زانکۆی سەالحەددین  -هەولێر
Erbil-Salahadin University

(ههڵسهنگاندنی فۆرمی ڕاپرس ی)
ناوی ههڵسهنگێنهر:
پلهی زانستی:
شوێنی كاركردن:
ڕێككهوت:
واژوو:

سڵو و ڕێز...
بههۆی شارهزایی و پسپۆری بهرێزتان ،ئهم فۆرمی ڕاپرسییه دهخهینه بهردهستتان بۆ ههڵسهنگاندن ،كه بهشێكه له
پرۆسەی كۆكردنهوهی داتاكان لە چوارچێوەی ئامادەكردنی نامەی ماستەر له بهش ی ڕاگهیاندنی كۆلێژی ئاداب لە زانكۆی
سەالحەددین ،لهژێر ناونیشانی (،رۆڵی کەناڵە تەلەفزۆنییەکان لە نەشۆنماکردنی دیمۆکراسی لە قۆناغی
پێویسته چهند كهناڵێك له نمووونه وهربگری
نك مامۆستایانی زانگۆ؟؟؟به اڵم بڵێی توێژینهوهیهكی مهیدانییه بۆ
نموونهیهك له ملمۆیتایانی زانكۆی()

Commented [ss1]:

سەرهەڵدانی دیمۆکراسی لە هەرێمی کوردستاندا) مامۆستایانی زانکۆ بەنموونە توێژینهوهیهكی مهیدانییه)،

داواكارین سهرنج و تێبینییهكانتان لهبارەی بڕگەكانی ئەم فۆرمە بخهنهڕوو.
زۆرسوپاس بۆ هاوكاریتان...
سەرپەرشتیار

توێژەر
1

پ.ی،د.سامان جەالل

مللەت عسمەت اقبال

Gmail:
Viber:

یەکەم :زانیارییە کەسییەکان

-١رەگەز:

مێ

نێر

 -٢تەمەن
•

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

48.....47و زیاتر

 ٢٥بۆ ٣٠

سەرووی ٤٥

 ٣١بۆ ٤٠

 -٣ئاستی خوێندن:
دبلۆمی بااڵ
پلهی زانستی :مامۆستای
یاریدهدهر،،،،مامۆستا....پ.ی......پرۆفقیسۆر

Commented [ss3]:

بهش و پسپۆریش دیاری

بكرێت Commented [ss4]:

دکتۆرا

ماستەر

-----دووەم :پرسیارەکانی تایبەت بە توێژینەوە

تا چهند سهیری

Commented [ss5]:

ئێجگار
زۆر....زۆر..مامناوهند....كهم...زئێجگار كهم
Commented [ss6]:

 -٤ئایا سەیری کەنالە ئاسمانیە کوردییەکان دەکەی؟
بەلێ

نەخێر

 -٥رۆژانە چەند کاتژمێر سەیری کەناڵەکانی تەلەفزیۆن دەکەیت؟
کەمتر لە کاتژمێرێک

٤ –٣

٢-١
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 ٤کاتژمێر زیاتر

زیاتر Commented [ss7]:

به پێی سهیركردنت ریزبهندبلن بكه

Commented [ss8]:

 -٦سەیری کام کەناڵی تەلەفزیۆنی کوردی دەکەیت؟--

ژ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

هەڵبژاردن

ناوی کەناڵەکان
پەیام
رووداو
زاگروس
سپێدە
کوردسات نیوز
کوردستان ٢٤
کوردستان تیڤی
کەرکوک
کەی ئێن ئێن
گەلی کوردستان
وار تیڤی
ئێن.ئار.تی
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 -٧سەیری چ بەرهەمێکی تەلەفزیونی دەکەیت؟

ژ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

تا چهند

گرنگی Commented [ss9]:

ئێجگار
زۆر....زۆر..مامناوهند....كهم...زئێجگار كهم
Commented [ss10]:

لەگەڵیدام بە
تەواوی

دەستەواژەكان

لەگەڵیدام

تارادهیەك لەگەڵیدانیم

لەگەڵیدانیم بە
تەواوی

شیکردنەوەی سیاسی
هەواڵەکان
پانۆراما
دیبەیت
چاوپێکەوتن
کۆنگرەی رۆژنامەوانی
ریپۆرتاژ
فلمی دیکۆمێنتاری

 -٨بەرای تۆ کەناڵە تەلەفزیونییەکان گرنگی بە بابەتە دیموکراسییەکان دەدەن؟
بەلێ

تارادەیەک

نەخێر

چۆن؟ ..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
 -٩لە چ بەرهەمێک دا زیاتر ئاراستەکانی دیموکراسی دەردەکەوێت؟

ههموو بژاردهكانی

پرسیاری7دابنێرهوه Commented [ss11]:

ژ

دەستەواژەكان

١
٢
٣
٤
٥
٦

شیکردنەوەی سیاسی
هەواڵەکان
پانۆراما
دیبەیت
چاوپێکەوتن
کۆنگرەی رۆژنامەوانی

لەگەڵیدام بە
تەواوی

لەگەڵیدام

4

تارادهیەك لەگەڵیدانیم لەگەڵیدددددددانیم
بە تەواوی

٧
ئاستی گرنگیپێدانی كهناڵه تهلهفزیۆنه

Commented [ss12]:

كوردییهكان به بنهماكانی

ئازادی

رادهریڕین Commented [ss13]:

 -١٠بنەماکانی دیموکراسی لەکەناڵە تەلەفزیۆنییەکان چۆن دەبینی؟

ژ

دەستەواژەكان

١
٢
٣

ئازادی
یەکسانی
بەشداری لەکایەکانی ژیاندا

٤

ئازادی بیرورا و رادەربڕین

٥

ئازادی ئاین

٦

مافی دەنگدان و بەشداری
هەڵبژاردنەکان
حکومرانی باش
سەروەری یاسا
ئازادی میدیایی

٧
٨
٩
ملمالنێی

دهسهاڵت Commented [ss14]:

رێزگرتن له كهرامهتی

مرۆڤ Commented [ss15]:

چهسپاندنی ئاشتی و

---

یاسا Commented [ss16]:

سهقامگیری Commented [ss17]:

--

یهكسان Commented [ss18]:

--

Commented [ss19]:

--

بازارو یازارگهری ئازادو

گرنگیدان به رێكخراوی كۆمهڵگهی

شارستانی

لەگەڵیدام
لەگەڵیدام
بە
تەواوی

تارادهیەك

لەگەڵیدانیم لەگەڵیدانیم
بە تەواوی

---

سهروهری

ریپۆرتاژ

 -١١بەرای تۆۆۆۆ ئاراسۆۆۆتەکانی دیموکراسۆۆۆیەت لە کەناڵەکۆۆۆانی تەلەفزیۆۆۆون بۆۆۆو چ یۆۆۆۆرە دیمۆکراسۆۆۆیەتێک
رون

نییه Commented [ss20]:

دەگەرێتەوە؟

ژ

دەستەواژەكان

١

ئازادیە تایبەتییەکان

لەگەڵیدام بە
تەواوی

لەگەڵیدام
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تارادهیەك لەگەڵیدانیم

لەگەڵیدانیم
بە تەواوی

٢

ئازادیی چین و تۆێژەکان

٣

ئازادی سەندیکا و کۆمەڵە
پیشەییەکان

٤

ئازادی حزبی سیاسی

٥

یاسایی کراوەو بنەماکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی

 -١٢کەناڵەکاااانی تەلەفزیاااۆن بەەێاااوەری یا یاااا ماااامەڵە لەگەڵ ەرساااەکانی دیموکراسااای دەکەن ،تاچەناااد
هاورای؟

ژ
موڵكداری حیزبی هۆکارێکی الوازی باسی
دیموکراسییه ل گوتاری کهناڵه تهلهفزیونییهکاندا

Commented [ss21]:

دهست اێوهردانی حیزبی هۆکارێکی الوازی
باسی دیموکراسییه ل گوتاری کهناڵه تهلهفزیونییهکاندا

Commented [ss22]:

دەستەواژەكان

لەگەڵیدام
بە تەواوی

لەگەڵیدام

---ئەیێندای حزبە سیاسییەکان
١
هۆکارێکی الوازی
دیموکراسییە لەناوەرۆکی
کەناڵە تەلەفزیونییەکاندا
لە کەناڵە تەلەفزیۆنییەکاندا
٢
دیموکراسیەت وەک بابەتێکی
الوەکی باس دەکرێت
دیموکراسیەت لەکەناڵەکانی
٣
تەلەفزیۆنی ،وەک پڕەنسیپ
وەرنەگیراوە
زیاتر لە بابەتەکانی
٤
دیموکراسی فەوزا لە کەناڵە
تەلەفزیونییەکاندا دەبیندرێت
دیمۆکراسیەت لە کەناڵە
٥
تەلەفزیونییەکاندا تەنیا وەکو
چەمک بەکاردەهێنرێت
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تارادهیەك

لەگەڵیدانیم لەگەڵیدانیم
بە تەواوی

 -١٣کەناڵەکااانی تەلەفزیااۆنی چاای با ەن ،بااۆوەوەی لەوایناادەدا گەنااەو نەنااونما بەدیموکراساای لەهەر ماای
کوردستاندا ب ر ت؟

ژ

دەستەواژەكان

١

کەنۆۆۆۆاڵی تەلەفزیۆۆۆۆۆنی تایبەتمەنۆۆۆۆد
هۆکۆۆۆارێکە بۆۆۆ بەرەو پێشۆۆۆنوونی
دیموکراسی
کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارلێکردنی راسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆتەوخۆی
یەماوەر لەنۆاوەرۆکی کەناڵەکۆانی
تەلەفزیۆ ۆۆن دەبێۆۆۆتە رێگۆۆۆایەک بۆۆۆۆ
نەشونماکردنی دیموکراسی
دەرکەوتنۆۆۆی تەلەفزیۆ ۆۆنی ئۆۆۆۆن ین
فەزای دیموکراسۆۆۆۆۆۆی بەرفۆۆۆۆۆۆراوان
دەکات
پێشکەشۆۆۆۆۆۆۆۆکردنی بەرنامەکۆۆۆۆۆۆۆۆانی
دیۆۆۆالۆ و دیبەیۆۆۆت ،دیموکراسۆۆۆی
گەشەپێدەدات
ئۆۆۆۆازادیی رادەربۆۆۆۆرین بەرفۆۆۆۆراوان
بکرێۆۆۆۆۆۆۆت ،دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆیەت بەرەو
پێش دەروات
دیموکراسۆۆۆۆیەت بکۆۆۆۆرێتە پ نێكۆۆۆۆی
دوورمەودا

٢

٣

٤

٥

٦

دهكرێت له تهوهرێكی تریشدا هۆكاری

Commented [ss23]:

پیشهییش بنووسرێن

لەگەڵیدام
لەگەڵیدام
بە
تەواوی

---

ئهم خااڵنه باشتره دواجار وهك راسپاردهو
پێشنیاز بنوسرێن نهك له ناو فۆرمهكهدا
Commented [ss24]:

7

تارادهیەك

لەگەڵیدانیم لەگەڵیدانیم
بە تەواوی

ژ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

گونجاو

فۆرمى تایبەت بە هەڵسەنگێنەران
ەێویستی بەدەست اری هەیە
نەگونجاو

8

