵوزردیەوەی در
دەروویی.

و دڵەڕاوزێ و وشتاری

تەوەری سێیەم :فاینەرەیانی نزمی ئا ستی بەرپر سیارییەتی یۆمەاڵیەتی ۆژنامەنوو سان لە یەناتە
ئاسمانییە یوردییەیاندا:
ژ

پرسیارەکان

.1

یاكۆكی ستتتتتت(استتتتتتی و ساڵكردیی بەرژەوەیەت(ە داكەكەستتتتتتی و

زۆر
هاو ام

ح(زب((ەكان.

.2

س(اسهدی را ەتایەیی كەیاڵە ئاسمایییەكان.

.3

كەمبەرخەمی كە یاڵە ئاستتتتتتت مای((ە كان له ڕووی پ( تتتتتتتهتی و
ڕا ەەایی م(ەتاكارایهوه.

.4

جەەەجێ یەكردیی تتتاستتتتتتتتتا بەركتتارەكتتایی م(تتەتتتا لە ەرێمی
كوردسبایەا.

.5

پابه یەیهوبوون به م( تتتتتتتاقی شتتتتتتتهرهفی م(ەتاتی لە ەرێمی
كوردسبایەا.

.6

الواسی سهیەتكای رۆژیامهیووسایی كوردسبان لەوەی رۆڵ و
بەرپرس(ارتەدی خۆی بە(ەەو.

.7

الواسی ژتەیهی تاساتی كاری م(ەتاتی.

.8

كەەركەی رۆژیامەیووستتتتتتتایی كەیاڵە ئاستتتتتتتمای((ەكان لهستتتتتتتهر
ەتایەیی ەواڵی خەرا.

.9

همواریهكردیهوه و پهڕهپەەهدان و كارایهكردیی تاستتتتتتتاكایی
داتەهت به م(ەتا و هت بن به سای(ارت(هكان.

 .10الواسی رۆژیامەیووسان لە بەرامەەر ف ارە ماددی و س(اسی
و ئەمە((ەكان.

هاو ام

نازانم

هاو انیم

زۆر
ناهاو ام

.11

یادروستتتتتتتبی ئەو ملمالیە(ەی لە یەوان رۆژ یامەیووستتتتتتتان و
دامەسراوە م(ەت(ات(ەكان ەتە.

 .12یەبوویی دامەسراوەتەزی دتتتتاتەەت بە چتتتتاودێرترردن زە لە
پە تتتتتتتەلكتتتارتی پ( تتتتتتتەتی رۆژیتتتامەیووستتتتتتتتتان و دامەسراوە
م(ەت(ات(ەكان بپرسەبەوە.
 .13یەبوویی دەس اتەزی چاودێری م(ەتاتی بۆ زەیاڵە ئاستتتتتتتمای((ە
زوردتەزان.
 .14زەمی ڕۆژیامەیووسایی ئەزادتمی لە زەیاڵە ئاسمای((ەزان.
 .15زەم ئەسموویی ڕۆژیامەیووسان لە زەیاڵە ئاسمای((ەزان.
 .16پابەیە یەبوویی ۆژنامەنووسان بە ئ(ب(

و ڕێ ا و تاسازایی

م(ەتا لە ەرێمی زوردسبان.
 .17زەمی ڕۆڵی وەسارەدی ڕۆشتتتەیە(ری و الوان لە چاودێرترردیی
زەیاڵە ئاسمای((ە زوردت(ەزان.
 .18ئتتاستتتتتتتبی ۆشتتتتتتت(تتاری زۆمەڵیە زتتارتیەری لەستتتتتتتەر زەمی
بەرپرس(ارتەدی زۆمەاڵتەدی ڕۆژیامەیووسان زردووە.

.19

رتەی(تتەان بە ستتتتتتتەریجاازە تتتتتتتتان و ووروژایتتەن لە زەیتتاڵە
ئتتتتاستتتتتتتمتتتتای((ەزتتتتان زتتتتارتیەری لە یزمرردیەوەی ئتتتتاستتتتتتتبی
بەرپرس(ارتەدی زۆمەاڵتەدی ڕۆژیامەیووسان زردووە.

 .20الواسی م(تتتتەتتتتتای زوردی بەر پرستتتتتتتت(تتتتارتە دی زۆمەاڵتە دی
ڕۆژیامەیووسایی لە زەیاڵە ئاسمای((ەزان زەمرردۆدەوە.

