+ذ ٌاوى قوتابى

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو
تيَسِواٌيٍى قوتابياٌى شاٌهؤ بؤِاو ِزيَيةتى زِةطةشى بةزاوبةز (تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌيةلة نؤليَرى ئاداب)

1

زِةٌطالَة حمىود صاحل
ضٍؤبةز عىس عمى

2

 ضيا ئاضؤِ -ؤشاُ فالح

3

-اياش حطني

تواٌاى بسِيازداُ الى قوتابياٌى ئاوادةيي ٌاحيةى ضيدةناُ .تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌية لة ٌاحيةى ضيدةناُ.

ِ-ودا مظفر

ِ-ؤنازناٌى ٌاثانى ِاوضةزى .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس.

4
6
7

ِ -2ؤنازةناٌى نةً خويٍَدٌةوةالى قوتابياٌى شاٌهؤ .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة
غازى ِةوليَس.

شيماء نؤضسةتالٌة ناوةامساء فواد-شةِسا طة

نازيطةزى بةغازيبووُ لةضةز ثيَهّاتةى خيَصاُ ،تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لةغازى ِةوليَس.
ثةيوةٌدى ثيػة بة تاواٌةوة  .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لةضانطاشى طةوزاٌى
غازى ِةوليَس.

8

شيٍب شزاز مصطفى-ضاٌا عبدالمة

-1نازيطةزية نؤوةالَيةتى و دةزووٌيةناٌى نؤظيد لةضةز قوتابياُ
(تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة نؤليَرى ئاداب).

9

االء عبدالسمحَ-ثةزى خاُ خالد

-1نازيطةزيية نؤوةالَيةتيةناٌى بةنازِيٍَاٌى واددةى ِؤغبةز لة زِواٌطةى
ثطجؤزِاٌةوة( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس).

- 11ضها َال يوضف
11
12

ِةزيَي جةوين

ِؤنازةناٌى تؤلَةضةٌدٌةوة لةٌاو نؤوةلَطا.
ِؤغيازى ِاتوضؤ الى ثيادة (.تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس)

ٌاوى ضةزثةزغتياز
د.دالزاً عومساُ صاحل

ً .تواٌا

د.دلػاد ضياوةٌد

ليَرٌةى طفتوطؤ
 -1ث.ى.د.جواُ امساعين بهس
-2د.داود يوخٍا داٌياه
 -1د.شةزيا امحد طاهر
.ً -2ى.زوضتي صابس مصطفى
 -1ث.ى.د.وساد حهيي حمىد
 -2دٌ.ادية عىس نانةضوز

د.جاله امحد عبدالمة

 -1د.ئةضسيَ شزاز قادز
 -2دِ.يوا عمى عىس

ث.ى.د .غّال وةىل جباز

-1ث.ى.د.حمىد حطني غواٌى
.ً -2ى .ئةظني امحد قادز

ث.ى.د شاٌا امحد ثريداود
ً.ى .تواٌا عثمان حمىداوني

-1د .ضّى يوٌظ امساعين
.ً-2ى.ناوةزاُ جوِس عبدالمة
.ً-1ى .لػهس عمى انرب
.ً-2ى .ضؤشاُ طه زضوه

ً .يوضف حطَ حطني

-1ث.ى.د شاٌا امحد ثريداود
.ً-2ى ٌادية وةىل جباز

ً.ى .ابساِيي حمىد بسايي

.ً-1ى .غميَس ٌوزى صاحل
.ً -2ى .عبدالطىيع حمىد زمحاُ

د.ئةضسيَ شزاز قادز

-1ث.ى.د .غّال وةىل جباز
.ً-2ىِ .زيَباشعصيص حمىد اوني
1

+ذ ٌاوى قوتابى
نورا موسى-ئيىاُ مري حاج

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو
تيَسواٌيٍى ِاوالتياُ ضةبازةت بة خصوةتطوشاية تةٌدزوضتةناُ لة ٌةخؤغداٌة
ئةِميةناُ (. .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس)

حمىد وغديد13
-ذالَة غاشى

قؤٌاغى قةيسةيي لةزِواٌطةى طوةجناٌةوة (.تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى
ِةوليَس)

عبدالمة قاضي14
-نازشاُ حويَص

-1نازيطةزى بيَهازى لةضةز خيَصاُ (. .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس)

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ليَرٌةى طفتوطؤ

دِ .ةذاز خوزغيد ٌوزى

د.دالزاً عومساُ صاحل.ً-2ى .تواٌا عجىاُ حمىداوني

د.دالزاً عومساُ صاحل
د .عبدالمة امساعين

 -1د .يوضف وعسوف دشةيى
 -2د .شةزيا امحد طاهر
 .ً-1يوضف حطَ حطني
 -2دٌ.ادية عىس نانةضوز

ضووةيا ضاالز15
-زةياُ ياضني

نازيطةزى تؤزِة نؤوةاليةتيةناُ لةضةز ِةزشةنازاُ (فةيطبووك بة منووٌة).(تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة غازى ِةوليَس)

ً.زوضتي صابس مصطفى

 -1د .عبدالمة امساعين
.ً-2ىِ .زيَباشعصيص حمىد اوني

شةمياء ِىصة16
-زةياُ فسِاد

تاواٌى ئةليهرتؤٌى و ئاناوة نؤوةالَيةتييةناٌى .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية
لةضانطاشى طةوزاٌى غازى ِةوليَس.

د .ضّى يوٌظ امساعين

-1ث.ى.د شاٌا امحد ثريداود
-2د.دلػاد ضياوةٌد

ِيوا عاده- 17امحد ِاغي

ليَبوزدةيي لة زِواٌطةى طةجناٌةوة ( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة نؤليَرى ئاداب)

ث.ي.د ازاً ابساِيي حطني

 -1ث.ى.د.جواُ امساعين بهس
 -2ث.ى.د .عصالديَ عبدالضىد زضوه

ضيظاُ نبري18
ٌ-اضهة جباز

-1ثيَوةزةناٌى ِةلَبرازدٌى ِاوضةز الى طةجناُ (. .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة
غازى ِةوليَس)

ً.ى .ئةظني امحد قادز

.ً-1ى .غميَس ٌوزى صاحل
.ً-2ى .ابساِيي حمىد بسايي

 19طةشةٌط ضاالز

زةوغى ثةزوةزدة لةٌاو قوتاخباٌة بٍةزِةتية ٌا حونىيةناُ (. .تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌية لة غازى ِةوليَس)

د.دلػاد ضياوةٌد

-1ث.ي.د ازاً ابساِيي حطني
.ً -2ى .لػهس عمى انرب

 21بةِية بازاً

ِؤنازةناٌى طؤزِاٌى نولتووزى لة نؤوةلَطادا( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لةغازىِةوليَس).

ث.ى.د.حمىد حطني غواٌى

 -1فريدةوع عبداملٍاف
21
-2غةوضسا بياله

زِؤغٍبريى بةنازِيٍَاٌى وؤباين لة الى ئةٌداواٌى خيَصاُ ( .تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌية لة نؤليَرى ئاداب)

ث.ى.د.جواُ امساعين بهس

 -2د .دالزاً عثمان صاحل

-1شيٍب ضعد عبدالمة
22
-2الٌة ٌافع

نوغتٍى ئافسةتاُ لةزِواٌطةى واوؤضتاياٌى ئايٍيةوة(.تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية
لةغازى ِةوليَس).

ً.ى .شيوةز

-1ث.ى.د .غّال وةىل جباز
-2دِ .ةذاز خوزغيد ٌوزى

 .ً-1يوضف حطَ حطني
ٌ .ً-2ادية وةىل جباز
-1ث.ى.د.وساد حهيي حمىد

+ذ ٌاوى قوتابى

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ليَرٌةى طفتوطؤ

-1امحد نسيي حمىد
23
-2غيىا حطَ ِىصة

ِزؤىل تويَرةزاٌى نؤوةآليةتى لةزِواٌطةى قوتابياٌى ئاوادةييةوة (.تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌيية لةغازى ِةوليَس).

د.داود يوخٍا داٌياه

-1د .امساعين غهاك
-2د.يوضف وعسوف دشةيى

-1حمىد غالب حمىود
24
-2ضيظةز شياد حمىد

ئاناوة نؤوةالَيةتيةناٌى قةيساٌى دازايى  (.تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لةغازى
ِةوليَس)

ً.ى .ضؤشاُ طه زضوه

ِ-1ةظا َه فاضن حمىد

-1ث.ى.د.حمىد حطني غواٌى
.ً -2ى.زوضتي صابس مصطفى
 -1دِ.يوا عمى عىس

ئاناوة نؤوةالَيةتيةناٌى نؤضهسدٌى طةجناُ لةضةز خيَصاٌةناٌياُ .
تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى ِةوليَس

ً.ى.ناوةزاُ جوِس عبدالمة

-1زةياُ ضتاز عمى
26
ٌ-2وز لكىاُ عجىاُ

زؤىل فيىيٍصوى نوزدى لةضةز بةديّيٍَاٌى وافةناٌى ئافسةت (. .تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌيية لةغازى ِةوليَس)

ً.ىِ .زيَباشعصيص حمىد اوني

-1د.دلػاد ضياوةٌد
.ً -2ى ٌادية وةىل جباز

-1 27نبأ عبداللة

منازج االسرى فى العائلة توركمانية( دراسه ميدانية فى مدينه اربيل)

ً.ى ٌادية وةىل جباز

-1د.داود يوخٍا داٌياه
-2دِ .ةذاز خوزغيد ٌوزى

-1حمىد ضريواُ غانس
28
ٌ-2وزديَ جاله داود

زِةٌطداٌةوةى نةضايةتى تاك لةتؤزِى نؤوةالَيةتى فيطبووندا (.تويَريٍةوةيةنىوةيداٌية لةشاٌهؤى ضةالحةدديَ)

د.غظاُ امساعين محد

-1د.ئةضسيَ شزاز قادز
-2د .عبدالمة امساعين

25

-2ضؤالظ اضعد خضر

-1غةوبؤ اٌوز بهس
29
-2خةزةٌد حاجى بهس
-1نةذاهَ نةواه زضوه
31
-2غةومن فيضن

ثؤلَيٍَى طسفتة نؤوةالَيةتييةناُ الى طةجناُ (تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازىِةوليَس).

نازيطةزى زةشيمى لةضةز ثةيوةٌدية نؤوةاليةتيةناُ (تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية
لة غازى ِةوليَس).

ً.غميَس

ً.ى.ناوةزاُ جوِس عبدالمة

-1خةٌدة ثػتيواُ
31
-2ئاغتى ابساِيي

غيَواشةناٌى ثةزوةزدةنسدُ لةٌيَو خيَصاُ (تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازىِةوليَس).

ً.ابساِيي

-1عمى حمىد عبدالمة
-2 32حمىد ابساِيي
عبدالسمحَ

ٌيَسطةلة نيَػاُ لة زِواٌطةى واوؤضتاياٌى شاٌهؤوة ( تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية
لةشاٌهؤى ضةالحةدديَ).

ً.تواٌا

.ً-2ى .ضؤشاُ طه زضوه

 -1د.حمىد غواٌى
د.دالازاً -1د.ضّى
 -2د .ث.ى.د .عصالديَ عبدالضىد
زضوه
-1د.ئازاً
-2د.امساعين
-1د.غظاُ
-2د.شاٌا

+ذ ٌاوى قوتابى
-1غاناز خدز حةوة
33
-2غيَواش عمى حمىد

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو
زاطةياٌدُ و ئاغتةوايي نؤوةالَيةتى (تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازىِةوليَس).
-زاشى بووُ لة ئةزك و ثةيوةٌدى بة زِةفتازى يازوةتى الى نازوةٌداٌى

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ً.زيَباش

ليَرٌةى طفتوطؤ
-1د.امساعين
-2دٌ.ادية
ً .ئةظني
د .وساد

-1زيَداز زشطاز ضميىاُ
34
-2ضةزوةز ِاغي

توٌدزوضتى ،تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لة ٌةخوغداٌة حهوويةناٌى غازى ِةوليَس

ً .غميَس

-1غيىاء وّدى يوٌظ
35
-2ضازة حمىد محداوني

 تريواٌيٍى قوتابياُ بةزاوبةز بة واوؤضتا بةثيَي زةطةش ،تويَريٍةوةنى وةيداٌيةلة قوتاخباٌة ئاوادييةناٌى غازى ِةوليَس

د .وساد

د .جاله
د .غةِال

-1غيالُ ابوبهس
36
-2عمى وطتةفا

نازيطةزى تؤزة نؤوةالَيةتييةناُ لةضةز ثةيوةٌدية خيَصاٌيةناُ .تويَريٍةوةنىوةيداٌية لة غازى ِةوليَس

ً .عبدالمة زضوه

د .عبداحلىيد
ً .ناوساُ

-1 37زةياُ زةفيل واحد

ئةزنةناٌى خيَصاُ لة نؤوةلَطةى نوزديدا .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازىِةوليَس.

دٌ .ادية

د .دالزاً
ً .يوضف حطَ

-1زيَرٌة عطىاُ يوضف
38
ِ-2ةلَىةت دةزباع قاضي

زةوغى ذياٌى ٌابيٍياُ لة غازى ِةوليَس ،تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لةغازىِةوليَس

ً .شيَوةز

د .طاهر
ً .ئةظني

ً .عبدالطىيع

د .شاٌا
د .ئةضسيَ

-1ضٍاز بهس
41
-2ئيفتيّاً اوني

توٌدوتيرى نؤوةالَيةتى دذ بة ثياواُ.

ً .لةغهس

د .عبدالمة خوزغيد
ً  .غميَس

-1نةزيي محةدةوني
41
-2حمىد مسري مجاه

زةوغى ذياٌى قوتابياٌى بةغةٌاوخؤييةناُ ،بةغةٌاوخؤيي غةِيد غةونةت بةمنوٌة

ً .ضوشاُ

دِ .يوا
د .غظاُ

39

 -1مصطفى قاسم زةفيل
-2ئيالف ضتاز عصيص

جيَطس ٌادز ِادى
42
بوغسة امحد حمىد
43

--1نازيطةزى ذيٍطةى خيَصاُ لةضةز الداٌى ِةزشةنازاُ .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية
لة غازى ِةوليَس. .

زِؤلَى زِؤغٍبرياُ لة طؤزِاٌى نؤوةالَيةتى ،تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى
ِةوليَس. .

د .امساعين غهاك

د .ضّى
د .عصالديَ

+ذ ٌاوى قوتابى
حمىد ٌافع حمىد
بٍياوني جةتؤ جاله
-1ضةيساُ فاضن
44
-2امياُ حطَ
-1ثةزيَص عىس سلطان
45
-2غّسيظاُ عىس امحد

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو
طوٌدى طسدةزةغة_ تويَريٍةوةيهى ئةٌرتؤثؤلؤذية

ً .يوضف حطَ

ً .ابساِيي
ًٌ .ادية

-بةِا نولتووززييةناٌى ثةيوةضت بة ثيطبووُ ى ذيٍطة.

د .حمىد غواٌى

زةطداٌةوة نؤوةاليةتيةناٌى بة تايبةتبووٌى نةزتى تةٌدزوضتى .تويريٍةوةيةنى
وةيداٌية لة ٌةخؤغداٌة تايبةتيةناٌى غازى ِةوليَس

د .يوضف دشةيي

دِ،ةذاز
د .دالزاً
د .داود
ً .عبدالطىيع

ثةزوةزدةنسدٌى وٍداهَ لةٌيَواُ ٌاش و توٌدوتيريدا(تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية)

ً .ئةظني

 -1د.دلػاد ضياوةٌد
 .ً -2عبدالطىيع

-1اضيا زمحاُ عبيد
48
-2بةِةغت عبدالسشام

زِةوغى ذياٌى بةٌدنساواُ لةغازى ِةوليَس .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لةضانطاشى
طةوزاٌى غازى ِةوليَس.

د .ضّى

 -1د.شاٌا
-2د .شةزيا

 49وسوة فسيل تؤفيل

نازيطةزى تةنٍةلؤذيا لةضةز ثةزوةزدةنسدٌى وٍداهَ-

د .ئةضسيَ

-1د.جاله
 -2د.لػهس

-1زةٌدة نىاه
51
-2فامتة ئاوات

زِةِةٌدة نؤوةالَيةتييةناٌى توغبووُ بة ٌةخؤغى (.تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيةلة
غازى ِةوليَس)

دِ .ةذاز

.ً -1عبدالطىيع
 .ً -2ابساِيي

-1دازا عصالديَ صاحل
51
-2ئيٍاع خالد وولود

نازيطةزى قةيساٌى دازايي لةضةز تةالَم .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيةلة غازىِةوليَس)

د .شةزيا

 .ً-1يوضف حطَ
.ً-2ى.شيَوةز شزاز

- 52الويََ حمىد عبدالمة

زةوغى تةٌدزووضتى لةٌيَواُ ٌةخؤغداٌة حهوويي و تايبةتةناٌدا
(تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى ِةوليَس).

ً .عبدالمة زضوه

-1د .حمىد حطني غواٌى
 -2ث.ى.د .غّال وةىل جباز

-1امحد ضميَىاُ حدو
-2 53غونت حمىالديَ
عبدالمة

ديازدةى طيَضةلَهسدُ بة نضاُ و ِؤناز و ليَهةوتةناتى( .تويَريٍةوةيةنىوةيداٌيية لة غازى ِةوليَس).

1 54

-

47

-1ئاغتى وزيا صاحل

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ليَرٌةى طفتوطؤ

-2رضوان لكىاُ عثمان

 -1ث.ى.د .ازاً ابساِيي حطني
د .شةزيا

 -2د.دالزاً عثمان صاحل
 -1دِ.يوا

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ليَرٌةى طفتوطؤ

+ذ ٌاوى قوتابى

-طسفتة نؤوةالَيةتييةناٌى ٌةخؤغاٌى دةزووٌى ٌةخؤغداٌةى نؤوازى بة منووٌة.

د.جواُ

 -2د .جاله

-1شيٍب جسجيظ
55
-2شيهسا فاخري

ِؤنازة نؤوةالَيةتيةناٌى تاواٌى بةزتين وةزطستَ لة زِواٌطةى ثطجؤزِاٌةوة
(تويَريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى ِةوليَس).

د.داود

 -1د .شةزيا
 -2د.امساعين غهاك

شاٌياز ٌاوخؤش ٌبى56
اضعد امساعيين عبدالمة

نازيطةزى غيَواشى ثةزوةزدةى توٌدوتير لةضةز نةضايةتى ِةزشةناز –
تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية لةبةغى ضانطاشى ٌةوجةواٌاُ لة غازى ِةوليَس

ً.زوضتي

-1د.غظاُ
-2دٌ.ادية عىس

-1حمىد عبيد
-2 57عبدالواحيد حمىد

ئاناوة نؤوةاليةتيةناٌى بةنازِيٍَاٌى واددةى ِؤغبةز -تويَريٍةوةيةنى وةيداٌية
لة غازى ِةوليَس

-1ئيىاُ دليَس
58
-2ئيىاُ ضامل

ِ-ؤناز نؤوةالَيةتيةناٌى خؤنوغنت لةزِواٌطةى واوؤضتاياٌى شاٌهؤ.

غةميا حمىد-2عبدالضىد صاحل زضوه

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو

د .غظاُ

-1د .يوضف حطَ
ٌ .ً -2ادية وةىل

ً .عبدالطىيع

 -1د .ئةضسيَ شزاز قادز
 -2د .جاله امحد عبدالمة

-1ئيالف حمطني عومساُ
59
-2اويٍة عوٌى يوضف

نازيطةزية نؤوةالَيةتيةناٌى جيابووٌةوة لةضةز ذُ( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌي
لة غازى ِةوليَس)

ث.ى.د .غّال وةىل جباز

 -1د .شةزيا امحد طاهر
 .ً -2عبدالطىيع

امحد لكىاُ
61
-2فريدةوع فدسالديَ

نازيطةزى نؤضى طةجناُ لةضةز ثسؤضةى ِاوضةزطريى( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌي
لة غازى ِةوليَس)

دِ .يوا

 -1ث.ي.د .جواُ امساعين بهس
.ً -2ى .ابساِيي حمىد بسايي

ِيَدى عبدالطيف جاله
61
فسواُ جعفس عصيص

نازيطةزى ثسِؤذة بضوونةناُ لة طةغةثيَداٌى نؤوةلَطا.

د .داود

 -1ث.ي.د .جواُ امساعين بهس
.ً -2ى .تواٌا

د.يوضف وعسوف دشةيى

 .ً-1ى.زوضتي
.ً-2ى .زيَباش

62
63

حميَديَ عطىاُ فازع
ِ -1اوناز قّاز
 -2رمضان حمىد

 64ضازا صاحل عوالَ
65

ئازاضتةناٌى خيَصاٌى نوزدى ضةبازةت بة وةضة خطتٍةوة ،تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌية لة غازى ِةوليَس
زِةوغى خصوةتطوشازى لة خاٌةى بةضاالَضواُ( .تويَريٍةوةيةنى وةيداٌي لة غازى
ِةوليَس)
ديازدةى دهَ ثيطى لة ٌيَواُ ِاوضةزاُ ِؤناز و ليَهةوتةناٌى( .تويَريٍةوةيةنى
وةيداٌي لة غازى ِةوليَس)

ً .ئةظني
دِ .يوا

.ً-1ى .غميَس
 .ً-2عبدالطىيع
-1ث.ى.د .عصالديَ عبدالضىد زضوه
-2د .داود

+ذ ٌاوى قوتابى
حمىد مصطفى ضميي
66

ٌاوٌيػاٌى ثيَػٍياز نساو
نازيطةزى ئاويَسى شيسةك لةضةز ثةزوةزدةى وٍدا َه لة خيَصاٌدا

ٌاوى ضةزثةزغتياز

ليَرٌةى طفتوطؤ

دٌ .ادية عىس

ً .ضؤشاُ
دِ .ةذاز

