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1 
 محمود عبدللا   اسماعیل

 اال ابوبکر  
 د. زەريا احمد  ڕۆڵی خێزان لە هەڵبژاردنی هاوسەر. 

 م.ئەڤين 
 لشکرد.

 د. محمد شوانی  گوندی سرێشمە توێژینەوەیەکی ئەنثرۆپۆلۆژییە.  جمیل جالل عارەب    2
 د.ناديە ولی 
 م.زێوەر 

3 
 شیالن عمر عبدللا 
 ڤینۆس حسێن یابە 

کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت )کورتە بااڵکان(لەشاری  ژینگەی بارودۆخی  
 هەولێر. 

 د. سهى يونس 
 د.يوسف دزەيی 

 م.سۆزان 

4 
 سمیە احمد محمد 

 سمیە فواد مارمار 
   

   
 کاریگەریی ژینگەی خێزانی لەسەر پەروەردەی منداڵ

   
 م. ابراهیم 

 د.زەریا 
 م.رۆستم 

٥ 
 دەریا ڕەسول  

 تێلی خان جوهر انور 
 د. شلێر  کاریگەری تەکنەلۆژیا لەسەر تەندروستی مرۆڤ. 

 د.هەژار خورشید 
 م.کامەران

 د. جوان  لە پەیوەندیدا بە هەستی کەمایەتی  کاریگەری هەژاری لەسەر گەنجان  تەبا جەنگی ابراهیم   ٦
 د.دالرام 
 م.ابراهیم 

٧ 
 جوان فاخیر   

 دینا کانبی 
 ئاڕاستەی قوتابیانی زانکۆ دەربارەی کۆچکردنی الوان بۆ هەندەران. 

 
 د. اسماعیل شکاک 

 د.محمد شوانی 
 م.عبدللا رسول 

٨ 
 حمد محمد اڕەیان 

 شۆخان کمال احمد ڕەش  
 جالل د.  توێژینەوەیەکی لەشاری هەولێر. -تێڕوانینی هاواڵتیان بۆدیاردەی ژنکوژی

 د.سهی 
 م.توانا 

٩ 
 ڕەیان محمد ابراهیم  

 ایمان علی  
 .  هەرزەکار  جێندەری و کاریگەری لەسەر الیەنی دەروونی جیاوازی

   
 م. رۆستەم 

 د.عزالدین 
 م.هەژار 

١٠ 
 ایمان مشیر  

 ایمان عزالدین  

 شێوازی ژیان  کاریگەری تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان لەسەر 
 قوتابیانی زانکۆ توێژینەوەیەکی مەیدانییە لەسەر  

 
 د. لشکر 

 د.جوان
 م.ڕێباز 

١١ 
 محمد خالد حوێز 

 سۆما حوێز رەحمان
 

 ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی ئافرەتان لە چارەسەرکردنی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان. 
       

 م. ئەڤین 
 د.ئەسرین 
 د.جالل 

 سرین د. ئە ئاستی زانستی.  لەسەر کاریگەری فۆبیا لە خوێندن  شیماء اسماعیل قادر  ١٢
 د.مراد

 د.نادیە عمر 

١٣ 
 دونیا جمال ڕەسول 

 ڕێبین صالح مال حسن 
ترسی قوتابیانی زانکۆ لە بێکار مانەوە لە داهاتوودا زانکۆی سەالحەددین بە  

 نموونە 
 د. دالرام 

 د.دلشاد
 د.هیوا

 د. عزالدین لە ڕوانگەی پسپۆڕانەوە خۆ کوشتنی تاک لە کۆمەڵگای کوردی  ەکانی هۆکار سمیە محمد مصطفی  ١٤
 د.عبدللا اسماعیل 
 د.یوسف حسن 
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١٥ 
 دنیا صابر 
 بنار صالح 

 م. سۆزان    سەر جیابوونەوە لە شاری هەولێر کاریگەری باری ئابوری لە 
 د.زانا 

 د.اسماعیل شکاک 

 
١٦ 

 هودا سامان حسن 
 خەندە یوسف عبدالکریم 

 م. ڕێباز  کۆمەاڵیەتیبوونی منداڵ. کاریگەری تەلەڤزیۆن لەسەر پڕۆسەی بە 
 م.ڕۆستم 
 د.دالرام 

١٧ 
 امینە قادر 

 هەتاو محسین 
 د. نادیە وەلی  کوڕ و کچ لە زانکۆ لە ڕوانگەی کچانەوە  هاوڕێیەتی

 د.شڵیر 
 د.شڤان

١٨ 
 تەالر نجات
 ایشە جعفر 

 پێی ڕەگەز خێزان و جیاوازی کردن لە نێوان مندااڵن بە 
 توێژینەوەیەکی مەیدانییە لە ئامادەییەکانی شاری هەولێر 

 م. کامەران 
 د.ئارام 

 م.سۆزان 

١٩ 
 هێدی عبدالصمد همزە 

 مدینە عزیز کاکل 
 د. عبدللا  پابەندی ئایینی لەسەر پەیوەندی هاوڕێیەتی 

 د.سهی 
 م.زێوەر 

٢٠ 
 سۆالڤ عثمان  

 هێلین برهان  
 د. هەژار  تەندروستییەکانی تیڤی لەسەر هۆشیاری تەندروستی کاریگەری پڕۆگرامە 

 م.ڕێباز 
 د.یوسف دزەیی 

٢١ 
 فاطمە احمد حسین 
 میدیا کاظم طاهر  

 د. یوسف حسن  کاریگەری تێروانینی پیاوان بۆ کارکردنی ئافرەتان 
 د.شڤان

 م.کامەران

٢٢ 
 سۆلین نواف عبدللا 

 
السوریین،بحث میدانی لدی العمال السوریین  ضغوط المهنیة التی تواجە عمال 

 ٠في مخیم دار الشکران
 د.سهی 

 د.جوان
 د.ئارام 

٢٣ 
 بێگەرد دڵشد 
 اسماء احمد 

 
 م, ڕێباز    ئاستەنگە کۆمەاڵیەتییەکانی بەردەم کاری میدیایی ئافرەت.

 د.نادیە عمر 
 عزالدین  م.

٢٤ 
 رەیان عزیزرحمان 
 محمد صمد ابراهیم 

 زیوەر  م.     ئاستی ڕەزامەندی لە هاوسەرگیری پێشوەختە الی هاوسەرەکان  کاریگەری 
 د.لشکر 
 م.ئەڤین 

٢٥ 
 دیار صباح  

 دیالن ابراهیم  
 دزەیی  د. یوسف    زارەکی دژ ئافرەت لە شوێنە گشتییەکان شاری هەولێر بە نموونە توندوتیژی

 م.عبدللا رسول 
 د.یوسف حسن 

 م. عبدللا  کۆمەاڵیەتیەکانی بەردەم یەکسانی جێندەر لەنێوان خێزاندا. بەربەستە  نور مظفر سلیم    ٢٦
 د.شەهلە 
 م.ابراهیم 

٢٧ 
 ڕێناس نجم الدین 
 چراخان زۆراب 

 دلشادد. پاڵنەرەکانی کارکردنی ئافرەتان لە کەرتی تایبەت. 
 م.هەژار 
 د.هیوا

٢٨ 
 مصعب محمد 

 زەکەریا صباح حسین 
 د. هیوا  کۆمەاڵیەتیەکان لەسەر پەیوەندی خزمایەتی. کاریگەری تۆڕە 

 د.نادیە ولی 
 د.شلێر 

٢٩ 
 شریف  ئارەزوو نورالدین

 زهراء رفعت  
 م. زێوەر    کردن الی قوتابیانی زانکۆ کاریگەری خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی

 د.زەریا 
 د.عبدللا اسماعیل 

٣٠ 
 ڕەیان وەسمان الوە 

 الدینءایالف فرهاد عال
 د. لشکر  کاریگەرییە ئابوورییەکانی خوێندنی تایبەتی مندااڵن لەسەر خێزان 

 د.ئەسرین 
 د.اسماعیل شکاک 



 لێژنەی گفتوگۆ  ناوی سەرپەرشتيار  پێشنيارکراو ناونيشانى   ناوى قوتابى  ذ 

٣١ 
 گوڵستان اسماعیل محمد 

 اسراء محمد صدیق 
 م. هەژار عوسمان  خوگرتنی مندااڵن بە ئامێرەکانی ) دیڤایسەکان ( تابلێت و موبایل بە نموونە 

 د.هەژارخورشید 
 د.جالل 

٣٢ 
 ایمان حمدامین  
 رێناس سلێمان 

ن  کاریگەریەکانی سۆشیاڵ میدیا لەسەر پەیوەندیە کۆمەاڵیەتییەکانی ناو خێزا
 توێژینەوەیەکی مەیدانیە لەشاری هەولێر. –

 د.زانا 
 د.دلشاد

 د.محمد شوانی 

 د. ئارام تێڕوانینی قوتابیان لە پڕۆڕامەکانی گەشەپێدانی مرۆیی   ڕازاوە اسماعیل علی ٣٣
 د.سهی 
 م.توانا 

٣٤ 
 چێنەر جمیل حسن  
 زینب هێرش اکرم 

 د. شڤان  کاریگەری درامای بیانی لەسەر ڕەفتاری قوتابیانی زانکۆ. 
 د.مراد

 م.ڕۆستم 

 م. توانا . قوتابیانی ڕوخساری  ڕۆڵی خوێندنی زانکۆ  لە گۆڕان  هدی احمد عبدللا   ٣٥
 د.زانا 

 م.سۆزان 

     

٣٦ 
 محمد کاوە عبدللا  

 سەروەر محسین جمیل 
 د. اسماعیل شکاک  کاریگەری دەستێوەردانی دەرەکی لە سەرهەڵدانی کێشە خێزانیەکان.  

 د.زەریا 
 م.کامەران

٣٧ 
 واربین رائد 

 شەهال صدیق 
 د. نادیە عمر  پۆڕنەکان لەسەر گەنجان. لێکەوتە دەروونی و کۆمەاڵیەتیەکانی سایتە 

 د.نادیە وەلی 
 م.ئەڤین 

٣٨ 
 بەرزی خورشید احمد 

 پەیام ئازاد قادر  
 بەتایبەتکردنی خزمەتگوزارییەکان و کاریگەریی لەسەر ئاستی بژێوی خێزان

 
 د. یوسف حسن 

 م.توانا 
 د.هەژار 

٣٩ 
 پەیام محمد خضر 

 ئیسراء شێرزاد خضر 
 م.کامران  خواردنە خێراکان لە خێزانی کوردیدا. بە نەریتیبوونی 

 م.عبدللا رسول 
 د.دلشاد

٤٠ 
 ئاال جبار یوسف 
 تقوا احمد تاهیر 

 . خێزان   گرفتە ئابورییەکان و کۆمەاڵیەتیەکانی ژنانی سەرپەرشتی
 

 توانا   م.
 م.هەژار 
 د.هیوا

٤١ 
 زنار فارس  
 هێلین حطم  

زانکۆی  -توێژینەوەیەکی مەیدانیە لە کۆلێژی ئاداب-  کێشەکانی قوتابیانی زانکۆ
 سەالحەددین. 

 
 د.شلێر 

 د.لشکر 
 م.ابراهیم 

٤٢ 
 تەنیا ئازاد 

 بوشرا تاریق 

 
السایی کردنەوە الی  ە میدیا و کاریگەری لەسەر پشاندانی دیمەنی تاوان ل

 . هەرزەکار 
 د.زەریا        

 د.یوسف حسن 
 م.ابراهیم 

 
٤٣ 
 

 م.هەژار عثمان بنەماکانی دروستکردنی پەیوەندی سۆزداری لەنێوان قوتابیان.  محمد مهدی رسول 
 م.زێوەر 
 د.جالل 

٤٤ 
 رێکان ساالر 

 دلشاد عبدالخالق احمد
 تێڕوانینی خەڵک بەرامبەرە بە خێزانی تاوانبار. 

 
 د.عبدللا اسماعیل 

 د.شلێر 
 د.شڤان

 د.دالرام  د.مراد کارهێنانی سناپ الی گەنجان لە پەیوەندیدا بە رەگەز. هۆکارەکانی زۆربە     خانم اسعد ٤٥
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 د.شەهال  اسامە رعد سعید 

     

٤٦ 
 داهات مصطفی عمر 

   
 د.شڤان کاریگەری وتاری هەینی لەسەر یەکانگیری کۆمەاڵیەتی. 

 د.یوسف دزەیی 
 د.اسماعیل شکاک 

 د.نادیە وەلی  شێوازەکانی پڕۆسەی هاوسەرگیری لە قەزای ڕانیە.  قادر   راژان عمر ٤٧
 د.عبدللا اسماعیل 

 د.نادیە عمر 

 موسی غازی عالءالدین  ٤٨
-بۆ توندوتیژی هێمایی لە شەقامدا بێباوکی لە ڕوانگەی منداڵی هەتیوو 

 توێژیژینەوەیەکی مەیدانییە لە شاری هەولێر. 
 د.جالل 

 د.زانا 
 د.سهی 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


