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 .7کۆدی کۆرس
 .8کرۆفایەلی مامۆستا

ئةندامي كاراي سةنديكاري رؤذمامةنوساني كوردستامن,سةرؤكي ريكخراوي
(مةليت ميديا بؤ طةشةثيَداني ميدياي ئةليكرتؤني)م,خاوةني زياتر لة
20سالَ ثيَشينةي كاري رؤذنامةطةريم,ئةندامي ليذنةي يونسكؤ بووم بؤ
طةشةثيَدان و داناني ثرؤطرامي خويَندني راطةياندن لة كوردستان و عرياق
,سالَي 2004-2003بروانامةي بةكالؤريؤسي راطةياندمن لة زانكؤي
سليَماني بةدةست هيَناوة,سالَي 2008-2007برِوانامةي ماستةرم لة
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راطةياندن لة كؤليَذي راطةيادني زانكؤي بةغداد بةدةست هيَناوة.قوتابي
دوكتؤرام بة سيستمي سثليَت سايت,دووكتيَيب ضاثكراوم هةية (سرتاتيذيةتي
راطةياندن بؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةلَي)و(رؤذنامةطةري ئةليكرتؤني),دوو
تويَذينةوةو ضةندين بابةتي ئةكادمييم بالوكراونةتةوة.لة سالَي
2009ةوة لة بةشي راطةيادني زانكؤي سةالحةدين خةريكي وانة وتنةوةم.
 .9وشە سەرەکیەکان

,جةماوةري
تايبةمتةند,
رؤذنامةطةري,رؤذنامةطةري
تايبةمتةند,بابةتيكي
رؤذنامةيتايبةمتةند,بواريكي
تايبةمتةند,رؤذنامةنووسي تايبةمتةند,روداوي تايبةمتةند,جةماوةري
تايبةمتةندي
طرميانةيي,راطةيندني
ئابوري,سياسي,سةربازي,كؤمةالَيةتي,منداالن,ئافرةتان,زانسيت,وةرزشي

 .10ناوەرۆکی کشتی کۆرس:

طرنطي و ثةيام
بة هوي ئةو طورانكاريا نةةةي كةةة بة سةةةر ئامرازة كةةاني راطةيا نةةدن دا هةةاتووةو ئةةةو
ثيشكةوتنةي تةكنولوجياي رؤذنامةطةري طرتوةتةوة,هةروةها ئالوَز بووني ذ يةةان و روو
لة تايبةمتةندكردني لة سةرجةم بوارة كةةان دا ,بةرزبوو نةةةوةي ئا سةةيت هو شةةياري و
روشنبريي تاكةكاني كومةلطةو خواست و ئارةزوي زياتريان بو بةدة سةةتنيناني زان يةةاري
وردترو طرنطرت لة سةر با بةةةو و روداوو كي شةةةكان و الوازي رؤذنامة طةةةري ط شةةيت لةةة
تيَركردني خواست و ئارةزوةكانيان ؛ شيَوازيكي نويَ لة راطةياندن سةةةرينةلَدا كةةة بةةة
(رؤذنامةطةري تايبةمتةند ) ناوزةد دةكريَت .رؤذنامةطةري تايبةمتة نةةد هةةةروة لةةة
ضةمكةكةيدا دةردةكةويت ,ئةو جورة راطةياندنةية كة طرن طةةي بةةة بةةوارو با بةةةتيكي
تايبةو دةداو و هةول دةداو زوَرترين زانياري لة بارةيةوة ثيَشكةش بة وةر طةةر ب كةةاو,
ئةو وةرطرةي كة دةيةويَ و ثيَويستيةتي زوَرترين و تةواوترين زان يةةاري ثيَب طةةاو لةةةو
بوارةدا.
بوَية طرنطي ئةم وانةية لة طرنطي حةةرورو سةةةرهةلَداني خةةودي ئةةةم جةوَرة نويَ يةةةي
راطةياندنةوة سةرينةلداوة و بوَ ئةمرِوَي كوردستانوة هةر كومةلَطة يةةةكي تةةري ئةةةم
جينانة بةهايةكي زوَري هةيةو ثيَويستة قوتاب يةةان زوَر تةةرين زان يةةاري لةةة بارة يةةةوة
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بةدةست بنيَنن ,لة كاتيك دا سيماكاني لة كوردستانيش دا دةركةوتوون.

ثةيامي وانةكة:
ثةيامي ئةم وانةية برييت ية لةوةي كة :قوتابياني بةشةكةمان لةكاري راطةيا نةةدن و
روذنامةطةري دوانةكةون و كارو ضاالكيةكانيان بةئاراستةي تايبةمتةندبوون و ثسثوَرِي
و زياتر ئةكادميي بوون بيَت و لةذيَر درو مشةةي ( خوا سةةيت هؤ شةةياري و بةدة سةةتنيَناني
زانياري جةماوةري تايبةمتةند لةم زةمةني جينانطرييةي ميديادا  ,تةةةننا لةةة ريَ طةةةي
ثةيام و رؤذنامةنووس و رؤذنامةطةري تايبةمتةندةوة جيَبةجيَ دةبيَت).

ناوةروكي زانسيت

راطةياندنيش وةكو ذيان رووى لة تايبةمتةندبوون كردووة ،لة بةر ئةوةى رِاطةيا نةةدن
ئةمرؤ وة ئاويَنةية واية ،كةةة سةةةرجةم رِةهة نةةدةكانى ذ يةةانى تا كةةةكانى ت يةةادا
بةرجةستة بووة .لة طؤرانكارى و ضاالكى و طةشةو ثيَ شةةكةوتنةكاندا،رِؤر رِاطةيا نةةدن
بةطشتى ورؤذنامةطةري تايبةمتةند بة تايبةتى الى كةس شاراوة نية ،بةرام بةةةر بةةةو
هةموو طؤرانكارى و ئالؤزيانةى جينان .تا ئاستيَك،كة ئةو رؤ لةةة بةةة كاري طةةةرترين و
طرينطرتينيان ديَتة ئةذمار لةم ضةرخةدا ،بؤية لةو سؤنطةيةوة ،كةرِاطةياندن بةبةهيَر
ترين سةرضاوةى دةسةالَو وهيَرو هاوشانى هةرسىَ دةسةالَتى (ياسادانان و دادوةرى وجيَ
بة جيَكردن )،بة دةسةالَتى ضوارةم لة قةلةم ئةةةدريَت  .ئةةةوا ئةةةمرؤ وة زان سةةتيَكى
سةرةكى و ثيَويستيةكى حةمتى ض لة بوارةكانى خويَندندا,ياخود لةةة دام و دةزطاكا نةةدا
حروورى خؤيى بةر جةستة كردووة و توانيويةتى ثةيوةندييةكى بةةة ه يةَريش لة طةةةلَ
سةرجةم زانستةكانى تردا دروست بكاو .بة تايبةتيش لة بوارةكانى ( رِاميارى و ئابورى
و وةرزشي و كؤمةالَيةتى و سةربازى )دا ،هةر وة ضؤن ئيَستا رؤذنامة طةةةري ئةةابوورى و
سياسى و ئاينى و كؤمةالَيةتى وسةربازى وذينطةيى و وةرزش وهتدک)،لة ضةةوار ضةيَوةى
رؤذنامةطةري تايبةمتةندايةو لة بةش و كؤليَذة ثةيوةنديدارةكاندا دةخويَندريَن .
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رؤذنامةطةري تايبةمتةند شيَوازيَكى رِاطةياندنة ،كة لةرِيَطةي ئامرازة جياوازيةكانيةوة
بةدةست ديَت،طرنطيةكى سةرةكى بةبواريَكى ديارى كراو دةداو و ئاراستةى جةماوةريَكى
ط شةةتى يةةان تاي بةةةو دةكريَت.لةريَ طةةةى بةةةكاربردنى سةةةرجةم هو نةةةرةكانى
رِاطةياندندنةوة,بة ثشت بةستنى تةواو بة زانيارى و بريو زانست و هةوالَى تايبةو بةةة
بوارى دياريكراو كة دةيةويَت بة شيَوةيةكى بابةتيانة باسى ليَوة بكاو .
واتة ( قسة كردن لةسةر ماهيةتى رؤذنامةطةري تايبةمتةند ،قسة كردنة لةسةر رِةنط
و جؤريَك لة رِاطةياندن ،كة هةولَى بالَوكرد نةةةوةى هؤ شةةيارى و مةعريى يةةةكى قةةولَ و
تايبةمتةند دةداو،بة هؤى بةةةكارهيَنانى توا نةةا مةةاددى ومرؤ يةةى وهونةريةكا نةةةوة
ولةرِيَ طةةةى ئةةامرازة نو سةةراو بي نةةراو وبي سةةرتاوةكانى رِاطةياند نةةةوة ،لة طةةةلَ
تايبةمتةندبوونيشدا،بةالَم لةهةمان كاتدا دةكريَت ثةيامةكةى ئاراستةى جةماوةريَكى
طشتى بكريَت .
 .11ئامانجەکانی کۆرس

ئاماجني وانةكة:
ئاماجني ئةم وانةية ثيَداني زانيارية لة بارةي نويَرتين جوَري ميدياوة كة ئةةةمرِو لةةة
دونيادا زوَر تةةرين ق سةةةي لة سةةةر دةكر يةَت و لةةة ضوار ضةيَوةي ثروطرا مةةي خويَ نةةدني
رؤذنامةطةري و راطةياندني بةشةكاني راطةياندن,لة ثةميانطاو زانكؤ كةةانيت تةةةواوي
ولَاتاني جيناندا ثانتاييةكي زوَري داطري كردووة,وة :
-1قوتابي زانياري لة بارةي ثيَناسةو واتاي رؤذنامةطةري تايبةمتة نةةدةوة بةةة دة سةةت
دةهيَنيَت.
-2ئاشنا كردني قوتابي بة جؤرو ئاستةكاني رؤذنامةطةري تايبةمتةند.
-3ئاشناكردني قوتابي بة ميَذوي سةرهةلَدان و هؤكارةكاني سةرهةلَداني رؤذنامةطةري
تايبةمتةند لة جينان و كوردستان.
-4ثيَداني زانياري بة قو تةةابي لةةة بةةارةي ضةةؤنيةتي دةركرد نةةي بلَاوكردنةوة يةةةكي
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تايبةمتةند بة ثيَي ئاستة جياوازةكاني.
-5ئا شةةنا كرد نةةي قو تةةابي لةةة بةةارةي ب نةةةماكاني رؤذنامة طةةةري تايبةمتة نةةدةوة
وة :بواريَكي تايبةمتةند,بابةتيَكي تايبةمتة نةةد,روداويَكي تايبةمتةند ,جةةةماوةري
رؤذنامةطةري تايبةمتةندو رؤذنامةنوسي تايبةمتةند.
-6ثيَداني زانياري بة قوتابي لة بارةي رؤذنامةطةري تايبةمتةندي ئابوري و وةرزشي و
ئافرةتان و....هتد.
-7طرنطي رؤذنامةطةري تايبةمتةند و ئامانج و ثةيامة كةةةي وة وانة يةةةكي سةةةرةكي بة شةةي
راطةياندن.
-8هؤشياري لة سةر ناوةرؤكي زانسيت وانةي رؤذنامةطةري تايبةمتةند بةدةست دةهيَنيَت.
 .12ئەرکەکانی قوتابی
-1ئامادةبوون لة وانةكانداو خؤ ئامادة كردن بؤ طىتوطؤ لة اليةن قوتابيةوة ثيويستة.
-2ثيش ئامادة بوون يؤ هةر وانةية 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 وتنةكة 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 بكاو.
 .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 رؤذنامةو طؤظاري تايبةو بة وانةكان و قسة لة سةركردنيان.

 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن

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

 .15دهرئهنجامهکانی فێربوون

وانةي رؤذنامةطةري تايبةمتةند,يةكيَكة لة وانة سةرةكيةكاني بةشي راطةياندن(رؤذنامةطةري),يةكيَكة لة وانة ثيَشنياركراوةكاني
يؤنسكؤ,لة سةرجةم بةشةكاني خويَندني راطةياندن لة والَتاني جيناندا بة يةكيَك لة وانة سةرةكيةكان ئةذمار دةكريَت.جؤري
ميدياي قؤناغة ثيَشكةوتووةكاني راطةياندنة.ئاسؤو سيماي دةركةوتين ئةجمؤرةي رؤذنامةطةري لة كوردستانيش
دةركةوتوون,رؤذنامةو طؤظاري تايبةمتةندمان هةية,بةالَم نازانسيت و نائةكادميني,بؤية رؤلَ و كاريطةريان الوازة.لةم وانةيةدا
قوتابيةكان بة طشيت فيَر دةبن كة سيىةو و تايبةمتةنديةكاني رؤذنامةو طؤظاريَكي تايبةمتةندي زانسيت و ئةكادميي كامانةن؟.
لةم وانةيةدا هةولَدراوة كة بة ثيَي ماوةي دياري كراو,زؤرترين زانياري بدريَت بة قوتابي,وانةكةو ناوةرؤكةكةي بةطشيت و هةر
هةمووي بؤ قوتابيةكان نويَ ية,لة بةر ئةوةي خودي وانةكة نويَ ية,زانياريةكاني وردو تايبةمتةندن,كة تيايدا قوتابي فيَر دةبيَت
ضؤن مامةلَة لة طةلض بوارو بابةو و روداوةكاندا ,بكاو,بؤ هةرسيَ ئاسيت رؤذنامةطةري تايبةمتةن:
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 -1ئاسيت يةكةم:ئةو رؤذنامة طشتيانةي كة الثةرِيةكيان تةرخان كردووة بؤ بواريَكي تايبةمتةندو سةرجةم بنةماو
ثرةنسيثةكان.
 -2ئاسيت دووةم:ئةو طؤظارة تايبةمتةندانةي كة تايبةتن بة بواريضكي تايبةو.
 -3ئاسيت سيَنةم:ئةو طؤظارة وةرزي ز زانستيانةي كة تايبةتن بة بابةتيضكي وردي زانسيت و ئةكادميي.
بؤ هةر يةكيَك لةم ئاستانة,زانياري لة بارةي ناوةرؤكيان و ضؤنيةتي بالَوكردنةوةي هةوالَ يان زانياري تياياندا ثيَشكةش
ئةكريَت.
دةرةجنامة زانستيةكةي ئةوةية,كة قوتابي لة كؤتايي سالَدا,هةر طؤظاريَكي خبريَتة بةردةست,ئةزانيَ هةلَسةنطاندن بؤ ئاستةكةي
و ناوةرؤكةكةي بكاو و تةقيمي بكاو,يان خؤي ئةطةر بالَوكراوةية دةربكاو يان لة رؤذنامةو طؤظاريَكدا كار بكاو,ئةزانيَت ضؤن بة
شيَوةيةكي زانسيت ناوةرؤكةكةي ريَك خباو,لة سؤنطةي ئةو وانانةوة كة ثيَشكةشي كراوة.

 .16لیستی سەرچاوە
سەرچاوە بنەڕەتیەکان

-

الصحافة المتخصصة,د.فاروق ابوزيد1986,م.
د.عيسي محمود حسن.الصحافة المتخصصة.اردن2010,م.
د.حسنين شفيق,الصحافة المتخصصة2006,م.
د.اديب خضور,االعالم المتخصص,سورية2005,م.
•

سەرچاوەی سوودبەخش

روذنامةنووس,ذمارة ,21ل61
 َ د.حسين قندي ,روذنامةواني تايبةمتةند,و:كارزان حممد2008,مد.سيد احمد مصطفي عمر,االعالم المتخصص1997,م.گۆڤار و ریڤیوو (ئینتەرنێت)

 .17بابەوەکان

ناوی مامۆستای وانەبێک

ناوةروَكي وانةكة:
هةف تةةةي يةكةم:ثيَنا سةةةي رؤذنامة طةةةري و رؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند
هةفتةي دووهةم :ئا سةةتةكاني رؤذنامة طةةةري و رؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند.

ناوی مامۆستا:د.صادق

بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و

محةغريب محةصالَح
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و سيَنةم:ميَذوي سةةةرهةلَداني رؤذنامة طةةةري ورؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند
هةفتةي ضوارةم:ماهيةو و فاكتةرةكاني طرنطيداني زانا يةةان
بة رؤذنامةطةري و رؤذنامةطةري تايبةمتةند
هةف تةةةي ثيَن مةةةم و شة شةةم:فاكتةرةكاني سةةةرهةلَداني
رؤذنامةطةري ورؤذنامةطةري تايبةمتةند
هةف تةةةي حةو تةةةم:طرنطي رؤذنامة طةةةري و رؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند
هةفتةي هةشتةم:مةرجة ثيَشينةكاني بووني رؤذنامة طةةةري و
رؤذنامةطةري تايبةمتةند
هةف تةةةي نؤيةم:ب نةةةماكاني رؤذنامة طةةةري و رؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند
هةفتةي دةيةم:بواريَكي تايبةمتةند.
هةفتةي يازدةهةم:بابةتيَكي تايبةمتةند.
هةفتةي دوازدةهةم:روداويَكي تايبةمتةند
هةفتةي سيَردةهةم و ضواردةهةم:جةماوةري تايبةمتةند
هةف تةةةي ثازدة هةةةم و شةةازدةهةم:كاديَري رؤذنامة طةةةري
تايبةمتةند
هةفتةي حةظدةهةم:جوَرةكاني رؤذنامةطةري تايبةمتةند
هةفتةي هةذدةيةم و نؤزدةهةم:رؤذنامة طةةةري تايبةمتة نةةدي
ئابوري.
هةفتةي بيستةم و بيست و يةكةم :رؤذنامةطةري تايبةمتةندي
وةرزشي.
هةف تةةةي بي سةةت ودوةم و بي سةةت و سةيَنةم:رؤذنامةطةري
بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و
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تايبةمتةندي ئافرةتان.
هةفتةي  24و :25رؤذنامةطةري تايبةمتةندي سةربازي.
هةفتةي 26و 27رؤذنامةطةري تايبةمتةندي سياسي.
هةفتةي 28و 29رؤذنامةطةري تايبةمتةندي سةربازي.
هةفتةي 30و31و32ثيَداضونةوة بة سةرجةم ئةو وانانةي كة
ثيَ شةةكةش كةةراوةن و بةةةراورد كرد نةةي بةةة جةةؤرو ئا سةةيت
رؤذنامةطةري لة هةريَمي كوردستان.
تيبيين:ئةكريت طؤرانكاري لة ريربةندي وانةكاندا بةةة ث يةَي
ثيَويست ئةجنام بدريَت.

 .18بابەتی پراکتیک (ئەگەر هەبێت)
لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت کە
بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە .هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە
بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.

ناوی مامۆستا
وەک 2 :کاتژمێر
2021-9-20

 .19تاقیکردنەوەکان
 .1دارشتن :لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە چۆن...؟ هۆکارەکان
چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات.
لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان
نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت
 .2پرسیاری دهرهكی و داهێنانكاری.
 .3كويز
 .20تێبینی تر
لة كاتيَكدا لةم كؤرس بوكةدا داواكراوة  32وانة ئامادة بكريضت َ
بةالم كؤي وانةكان لة سالَيَكدا بة هؤي ثشوي
زؤرةوة ناطاتة  20وانة,لة بةر ئةوة ث َيويستة كة ئةو خالَة رةضاو بكر َيت.
بهڕێوهبهرایهتی دڵنیایی جۆری و
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 .21پێداچوونهوهی 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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