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 بةرنامةى راهيَنانى ئؤنالين لةسةر روومالى هةلَبذاردنةكانى عيَراق 

 فؤِرمى ثيَشكةشكردن 

 2021ى ئاب/ ئؤطةستى  20دوواين وادةى ثيَشكةشكردن:  

_____________________________________________________ 

( لةطةَل هاوبةشة هةريَمايةتييةكةى )ئةوان  IMSريَكخراوى )ثالَثشتى ميدياى نيَودةولَةتى 

ميديا( و، بة هةماهةنطى لةطةَل بةشى كؤمةلَناسى و ئةنسرؤثؤلؤجى و ميديا لة زانكؤى  

وردى  ، بةرنامةى ِراهيَنان بة هةردوو زمانى عةرةبى و كAUBئةمريكى لة بةيروت  

 دةربارةى روومالَى هةلَبذاردنةكانى عيَراق ثيَشكةش دةكةن. 

رؤذةكة راهيَنانيَكى ضر لةريَى ئينتةرنيَتةوة بؤ رؤذنامةنوسانى عيَراقى لةخؤدةطريَت  ث

دةربارةى روومالَى هةلَبذاردنةكان بةثيَى ثيَوةرة ثيشةيية جيهانييةكان و، تيايدا ثرسى  

يدياى ناوى تاوتويَدةكريَت، لة طؤشةيةكى ميديايى مةيدانى و،  ثةيوةنديدار بة دؤخى عيَراق و م

بةهةمان شيَوة لة طؤشةى تيؤرى كة مامؤستايانى زانكؤ و تويَذةرانى بوارى ميديا و زانستة  

 سياسييةكان و كؤمةلَناسى و هي ديكة بةشداردةبن تيايدا. 

باآلى روومالَى هةلَبذاردن،  ، سةرةِراى راهيَنانى كردةيى لةسةر نمونةى ثرسة تاوتويَكراوةكان

ضةندين بابةتى فراوان لةخؤدةطريَت, لةوانة ئةوةى ثةيوةندى بة هةوالَى ناِراست و، وتارى  

رق و ريَطاى روبةِروبوونةوةى و، نويَنةرايةتيكردنى كؤمةآليةتى بةشيَوةيةكى طشتى و  

 ئافرةتان بةشيَوةى تايبةت و ضؤنيةتى فراوانكردنى. 

رؤذنامةنوسى نيَر و ميَى عيَراقيية، بؤ   100بةرنامةكة زيادكردنى توانا ثيشةييةكانى ئامانج لة  

تواناداركردنيان لة ئةنجامدانى رؤلَةكانيان و بةهيَزكردنى تواناكانيان لةسةر بةرهةمهيَنانى  

(  بةش كة لةريَى سةكؤى راهيَنان لةسةر ئينتةرنيَت )ئؤنالين  3ناوةرؤكى ثيشةييانة. ثيَكديَت لة  

لةِريَى ِراهيَنةرانى شارةزاوة ثيَشكةش دةكريَت، كة هةر يةكيَكيان هةفتةيةك دةخايةنيَت،  

هاوشان لةطةَل ميوانداريكردنى كةسانى ئةكاديمى و ميدياكارانى شارةزا بةمةبةستى  

خستةِرووى بيرؤكة و ئةزموونةكانيان و تاوتويَكردنيان لةطةَل بةشداربووان لةِريَى دانيشتنى  

 خؤ. راستةو

هةر بةشيَك وانةى تؤماركراو و تاوتويَكردننى راستةوخؤ و ماددةى بينراوى كاريطةر و  

راهيَنانى نوسراو و سةرثةرشتى و ريَنويَنى دةطريَتةوة. ئةو كاتةى هةر بةشداربوويةك  

كاتذميَر لة هةفتةيةكدا دةخةملَيَندريَت،   10تا    7ثيَويستيةتى بؤ تةرخانكردنى بةرنامةكة بة  

 ويشيدا كاتى ثيَويست بؤ راهيَنان و دانيشتنى راستةوخؤ. لةنيَ 
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بةشداربوو هةلَدةبذيَردريَن بةثيَى    20دواى تةواوكردنى بةشةكانى سَي هةفتةى يةكةم،  

و، بةهةمان شيَوة ئةو ضيرؤكة    هةلَسةنطاندنى راهيَنةران و ئةنجامى راهيَنانةكانيان

مى بهيَنن بؤ روومالَى رووداوى هةلَبذاردن،  رؤذنامةوانيية ثيَشنياركراوانةى دةخوازن بةرهة

ئةو كةسانة بةرنامةكة لةذيَر ضاوديَرى راهيَنةران تةواو دةكةن بةئامانجى بةرهةمهيَنانى  

ماددةى رؤذنامةنوسى ئامادةكراو بؤ بآلوكردنةوة، لةطةَل ثارةى ثيَويست بؤ ثيَويستى  

 بةرهةمهيَنانى كارةكة. 

، هةموو ئةوانةى بةشةكانيان بة سةركةوتوويى بِريووة  كؤتايى هاتنى بةرنامةكةلةطةَل 

بِروانامةى دةرضوون لة ريَكخراوى )ثالَثشتى ميدياى نيَودةولَةتى(يان ثيَدةدريَت، كة تيايدا  

بةشى كؤمةلَناسى و ئةنسرؤثؤلؤجى و ميدياى زانكؤى ئةمريكى لة بةيروت وةك هاوبةش و  

بةجيَكار ئاماذةيان ثيَدةدريَت. لةهةمان كاتدا  هةماهةنط و )ئةوان ميديا( وةك هاوبةشى جيَ 

 باشترين سَي ضيرؤكى رؤذنامةنوسى هةلَدةبذيَردريَت و، خةآلتى تايبةتى ثيَدةدريَت.

لة عيَراق هةماهةنطى دةكةن، كة   IMSلة ثرؤذةيةدا ذمارةيةك دامةزراوةى ميديايى هاوبةشى  

ةنتةرى ميترؤ( و )سةنديكاى نيشتيمانيى  بريتين لة )عالم لجديد( و )مةنةسة( و )ئاويَنة( و )س

تؤِرى    -رؤذنامةنوسان لة عيَراق( و )سةنتةرى نايا بؤ راهيَنانى ميديايى( و )نيريج

 رؤذنامةنوسى بنكؤلَكاريى عيَراقى( و )تةمكين( و )بورج بابل(. 

ى  10و وادةى كؤتايى هاتنى   2021ى ئاب/ ئؤطةستى  30وادةى دةستثيَكردنى بةرنامةكة  

 ة. 2021نؤظةمبةرى   /يةكةم  تشرينى 

ى ئاب/ ئؤطةستى  20وادةى كؤتايى ثيَشكةشكردنى داخوازى بةشداريكردن ناوةندى شةوى  

 ة. 2021

ثيَويستة خوازياران النيكةم شارةزاييان بؤ ماوةى سالَيَك لة بوارى كارى رؤذنامةنوسيدا  

 هةبيَت تا بتوانن بةشدارى بكةن. هةبيَت و، هيَلَى ئينتةرنيَتى خاوةن خيَرايى ثيَويستيان 

ليذنةيةك لةاليةنة ريَكخةرةكان بةشداربووان هةلَدةبذيَريَت و، ئةنجامةكةى بة هةفتةيةك بةر لة  

 دةستثيَكردن بة بةشداربووان دةوتريَتةوة. 

و، ناوى    بكةن   iraq.onlinetraining@gmail.comثِركراوة رةوانةى  تكاية فؤِرمى

راهيَنان( لة ناونيشانى نامةكةدا دةستنيان بكةن و، ئةم بةلَطةنامانةش لةطةَل  )بةرنامةى 

 فؤِرمةكةدا هاوثيَض بكةن. 

تيايدا هؤكارى خواست لةسةر بةشدارى لة راهيَنان لةريَى  :  ئاشكراكردنى ثالَنةر  •

ئينتةرنيَتةوة ئاشكرادةكريَت و، ضؤن بةشداريكردن تيايدا دةبيَتة هؤى باشكردنى  

شارةزايية ثيشةييةكانت و، ضؤن سود لة كات و هةولَةكانت لةم راهيَنانةدا  

 وشة(.   300وةردةطريت و، ضؤن سودى ليَوةردةطريت لة ئايندةدا )نزيكةى 

تيايدا شارةزاييت لةبوارى ميديا دةردةخةيت، لةطةَل   (: C.Vثوختةى ذيان )  •

كةكةى و ئةودواى  باكطراوندى فيَركارى لةوانةش بةرنامةى راهيَنان و ناوةرؤ
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بؤ ثةيوةندى كة   لةطةَل فةراهةمكردنى زانيارى  ،خولةكانى راهيَنانى ثةيوةنديدار

   يةكيَكيان لة بوارى ميديادا بيَت )لةنيَويشياندا زانياريى لةبوارى ثةيوةندى(.

 

 بةروارى لةدايكبوون  ناو 

 رةطةزنامة  رةطةز

 ناونيشان  شويَنى نيشتةجيَبوون 

 ذمارةى مؤبايل  ئةليكترؤنى ثؤستى 

تكاية نمونةيةك لة كاريَكت كة لةثيَشتردا ئةنجامداوة ثيَشكةش بكة: ثيَويستة نمونةى نوسراو  

هاوثيَض بكريَت بةشيَوةى فايلى هاوثيَض لةطةَل لينكى سةردانكردن. سةبارةت بة نمونةى  

 َل بيَت. بةرهةميى ظيديؤيى و راديؤيى، ثيَويستة لينكى سةردانكردنةوةى لةطة

ئايا ثةيوةنديت بةو ريَكخراوة ميدياييانةوة هةية كة هةماهةنطى لةطةَل ثالَثشتى ميدياى  

 ية، تكاية روونيبكةرةوة. -هةية؟ ئةطةر وةآلمةكة بةلَيَ  IMSنيَودةولَةتى  

 ئايا خولة راهيَنانةكانى ثيَشووت تةواو كردووة؟ لة كوَي و كةى؟ 

 ئاطادارى ئةم بانطيَشتة بوويت بؤ ثيَشكةشكردن؟ تةنها بؤ زانياريى خؤمان: ضؤن  

 

 

 

 


