
 کۆمەڵەى سەکۆى زمان و ئەدەب لە وێبنارفۆڕمي ئەنجامداني 

 زياٌ ٔ گۆڕاَٗ ئەرکەکاَٗ، تەپێٗ پێٕیطرٗ لۆَاغ ناوى سیمینار:

 ٧٢٧٧/   ١/     ٧٢ڕێکەوت:      يطرەفا ڕەزاد. : ناوى پێشکەشکار

 

 ناو و شوێني کارکردني بەشدار بوواني وێبنار

 ْحٔنٛر-كٕنٛژ٘ زياٌ/ زاَكٕ٘ صالح انذٍٚدنخٕظ جارانهّ دطٍٛ دزِ ٚٙ  أ.د. .1
 گٕنٛسار كاكم عسٚس كٕنٛژ ٖ زياٌ /تّ شٗ زياَٗ عرتٗ/زاَكٕٖ ضالدّ ددٍٚ  أ.د. .2
 تی رِ عّ زياَی شی تّ/  لاڵِٔ شّ ی ردِ رِٔ پّ كۆنێژی/ ددیٍ الدّ ضّ زاَكۆید.ضاالر عثذانهّ أدًذ/  .3
 یاَذٌ ڕاگّ شی تّ/ ئاداب كۆنێژی/ ددیٍ الدّ ضّ زاَكۆیئارٚاَا إتراْٛى/ . د.پ .4
 پ. ی. د. ڕێثٕار يذًذ اضًاعیم ـــ زاَکۆٖ ضەالدەدیٍ / کۆنێژٖ پەرٔەردە / تەشٗ زياَٗ کٕردٖ .5
 تی رِ عّ زياَی شی تّ/  لاڵِٔ شّ ی ردِ رِٔ پّ كۆنێژی/ ددیٍ الدّ ضّ زاَكۆیذاٌ نطٛف/ ۆو. ت .6
 دنخٕظ جارانهّ دطٍٛ دزەیی زاَكۆی ضەالدەدیٍ/ کۆنێژی زياٌ/ تەشی زياَی عەرەتی  پ.د. .7
 شێخ ذەیة زاَکۆی ڕاپەڕیٍ ...کۆنێژی پەرٔەردە ...تەشی کٕردی  شەْاب پ.د. .8
 جٕاٌ عثذانمادر عثذانهّ/زاَكٕٖ ضٕراٌ/فاكهرٗ ئاداب/ زياَٗ عّ رتٙ  .د.پ.ٖ .9

 پ.ی.د. جەالل ئەَٕەر ضەعیذ/کۆنیژی پەرٔەردەی يەخًٕٔر/تەشی زياَی کٕردی  .11
 تەشی زياَی کٕردیی. -تُەڕەخ -کۆنێژی پەرٔەردە-زاَکۆی گەريیاٌ -دڵشاد يذەيە غریةد. پ.ی. .11
 پ.ی.د. زیاد عثذ انهّ عثذ انصًذ ک.پەرٔەردە، ز. ضەالدەددیٍ .12
 .ڕاپەڕیٍ ضراريطرەفا فەلێ يذًذ تاتاٌ، زاَکۆی پ.ی.د. .13
 ضهیًاٌ اضًاعیم رجة زاَکٕی دْٕک کٕنیژی زياٌ پ.ی.د. .14
 َۀزاد جەيال دەيە فەرەج. دەضرەی کٕردضراَی تۆ دیراضاذی ضرراذیجی ٔ ذٕێژیُۀەی زاَطری.  پ.ی.د. .15
 پ.ی.د. َۀزاد جەيال دەيەفەرەج. دەضرەی کٕردضراَی تۆ دیراضاذی ضرراذیجی ٔ ذٕێژیُۀەی زاَطری .16
 زاَکۆی چەريٕ-کۆنێژی زياٌ -تەشی ئیُگهیسی -ى يذًذ عهٙ يرادد. اتراْٛ .17
 .كٕنٛژا زياَاٌ-ارا عهٙ ادًذ زاَكٕٚا دْٕن د. .18
د. تاخاٌ ئاکٕ َجى انذیٍ/ زاَکۆی ضهێًاَی/ کۆنیجی زاَطرە ڕايیارییەکاٌ/ تەشی ضیاضەخ ٔ پەیٕەَذییە  .19

 .َێٕدۀڵەذییەکاٌ
 ضهیًاَٗ.پێشڕۀ عەنٗ يذًذ ئەيیٍ ــــ زاَکۆٖ د.  .21
 .فاکەنری ئاداب-پەخشاٌ ضاتیر دەيەد زاَکۆی ضۆراٌ د.  .21
 تُەرەخ.-کۆنێژی پەرٔەرد-ز.گەريیاٌ-دڵشاد يذەيەد غریة د. .22
 .دنێر عثذانهّ أدًذ زاَکۆی ضهێًاَی، کۆنێجی زياٌ، تەشی عەرەتی د. .23
 رشٛذ عًارج كهٛح انعهٕو انطٛاضٛح جايعح انطهًٛاَٛح. د .24
 زاَا عٕضًاٌ يذًذ زاَکۆی چەرئٕ/ کۆنیژی پەرٔەردۀ زياٌ  د. .25



 زٚاٌ فمٗ ادًذ عثذ انردًٍ/ زاَكٕٖ صالح انذٍٚ/ كٕنٛس٘ تّ رِٔ ردِ/تّ شٗ زياَٗ عرتٙ د. .26
 د. ضازاٌ جْٕر دًەغریة /كۆنێژی زياٌ./ تەشی زياَی کٕردی .27
 .ضهیًاٌ اضًاعیم رجة زاَکٕی دْٕک کٕنیژی زياٌ د. .28
 .ذًٕد/كؤنٛجٗ زياٌ/زاَكؤٖ ضهًٛاَٗي يذًذ شُؤد.  .29
 تەشی زياَی کٕردی .  -کۆنێژی زياٌ  -شٕاٌ ضهێًاٌ یاتە زاَکۆی ضەاڵدەدیٍ د.  .31
 فریذٌٔ کریى لادر / زاَکۆی چەريۆ/ کۆنێژی پەرٔەردۀ زياٌ .. د .31
 . چەرئٕ زاَکۆی زياٌ، کۆنێژی کٕردی، تەشی دًەغریة دًذٲد. ْێرۆ  .32
 زاَکۆی کۆیە فاکەڵریی پەرٔەردە زياَی کٕردی د. ْێًٍ عەتذٔنذەيیذ شەيص .33
 ْەالنە يذًذ ذمی/زاَکۆی ضهێًاَی /کۆنیجی زاَطرە رايیاریەکاٌ/تەشی زاَطرە رايیاریەکاٌ د. .34
 يخًٕر، تەشی زياَی كٕردی.  -و. أيٛر يذًذ يذًذايٍٛ, زاَكۆی ضەاڵدەددیٍ، كۆنێژی پەرٔەردە .35
 زياَٗ عرتٙ زاَكٕٖ ضحالدحددٍٚ تحرٖ طّ يصطفٗ/كٕنٛسٖ تحرٔجردج/تحشٙ  و. .36
 تۆذاٌ نەذیف عەتذٔنمادر.. زاَکۆی ضەالدەدیٍ/ کۆنێژی پەرٔەردەـ شەلاڵٔە.  و. .37
 .و. تێطرٌٕ اتٕتکر عهی/ زاَکۆی ضهێًاَی/ پەرٔەردەی تُەڕەخ/ تەشی کٕردی .38
 و. د. صذٚك ضهًاٌ عٛطٗ/ جايعح دْٕن / كهٛح انعهٕو االَطاَّٛ/ لطى انررتٛح انذُٚٛح .39
 .زاَکۆی ضەاڵدەدیٍ/ کۆنێژی پەرٔەردەی شەلاڵٔە/ تەشی ئیُگهیسی، و. ژٔاٌ عثذانطالو عسیس گەردی .41
 ضرٔە ذاْیر عەنی زاَکۆی ْەڵەتجە کۆنێژی پەرٔەردەی شارەزٔٔر تەشی کٕردی  و. .41
 .و. صثاح خضٛر عثاش كهٛح االياو انكاظى ع نهعهٕو االضاليٛح .42
 جايعح صالح انذٍٚ/ ارتٛم  -لطى انهغح انعرتٛح -كهٛح انررتٛح-و. صفاء جًال دأد .يذرش يطاعذ  .43
 و. يٓذی ضّ رتّ ضد ضهیًاٌ كٕنٛژی پّ رِٔ ردِ تّ شی زياَی کٕردی  .44
 و. ْەژار دطێٍ ٔانی زاَکۆی چەرئٕ کۆنێژی پەرٔەردۀ زياٌ تەشی نێکۆڵیُۀەی کٕردی .45
 شمالِٔ/ تحشٙ زياَٙ عحرجتٙ  -و. ٖ ضارا زٚذ يذًٕد زاَكٕ٘ ضحالدحدٍٚ / كٕنٛس٘ تحرٔجردج .46
 و. ٖ. ادًذ عسٚس يذًذ / زاَكۆٖ نٕتُاَٗ فەڕەَطٗ/ كۆنێژٖ پەرٔەردە ٔ زياٌ/ تەشٗ پەرٔەردەٖ گشرٗ. .47
 یسی و. ی. کارٔاٌ جًعە ردیى/ زاَکۆی چەرئٕ/ کۆنێژی پەرٔەردۀ زياٌ/ تەشی زياَی ئیُگه .48
 َانی ئەدْەو غەریة زاَکۆی ْەڵەتجە کۆنێژی پەرٔەردەی شارەزٔٔر تەشی کٕردی . ٘. و .49
 زاَکۆٖ گەريیاٌ /کۆۆنێجٗ پەرٔەردەٖ تُەڕەخ -ئاریا یاضیٍ عثذانهە . و .51
 لطى انهغح انعرتٛح  -و. ئارٚاٌ عثذانمادر عثًاٌ جايعح صالح انذٍٚ  .51
 کۆنێژی زاَطرە ڕايیارییەکاٌ / تەشی زاَطرە ڕايیارییەکاٌزاَکۆی ضهێًاَی /  -أيم رؤٔف يذًذ  و.د. .52
 أاخ يذًذ ادًذ زاَكٕٖ صالح انذٍٚ كٕنٛژ٘ تحرٔجردج٘ شمالٔج تحشٙ زياَٙ عحرجتٙ  و.ٖ. .53
 .تحشٗ ئُٛكهٛسٖ -و.ٖ. كأج يٛرزا صانخ زاَكؤٖ جحرئٕ  .54
 و.ی. أَص عسٚس كرٚى زاَکۆی ضۆراٌ/ فاکەنری ئاداب/ زياَی عرتی .55
 پەری عًر عهی زاَکۆی ضهێًاَی/کۆنێژی پەرٔەردەی تُەڕەخ/تەشی زياَی کٕردی  .و.ی .56
  .چۆياٌ صثاح ضعیذ/زاَکۆی ضەاڵدەدیٍ/تەشی زياَی کٕردی/ کۆنێژی پەرٔەردەی شەلاڵٔە .و.ی .57
 و.ی. دطٍ رضٕل دطٍٛ/زاَكۆی ضەالدەددیٍ/کۆنێژی زياٌ .58
 .زياٌ / تەشی کٕردیدیذار ضعیذ جٕکم زاَکۆی ضەاڵدەددیٍ /کۆنێژی  و.ی. .59
 .ڕێثاز يذًذ ايیٍ/زاَکۆی ڕاپەڕیٍ، کۆنێژی پەرٔەردە، تەشی کٕردی. و.ی .61



 ضٕزاٌ كرٚى صانخ /كٕنٛسٖ ثحرٔجردجٔزياٌ /.زاَكٕٖ جحرئٕ .و.٘ .61
 و.ی. شٓاب ادًذ عثذانهّ _ كٕنٛجٙ زاَطرح رايٛارٚحكاٌ/زاَكٕٖ ضهًٛاَٗ .62
 کارزاٌ يذًذ لادر زاَکۆی ضهێًاَی کۆنێژ ی زاَطرە ڕايیارییەکاٌ تەشی زاَطرە ڕايیارییەکاٌ . و.ی .63
 و.ی. کەژاڵ عثذانمادر عثًاٌ / زاَکۆی ضەالدەددیٍ / کۆنێژی کشرٕکاڵ  .64
 يانک يذًذ عهی/ زاَکۆی ضەالدەددیٍ/کۆنیژی پەرٔەردەی شەلاڵٔە ـ تەشی زياَی عەرەتی  .و.ی .65
 ٔنی زاَکۆی ضەاڵدەدیٍ/ کۆنیژی زياٌ/ تەشی کٕردی  و.ی. َێچیرٔاٌ جاضى .66
 ئاگریٍ شۀکەخ ْادی زاَکۆی پۆنیرەکُیکی ْۀنێ پەیًاَگەی ذەکُیکی ْۀنێر کارگێریی یاضا  و.ی. .67
 تەشی زياَی كٕردی  —زاَكۆی كەركٕن كۆنێژی پەرٔەردە  -أزاد أيٍٛ فرج  .68
 پەپٕنە ضرار يطرەفا/ ٔەرگٛراٌ/ زاَکۆی ضهًٛاَی .69
 .ذاتاٌ يذًذ ضعیذ دطٍ زاَکۆی ضهێًاَی تەشی کٕردی .71
 .خۆشُأ عەزیس دەيەئەيیٍ، کۆنێژی پەرٔەردەی تُەڕەخ، زاَکۆی ڕاپەڕیٍ، تەشٗ زياَی زياَی کٕردی .71
 .کٕردی دیاَە عثذانذکیى عثذانخانك/زاَکۆی کەرکٕک/کۆنێژی پەرٔەردە تۆ زاَطرەيرۆڤایەذیەکاٌ /تەشی .72
 .ضەاڵدەددیٍ /کۆنێژی زياٌ / تەشی کٕردیدیذار ضعیذ جٕکم زاَکۆی  .73
 شاِ زاد ريضاٌ دطٍ. زاَكٕ٘ نٕتُاَٙ فحرجَطٙ . ْحٔنٛر .74
 طارق طاْر عثذ انهّ زاَکۆی ضەالدەددیٍ، کۆنێژی پەرٔەردەی شەلاڵٔە/ تەشی زياَی عەرەتی  .75
 تەشی پەرٔەردەی تُەرەخ.زاَکۆی نثُاَی فەرەَطی  ،کۆنێسی پەرٔەردۀ زياٌ -الڤیٍ کايەراٌ يذًذ  .76
 يذًذ عٕضًاٌ شێخە زاَکۆی ضەالدەدیٍ کۆنێژی زياٌ .تەشی کٕردی .77
 .َێچیرٔاٌ جاضى ٔنی تەشی کٕردی/ کۆنیژی زياٌ/ زاَکۆی ضەاڵدەدیٍ .78
 ْأکار عثذانردًٍ ضعیذ. ز. ضهێًاَی / کۆنیجی زاَطرە ئیطاليییەکاٌ / تەشی خٕێُذَی ئیطاليی.  .79
 .ْأکار عًر خضر / فاکەڵریی پەرٔەردە/ زاَکۆی ضۆراٌ .81
 ْێًٍ جاضى يذًذ يايۆضرای یاریذەدەر تەشی کٕردی کۆنێژی پەرٔەردەی شەلاڵٔە زاَکۆی ضەاڵدەددیٍ .81
 ْەڵگٕرد ضهیًاٌ دطیٍ زاَکۆی ضۆراٌ ، فاکەڵری زاَطد، تەشی ياذًاذیک  .82
 ردضراٌ تۆ دۆكیۆيێُد ٔ نێكۆڵیُۀەی ئەكادیًی، ئەژی ئازاد ئەتٕتەكر، زاَكۆی ضهێًاَی، َأەَذی كٕ .83

 
 
 
 
 
 
 
 لیژنەى سیمینارى کۆمەڵەى سەکۆى زمان و ئەدەب


