بابەت :پرسیارى توێژینەوە

وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستی
زانكۆی سەاڵحەددین
كۆلێژی ئاداب
بەشى راگەیاندن

چارەسەرى هەواڵیانە بۆ دیاردەى تیرۆرى فیکری لە وێبسایتە
هەواڵییەکان
وێبسایتى  K24و  NRTبە نموونە
توێژینەوەیەکى شیکارییە

ئامادەکردنى قوتابى :ئەرسەالن رەحمان محەممەد

سەرپەرشتیارى توێژینەوە :د .سارا محسن قادر

1

بەڕێز /بەڕێزان..
دواى ساڵو و رێز...
ئەم فۆرمەى لە بەردەستى بەڕێزتاندایە ،ژمارەیەک پرسیارى توێژینەوەى ماستەرى بەندەى بە
ناونیشانى "چارەسەرى هەواڵیانە بۆ دیاردەى تیرۆرى فیکری لە وێبسایتە هەواڵییەکان -
وێبسایتى  K24و  NRTبە نموونە" لە خۆ گرتووە و سوپاسگوزارى بەڕێزتانم بۆ
وەاڵمدانەوە و دەستنیشانکردنى سەرنج ،تێبینی و رەخنەکانى بەڕێزتان لە پێناو باشترکردن و
بژارکردنى لە هەڵە و کەموکورتى.
هاوکاریتان جێی رێز و پێزانینی بێ پایانمانە.

توێژەر
ئەرسەالن رەحمان
هەولێر
کۆلیجى ئاداب /زانکۆى سەالحەدین

2

یەکەم :لە رووى فۆرم و رواڵەتەوە (ماذا قیل)
خشتەى ژمارە ( )1لە رووى فۆرم و رواڵەتەوە
نموونە
لە قۆڵێن كردنەكاندا هەواڵی كورت و

یەکەکانى
لە رووى قەبارەوە :هەواڵى کورت ،هەواڵى درێژ ،ئەوانى دیکە

Commented [CC1]:

مامناوهندو درێژ هەیە
لە روی جۆری

لە رووى سەرچاوە :سەرچاوەى رەسمی ،سەرچاوەى ناڕەسمى ،ئەوانى دیکە

سەرچاوهوه Commented [CC2]:

پۆڵێن دهبێت بۆ :حكومی و فەرمی،
پەیامنێران ،دامەزراوه میدیاییەكان ،ئاژانسەكانی هەواڵ ،هاواڵتیانی
شایەت حاڵ

Commented [CC3]:

لە روی دیاربوون و دیارنەبوونی
سەرچاوهوه زیاد بكرێت بژاردهكان :سەرچاوهكەی دیاره
سەرچاوهكەی دیار نییە
Commented [CC4]:

--1

هەواڵ

لە رووى ناوەڕۆکەوە :هەواڵى زانیارى ،هەواڵى بۆچوون ،ئەوانى دیکە
لە رووى پیشەییەوە :هەواڵى راست ،هەواڵى فەیک ،ئەوانى دیکە
لە رووى جۆرەوە :هەواڵى تێکست ،هەواڵى ڤیدیۆیی ،هەواڵى وێنەیی ،ئەوانى دیکە
لە رووى شوێنى باڵوکردنەوە :بەشى سەرەوەى سایت ،رووپەڕى سایت ،لە لیستى هەواڵەکانى
رۆژدا ،ئەوانى دیکە

قاڵبەكەشی دیاری

لە روی قاڵبەوه

بكرێت Commented [CC5]:

لە رووى جۆرەوە :وێنەى فۆتۆگرافى – وێنەى دەستکارى کراو و درووستکراو ،ئەوانى دیکە
-2

وێنە هەواڵ

-3

ناونیشانى هەواڵ

لە رووى سەرچاوەوە :ئاژانسەکان ،فۆتۆگرافەرى ناوخۆیی ،سۆشیالمیدیا ،ئەوانى دیکە
لە رووى داڕشتنەوە :تەندرووست و گونجاو ،نەگونجا ،ئەوانى دیکە
لە رووى جۆرەوە :وتەى گواستراوە ،بۆچوون ،زانیارى ،ئەوانى دیکە
لە رووى پیشەییەوە :هەواڵى ،پرسیارى ،گاڵتەئامێز ،ئەوانى دیکە
لە رووى رێزمانەوە :دەمی فرمانى رابردوو ،دەمی فرمانى رانەبردوو ،شێوازی بەکارهێنانى
چاوگی ،ئەوانى دیکە

لە روی ژمارهی سەردێڕهوه :ناونیشانی

---

Commented [CC6]:

تەكی....ناونیشانی دوانی

-4

شێوازى داڕشتنى

هەرەمی ئاسایی ،هەرەمى هەڵگەڕاو ،چیرۆکى ،ئەوانی دیکە

ناوەڕۆکى هەواڵ
-5

تەکنیکى هەواڵ

لە رووى میدیاییەوە :بوونى باکگراوند ،بێ باکگراوند
لە رووى ئەلیکترۆنییەوە :بوونى هاوپێچى لینک ،پى دی ئێف ،بەڵگەنامە ،ئەوانى دیکە

3

فۆنتەوه Commented [CC7]:

---

سور....هتد Commented [CC8]:

---

لە روی
لە روی رهنگەوه:

4

فۆرمى تایبەت بە هەڵسەنگێنەران بۆ خشتەی ژمارە ( )1تایبەت بە فۆرم و رواڵەت
ژمارە

گونجاو

پێویستى بە دەستکارى هەیە

نەگونجاو

1
*
2
3

*

4
5

5

*

دووەم :لە رووى ناوەڕۆکەوە (کیف قیل)
خشتەى ژمارە ( )2لە رووى ناوەڕۆکەوە
ژمارە
1

بەهاى هەواڵى باڵوکراوە

Commented [CC9]:

2

جۆرى ناوەڕۆکى هەواڵ

سیاسى ،ئابوورى ،کۆمەاڵیەتى ،ئاینى ..ئەوانى دیکە

تایبەتمەند Commented [CC10]:

3

شێوازی زمانى بەکارهاتوو

زمانى زبر ،زمانى ئاست نزم ،زمانى سیبموڵى ..،ئەوانى دیکە

Commented [CC11]:

4

ئاستی بابەتیبوون لە هەواڵدا

پیشەییانە ،ناپیشەییانە .. ،ئەوانى دیکە

جۆرهكانی :سەربازی...ئاسایشیی دابنرێ
چونكە كرۆكی توێژینەوهكەی بەڕیزتانە
زمانی

ناوەڕۆک

یەکەکانى
خێرایی ،نوێبوون ،ملمالنێ ،نزیکی ،فراوانی ،ناوبانگ ..ئەوانى دیکە

ورد بكرێتەوه كە چی پیشەییەو چی پیشەیی

نییە
بێالیەن Commented [CC12]:

ئیتنی و

وێنا

ئاینی Commented [CC13]:

شێواوهكان Commented [CC14]:

جیاكاری و الیەنداری ئاینی و

5

ئاراستەى هەواڵ

ناکۆک و دژ ،الیەندار و دۆستانە ..،ئەوانى دیکە

6

دەستەواژە بەکارهاتووەکان

7

جۆرەکانى تیرۆرى فیکری

8

شێوازى دەرکەوتنى تیرۆرى
فیکرى

9

هۆکارەکانى تیرۆرى فیکرى

10

کاریگەریی ژینگەی کار

11

ئاراستەى سیاسەتى تەحریر

12

میدیا و تیرۆرى فیکرى

13

تێکشکاندن و درووستکردنى
وێناکان

بنەماڵە ،سەرانى ،خیانەت ،تاقم ،خۆفرۆش ،جاش ،کافر ،سیخوڕ ،حکومەتى
هەولێر ،میلیشیا ،بەکرێگیراو ،دۆڕاو ،رادەستکردنى فاڵن ناوچە ،شازدەى
ئۆکتۆبەر ..،ئەوانى دیکە
رەگەزپەرستی ،تەکفیر ،تائیفى ،پێشێلکارى مافى مرۆڤ و تیرۆرى فیکرى
دەسەاڵت ... ،ئەوانی دیکە
بەکارهێنانى ئامراوەکانى شەڕى دەروونى ،چەواشەکردنى راستییەکان،
بەکارهێنانى ئەنگێزەى ناوچەگەرى ،تەکفیرکردن ،برەودان بە توندوتیژى..،
ئەوانى دیکە
*هۆکارى بابەتى وەک :سیاسى ،ئابوورى ،ئاینى ،جوگرافى..هتد،
*هۆکارى خودی وەک :سایکۆلۆژى ،توندڕەوى ،دەمارگیرى ،شوێنکەوتنى
رەها ..،ئەوانی دیکە
کاریگەرى ژینگەى سیاسی ،کۆمەاڵیەتى ،ئابوورى ،جوگرافى و دابەشبوونى
سیاسى و ئاستى پەروەردەى کۆمەاڵیەتى ..،ئەوانی دیکە
ئاراستەى سیاسی الیەندارانەى کەناڵ و ئاراستەى سیاسى دژبەرانەى کەناڵ و
رەنگدانەوەى لەسەر سیاسەتى تەحریرى گوتارى میدیایی
میدیا بەرهەمهێنەرى تیرۆرى فیکرییە ،میدیا رۆڵى سەرەکی هەیە لە برەودان
بە تیرۆرى فیکرى ،میدیا ئامرازێکى گرنگە بۆ باڵوکردنەوەى تیرۆرى
فیکرى ..،ئەوانى دیکە
تیرۆرى فیکرى :وێنا باوەکان تێکدەشکێنێت ،وێناکان راست دەکاتەوە،
وێناکان دەشێوێنێت ،وێناى نوێ درووست دەکات ...،ئەوانى دیکە

14

تیرۆرى فیکری لە هەرێمى
کوردستان

15

رادەى پابەندبوون بە
پێوەرەکانى چارەسەرى هەواڵى
بۆ دیاردەى تیرۆرى فیکری

مەزهەبی Commented [CC15]:

6

تیرۆرى فیکری ،راستەوخۆ پەیوەستە بە * :ملمالنێی سیاسییەکانەوە
* ملمالنێی ناوچەگەرى * ،رەهەندی هەرێمایەتى هەیە * ،ملمالنێی نەوەى
نوێ و نەوەى پێشووى جوواڵنەوە سیاسییەکانەوە ،ئەوانى دیکە
-*  -رەچاوی سیاسەتى حکومەتی کردووە بەرامبەر بە تیرۆر بە گشتیى و
تیرۆرى فیکرى بە تایبەتى؟
* -رەچاوی سیاسەتى کەناڵ – وێبسایتى کردووە ،لە هەمبەر دیاردەى
تیرۆرى فیکری؟

ئەم پەیمانی شەرهفە دیاری

بكرێت Commented [CC16]:

بۆ شیكاری ناوهرۆك نابێت و پرسیاری

Commented [CC17]:

راپرسییە

7

16

پەیوەندى هەواڵەکانى
وێبسایتەکان بە تیرۆر بە گشتیى
و تیرۆرى فیکرى بە تایبەتى

17

چارەسەرى هەواڵیانە بۆ
تیرۆرى فیکرى هۆکارێکە بۆ
راکێشانى سەرنجى وەرگر و
بایەخپێدانى سایتەکان

*  -رەچاوی بەرژەوەندى جەماوەرى کردووە؟
* پابەند بووە بە ئیتیک و پەیمانى شەرەفەوە؟
* پابەند بووە بە بەها و ئادابى گشتیى کۆمەڵگەوە؟
* ئەوانى دیکە
*  -مەبەستیانە هۆشیارى باڵوبکەنەوە ،یاخود کار بۆ تێکدانى ئاراستەى
فیکرى جەماوەر و کۆمەڵگە دەکەن؟
* -هۆکارێکە بۆ باڵوکردنەوەى تیرۆرى فیکردى و یاخود هیچ پەیوەندییەک
لە نێوانیاندا نییە؟
* ئەوانى دیکە
* بەڵێ
* نەخێر
* تا رادەیەک

فۆرمى تایبەت بە هەڵسەنگێنەران ژمارە ()2
ژمارە

گونجاو

پێویستى بە دەستکارى هەیە

نەگونجاو

1
2

*

3

*

4

*

5

*

6
*

7
8
9
10
11
12
13

*

14
15
16
17

*
*
*

بۆ پەیوەندی0750-322-2763 :
8

arsalan.rahman@yahoo.com

