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 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا

ئةندامي بؤردي ئةكادميياي راطةياندن بؤ تويَذينةوةي زانسيت.ئةندامي كاراي سةنديكاري رؤذمامةنوساني كوردستان.,سةرؤكي ريكخراوي (مةليت ميديا بؤ طةشةثيَداني ميدياي ئةليكرتؤني).خاوةني زياتر لة 26سالَ ثيَشينةي كاري رؤذنامةطةري.ئةندامي ليذنةي يونسكؤ بووم بؤ طةشةثيَدان و داناني ثرؤطرامي خويَندنيراطةياندن لة كوردستان و عرياق.
سالَي 2004-2003بروانامةي بةكالؤريؤسي راطةياندمن لة زانكؤي
سليَماني بةدةستهيَناوة.
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سالَي 2008-2007برِوانامةي ماستةرم لة راطةياندن لة كؤليَذيراطةيادني زانكؤي بةغداد بةدةستهيَناوة.
بروانامةي دوكتؤرام بة سيستمي سثليَت سايت لة ساألي2017بةدةستهيَناوة لة بواري راطةياندندا.
دووكتيَيب ضاثكراوم هةية (سرتاتيذيةتي راطةياندن بؤ رووبةرِووبوونةوةيطةندةلَي)و(رؤذنامةطةري ئةليكرتؤني),دوو تويَذينةوةو ضةندين بابةتي
ئةكادمييم بالوكراونةتةوة.لة سالَي 2009ةوة لة بةشي راطةيادني زانكؤي
سةالحةدين خةريكي وانة وتنةوةم.
بةشيَوةي قسةكةر يان بةشدار ,ئامادةي زؤربةي كؤنفرانسة ناوخؤييةكانيتايبةت بة بواري راطةةياندن بووم.
دةيان نوسني و ضاوثيَكةوتين رؤذنامةوانيم لة ميدياي كورديةوةبالَوكراونةتةوة.
ضةند تويَذينةوةيةكم لة بوارة جياوازةكاني راطةياندندا لة دةرةوةوناوةوة بالَوكراونةتةوة.
 .9وشە سەرەکیەکان

تيؤري دةسةالَت ,تيؤري ليربالَي ,تيؤري سؤشياليسيت ,تيؤري بةرثسياريَيت
كؤمةالَيةتي ,دةروازةبان ,تيؤري راطةياندن ,كاريطةري ميديا,

 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس:

تیۆری راگهیاندن و كاركردنی راگهیاندنی كوردی بنهماكانی حكومڕانی لهجیهاندا لهگهڵ رهوڕهوهی مێژوودا
بهچهندین قۆناغی جیاوازدا تێپهڕیوه ئهوهش كاریگهریی ههبووه لهسهر سیستمی حكومڕانی ههریهك
جێبهجێكردن
و
یاسادانان
و
دادوهری
لهدهسهالتهكانی
راگهیاندیش كه دهسهالت و هێزی چوارهمه ،بهگۆڕانكارییهكانی سیستمی حكومڕانی پهیڕهوی لهشێوازو
فۆڕمێكی نوێی كاركردن كردووه ،ئهوهش بووهته هۆی ئهوهی لهگهڵ سهردهم و دهسهالته جیاوازهكاندا
تیۆرهكانی راگهیاندن گۆڕانكارییان بهسهردا بێت ،ههریهك لهو تیۆرانهش لهپشت بنهمایهكی فهلسهفی
دیاریكراوهوه كاربكهن ،لهسهر ئهو بنهمایهش فۆرمی كاركردنی خۆیان داڕێژن .لێرهدا ئاماژه بهچهند
تیۆرێكی دهسهالت دهكهرێت ،پاشان كاركردنی راگهیاندو رۆژنامهگهریی كوردی بهپێی تیۆرهكان
ههڵدهسهنگێنین.
پاش بوونی رهخنهی زۆر لهم تیۆریهو دواتر تیۆری لیبراڵی و سۆشیالیستی و بهرپرسیارێتی كۆمهالیهتی
سهریانههڵدا .پاش گهشه كردنی راگهیاندن و تهكنۆلۆجیای گهیاندن ،تیۆریهكانی كاریگهری راگهیاندنیش
له ههرسی روگهی نیرهر ،پهیام وئامراز ،وهرگردا سهریانههڵدا به ئامانجی رێكخستنی كاری میدا له
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كۆمهڵگهو واڵته جیاوازهكاندا..

بوَية طرنطي ئةم وانةية لة طرنطي سةرهةلَداني خودي ئةم تيؤرية نويَيةيانةي
راطةياندنةوةية.
طرنطرتريين ئةو تيؤريانةي كة لةم وانةيةدا رؤلَيان هةية بريتني لة تيؤري كاريطةري
راستةوخؤ ,تيؤري ضاندني رؤشنبريي ,تيؤري ثشت بةسنت بة ئامرِازةكاني
راطةياندن,تيؤري ئةجيَندا ستينط(بةرجةستةسازي).
خويَندني ئةم وانةية هاوكاريَكي باش دةبيَت بؤ قوتابيان و رؤذنامةنوسان لة ئايندةدا
كة بتوانن بة شيَوةيةكي زانسيت و ئةكادميي و لة ضوارضيَوةي تيؤرية
ثةيوةنديدارةكانداو ,لة دام و دةزطا ميدياييةكاندا كارو ضاالكي خؤيان ئةجنام بدةن,
ضونكة قوتابيةكان زانياري ثيَويست لة بارةي بنةما طشتيةكاني ضؤنيةتي كاركردني
رؤذنامةو راديؤو تةلةفزيؤندا بةدةست ئةهيَنن.
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ئاماجني وانةكة:
ئاماجني ئةم وانةية ثيَداني زانيارية لة بارةي تيؤريةكاني كاري طةةةري م يةةدياوة كةةة
ئةمرِو لة دونيادا زوَرترين قسةي لةسةر دةكريَت و لة ضوارضيَوةي ثروطرامي خويَ نةةدني
رؤذنامةطةري و راطةياندني بةشةكاني راطةياندن,لة ثةميانطاو زانكؤ كةةانيت تةةةواوي
ولَاتاني جيهاندا ثانتاييةكي زوَري داطري كردووة,وةك:
-1ثيداني زانياري بة قوتابيان لة بارةي ثيَناسةو واتاي جةةؤرة جياوازة كةةاني ت يةةؤري
راطةياندنةوة.
-2ئاشنا كردني قوتابيان بة جؤرو تايبةمتةنديةكاني تيؤريةكاني راطةياندن.
 -3ثيداني زانياري بة قوتابيان لة بارةي ضؤنيةتي كاركردنيَكي زانسيت راطةياندن لة
كؤمةلَطةو والَتة جياوازةكاندا.
-4ثيَداني زانياري بة قوتابيان لة بارةي تيؤريةكاني ثةيوةست بةةة ن يةَرةر ,ثةةةيام و
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ئامرِازو وةرطر.
 -5ثيداني زانياري بة قوتابي لة بارةي تيؤريةكاني راطةياندني كةةوردي و ضةةؤنيةتي
كاركردني لة ضوارضيَوةي تيؤريةكاندا.
 -6ثيداني زانياري بة قوتابي لة بارةي تيؤر يةةةكاني كاري طةةةري خ يةَراو مامناوة نةةدو
هيَواش.
.12

ئةركةكاني قوتابي
-1ئامادةبوون لة وانةكانداو خؤ ئامادة كردن بؤ طفتوطؤ لة اليةن قوتابيةوة ثيويستة.
-2ثيش ئامادة بوون يؤ هةر وانةيةك ثيَويستة قوتابي ئاطاداري هةوال و زانيارية تايبةمتةندةكان بيَت.
-3ثيويستة قوتابي بةردةوام ئامادة بيت بؤ تاقيكردنةوةي رؤذانة.
-4ثيويستة قوتابي لة وانةكاندا كاريطةري ماندويةتي لةسةر نةبيت,ضونكة ونةكة وردةو ثيويسيت بة
ئامادةطي جدي هةية.
-5ثيويستة بة ثيَي ثيَويست قوتابي زانياري هةبيت لة سةر وانةي ئايندة كة ثيَي دةوتريَت.
-6ثيَويستة قوتابي لة كاتي ئامادةنةبوندا بةدواداضوني بؤ وانةكة هةبيَت لة بارةيةوة ثرسيار لة مامؤستاي
وانة بكات.
-7ثيَويستة قوتابي بةردةوام بةدواداضوني هةبيَت بؤ راديؤو تةلةفزيؤنة تايبةمتةندةكان و خالَة بةهيَزو
الوازةكانيان دةستنيشان بكات.
-8قوتابي نابيَت وانةكان ثشت طويَ خبات,ضونكة زانياريةكان وردن و ثيَويستيان بة خويَندن و تيَطةيشتين
زياتر هةية.
-9ثيَويستة قوتابي سةرضاوةي زياتر خبويَنيضتةوة لة بارةي بابةتةكانةوة.
-10ثيَويستة قوتابي سل نةكاتةوة لة ثرسيار كردن.
 .13ڕێگهی وانه ووتنهوه

وانة وتنةوة بة شيَوازي بةشداري ثيَكردني قوتابية,داتاشؤو ثاوةر ثؤينت لة طةلَ وايت بؤرد بؤ كاتي شرؤظةي زياتر

بةكاردةهيَنريَت.لة طةلَ ثيشانداني ويَنةو منونةي تايبةت بة وانةكةو قسة لة سةركردنيان.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن
 -1قوتابي بة دريَذايي سالَ ,سيَ تاقيكردنةوة ئةجنام ئةدات و  30منرةي لةسةر دةبيَت.
 10-2منرة دياري كراوة بؤ بةشداري قوتابي و راثؤرتي زانسيت.
 .15دهرئهنجامهکانی فێربوون

لة سؤنطةي ئةو بابةتانةوة كة دياري كراون لة ماوةي دياريكراودا ثيَشكةش بة قوتابي بكريَ,،ئةتوانني بلَيَني كة دةرةجنامي
وانةكة,زؤر باش و بةسود ئةبيَت:
بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و متمانهبهخشین Directorate of Quality Assurance and Accreditation

Ministry of Higher Education and Scientific research

-1قوتابي زانياري لة بارةي نويَرتين جؤري ميدياوة بةدةست دةهيَنيَت,بة ئاراستةكاني:
 ناوةرؤك و طوتاري راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةند. سيفات و تايبةمتةنديةكاني رؤذنامةنوسي تايبةتكةندو ضؤنيةتي كاركردنيان. طرنطي بةكارهيَناني تةكنؤلؤذياي نويَي راطةياندن بؤ راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةند.-2قوتابي فيَردةبيَت,كة ضؤن مامةلَة بكات لة طةلَ روداوة جياوازةكاندا,لة راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا,ئةم خالَضضة زؤر
طرنطة ضونكة جؤري مامةلَة كردنةكة جياوازةو ثيَويسيت بة ناسيين بنةماو تايبةمتةنديةكانيان هةية.
-3قوتابي زانياري لة بارةي تايبةمتةنديةكان جةماوةري تايبةمتةندي راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندةوة بةدةست دةهيَنبَت.
-4قوتابي زانياري زانسيت لة بارةي جؤرو ئاستةكاني راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندةوة بةدةست دةهيَنيَت و ئةتوتنيَت ئاستةكان
لة يةك جيا بكاتةوةو خالَة الوازو بةهيضزةكانيان دةستنيشان بكات.
-5قوتابي ئةتوانيَت لة بواري راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا كار بكات و سةركةوتووبيَت لة كارةكةيدا.
-6ئيَستا لة كوردستان راطةياندن بة ئاراستةي تايبةمتةند بوونة,بة تايبةتي لة بواري هونةري وسياسي و ئابوري و
منداالندا,بةلَام كةم و كورتي هةيةو ثيَويسيت بة ئةكادميي كردني بوارةكةية,بؤية ئةم وانةية وا لة قوتابيان ئةكات كة لة بواري
كاردا هةلي باشرتيان لةبةردةسدا بيَت.
-7لةم وانةيةدا قوتابي زانياري لة بارةي زؤريَك لة جؤرةكاني راديؤو تةلةفزيؤنةوة بة دةست دةهيَنيَت,وةك
سةربازي,سياسي,ئابوري,مندالَان و ئافرةتان.
-8ئةوةي قوتابي لةم وانةيةدا فيَري دةبيَت هةمووي نويَية,ضونكة خودي بابةتةكة نويَيةو لة كوردستان سةرضاوة لة بارةيةوة
نيية,قوتابي فيَردةبيَت كة ضؤن لة رؤذنامةنوسيَكي طشتيةوة هةنطاو بةرةو رؤذنامةنوسيَكي تايبةمتةند هةنطاو هةلَبطريَت و لة
راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا كار بكات.

 .16لیستی سەرچاوە

-1د.حسن عماد المكاوي ,د .عاطف عدلي عبد ,نظريات االعالم2007 ,م.
 -2د .عبدالحافظ عولجي صلوي ,نظريات التأثير االعالمية .بدون سنة.
د.شررريف درويررل اللبرران,د.مني س ر يد الحديرردي,فنون االتصرراا و االعررالم
المتخصص2009,م.
-2نسرين حسونة ,نظريات االعالم و االتصاا2015 ,م.
 -3سید محمد مهدیزادة ,نظریە های رسانە :اندیشە های رایج و دیدگاهای انتقادی2010 ،م.
-4د.می عبدهللا ،نظریات االتصال2010 ,م.
-5د .حسن عیماد المكاوي و د.سامي الشریف ,بيردؤزةكاني راطةياندن ,وةرطيَ ِراني رابةر رةشيد.2011 ,
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 .17بابەتەکان

ناوی مامۆستای وانەبێژ

ناوةرؤكي وانةكة بة طشيت ثيَك ديَت لة:
هةفتةي يةكةم :ضةمك و ثيَناسةي تيؤري.
هةفتةي دوهةم و سيَهةم :تيؤريةكاني كاركردي راطةياندن لة
سيستمي سياسيدا.
تيؤري دةسةالَت,-تيؤري ليربالَي.

2021-9-19

يةكةم وانة دةسيت
ثيَكردووة و بشوةكاني
ليَدةربضيَت بةردةوام

دةبيَت

تيؤري سؤشياليسيت.تيؤري بةرثرسياريَيت كؤمةالَيةتي.هةفتةي ضوارةم -رؤأل و كاركردو بةهاي تيؤري.
 هةفتةي ثيَنجةم :تيؤري كاركردي ثةيامي راطةياندنوكاريطةري ثةيامي راطةياندن.
هةفتةي شةشةم -تيؤري دةرزي ليَدان.
هةفتةي حةوتةم -تيؤري كاريطةري سنوردار.
هةفتةي هةشتةم -تيؤري كاريطةري مامناوةند.
هةفتةي نؤيةم -تيؤري كاريطةري دريَذخايةن.
هةفتةي دةيةم و يازدةهةم -تيؤري بةكارهيَنان و تيَربوون.
هةفتةي دوازدةهةم -تيؤري بةرجةستةكردن.
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هةفتةي سيَزدةهةم-تيؤري لولثيَضي بيَدةنط.
هةفتةي ضواردةهةم -تيؤري ضاندني رؤشنبريي.
هةفتةي ثانزةهةم -تيؤري بؤشايي زانني.
تيَبيين :بة ثيَي ثيَويست ريزبةنديةكة طؤرانكاري بةسةردا
ديَت.

 .18بابهتی پراکتیک (ئهگهر ههبێت)
ئةطةرضي وانةكة كاتي ثراكتيكي نيية بةالَم بة ثيَي كات و ثيَويست بؤ هةر وانةيةك بة
شيَوةي شيكاري قسة لة سةر راديو تةلةفزيؤني تايبةمتةند دةكريَت و منوونةي ثيَويست لةو
بارةيةوة ثيَشكةش دةكريَت.

مامؤستاي وانة
بة ثيَي ثيَويست

 .19تاقیکردنەوەکان
 .1دارشتن :لهم جۆرەتاقیکردنهوەیه پرسیارەکان زۆربهی به وشهی وەک روون بکهوە چۆن...؟ هۆکارەکان چی
بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات.
لهگهڵ وەاڵمی نموونهییان
نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت
 .2راست وچەوت :لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه رستهیهکی کورت دەربارەی بابهتێک دەستهبهردەکرێت وپاشان قوتابی به
ڕاست یان چهوت دادەنێت .نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت.
 .3بژاردەی زۆر :لهم جۆرە تاقیکردنهوەیه ژمارەیهک دەستهواژە دەستهبهردەکرێت له ژێر رستهیهک وپاشان قوتابیان
دەستهواژەی راست ههڵدەبژێرێت .نموونه دەبێت دەستهبهربکرێت.
 .20تێبینی تر
لێرە مامۆستای وانهبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمهنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵهمهندکردنی پهرتووکهکهی.

 .21پێداچوونەوهی هاوهڵ
ئهم کۆرسبووکه دهبێت لهالیهن هاوهڵێکی ئهکادیمیهوه سهیر بکرێت و ناوهڕۆکی بابهتهکانی کۆرسهکه پهسهند بکات و
جهند ووشهیهک بنووسێت لهسهر شیاوی ناوهڕۆکی کۆرسهکه و واژووی لهسهر بکات.
هاوهڵ ئهو کهسهیه که زانیاری ههبێت لهسهر کۆرسهکه و دهبیت پلهی زانستی له مامۆستا کهمتر نهبێت.
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