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 پەیوەندی . 4

 

 2: یتیۆر

 :  پراکتیک

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5

 هەفتەیەک 

 

 

 

 

 

  ادێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکمامۆستای وانەبئامادەبوونی 

 كاتذمَيردوو 

 ژمارەی کارکردن . 6

 

 

 

 

 

 کۆدی کۆرس . 7 

 دن بؤ تويَذينةوةي زانسيت.ئةندامي بؤردي ئةكادميياي راطةيان-

 .ئةندامي كاراي سةنديكاري رؤذمامةنوساني كوردستان-

 .مةليت ميديا بؤ طةشةثيَداني ميدياي ئةليكرتؤني(),سةرؤكي ريكخراوي -

 .ري رؤذنامةطةريشينةي كاسالَ ثي30َخاوةني زياتر لة -

ندني راطةياندن ئةندامي ليذنةي يونسكؤ بووم بؤ طةشةثيَدان و داناني ثرؤطرامي خويَ-
 .لة كوردستان و عرياق

لة زانكؤي سليَماني  وانامةي بةكالؤريؤسي راطةياندمنبر2004-2003سالَي 
 .بةدةستهيَناوة

كؤليَذي راطةيادني زانكؤي  برِوانامةي ماستةرم لة راطةياندن لة2008-2007سالَي -
 .هيَناوةبةغداد بةدةست

بةدةستهيَناوة لة بواري 2017لة ساألي  تدوكتؤرام بة سيستمي سثليَت ساي بروانامةي-
 راطةياندندا.

 ضاثكراوم هةية )سرتاتيذيةتي راطةياندن بؤ رووبةرِووبوونةوةي دووكتييَب-

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8

 

 

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

تي ئةكادمييم ةو ضةندين بابة,دوو تويَذينةوطةندةلَي(و)رؤذنامةطةري ئةليكرتؤني(
حةدين خةريكي ةوة لة بةشي راطةيادني زانكؤي سةال2009بالوكراونةتةوة.لة سالَي 

 وانة وتنةوةم.

بةشيَوةي قسةكةر يان بةشدار, ئامادةي زؤربةي كؤنفرانسة ناوخؤييةكاني تايبةت بة -
 بواري راطةةياندن بووم.

 لة ميدياي كورديةوة بالَوكراونةتةوة.دةيان نوسني و ضاوثيَكةوتين رؤذنامةوانيم -

ا لة دةرةوةو ناوةوة ضةند تويَذينةوةيةكم لة بوارة جياوازةكاني راطةياندند-
 بالَوكراونةتةوة.

دةسةالَت, تيؤري ليربالَي, تيؤري سؤشياليسيت, تيؤري بةرثسياريَيت  تيؤريتيؤري, 
 ةري ميديا, ياندن, كاريط, تيؤري راطةكؤمةالَيةتي, دةروازةبان

 وشە سەرەکیەکان. 9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس .  10
ندین قۆناغی  چه ی مێژوودا به وه وڕه ڵ ره گه جیهاندا له ماكانی حكومڕانی له بنه  یاندنی كوردی ركردنی راگه یاندن و كا ری راگه ۆ تی

تێپه  كاریگه وه ئه   ڕیوه جیاوازدا  هه ش  حكو سه له   بووه ریی  سیستمی  هه ر  له ریه مڕانی  و  دادوه كانی  الته سه ده ك  و  ری  یاسادانان 
 جێكردن جێبه 

شێوازو فۆڕمێكی نوێی كاركردن  وی له یڕه كانی سیستمی حكومڕانی په گۆڕانكارییه ، به مه الت و هێزی چواره سه ده   یاندیش كه راگه  
ئه كردووه  بووه وه ،  ئه   ته ش  له وه هۆی  سه گه ی  ده رده ڵ  و  تیۆره جیاوازه   ته ال سه م  راگه كاندا  به كانی  گۆڕانكارییان  ردا  سه یاندن 
له نه تیۆرا   و له   ك ریه هه    بێت،  بنه ش  فه مایه پشت  دیاریكراوه لسه كی  له كاربكه   وه فی  ئه سه ن،  بنه ر  كاركردنی  مایه و  فۆرمی  ش 

لێره  داڕێژن.  ئاماژه خۆیان  ده چه به   دا  تیۆرێكی  ده سه ند  پاشرێت كه الت  كا ،  راگه ان  رۆژنامه ركردنی  به گه یاندو  كوردی  پێی  ریی 
 . نگێنین سه ڵده كان هه تیۆره 

ڵدا. پاش  ریانهه تی سه الیه رپرسیارێتی كۆمه و دواتر تیۆری لیبراڵی و سۆشیالیستی و به م تیۆریه ی زۆر له خنه ره   پاش بوونی 
راگه   شه گه  ته كردنی  و  گه یاندن  تیۆریه كنۆلۆجیای  كاریگه كان یاندن،  راگه ی  له ری  روگه هه   یاندنیش  نیره رسی  په ی  یام  ر، 

 .كاندا. جیاوازه  و واڵته ڵگه كۆمه   ئامانجی رێكخستنی كاری میدا له   دا به ڵ ریانهه دا سه رگر وئامراز، وه 
 راطةياندنةوةية. انةييةينويَ تيؤرية ئةم خودي دانيسةرهةلَ طرنطي لة وانةية ئةم طرنطي يةبوَ

تيؤري  اندني رؤشنبريي,تيؤري ض ,راستةوخؤ كاريطةري تيؤري لة بريتني هةية يانيؤريانةي كة لةم وانةيةدا رؤلَين ئةو تطرنطرتري
 (.بةرجةستةسازي)ستينط نداؤري ئةجيَتي,راطةياندن ازةكانيثشت بةسنت بة ئامرِ

 ئةكادميي و زانسيت وةيةكيبة شيَ بتوانن كة دةداينئا لة رؤذنامةنوسان و قوتابيان بؤ تدةبيَ باش كيهاوكاريَ وانةية ئةم ندنيخويَ
ضونكة قوتابيةكان  كاندا كارو ضاالكي خؤيان ئةجنام بدةن,و, لة دام و دةزطا ميدياييةثةيوةنديدارةكاندا تيؤرية وةيضوارضيَ لة و

 ن.نت ئةهيَدةسبة ضؤنيةتي كاركردني رؤذنامةو راديؤو تةلةفزيؤندا طشتيةكاني بنةما بارةي لة ويستزانياري ثيَ
 

 
 
 
 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

 ئاماجني وانةكة:. 11
ميدياوة كة ئةمرِو لة دونيادا زوَرترين قسةي لةسةر دةكريَت  تيؤريةكاني كاريطةري اجني ئةم وانةية ثيَداني زانيارية لة بارةي ئام 

نكؤكانيس تةواوي ولَاتاني و لة ضوارضيَوةي ثروطرامي خويَندني رؤذنامةطةري و راطةياندني بةشةكاني راطةياندن,لة ثةميانطاو زا
 زوَري داطري كردووة,وةك: جيهاندا ثانتاييةكي

 جؤرة جياوازةكاني تيؤري راطةياندنةوة.لة بارةي ثيَناسةو واتاي  انقوتابيثيداني زانياري بة -1
 تايبةمتةنديةكاني تيؤريةكاني راطةياندن.بة جؤرو  انئاشنا كردني قوتابي-2
 اندن لة كؤمةلَطةو والَتة جياوازةكاندا.ضؤنيةتي كاركردنيَكي زانسيت راطةيلة بارةي  ناقوتابيثيداني زانياري بة  -3
 تيؤريةكاني ثةيوةست بة نيَرةر, ثةيام و ئامرِازو وةرطر.لة بارةي  انثيَداني زانياري بة قوتابي-4
 ني لة ضوارضيَوةي تيؤريةكاندا.تيؤريةكاني راطةياندني كوردي و ضؤنيةتي كاركرد قوتابي لة بارةيثيداني زانياري بة  -5
  تيؤريةكاني كاريطةري خيَراو مامناوةندو هيَواش. قوتابي لة بارةيياري بة ثيداني زان -6

 ئةركةكاني قوتابي . 12
 ئامادةبوون لة وانةكانداو خؤ ئامادة كردن بؤ طفتوطؤ لة اليةن قوتابيةوة ثيويستة.-1
 و زانيارية تايبةمتةندةكان بيَت.يستة قوتابي ئاطاداري هةوال ثيش ئامادة بوون يؤ هةر وانةيةك ثيَو-2
 ثيويستة قوتابي بةردةوام ئامادة بيت بؤ تاقيكردنةوةي رؤذانة.-3
 نةكة وردةو ثيويسيت بة ئامادةطي جدي هةية.ي ماندويةتي لةسةر نةبيت,ضونكة وثيويستة قوتابي لة وانةكاندا كاريطةر-4
 وانةي ئايندة كة ثيَي دةوتريَت.وتابي زانياري هةبيت لة سةر ثيويستة بة ثيَي ثيَويست ق-5
 ثيَويستة قوتابي لة كاتي ئامادةنةبوندا بةدواداضوني بؤ وانةكة هةبيَت لة بارةيةوة ثرسيار لة مامؤستاي وانة بكات.-6
تنيشان ة بةهيَزو الوازةكانيان دةسثيَويستة قوتابي بةردةوام بةدواداضوني هةبيَت بؤ راديؤو تةلةفزيؤنة تايبةمتةندةكان و خالَ-7

 بكات.
 قوتابي نابيَت وانةكان ثشت طويَ خبات,ضونكة زانياريةكان وردن و ثيَويستيان  بة خويَندن و تيَطةيشتين زياتر هةية.-8
 ةي زياتر خبويَنيضتةوة لة بارةي بابةتةكانةوة.ثيَويستة قوتابي سةرضاو-9

 ثيَويستة قوتابي سل نةكاتةوة لة ثرسيار كردن.-10
 وه ووتنه   ی وانه ڕێگه . 13

وانة وتنةوة بة شيَوازي بةشداري ثيَكردني قوتابية,داتاشؤو ثاوةر ثؤينت لة طةلَ وايت بؤرد بؤ كاتي شرؤظةي زياتر 
 سةركردنيان.بةكاردةهيَنريَت.لة طةلَ ثيشانداني ويَنةو منونةي تايبةت بة وانةكةو قسة لة 

 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی .  14

منرةي لةسةر دةبيَت. 30دريَذايي سالَ ,سيَ تاقيكردنةوة ئةجنام ئةدات و  قوتابي بة -1  
منرة دياري كراوة بؤ بةشداري قوتابي و راثؤرتي زانسيت. 2-10  

 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده .  15
يَني كة دةرةجنامي ي دياريكراودا ثيَشكةش بة قوتابي بكريَ،,ئةتوانني بلَةولة سؤنطةي ئةو بابةتانةوة كة دياري كراون لة ما

 وانةكة,زؤر باش و بةسود ئةبيَت:
 قوتابي زانياري لة بارةي نويَرتين جؤري ميدياوة بةدةست دةهيَنيَت,بة ئاراستةكاني:-1

 ناوةرؤك و طوتاري راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةند. -

 ؤذنامةنوسي تايبةتكةندو ضؤنيةتي كاركردنيان.سيفات و تايبةمتةنديةكاني ر -

 ارهيَناني تةكنؤلؤذياي نويَي راطةياندن  بؤ راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةند.طرنطي بةك -

قوتابي فيَردةبيَت,كة ضؤن مامةلَة بكات لة طةلَ روداوة جياوازةكاندا,لة راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا,ئةم خالَضضة زؤر -2
 تايبةمتةنديةكانيان هةية. ي مامةلَة كردنةكة جياوازةو ثيَويسيت بة ناسيين بنةماوطرنطة ضونكة جؤر



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

 زانياري لة بارةي تايبةمتةنديةكان جةماوةري تايبةمتةندي راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندةوة بةدةست دةهيَنبَت.قوتابي -3
 تايبةمتةندةوة بةدةست دةهيَنيَت و ئةتوتنيَت ئاستةكان قوتابي زانياري زانسيت لة بارةي جؤرو ئاستةكاني راديؤو تةلةفزيؤني-4

 لة يةك جيا بكاتةوةو خالَة الوازو بةهيضزةكانيان دةستنيشان بكات.
 قوتابي ئةتوانيَت لة بواري راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا كار بكات و سةركةوتووبيَت لة كارةكةيدا.-5
و ئابوري و  تايبةمتةند  بوونة,بة تايبةتي لة بواري  هونةري وسياسيئيَستا لة كوردستان راطةياندن بة ئاراستةي -6

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.

دةهيَنيَت,وةك ارةي زؤريَك لة جؤرةكاني راديؤو تةلةفزيؤنةوة بة دةست لةم وانةيةدا قوتابي زانياري لة ب-7
 سةربازي,سياسي,ئابوري,مندالَان و ئافرةتان.

ئةوةي قوتابي لةم وانةيةدا فيَري دةبيَت هةمووي نويَية,ضونكة خودي بابةتةكة نويَيةو لة كوردستان سةرضاوة لة بارةيةوة -8
ايبةمتةند هةنطاو هةلَبطريَت و لة رؤذنامةنوسيَكي طشتيةوة هةنطاو بةرةو رؤذنامةنوسيَكي تنيية,قوتابي فيَردةبيَت كة ضؤن لة 

 راديؤو تةلةفزيؤني تايبةمتةندا كار بكات.
 
 

 لیستی سەرچاوە . 16

 م.2007د. عاطف عدلي عبد, نظريات االعالم,  ,حسن عماد املكاويد.-1
 المية. بدون سنة.عبداحلافظ عوجلي صلوي, نظريات التأثري االع .د -2

 م.2009يدي,فنون االتصال و االعالم املتخصص,د.شريف درويش اللبان,د.مين سعيد احلد
 م.2015نسرين حسونة, نظريات االعالم و االتصال, -2
 

م. 2010های رایج و دیدگاهای انتقادی،  نظریە های رسانە: اندیشەسید محمد مهدیزادة,  -3  

م.2010, د.می عبدهللا، نظریات االتصال-4  

. 2011دؤزةكاني راطةياندن, وةرطَيِراني رابةر رةشيد, بري د. حسن عیماد المكاوي و د.سامي الشریف,-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابەتەکان  .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 

 
19-9-2022 

يةكةم وانة دةسيت ثيَكردووة و  
بةردةوام بشوةكاني ليَدةربضيَت 

 دةبيَت

 
 يَك ديَت لة:ناوةرؤكي وانةكة بة طشيت ث

تيؤري دةسةالَت,-هةفتةي يةكةم: ضةمك و ثيَناسةي تيؤري.  

تيؤري ليربالَي.-:مةدووههةفتةي   

تيؤري سؤشياليسيت.-:سيَهةم هةفتةي   
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تيؤري بةرثرسياريَيت كؤمةالَيةتي.--و ثيَنجةم هةفتةي ضوارةم   

طولةي سيحري.  تيؤري- هةفتةي شةشةم  

.واني ميدياييدةرطا- هةفتةي حةوتةم  

.تيؤري داناني كارنامةي ميديايي- هةفتةي هةشتةم  

.يَوةي هةواألييضوارضتيؤري - هةفتةي نؤيةم  

ي بةكارهيَنان و تيَربوون.تيؤر- هةفتةي دةيةم و يازدةهةم  

كردن.تيؤري بةرجةستة- هةفتةي دوازدةهةم  

تيؤري لولثيَضي بيَدةنط.-هةفتةي سيَزدةهةم  

تيؤري ضاندني رؤشنبريي.- هةفتةي ضواردةهةم  

  تيؤري بؤشايي زانني.- هةفتةي ثانزةهةم

 تيَبيين: بة ثيَي ثيَويست ريزبةنديةكة طؤرانكاري بةسةردا ديَت.

 

 

 

 ( ئەگەر هەبێت)  بەتی پراکتیکبا. 18 

 مامؤستاي وانة
يَثرسينةوةو ل بة ثيَي ثيَويست

 كويز ئةجنام ئةدات

بة ثيَي كات و ثيَويست بؤ هةر وانةيةك بة ئةطةرضي وانةكة كاتي ثراكتيكي نيية بةالَم 
شيَوةي شيكاري قسة لة سةر راديو تةلةفزيؤني تايبةمتةند دةكريَت و منوونةي ثيَويست لةو 

 ت.بارةيةوة ثيَشكةش دةكريَ
 

 

 

 تاقیکردنەوەکان  . 19

تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان چی  لەم جۆرە: دارشتن. 1

 بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات. 

 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت  

 

ەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتابی  یەکی کورت درستە لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە: راست وچەوت. 2

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت. بە ڕاست یان چەوت دادەنێت. 

 

لە ژێر رستەیەک وپاشان ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت  لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە:  بژاردەی زۆر. 3

 رێت.دەستەبەربک  نموونە دەبێتقوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation خشین بهتی دڵنیایی جۆری و متمانهرایهبهڕێوه به   
 

 تێبینی تر . 20

 لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی. 

 

 ڵ                                                             ی هاوهوهپێداچوونە .21

ند  سە پە کە کانی کۆرسەتەڕۆکی بابەیر بکرێت و ناوهسە  وهکادیمیەڵێکی ئەن هاوهالیەبێت لەده م کۆرسبووکەئە

بکات. رسە لە کە و واژوویڕۆکی کۆرسەر شیاوی ناوهسە ک بنووسێت لەیەند ووشەبکات و جە  

  بێت.ەمتر نمامۆستا کە ی زانستی لەبیت پلەو ده کەر کۆرسەسەبێت لەزانیاری هە  کە یە سەو کەڵ ئەهاوه

 

 

 


