
 سەاڵحەدین   زانكۆی 

 كۆلێژی ئاداب 

 بەشی راگەیاندن 

 

 بۆ بەڕێز:  

 پلەی زانستی:  

 پسپۆری:  

 واژۆ: 

 

 بابەت/ هەڵسەنگاندنی فۆڕمی توێژینەوە 

 ( ناونیشانی  بە  ماستەرنامەیەک  توێژینەوەی  بە  تایبەتە  بەردەستت  فۆڕمەی    بەكارهێنانی ئەم 
  کەناڵە   رۆژنامەنووسانی   لەالیەن   زانیاری   و   هەواڵ   گەیاندنی   بۆ   نوێ   میدیای   تەکنیکەکانی 

كەناڵە  (،  هەواڵییەکانەوە   ئاسمانییە  ڕۆژنامەنووسانی  لە  سامپڵێك  بەسەر  دەكرێت  دابەش  كە 
كوردییەكان.   بوارەدا  هەواڵییە  لەم  بەڕێزتان  توانازانستییەكانی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

د  فۆرمە  ئەم  زانستی  هەڵسەنگێنەری  وەكو  بەڕێزت  ئەو  بەپێویستمانزانی  بۆ  ەستنیشانبكەین. 
بە  مەبەستە   بفەرموون  خۆتان  شارەزایی  و  زانستی  بەتێڕوانینی  بەڕێزتان  لە  داواكارین 

بڕگ  ڕاپرسییە هەڵسەنگاندنی  فۆرمی  ئەم  پرسیارەكانی  و    دەوڵەمەندكردنی و    ەو  سەرنج  بە 
  وەکەدا. ست لە توێژینە بە ئەنجامێکی ڕاست و درو ، بەمەبەستی گەیشتن  تێبینییە زانستییەكانتان 

 پاس بۆ هاوكاری و پیشتوانی زانستی بەڕێزت. سو 

 لەگەڵ رێزدا. 

 

                                                        سەرپەرشتیار                              قوتابی ماستەر            

 پ.ی.م.هەردەوان محمود كاكەشێخ       ئاكۆ علی عومەر          



 گشتییەكان پرسیارە  یەكەم:  

    ساڵ    24 بۆ  18                   تەمەن -2                 نێر                    :رەگەز  -1

          ڵسا  30 ۆ ب  25                                               مێ                              

                       ڵسا  36 ۆ ب  31                                                                                

       ڵسا  41 ۆ ب  36                                                                               

                            ڵسا  41 روو ەس                                                                               

 ی كاركردن یزموونە ئ یناڵسا  -4              سەرەتایی     : ئاستی خوێندن -3  

            :                                              ینیۆ زەڤلەت  ینووسەژنامۆ ر               ئامادەیی                             

         ڵسا 5 ۆ ب  1                                             دبلۆم                                

             ڵ سا  10 ۆ ب 6                                        بەكالۆریۆس                          

                 ڵ سا 15  ۆ ب 11                                        ماستەر                                   

 زياتر  ڵسا  15                                              دكتۆرا                          

 

 : واتە ،تەکنیکەکانی میدیای نوێ بەكارهێنانی مەبەست لە -5

 تۆڕی ئینتەرنێت بۆ كاری ڕۆژانە كەڵك وەرگرتن لە -

 ئەپەكان و وێبسایتەكانئامرازەكانی میدیای نوێ و تایبەتمەندی  لە  كەڵك وەرگرتن -

 تەكنیكی نەوەی چوارەم لە پەیوەندیكردن  لە  كەڵك وەرگرتن -

 لە وێبسایتەكانی گەڕان    كەڵك وەرگرتن -

 )( ؟دەهێنیتهەواڵ و زانیارییەکان  تەکنیکەکانی میدیای نوێ بەکار بۆ گەیاندنی   -6

                     بەڵێ    

 نەخێر                

Commented [ss1] :37-42 

Commented [ss2] :43 و زیاتر 

Commented [ss3] :ك ساڵ یه متر لهكه 

Commented [ss4] :6-9 

Commented [ss5] :10-13 

Commented [ss6] :14 و زیاتر 

Commented [ss7] :م  خێر بێت چۆن پێشتر ئهنه 6ر پرسیاری گهئه

بێت دوای پرسیاری  ده واتهكه وهاڵمی بداتهو چۆن وهدانراوه پرسیاره

ی  دهربژا  وردی بنووسرێن چونكه كانیش بهدابنرێت و، بژارده 6

 ی دواتریشی تیایهوانهی ئهم زۆربهكهیه

Commented [ss8] :ڵی بوو بڕۆ بۆ پرسیاری  ت بهكهاڵمهر وهگهئه
 دواتر



ڵ و زانیارییەکان  گەیاندنی هەواخوارەوە بۆ   لەمانەییە کام (بەڵێ). ئەگەر وەاڵمەکەت 7
 دەستنیشان بکەیت( دەتوانی لە بژاردەیەك زیاتر دەهێنیت؟ )بەکار

 ڤایبەر    

 واتساپ  

 تێلیگرام       

 ئیمەیڵ         

 ویترانسفێر    

      :......................................................................... تەکنیکی دیکە بنووسە

 ؟ چۆنە. ئاستی زانیاریت لە بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ 8

        زۆرباش    

 باش          

 نازانم        

         خراپ

 زۆرخراپ  

 

 توێژینەوە دووەم: پرسیارەکانی تایبەت بە 

 کە بە گونجاوی دەزانی  نە دابنێابژارد(، لەبەرامبەر ئەو √نیشانەی )

 ێژینەوەكە تو م: پرسیارەکانی تایبەت بە  دووە تەوەری  

بەتەواوی  بڕگە ژ
 ڕام هاو 

بەتەواوی  ڕام هاو  نازانم ڕام هاو 
 ڕام ناهاو 

  بەشێوازینوێ   تەکنیکەکانی میدیای  9
بۆ گەیاندنی هەواڵ   جیاواز بەکاردەهێنم 

 و زانیارییەکان

     

Commented [ss9] :م  بێت بوترێت لهڵك و ده؟ بهمانهنانوسرێت له
 وهخوارهندیكردنی  یوهپه ی تییانهاڵیهتۆرة كۆمه

Commented [ss10] :دا: هیچ خولێكت  لێره پرسیارێك پێویسته
 یدیای نوێ..ززانی مككنیكهی تهباره له بینیووه

Commented [ss11] :م ئیحگار كه -مكه-ندمامناوه-زۆر-.ئێجگار زۆر 

Commented [ss12] :تا  وهگوزاره پرسیار له بكرێن به پێویسته :

هێنیت كار ده به نوێ  تەکنیکەکانی میدیایند چه
 بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانیارییەکان



بەتەواوی  بڕگە ژ
بەتەواوی  ڕام هاو  نازانم ڕام هاو  ڕام هاو 

 ڕام ناهاو 
  یارمەتیدەر لە   تەکنیکەکانی میدیای نوێ 10

 زانیارییەکانخێرا گەیاندنی هەواڵ و 
     

تەکنیکەکانی میدیای نوێ  بەكارهێنانی  11
 ەیاندنی هەواڵ و زانیارییەکانبۆ گ

 ە ترتێچووی کەم

     

نیاکانی  کۆمپاهەبوونی تۆڕی  12
لەزۆربەی ناوچەكان  پەیوەندیکردن 

  كەڵكوەرگرتنلە ينکردوو  بۆ  کارئاسانی
 لە تەکنیکەکانی میدیای نوێ

     

13 
 

( لە سیمکارتی  4Gتایبەتمەندی ) بوونی
هۆكارە  کۆمپانیاکانی پەیوەندیکردن 

تەکنیکەکانی  كەڵك وەرگرتن لە بۆ 
گەیاندنی هەواڵ و  بۆ  میدیای نوێ 
 زانیارییەكان

     

پێشکەوتنی تەکنەلۆژیای مۆبایلە   14
زیرەکەکان یارمەتیدەرە بۆ 

رۆژنامەنووسان لە گەیاندنی هەواڵ و  
 زانیارییەکان

     

بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ   15
هۆکارن لە کەمکردنەوەی کێشەی  

گەیاندنی هەواڵ   كاتىرۆژنامەنووسان لە 
 و زانیارییەکان 

     

بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ     16
هۆکارە بۆئەوەی رۆژنامەنووسان 
 ئاگادار بن لە فیدباکی کارەکانیان  

     

بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ   17
بە پارێزراوتر دەزانم بۆ پەیوەنیکردن 

 دامەزراوەكەم لەگەڵ 

     

کەڵک وەرگرتنم لە تەکنیکەکانی میدیای   18
بۆ  بۆ کردووم نوێ کارئاسانی 

رووماڵکردنی رووبەرێکی فراوانی  

     

Commented [ss11] :م ئیحگار كه -مكه-ندمامناوه-زۆر-.ئێجگار زۆر 

Commented [ss13] :كردووه 

Commented [ss14] :كردووه 



بەتەواوی  بڕگە ژ
بەتەواوی  ڕام هاو  نازانم ڕام هاو  ڕام هاو 

 ڕام ناهاو 
 رووداوەکان 

ئەو هەواڵ و زانیارییانەی لە رێگەی   19
تەکنیکەکانی میدیای نوێ باڵو 

دەکرێنەوە پانتایی کاردانەوەیان 
 فراوانترە

     

لە رێگەی بەکارهێنانی تەکنیکەکانی  20
میدیای نوێوە خێراتر دەتوانم  

زانیارییەکانی هەواڵ و رووداوەکان  
 نوێ بکەمەوە 

     

فێربوونی بەکارهێنانی تەکنیکەکانی  21
هەواڵ و  میدیای نوێ بۆ گەیاندنی  

زانیارییەکان کاتێکی زۆری پێویست  
 نییە

     

  بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ  22
بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانیارییەکان 

 کارمەندی کەمتری پێویستە

     

بەکارهێنانی تەکنیکەکانی میدیای نوێ   23
و رووماڵکردنی   هەواڵى  گواستنەوە لە 

بە بەراورد    ئاسانترە  داراستەوخۆکان
 بەڕێگەكانی دیكە

     

24       
 

 کام لەم شێوازانە بە گونجاوتر دەزانی بۆ ئەنجامدانی راستەوخۆی رووداوەکان  -24

 تەکنیکەکانی میدیای نوێ          

SNG    

 :.................. ئەگەر هەیە جۆری دیكە ئاماژەی پێبدە

 تەکنیکەکانی میدیای نوێ  ڕۆژنامەنووسان لە بەكارهێنانی  ئاستەنگەکان بەردەم    : ێیەم س تەوەری  

Commented [ss11] :م ئیحگار كه -مكه-ندمامناوه-زۆر-.ئێجگار زۆر 

Commented [ss15] :ی كارلێكی  بارهش بنووسرێت لهكییهوزارهگ
 رگردا رو  وهخێرای نێوان نێره



بەتەواوی  بڕگە ژ
بەتەواوی  ڕام هاو  نازانم ڕام هاو  ڕام هاو 

 ڕام ناهاو 
فەرامۆشكردنی بونیادنانی تواناكانی   25

بەکارهێنانی  ڕۆژنامەنووسان بۆ 
 تەکنیکەکانی میدیای نوێ 

     

بەربەستن  هێڵی ئینتەرنێت  سستى  26
لە   وەرگرتنم  كەڵك لەبەردەم 

وێ بۆ گەیاندنی  نتەکنیکەکانی میدیای 
 هەواڵ و زانیارییەكان 

     

ۆكارە بۆ  ه جیاوازەکان  ئەپە زۆری  27
تەکنیکەکانی  ئەوەی نەتوانم بەدورستی 

بۆ گەیاندنی   م بهێنبەکار میدیای نوێ 
 هەواڵ و زانیارییەكان 

     

بچڕانی لەناكاوی هێڵی ئینتەرنێت   28
گواستنەوەی هەواڵ و   بەربەستە لە 

تەکنیکەکانی زانیارییەكان لەڕێگەی 
 میدیای نوێ 

     

پێنەدانی دامەزراوەكەم بۆ ئەو  بایەخ  29
ڕۆژنامەنووسانەی كە توانای  

بەكارهێنانی تەكنیكەكانی میدیای نوێیان  
 هەیە بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانیارییەكان

     

نزمی کوالێتی وێنە هۆکارە بۆ ئەوەی   30
کەڵك لە تەکنیکەکانی میدیای نوێ  

 وەرنەگرم 

     

دەنگ هۆکارە بۆ  پچڕانی  خراپی و  31
ئەوەی کەڵك لە تەکنیکەکانی میدیای  

 نوێ وەرنەگرم 

     

تەکنیکەکانی  پێشكەوتنە بەردەوامەكانی  32
بەربەستە لە ئامادەسازی  میدیای نوێ 

لە  تواناكانم بۆ كەڵك وەرگرتن 
بۆ گەیاندنی    تەکنیکەکانی میدیای نوێ

 هەواڵ و زانیارییەكان 

     

33       

Commented [ss16] :نازانم -ڵیدامگهله  –ام ڵید گهواوی لهته به- 
 ڵیدا نیم گهواوی لهتهڵیدا نیم بهگهله

Commented [ss17] :دیاری    كههۆكارهخاوی یان گرانی؟؟؟
 بكرێت 

Commented [ss18] :كان پهزۆری ئه چونكه الوازه م هۆكارهئه
 ست ردهبه نهخهی زۆرتر دههبژارد

Commented [ss19] :رێك بخرێت  28ڵ خاڵیگهله 

Commented [ss20] :ت بهخولی تایبه كردن لهشداری نهبه  ....... 



 


