زانكۆی سهالحهدین _ ههولێر
_Salahaddin University
Erbil

فۆڕمـی ڕاپــرســی
بهڕێزان
ئـــــهم فۆڕمـــــهی لهبهردهســــ ی بهڕێزتانـــــه ،تایبهتـــــه بـــــه توێژینهوهیـــــهكی زانســــ ی بهناونیشـــــانی گرنگــــی
پالنــنانان بــۆ ڕومــا هردنی لەواە لە ەنــالە ئاســ انییە انی ــوردی دا -توێژینهوهیــهكی مهینانییــه) ،كـــه
ئاراســـ ـ ەی پەیـــــامنیران و میـــــنیاكار و كـــــارگی ان كـــــهنا

ئاســـ ـ ان رووداو دە رێـــ ـ  ،كـــ ـه بهشـــــی ه لـــــه

پیناویســــ ـ ییهكانی بهدهســــ ـ ینانی ب وانامــــــهی ماســــ ـ هر لــــــه بــــــوار راگهیانننــــ ـنا ،لاوكاری ردنــــ ـ لــــــه
پ كردنــــهوهی فۆرمهكــــه و پیــــنانی زانیــــاری ،لاوكارییــ ـه بــــۆ سهرخســ ـ نی ئــــهو توێژینهوهیــــه و گهیشــ ـ
ئهنجامگهلی ی زانس ی دروس .
لهگهە رێزدا..
تیبینی:
 .1پیویس به ناونووسی ناكات.
 .2نیشانهی √ ) دابنێ له بهردهم ئهو بژاردهیهی ،كه تۆ مهبهس ه و له ینهبژێری .
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بــــه

پـرسیـارهكـــان
یهكهم :زانیاریه كهسییهكان
-1

مێ

رهگهز :نیر

 -2تهمهن  27-18 :ساە

Commented [ss1]: -39.....38-32.....31-25...24-18

46......45وزیاتر

37-28

 -3ئاس ی خوێننن :بنەڕەتی و ئامادەیی

بنهرهنی....دواناوهندی......بهكالۆریۆسCommented [ss2]: ......

دیبلۆم.....ماستهر....دكتۆرا

 -4شوێن نیش هجیبوون :لهولیر
 -5سااڵن

دیاری بكرێت له روداوو یان به گشتی ئهگهر Commented [ss3]:

له روداو بێت نابێت له دامهزراندنی روداو زیاتر بێت بۆ ئهوهی
نهكهویته ههڵهوه

 -6شیواز

ار ردن:

سلی انی

ەم ر لە 5ساە

ار ردن لە رووداو :گرێبەس

بكرێت ،،پهیامنێره یان........

دووهم :می انیزم دانان و جیبهجی ردن پالن له كهنا
كهنالی روداو لهسهر چ جۆره سیاسهت و پالنێك كار دهكات

47-38
دبلۆم و بە الۆریۆس
دلۆك

خوێنننی بااڵ

لە ەبجە

 10-5ساە

دەرەوەی لەرێ ی وردس ان
زیاتر لە 10ساە

پارچە

---

جۆری كاری رۆژنامهنووسهكه دیاری Commented [ss4]:

سهرهتا پێویسته پرسیاری ئهوه بكرێت كه Commented [ss5]:

 48ساە و زیاتر

رووداو

- -7میهانزمی دانانی پالن و ناردنی بیرۆ ەی لەوا ی له كهنا

رووداو چۆن بهڕێوهدهچی ؟

ژ

پرسیار

گونجاو نییه چونكه ههواڵ فیچهرو ریپۆرتاژ Commented [ss6]:

1

بە مەبەس ی دۆزینەوەی بیرۆ ەی لەواە ،ڕۆژانە سیرچ دە ەی ؟

ئایا رۆژانه Commented [ss7]:

2

لەموو رۆژی کارکردن ،بیرۆ ە ان ان ئاراس ە بەش پالدانان دە ەی ؟

ئایا زۆربهی Commented [ss8]:

3

زۆربەی جار بیرۆ ە و پیشنیارهكان لەالیەن بەشی پالننانانەوە پەسەنن

نییه تا بیرۆكهی ههبێت ههندێك روداوی پێشتر زانراو نهبێت

دە رێ ؟
4

ئایا لە شوێنی ارە ەت بایەخ بە بیرۆ ە ان دەدەن؟

5

ئایا بیرۆ ە لەیە لەناو پالن ،جیبەجیهردنی زۆر قورس بی ؟

به ێ

نهخیر

6

ئایا بیرۆ ە لەبووە لەناو پالن پیویس ی بە ڕۆژێک زیاتر بی بۆ
جیبەجیهردنی؟

7

ئایا بەشی پالننانان بیرۆ ەت بۆ دەنیرن ،ئەگەر لەبەر لەر لو ارێک بی ،
تۆ بیرۆ ەیان بۆ نەنیرێ؟

رون نییه Commented [ss9]:

8

ئایا لیچ جارێک لەبووە بەشی پالننانان بیرۆكهیهك تۆ

ردبی ە مژارێهی

گرنگ و رووما ی فراوانی بۆ رابی ؟
9

ئایا لهگهە ئهوهدا

لەموو رۆژێهی ار ردن رۆژنامەڤان پابهننب رێ به

ناردن بیرۆكه س ۆری لهوا ی پیشوەخ ە بۆ بهش پالننانان؟
10

ئایا لهگهە ئهوهدا ئازاد تهواو بنرێ به پهیامنیر له چۆنیهت
جیبهجی ردن پالننا؟

11

ئایا لهگهە ئهوهدا
لهوا

اتی زیاتر بنرێ ە پەیامنیر بۆ گهاڵ هكردن بیرۆ ە

نوێ؟

12

ئایا بوون ڕێن ای نووسراو بۆ جیبهجی ردن پالن به پیویس دهبین ؟

13

ئایا له رووداو بهدواداچوون و له سهنگاننن رۆژانه دهكرێ بۆ
جیبهجی ردن پالن؟

ئایا سیستمی پاداشت و سزا پهیڕهو دهكرێت Commented [ss10]:

14

ئایا بوون پاداش و سزا به پیویس دهبین بۆ جیبهجی ردن پالن؟

روماڵی Commented [ss11]:

15

ئایا لە دۆزینەوەی بیرۆ ەی لەواە ،ڕەچاوی سیاسەتی ڕاگەیانننی

له روداو؟

ەنالە ە دە ەی؟
ئایا رووداو جگه له پالن سهرهك  ،بۆ بەشە ان و پەیامنیرە ان پش به

رون نییهو چاك بكرێت Commented [ss12]:

16

پالن جیگرهوه دهبهس ی ؟

17

ئایا هەوڵ دەدەیت پاش وەرگرتنی پالنەکە
خۆت ئامادە بکەی؟

18

ئایا لە دانانی بیرۆکەکە ڕەچاوی پسپۆری دەکرێت؟

19

لەو دێنالینەی ە بۆت دانراوە ،دەتوانی پالنە ە
جیبەجێ بهەی؟

 -8لهڕوو گرنگییهوه ،كامانهن ئهو سهرچاوه خودییانه كهنا
پالنه رۆژانه رووما

رووداو پش یان پینهبهس ی

له داڕش ن

لهواە؟ ژمارە  5-1رێزبەندی بکە
رێزبەننی

ژ

سهرچاوه خودییهكان

1

پهیامنیر

2

بهڕێوبهر دیس هكان

3

س افی بەرێوەبەرایەتی پالننانان
دهزگا

4

بهڕێوبهر گش

5

پرۆدیۆسەرە انی گەش ی هەواڵ و بەرنامە ان

6

لەوا سازە ان

7

 -9لهڕوو گرنگییهوه ،كامانهن ئهو سهرچاوه بابهتییانه كهنا

زانیاریانهی Commented [ss13]:

پالنه رۆژانه رووما
ژ
سهرچاوه حكومییهكان Commented [ss14]:
پهیامنێرهكان Commented [ss15]:

سهرچاوه بابهتییهكان
--------

رووداو پش یان پینهبهس ی

له داڕش ن

لهواە؟ ژمارە  5-1رێزبەندی بکە
رێزبەننی

كهناڵی ركابهر یۆ؟؟؟؟بنوسرێت ئامڕازه Commented [ss16]:

كالسیكییهكانی راگهیاندن

1

بهیاننامه و كۆنگره رۆژنامهوانییهكان

2

پیشنیار راس هوخۆ بینهر و گوێگر و خوێنهران رووداو
كهنا ه ركابهرهكان دهخرێنهڕوو

3

ئهو بابهتانه له رووما

4

ئاژانسهكان لهواە

5

سۆشیاە مینیا و پیگه ئهلی رۆنییهكان

6

رۆژمیر

تهوهر سییهم :گرنگ پالننانان له رووما

لهوا نا

 -12بۆچوون تۆ چیه لهبەرامبهر ئهو دەرب ینانه خوارهوه سهبارهت به گرنگ پالننانان له رووما ردن
لهوا نا
ژ

بەتەواری
لەگە م

دهرب ینهكان

لهگهڵیدام Commented [ss17]:

1

پالن رۆژانه تایبهت به رووما

لهوا هكان یارمهت

مینیاكار دهدات بۆ دهرك ردن به پرسه زۆر گرنگهكان.
2

پالننانان یارمهتی مینیاكار دهدات ئهركهكه له رووما هردن
لهوا نا بە شیوەیە ی باش جیبەجیبهات.

3
4

بۆ بەدەس ینانی بیرۆ ەی باشی س ۆری ،گهڕان و
بهدواداچوون بۆ مینیاكار گرنگە.
یە یک لەسەرچاوەی بیرۆ ەی پالن بری ییه له چاال یی
رۆژانه مینیاكار و پش بەس

5

بە سا نامە.

بۆ رووما هردنی بابەتیک ،بەشی پالننانان پیویس ییهكان لە
لەموو ڕووێهەوە بۆ مینیاكاران روون دە اتهوه.

لەگە م نازانم لەگەە بەتەواوی
نیم لەگەە
نیم

6

7

الوازی پەیوەننی و لەمالەنگی نیوان مینیاكار و بەشی
پالننانان اریگەری خراب دە اتە سەرباش ئەنجامنانی پالن
رۆژانه.
سای ە ان و سۆشیال مینیا سەرچاوەی باش بۆ مینیاكار ،بۆ
بەدەس ینانی بیرۆ ەی لهوا ی رۆژانە.

8
9

باش رە ئەوانەی لە بەشی پالننانان ار دە ەن ،پیش ر
ئەزموونی رۆژنامەڤانی مەینانیان لەبی .
باش رە پەیامنیر پابهننبی بهو پالنه بهشی پالننانان بۆی
دهنیرێ و وەک خۆی جیبهجی ب ات.

10
11
12

13

14
15

16

17

توانا مادد رووداو رۆ ی گرنگ دهبینێ له داڕش ن پالن
ورد و جیبهجی ردن به باش ری شیوه.
پش بهس ن رووداو به كهسان پسپۆڕ له بوار پالن
مینیای  ،فاك هرێ گرنگ سهركهوتنییهت .
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە،
رەنگنانهوه ئهرێن لهبووه لهسهر باش ركردن ئهدا
كهنا هكه.
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە،
رهنگنانهوه ئهرێن لهبووه لهسهر باش ركردن توانا
كهنا هكه بۆ كیبركی ردن كهنا هكان دی ه.
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە ،لۆكار
بووه بۆ كهم ردنهوه خهرج و كات و كۆششی زۆر.
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە،
لۆكارێك بووه بۆ باش ر رووما ردن قهیران و كارهسات و
پرسه گرنگهكان.
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە ،توانا
كهنا هكه زیاتر كردوه له تیركردن پیویس ییهكان تاك و
كۆمه گه و دامهزراوه جۆربهجۆرهكان .
پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە ،یە یهە
لەو فا ەرانەی بینەری ورد گەلەک تەماشای ەنا ە
لەوا ی بیانی نە ات.

 18پالننانان ورد رووداو بۆ رووما رۆژانه لهواە،
وایهردووە بیژەر بە شیوازێهی موسەی ەر لەسەر شاشە
دەربهەوێ .
19
20

 -13به بۆچوون تۆ گرنگ ری ئاس هنگهكان بهردهم جیبهجی ردن پالن كهنا

رووداو بۆ رووما

رۆژانه لهواە كام له مانه خوارهوهن؟
ژ

نهبوونی كهسانی پسپۆڕ له دانانی پالنی Commented [ss18]:

كهناڵی روداودا.
نهگونجانب پالنهكه لهگهڵ توانا مادی و مرۆییهكاندا Commented [ss19]:
دهست تیوهردانی حیزبی له جێبهجێ كردنی Commented [ss20]:

پالنهكهدا
دهست تیوهردانی حكومی له جێبهجێ Commented [ss21]:

كردنی پالنهكهدا
دهست تیوهردانی كهسیی له جێبهجێ كردنی Commented [ss22]:

پالنهكهدا
ئاراستهو ئایدیای پهیامنێران و میدیاكارهكان Commented [ss23]:
ئاین و داب ونهریتی كۆمهڵگهی كوردی Commented [ss24]:

ئاس هنگهكان

---- ------------------ 1نهگهیش ن ناوهڕۆك پالن به شیوهیهك ورد و
روون به الیهنه جیبهجی ارهكان
 2نهبوون لهمالهنگ تهواو له نیوان بهڕێوبهرایهت
و دیسك و مینیاكاران.
 3دانان پالن ئهوتۆ كه جیبهجی ردن له توانا
مینیاكاران نهبێ.
 4به لهننوهرنهگرتن پالن رۆژانه بهرێوبهرای و
دیسك و مینیاكارن.
 5بهدهمهوهنهلاتن دامهزراوه فهرمییهكان.

بەتەواری
لەگە م

لەگە م

نازانم

لەگەە نیم بەتەواوی
لەگەە
نیم

 6ئهو دابهشبوون و مل النێ سیاسییه له لهرێ
كوردس ان و چوارپارچەی كوردس ان لهیه.
 7دهس وهردان راس هوخۆ و ناڕاس هوخۆ كهسه
دهس ۆیش ووهكان نیو حیزب و ح ومهت.
 8الوازبوون توانا مادد كهنا هكه.
 9الواز توانا و كارامهی بهشیك له مینیاكاران
كهنا هكه.
 10نەبوونی ئیس یقراری لەمەجور لەو دەڤەرەی تیا ار
دە ەی.

