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 هەولێر  - یندزانکۆی سەالحەد

Erbil-Salahadin University 

 (یاپرس ڕ  یرمۆ ف ینگاندنسهڵ)هه

 :  رنهێنگسهڵهه ی ناو 

 :   یزانست یپله 

 :  كاركردن ینێشو 

 :  وتككه ڕێ

 :  واژوو

 

 ...زڕێو  و ڵ س

پسپ  ییزاشاره  ۆی هبه      فئه  زتان،ێر به  یر ۆ و   بردهبه  نهیخهده  ه ییاپرسڕ   یرمۆ م   له  كهێشبه  كه  نگاندن،سهڵهه  ۆ ستتان 

ل  یوهكردنهۆ ك  ەیسۆ پر  ماستەر  یكردنەئاماد  ەیو ێچوارچ  ەداتاكان  ل  ی ژ ێلۆ ك  یاندنیاگهڕ   یش به  له  نامەی    ۆی زانك  ە ئاداب 

تەلەفز ڵ کەنا ی  ڵ رۆ )،  یشانیناون  رێژ له  ن،یددەالحەس لە  ی نی ۆ ە  دیم نما ۆ نەش ەکان  قۆناغی  ۆ کردنی  لە  کراسی 
دیم ڵ سەرهە  کوردستاندا( ۆ دانی  هەرێمی  لە  زانکۆ    کراسی  مهیهوهتوێژینه  بەنموونە مامۆستایانی    (، یدانییهكی 
 .  ووڕ هنهبخ ەرمۆ ف مەئ یكانەگڕ ب ەیبار له انكانتهیینیبێرنج و تسه  نیداواكار 

 ... تانیهاوكار  ۆ سوپاس ب ر ۆ ز 

 سەرپەرشتیار  توێژەر 

Commented [ss1]: ربگری وه نمووونه ڵێك لهناند كهچه پێویسته
بۆ    یدانییهكی مهیهوهتوێژینهاڵم بڵێی   امۆستایانی زانگۆ؟؟؟بهنك م

ملمۆیتایانی زانكۆی)(  ك لهیهنموونه  
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 مللەت عسمەت اقبال 

 

 پ.ی،د.سامان جەالل 

Gmail:  

Viber:  

 

 

 ەکانیە کەسییەکەم: زانیاریی

 
 مێ                         نێر      رەگەز: -١
 
 تەمەن  -٢

 ٤٥سەرووی                  ٤٠بۆ  ٣١                    ٣٠بۆ  ٢٥   •

 ێندن: ئاستی خو  -٣

         ادکتۆر          ماستەر                              بلۆمی بااڵ   د

---- 

--- 

 ە ێژینەو و تایبەت بە ت پرسیارەکانی  دووەم:  

 ؟  کەنالە ئاسمانیە کوردییەکان  دەکەی ئایا سەیری  -٤

 نەخێر   بەلێ  

 

 ؟ەکانی تەلەفزیۆن دەکەیتڵرۆژانە چەند کاتژمێر سەیری کەنا -٥

                زیاترکاتژمێر  ٤                 ٤ –٣                 ٢-١                کەمتر لە کاتژمێرێک  

 

Commented [ss2]: 20-26...27-33.....34-40....41-

و زیاتر 48.....47  

Commented [ss3]: ی زانستی: مامۆستای  پله
ر،،،،مامۆستا....پ.ی......پرۆفقیسۆر دهیاریده  

Commented [ss4]: ش و پسپۆریش دیاری بكرێت به  

Commented [ss5]: یری  ند سهتا چه  

Commented [ss6]:   ئێجگار
مم...زئێجگار كهند....كهزۆر....زۆر..مامناوه  
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 --ەفزیۆنی کوردی دەکەیت؟لکام کەناڵی تە سەیری  -٦

 
 بژاردن ڵهە ەکان ناوی کەناڵ ژ
  پەیام ١
  رووداو ٢
  زاگروس ٣
  سپێدە  ٤
  نیوز اتکوردس ٥
  ٢٤کوردستان  ٦
  کوردستان تیڤی ٧
  کەرکوک ٨
  کەی ئێن ئێن  ٩
  گەلی کوردستان  ١٠
  وار تیڤی ١١
  ئێن.ئار.تی  ١٢

 

Commented [ss7]: ترزیا  

Commented [ss8]: ندبلن بكهت ریزبهیركردن پێی سه به   
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 ؟تیزیونی دەکەفبەرهەمێکی تەلەی چ سەیر -٧

 
 
 دەدەن؟یەکان یکراسو دیمبابەتە بە  گرنگیەکان یزیونیف ە تەلەڵبەرای تۆ کەنا -٨
 

 تارادەیەک      نەخێر                                       بەلێ 
 

................................................. ............................................................................................................................. ؟چۆن
 .................................................................................. .......................................................................................................

 ....................................................................................... .............. 
 

 ردەکەوێت؟دە کراسیو رهەمێک دا زیاتر ئاراستەکانی دیملە چ بە -٩
 

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام بە  

لەگەڵیدددددددانیم  لەگەڵیدانیم  یەكتاراده لەگەڵیدام  تەواوی 
 بە تەواوی

      شیکردنەوەی سیاسی  ١
      هەواڵەکان   ٢
      پانۆراما ٣
      دیبەیت ٤
      چاوپێکەوتن ٥
      کۆنگرەی رۆژنامەوانی ٦

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام بە  

لەگەڵیدانیم بە   لەگەڵیدانیم  یەكتاراده لەگەڵیدام  تەواوی 
 تەواوی 

      شیکردنەوەی سیاسی  ١
      هەواڵەکان   ٢
      پانۆراما ٣
      دیبەیت ٤
      چاوپێکەوتن ٥
      کۆنگرەی رۆژنامەوانی ٦
      ریپۆرتاژ ٧
      فلمی دیکۆمێنتاری  ٨

Commented [ss9]: ند گرنگیتا چه  

Commented [ss10]:   ئێجگار
مم...زئێجگار كهند....كهزۆر....زۆر..مامناوه  

Commented [ss11]: وهدابنێره7كانی پرسیاریبژاردهموو هه  
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      ریپۆرتاژ ٧
 ؟ ەکان چۆن دەبینییدیموکراسی لەکەناڵە تەلەفزیۆنیبنەماکانی  -١٠
 

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام  

بە  
 تەواوی 

 لەگەڵیدام 
لەگەڵیدانیم   لەگەڵیدانیم  یەكتاراده

 بە تەواوی 

      ئازادی ١
      یەکسانی  ٢
      کایەکانی ژیانداداری لەشبە ٣
      ین ڕدەربو را بیرورا ئازادی ٤
      ئازادی ئاین   ٥
بەشداری  مافی دەنگدان و  ٦

 ەکان بژاردنڵهە
     

      باش   حکومرانی ٧
      سەروەری یاسا   ٨
        ئازادی میدیایی  ٩
--       
---       
--       
--       
--       
--       

 
راسۆۆۆیەتێک کزیۆۆۆون بۆۆۆو چ یۆۆۆۆرە دیمۆ فەکۆۆۆانی تەلەڵکراسۆۆۆیەت لە کەناو ئاراسۆۆۆتەکانی دیمبەرای تۆۆۆۆ  -١١

 ؟دەگەرێتەوە
 

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام بە  

 تەواوی 
لەگەڵیدانیم   لەگەڵیدانیم  یەكتاراده لەگەڵیدام 

 بە تەواوی 
      ەکانیئازادیە تایبەتی ١

Commented [ss12]: فزیۆنهلهته  هناڵتی گرنگیپێدانی كهئاس  
ماكانی بنه  كان بهكوردییه  

Commented [ss13]: ریڕین ئازادی راده  

Commented [ss14]:  اڵت سهملمالنێی ده  

Commented [ss15]: تی  مرۆڤ رامهكه رێزگرتن له  

Commented [ss16]: ری یاسا روهسه  

Commented [ss17]: قامگیریی و سهسپاندنی ئاشتچه  

Commented [ss18]: كسان ری ئازادو یهو یازارگهبازار  

Commented [ss19]: ی  ڵگهرێكخراوی كۆمه گرنگیدان به
 شارستانی 

Commented [ss20]: رون نییه 
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      ئازادیی چین و تۆێژەکان ٢

ە  ڵو کۆمە  ئازادی سەندیکا ٣
 پیشەییەکان

     

      ئازادی حزبی سیاسی  ٤
یاسایی کراوەو بنەماکانی   ٥

 گەی مەدەنی  ڵکۆمە
     

 

ە لەگەڵ ەرساااەکانی دیموکراسااای دەکەن، تاچەناااد ڵتەلەفزیاااۆن بەەێاااوەری  یا یاااا ماااامە کەناڵەکاااانی -١٢
 ؟هاورای

 

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام  
لەگەڵیدانیم   لەگەڵیدانیم  یەكتاراده لەگەڵیدام  بە تەواوی 

 بە تەواوی 
--       
---       
ەکان یحزبە سیاسی  ئەیێندای ١

هۆکارێکی الوازی  
کراسییە لەناوەرۆکی  و دیم
 یەکاندایە تەلەفزیونڵکەنا

     

ەکاندا ینیۆ ە تەلەفزیڵ لە کەنا ٢
وەک بابەتێکی  کراسیەتو دیم

 الوەکی باس دەکرێت 

     

ەکانی ڵکراسیەت لەکەناو دیم ٣
 پەنسی ڕ وەک پ ،نیۆ تەلەفزی
 یراوەوەرنەگ

     

ەتەکانی  زیاتر لە باب ٤
ە  ڵکراسی فەوزا لە کەنا و دیم

 رێتددەبینەکاندا یتەلەفزیونی

     

ە  ڵدیمۆکراسیەت لە کەنا  ٥
ا تەنیا وەکو ەکاندیتەلەفزیونی

 چەمک بەکاردەهێنرێت

     

 

Commented [ss21]: باسی  هۆکارێکی الوازی  ڵكداری حیزبیمو  
   یهکاندایه تهلهفزیونڵکهنا گوتاری کراسییه لودیم

Commented [ss22]: هۆکارێکی الوازی  یردانی حیزب ت اێوهسده  
یهکاندا یه تهلهفزیون ڵکهنا گوتاری کراسییه لودیم باسی  
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بااۆوەوەی لەوایناادەدا گەنااەو نەنااونما بەدیموکراساای لەهەر ماای  ،چاای باا ەن نیەکااانی تەلەفزیااۆ ڵکەنا -١٣
 کوردستاندا ب ر ت؟

 

 دەستەواژەكان  ژ
لەگەڵیدام  

بە  
 تەواوی 

 لەگەڵیدام 
لەگەڵیدانیم   لەگەڵیدانیم  یەكتاراده

 بە تەواوی 

نی تایبەتمەنۆۆۆۆد ۆ ەلەفزیۆۆۆۆی تڵکەنۆۆۆۆا ١
بەرەو پێشۆۆۆنوونی  ۆ هۆکۆۆۆارێکە بۆۆۆ

 کراسیو دیم

     

ی ۆ کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارلێکردنی راسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەوخ ٢
 کۆانیەڵیەماوەر لەنۆاوەرۆکی کەنا

ن دەبێۆۆۆتە رێگۆۆۆایەک بۆۆۆۆ ۆ تەلەفزیۆۆۆ
 کراسیو نماکردنی دیمو نەش

     

نی ئۆۆۆۆن ین ۆ دەرکەوتنۆۆۆی تەلەفزیۆۆۆ ٣
کراسۆۆۆۆۆۆی بەرفۆۆۆۆۆۆراوان و فەزای دیم

 دەکات

     

پێشکەشۆۆۆۆۆۆۆۆکردنی بەرنامەکۆۆۆۆۆۆۆۆانی  ٤
کراسۆۆۆی و دیم ،دیۆۆۆالۆ  و دیبەیۆۆۆت

 گەشەپێدەدات

     

ئۆۆۆۆازادیی رادەربۆۆۆۆرین بەرفۆۆۆۆراوان  ٥
کراسۆۆۆۆۆۆۆیەت بەرەو و دیم ،بکرێۆۆۆۆۆۆۆت

 پێش دەروات

     

ێتە پ نێكۆۆۆۆی کراسۆۆۆۆیەت بکۆۆۆۆرو دیم ٦
  دوورمەودا

     

 
 

--- Commented [ss23]: اری  ا هۆكشدرێكی تری وهته كرێت لهده
سرێنوییش بنوپیشه  

Commented [ss24]: و  ك راسپاردهدواجار وه باشتره  م خااڵنهئه
داكهناو فۆرمه لهك  نه پێشنیاز بنوسرێن  
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 فۆرمى تایبەت بە هەڵسەنگێنەران  
 ەێویستی بەدەست اری هەیە نەگونجاو   گونجاو  ژ
١    
٢    
٣    
٤    
٥    
٦    
٧    
٨    
٩    

١٠    
١١    
١٢    
١٣    
    
 


