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 رس ۆ ک   ی د ۆ ک .  7 
ي رؤذمامةنوساني كوردستامن,سةرؤكي ريكخراوي رسةنديكاي ارئةندامي كا

مةليت ميديا بؤ طةشةثيَداني ميدياي ئةليكرتؤني(م,خاوةني زياتر لة )
سالَ ثيَشينةي كاري رؤذنامةطةريم,ئةندامي ليذنةي يونسكؤ بووم بؤ 20

طةشةثيَدان و داناني ثرؤطرامي خويَندني راطةياندن لة كوردستان و عرياق 
لة زانكؤي  وانامةي بةكالؤريؤسي راطةياندمنبر2004-2003 ,سالَي

برِوانامةي ماستةرم لة 2008-2007هيَناوة,سالَي  سليَماني بةدةست

 ستا ۆ مام   ی ل یە فا ۆ پر .  8
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قوتابي هيَناوة. راطةياندن لة كؤليَذي راطةيادني زانكؤي بةغداد بةدةست
 ضاثكراوم هةية )سرتاتيذيةتي دووكتيَيبدوكتؤرام بة سيستمي سثليَت سايت,

دوو ,ؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةلَي(و)رؤذنامةطةري ئةليكرتؤني(ب ندراطةيان
لة سالَي تويَذينةوةو ضةندين بابةتي ئةكادمييم بالوكراونةتةوة.

  زانكؤي سةالحةدين خةريكي وانة وتنةوةم.ةوة لة بةشي راطةيادني 2009

 ريةو,جةما رؤذنامةطةري,رؤذنامةطةري تايبةمتةند,
تايبةمتةند,بواريكي تايبةمتةند,بابةتيكي يرؤذنامة

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

 کان یە ک ە ر ە س   ە وش . 9

 : رس ۆ ک   ی گشت   ی ک ۆ ر ە ناو . 10
 ثةيام و يططرن

تددةكنولوجياي  شددكةوتنةي  ئددةو ثي هدداتووةو  ندددن دا  بة هوي ئةو طورانكاريانةي كة بةسةر ئامرازةكاني راطةيا
كددان دا,  سددةرجةم بوارة لددة  ندددكردني   رؤذنامةطةري طرتوةتةوة,هةروةها ئالوَز بووني ذيان و روو لة تايبةمتة

سددتنيناني خو وبةرزبوونةوةي ئاسيت هوشياري و روشنبريي تاكةكاني كومةلطة بددو بةدة است و ئارةزوي زياتريان 
سددت و  نددي خوا لددة تيَركرد زانياري وردترو طرنطرت لة سةر بابةت و روداوو كيشةكان و الوازي رؤذنامةطةري طشيت 
يددَت.  ندداوزةد دةكر نددد (  ئارةزوةكانيان ؛ شيَوازيكي نويَ لة راطةياندن سةرينةلَدا كة بة )رؤذنامةطةري تايبةمتة

بددوارو تاي رؤذنامةطةري بددة  طددي  بةمتةند هةروةك لة ضةمكةكةيدا دةردةكةويت ,ئةو جورة راطةياندنةية كة طرن
بابةتيكي تايبةت دةدات و هةول دةدات زوَرترين زانياري لة بارةيةوة ثيَشكةش بة وةرطر بكات, ئةو وةرطرةي كة 

 .ادةيةويَ و ثيَويستيةتي زوَرترين و تةواوترين زانياري ثيَبطات لةو بوارةد
بددوَ ب وَية طرنطي ئةم وانةية لة طرنطي حزورو سةرهةلَداني خودي ئةم جوَرة نويَيةي راطةياندنةوة سةرينةلداوة و 

تددرين  ئةمرِوَي كوردستانوةك هةر كومةلَطةيةكي تري ئةم جينانة بةهايةكي زوَري هةيةو ثيَويستة قوتابيان زوَر
 اني لة كوردستانيش دا دةركةوتوون.اكميزانياري لة بارةيةوة بةدةست بنيَنن, لة كاتيك دا س

 
 

 ثةيامي وانةكة:
ثةيامي ئةم وانةية برييت ية لةوةي كة :قوتابياني بةشةكةمان لةكاري راطةياندن و روذنامةطةري دوانةكةون و 
لددةذيَر درو ددي )  كارو ضاالكيةكانيان بةئاراستةي تايبةمتةندبوون و ثسثوَرِي و زياتر ئةكادميي بوون بيَت و 

لددة سيتاوخ  هؤشياري و بةدةستنيَناني زانياري جةماوةري تايبةمتةند لةم زةمةني جينانطرييةي ميديادا ,تةننا 
 ريَطةي ثةيام و رؤذنامةنووس و رؤذنامةطةري تايبةمتةندةوة جيَبةجيَ دةبيَت(. 
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 ناوةروكي زانسيت
يددةك رِا راطةياندنيش وةكو ذيان رووى لة تايبةمتةندبوون كردووة، لة بةر ئةوةى   ئددةمرؤ وةك ئاويَنة طةياندن 

شددةو  ضدداالكى و طة كددارى و  لددة طؤران بددووة.  واية، كة سةرجةم رِةهةندةكانى ذيانى تاكةكانى تيادا بةرجةستة 
يددة،  شدداراوة ن كددةس  بددةتى الى  ثيَشكةوتنةكاندا،رِؤىل رِاطةياندن بةطشتى ورؤذنامةطةري تايبةمتةند بة تاي

يددان زيؤلبةرامبةر بةو هةموو طؤرانكارى و ئا انةى جينان. تا ئاستيَك،كة ئةو رؤلة بة كاريطةرترين و طرينطرتين
يددَزو  سددةالَت وه ضدداوةى دة تددرين سةر ديَتة ئةذمار لةم ضةرخةدا، بؤية لةو سؤنطةيةوة، كةرِاطةياندن بةبةهيَز 

لددة قة ئددةدريَت م ةلددهاوشانى هةرسىَ دةسةالَتى )ياسادانان و دادوةرى وجيَ بة جيَكردن (،بة دةسةالَتى ضوارةم 
.ئةوا ئةمرؤ وةك زانستيَكى سةرةكى و ثيَويستيةكى حةمتى ض لة بوارةكانى خويَندندا,ياخود لة دام و دةزطاكاندا 
تددردا  سددتةكانى  حزوورى خؤيى بةر جةستة كردووة و توانيويةتى ثةيوةندييةكى بة هيَزيش لةطةلَ سةرجةم زان

هددةر وةك  و ىردروست بكات. بة تايبةتيش لة بوارةكانى ) رِاميا ئابورى و وةرزشي و كؤمةالَيةتى و سةربازى (دا، 
ضؤن ئيَستا رؤذنامةطةري ئابوورى و سياسى و ئاينى و كؤمةالَيةتى وسةربازى وذينطةيى و وةرزش وهتد…(،لة ضوار 

 ضيَوةى رؤذنامةطةري تايبةمتةندايةو لة بةش و كؤليَذة ثةيوةنديدارةكاندا دةخويَندريَن .
ةمتةند شيَوازيَكى رِاطةياندنة، كة لةرِيَطةي ئامرازة جياوازيةكانيةوة بةدةست ديَت،طرنطيةكى يباترؤذنامةطةري 

سةرةكى بةبواريَكى ديارى كراو دةدات و ئاراستةى جةماوةريَكى طشتى يان تايبةت دةكريَت.لةريَطةى بةكاربردنى 
بددة ى راسةرجةم هونةرةكانى رِاطةياندندنةوة,بة ثشت بةستنى تةواو بة زاني بددةت  هددةوالَى تاي و بريو زانست و 

 بوارى دياريكراو كة دةيةويَت بة شيَوةيةكى بابةتيانة باسى ليَوة بكات .
واتة ) قسة كردن لةسةر ماهيةتى رؤذنامةطةري تايبةمتةند، قسة كردنة لةسةر رِةنط و جؤريَك لة رِاطةياندن، 

مدداددى تا وكة هةولَى بالَوكردنةوةى هؤشيارى و مةعريفيةكى قولَ  يبةمتةند دةدات،بة هؤى بةكارهيَنانى توانا 
طددةلَ  نددةوة، لة سددرتاوةكانى رِاطةياند نددراو وبي سددراو بي ئددامرازة نو طددةى  نددةوة ولةرِيَ يددى وهونةريةكا ومرؤ

 تايبةمتةندبوونيشدا،بةالَم لةهةمان كاتدا دةكريَت ثةيامةكةى ئاراستةى جةماوةريَكى طشتى بكريَت .
 

 

 ئاماجني وانةكة:. 11
سددةي   تددرين ق يددادا زوَر ئاماجني ئةم وانةية ثيَداني زانيارية لة بارةي نويرَتين جوَري ميدياوة كة ئةمرِو لة دون

لددة  شددةكاني راطةياندن, ندددني بة طددةري و راطةيا ندددني رؤذنامة لةسةر دةكريَت و لة ضوارضيَوةي ثروطرامي خويَ
 ري داطري كردووة,وةك:ندا ثانتاييةكي زوَنايجثةميانطاو زانكؤكانيس تةواوي ولَاتاني 

 قوتابي زانياري لة بارةي ثيَناسةو واتاي رؤذنامةطةري تايبةمتةندةوة بة دةست دةهيَنيَت.-1
 ئاشنا كردني قوتابي بة جؤرو ئاستةكاني رؤذنامةطةري تايبةمتةند.-2
ذنامةطةري تايبةمتةند لة جينان و رؤ يئاشناكردني قوتابي بة ميَذوي سةرهةلَدان و هؤكارةكاني سةرهةلَدان-3

 كوردستان.
سددتة -4 يددَي ئا بددة ث نددد  ثيَداني زانياري بة قوتابي لة بارةي ضؤنيةتي دةركردني بلَاوكردنةوةيةكي تايبةمتة
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 جياوازةكاني.
ئاشنا كردني قوتابي لة بارةي بنةماكاني رؤذنامةطةري تايبةمتةندةوة وةك:بواريَكي تايبةمتةند,بابةتيَكي -5
 جةماوةري رؤذنامةطةري تايبةمتةندو رؤذنامةنوسي تايبةمتةند.متةند,روداويَكي تايبةمتةند,بةيات
 ثيَداني زانياري بة قوتابي لة بارةي رؤذنامةطةري تايبةمتةندي ئابوري و وةرزشي و ئافرةتان و....هتد.-6
 ي بةشي راطةياندن.كةطرنطي رؤذنامةطةري  تايبةمتةند و ئامانج و ثةيامةكةي  وةك وانةيةكي سةر-7
 هؤشياري لة سةر ناوةرؤكي زانسيت وانةي رؤذنامةطةري تايبةمتةند بةدةست دةهيَنيَت.-8

 

 : ی قوتاب   ی کان ە رک ە ئ . 12
 ابيةوة ثيويستة.ئامادةبوون لة وانةكانداو خؤ ئامادة كردن بؤ طفتوطؤ لة اليةن قوت-1
 ت.ارية تايبةمتةندةكان بيَويستة قوتابي ئاطاداري هةوال و زانيثيش ئامادة بوون يؤ هةر وانةيةك ثيَ-2
 ثيويستة قوتابي بةردةوام ئامادة بيت بؤ تاقيكردنةوةي رؤذانة.-3
يسيت بة ثيويستة قوتابي لة وانةكاندا كاريطةري ماندويةتي لةسةر نةبيت,ضونكة وتنةكة وردةو ثيو-4

 ئامادةطي جدي هةية.
 قوتابي زانياري هةبيت لة سةر وانةي ئايندة كة ثيَي دةوتريَت. ثيويستة بة ثيَي ثيَويست-5
ثيَويستة قوتابي لة كاتي ئامادةنةبوندا بةدواداضوني بؤ وانةكة هةبيَت لة بارةيةوة ثرسيار لة مامؤستاي -6

 وانة بكات.
   وه ووتنه   ی وانه ڕێگه .  13
ثاوةر ثؤينت لة طةلَ وايت بؤرد بؤ كاتي شرؤظةي  ة وتنةوة بة شيَوازي بةشداري ثيَكردني قوتابية,داتاشؤووان

 و قسة لة سةركردنيان. زياتر بةكاردةهيَنريَت.لة طةلَ ثيشانداني رؤذنامةو طؤظاري تايبةت بة وانةكان
 نگاندن ڵسه هه   سیستەمی . 14
منرةي لةسةر دةبيَت. 30كردنةوة ئةجنام ئةدات و سيَ تاقي,قوتابي بة دريَذايي سالَ  -1  
رة دياري كراوة بؤ بةشداري قوتابي و راثؤرتي زانسيت. من 2-10  

 کانی فێربوون نجامه ه ئ ر ده .  15
وانةي رؤذنامةطةري تايبةمتةند,يةكيَكة لة وانة سةرةكيةكاني بةشي راطةياندن)رؤذنامةطةري(,يةكيَكة لة وانة 

تاني جيناندا بة يةكيَك لة وانة يؤنسكؤ,لة سةرجةم بةشةكاني خويَندني راطةياندن لة والَثيَشنياركراوةكاني 
سةرةكيةكان ئةذمار دةكريَت.جؤري ميدياي قؤناغة ثيَشكةوتووةكاني راطةياندنة.ئاسؤو سيماي دةركةوتين 

ة,بةالَم نازانسيت و ئةجمؤرةي رؤذنامةطةري لة كوردستانيش دةركةوتوون,رؤذنامةو طؤظاري تايبةمتةندمان هةي
ان الوازة.لةم وانةيةدا قوتابيةكان بة طشيت فيَر دةبن كة سيفةت و نائةكادميني,بؤية رؤلَ و كاريطةري

 .تايبةمتةنديةكاني رؤذنامةو طؤظاريَكي تايبةمتةندي زانسيت و ئةكادميي كامانةن؟
ري بدريَت بة قوتابي,وانةكةو ناوةرؤكةكةي لةم وانةيةدا هةولَدراوة كة بة ثيَي ماوةي دياري كراو,زؤرترين زانيا

هةمووي بؤ قوتابيةكان نويَ ية,لة بةر ئةوةي خودي وانةكة نويَ ية,زانياريةكاني وردو  بةطشيت و هةر
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تايبةمتةندن,كة تيايدا قوتابي فيَر دةبيَت ضؤن مامةلَة لة طةلض بوارو بابةت و روداوةكاندا, بكات,بؤ هةرسيَ 
 يبةمتةن:ئاسيت رؤذنامةطةري تا

ةكيان تةرخان كردووة بؤ بواريَكي تايبةمتةندو ئاسيت يةكةم:ئةو رؤذنامة طشتيانةي كة الثةرِي -1
 سةرجةم بنةماو ثرةنسيثةكان.

 ئاسيت دووةم:ئةو طؤظارة تايبةمتةندانةي كة تايبةتن بة بواريضكي تايبةت. -2

 كي وردي زانسيت و ئةكادميي.ئاسيت سيَنةم:ئةو طؤظارة وةرزي ز زانستيانةي كة تايبةتن بة بابةتيض -3

انة,زانياري لة بارةي ناوةرؤكيان و ضؤنيةتي بالَوكردنةوةي هةوالَ يان زانياري بؤ هةر يةكيَك    لةم ئاست
 تياياندا ثيَشكةش ئةكريَت.

دةرةجنامة زانستيةكةي ئةوةية,كة قوتابي لة كؤتايي سالَدا,هةر طؤظاريَكي خبريَتة بةردةست,ئةزانيَ 
خؤي ئةطةر بالَوكراوةيةك دةربكات يان دن بؤ ئاستةكةي و ناوةرؤكةكةي بكات و تةقيمي بكات,يان هةلَسةنطان

لة رؤذنامةو طؤظاريَكدا كار بكات,ئةزانيَت ضؤن بة شيَوةيةكي زانسيت ناوةرؤكةكةي ريَك خبات,لة سؤنطةي ئةو 
 وانانةوة كة ثيَشكةشي كراوة.

 
 
 

 لیستی سەرچاوە . 16
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 م.1997محد مصطفي عمر,االعالم املتخصص,د.سيد ا-

 

 

 : ژ ێ ب ە وان   ی ستا ۆ مام   ی ناو 
 غریب پ.ی.د. صادق حمه 
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 ر ێکاتژم  2: کە و
18-9-2021 

 

 ناوةروَكي وانةكة:
كددةم تددةي ية تددةي دووهةم: و هةف سددةي هةف طددة:ثيَنا ري رؤذنامة

 .رؤذنامةطةري تايبةمتةند رؤذنامةطةري وئاستةكاني  وتايبةمتةند
 .تايبةمتةند راديؤو تيظيئاستةكاني  سيَنةم: هةفتةي

 رؤذنامةطةري تايبةمتةندطرنطي هةفتةي ضوارةم: 

مددةم   تددةي ثيَن طددةري هةف طددةري و رؤذنامة نددةماكاني رؤذنامة :ب
 بواريَكي تايبةمتةند.: تايبةمتةند

 بةتيَكي تايبةمتةند.:باشةشةمهةفتةي 

 :روداويَكي تايبةمتةندحةوتةمهةفتةي 

 :جةماوةري تايبةمتةندهةشتةمهةفتةي 

 :كاديَري رؤذنامةطةري تايبةمتةندنؤيةمهةفتةي 

 ايبةمتةند:جوَرةكاني رؤذنامةطةري تدةيةمهةفتةي 

 ئابوري.بةمتةندي رؤذنامةطةري تاييازدةهةم:  هةفتةي 

 .وةرزشي: رؤذنامةطةري تايبةمتةندي دوازدةهةمهةفتةي 

 ئافرةتان.:رؤذنامةطةري تايبةمتةندي ةهةميَزدسهةفتةي 

 سةربازي.:رؤذنامةطةري تايبةمتةندي ضواردةهةمهةفتةي 
 رؤذنامةطةري تايبةمتةندي سياسي. : ةهةمثازدهةفتةي 
 .األانمندامةطةري تايبةمتةندي رؤذنشازدةهةم: هةفتةي 

بة ثيَي ثيَويست  تيبيين:ئةكريت طؤرانكاري لة ريزبةندي وانةكاندا
 ئةجنام بدريَت.
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 ناوی مامۆستا 
 کاتژمێر  2وەک: 

18-9-2021 

لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە  
پراکتیکانە دەنووسێت کە بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە.  

کان هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە بابەتە 
 وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.  
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 نەوەکان  تاقیکرد .  19
تاقیکردنەوەیە پرسیارەکان زۆربەی بە وشەی وەک روون بکەوە  لەم جۆرە :  دارشتن .  1

 چۆن...؟ هۆکارەکان چی بوون...؟ بۆچی...؟ چۆن...؟ دەستپێدەکات. 
 لەگەڵ وەاڵمی نموونەییان

 نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت 
 
 كی و داهێنانكاری. ره اری ده پرسی .  2
 
 كويز .  3

 

 تێبینی تر . 20

وانة ئامادة بكريضت بةَلام كؤي وانةكان لة ساَلَيكدا بة هؤي  32لة كاتَيكدا لةم كؤرس بوكةدا داواكراوة 
 وانة,لة بةر ئةوة ثَيويستة كة ئةو خاَلة رةضاو بكرَيت. 20ثشوي زؤرةوة ناطاتة 

                                                            ڵ   ی هاوه وه. پێداچوونه21
کانی  تهڕۆکی بابهیر بکرێت و ناوه سه  وهکادیمیهڵێکی ئه ن هاوه الیهبێت لهده م کۆرسبووکه ئه

که و  ڕۆکی کۆرسه ر شیاوی ناوه سه ک بنووسێت له یهند ووشه ند بکات و جه سه په  کهکۆرسه
ات. بک رسهله  واژووی  

مامۆستا    ی زانستی له بیت پله و ده  کهکۆرسه  رسهبێت له زانیاری هه  که یه سهو که ڵ ئههاوه 
  بێت. متر نه که

 

 

  


