فۆڕمى ئەنجامدانى وێبنار لە کۆمەڵەى سەکۆى زمان و ئەدەب
ناوى سیمینار :زمان و ئاین
ناوى پێشکەشکار :پ .د .قەیس کاکل ڕێکەوت٠٢٠٨ / ٨٨ / ٨١ :

ناو و شوێنى کارکردنى بەشدار بووانى وێبنار
 .1ٲ.م.د.نیان عپمان شریف  /قسم اللغە العربیە  /كلیە اللغات  /جامعە السلیمانیە
 .2أ.م.د .زیاد عبد الله عبد الصمد جامعە صالح الدین  -كلیە التربیە  /قسم اللغە العرب 
یە
 .3أ.م.د.مهاباد هاشم ابراهیم  /كولیژی بەروەردە بەشی زمانی عەرەب 
ی
 .4ب.ی.د شهلە برهان عبدالله زانكۆی صالح الدین كۆلیزی ێداب بەشی میزوو
 .5پ .ی .د .ازاد هدایت حسن  -زانکۆی سۆران  -فاکەڵتی ئاداب  -بەشی جوگرافیا
 .6پ.د .هیمداد عبدالقهار /زانکۆی سەاڵحەدین پەروەردەی بنەڕەتی بەشی ئینگلیزی
 .7پ.ی .د .سەمیر سەبری شهاب ،زانكوی سەالحەدین /ك .پەروەرده
 .8پ.ی.د  .عبدالستار صالح احمد البنا  /سەالحەدین/کۆلیژی پەروەردە
 .9پ.ی.د .تریفە عمر ئەحمد /زانکۆی سلیمانی /کۆلێژی زمان /بەشی وەرگێران.
 .11پ.ی .د .حاتم ولیا محمد /سەالحەدین/کۆلیژی پەروەردە /بەشى کوردى
 .11پ.ی.د .ڕێبوار محمد اسماعیل /سەالحەدین/کۆلیژی پەروەردە /بەشى کوردى
 .12د .ساالر عبداللە احمد /سەالحەدین/کۆلیژی پەروەردى شەقالوة /بەشى عربی
 .13د .رسول محمد رسول /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی ئاداب ،بەشی مێژوو.
 .14د .سالم صباح محمود /فاكلتی ئاداب زانكوی سوران.
 .15د .سعدالدین محمدنوری سعید زانكۆ  :سوران فاکەلتی  :پەروەردە بەشی زانسە کۆمەالیەتیەکان
 .16د .سوزان مشیڕ حمد /کۆلیجی پەروەردەی بنەرەت زانکۆی سەالحەددی 
ن
 .17د .صالح مال عزیز /كولیزی به روه رده /به شی زمانی عرب 
ی
 .18د .کەیفی محمد عزیز /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی ئاداب ،بەشی کوردی
 .19د .ماجده علی مال صادق /فاكەلتی یاسا و زانستە سیاسیەكان و بەریوەبردن /بەشی یاسا
.21د .مهاباد سعدی علی /بەشی بەڕێوەبردنی کار فاکەڵتیی یاساو پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان /زانکۆی سۆران
 .21د .ئاری کاکل محمد  /زانکۆی سەالحەدین  /کۆلیژی هونەر
 .22د.پەروین عوسمان مستەفا  /زانکۆی سۆران  /فەکەڵتیی ئاداب /بەشی زمانی کوردی
 .23د.زیان فقی احمد عبد الرحمن /كولیزی به روه رده /به شی زمانی عربی
 .24د.شادان جمیل عباس -زانكو صالح الدین -كولیزی زمان
 .25سالم حەسەن عەزیز .زانکۆی هەلفجە  -مامۆستا  -کۆلیژی پەروەردەی شارەزوور

 .26م .امیر محمد محمدامین  ،كۆلێژی پەروەردەی مخمور ،بەشی زمانی كوردی ،زانكۆی سەاڵحەددین.
.27م .بڕوا ڕەسول ئەحمەد /مامۆستا /زانکۆی ڕاپەڕین /کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت.
 .28م .بێستون ابوبکر علی /زانکۆی سلێمانی /کۆلێجی پەروردە بنەڕەتی /بەشی کوردی
 .29م .جوان عبدالقادر عبدالله  /بروفیسوری یاریده ر  /زانكوی سوران  /فاكلتی ئاداب 
 .31م .چۆلی ئەسعەد جراد ،مامۆستا  ،زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی ،پەیمانگای تەکنیکی سلێمان 
ی
 .31م .حەیات سەعید عبدالکریم /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی ئاداب ،بەشی کوردی
ئاداب.

 .32م .دالوەر شوکری باپیر ،زانکۆی سۆران ،فاکەڵتیی
 .33م .دنیا عیسی حبیب زانكۆی صالحدین بەشی كوردی كۆلیژی پەروەردەی بنیات.
 .34م .رێزان عپمان مصگفی; مامۆستا  /زانكۆی سەاڵحەددین كۆلیژی هونەرە جوانەكان /بەشی شێوەكاری
 .35م .سامان احمد عبداللە مامۆستا زانکۆی سەالحەدین/کۆلیژی پەروەردە
 .36م .ستار شیخ حسن /زانکۆی سۆران /فاکەڵتی ئاداب /بەشی مێژوو
 .37م .سۆران عبدالرحمن حمد  /زانکۆی ڕاپەڕین /کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت بەشی زمانی کوردی.
 .38م .سیروان عبداللە احمد ،زانکۆی سۆران ،فاکەڵتی پەروەردە ،بەشی کوردی.
 .39م .صفاو جمال داود_مدرس مساعد_قسم اللغە العربیە كلیە التربیە جامعە صالح الدین/اربیل
 .41م .عبدالخالق عبدالله عپمان /زانکۆی سۆران .فاکەلتی ئاداب .بەشی مێزوو
 .41م .فاخر عالی ابابكر زانكۆی سۆران ،فاکەڵتی ئاداب بەشی مێژوو
 .42م .فخرالدین مهدی جرجیس ،زانکو سوران ،کولیژی یاسا
 .43م .ى .فیصل صادق توفیق/زانکۆی سۆران  ،فاکەڵتی یاسا و زانستە سیاسیەکان وبەڕێوەبردن
 .44م .كارزان عبداللە جێژنی /زانكۆی سەاڵحەدین كۆلێژی پەروەدە بەشی زمانی كوردی
 .45م .کارزان حسن عبدالرحمن /زانکۆی سۆران /بەشی کۆمەڵناسی
 .46م .کامەران حەمە ڕەئوف /کۆلیژی پەروەردەی بنەرەت -بەشی ئینگلیز 
یی.
 .47م .کوردستان رفیق محی الدین/زانکۆی سۆران/فاکلتی ئاداب/مامۆستا لەبەشی زمانی ئینگلیزی
 .48م .کۆیان هەژار علی /زانکۆی گەرمیان /بەشی کوردی
 .49م .گوڵچین عزیز محمدامین /بهشی كوردی /فاكهلتی ئاداب /زانكۆی سۆران
 .51م .النیا حەمەد رەشید ،فاکەلتی ئاداب ،زانکۆی سۆران .بەشی ئینگلیزی
 .51م .مهاباد عزالدین محمدامین /مامۆستا زانكۆی سۆران /فاكەلتی ئاداب /بەشی زمانی ئینگلیزی
 .52م .مورین كوركیس سیودن /فاكەلتی ئاداب بەشی انكلیزی.
 .53م .نازناز شەوقی مەال  /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی ئاداب ،بەشی کوردی.
 .54م .نیعمت عەلی محمد ،زانکۆی سۆران /فاکەڵتی ئاداب  /بەشی مێژوو.
 .55م .هێرۆ ٲحمد حمەغریب /زانکۆی چەرموو ،کۆلێژی پەروەردە و زمان ،بەشی لێکۆڵینەوەی کوردی.
 .56م .هیمن عزیز مصگفی فاكلتی ئاداب -زمانی عەرەبی
 .57م .ی  .سامان ابراهیم سمایل زانکۆی سۆران /فاکەڵتی ئاداب /بەشی زمانی عەرەبی.
 .58م .ی .علی حمد عـوسمان /زانکۆی سۆران .فاکەڵتی پەروەردە .بەش زمانی کورد 
ی

 .59م.ى .ئارام علی عوسمان /زانكوی صالح الدین .كولیژی په روەرە  .به شی زمانی عربی
 .61م .ئەمجەد ئەحمەد جمعە /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی پەروەردە.
 .61م .ئەناز مجید اسماعیل زانکۆی سۆران/فاکەڵتیی ئاداب/بەشی زمانی کوردی
 .62م .ئەنەس عەزیز کەریم /زانکۆی سۆران /فاکەلتی ئاداب /بەشی زمانی عرب 
ی
 .63م.ى .بارزان علی پیرۆت /زانکۆی ڕاپەڕین ،کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت ،بەشی زمانی کوردی
 .64م.ى .بازیان یونس محی الدین /زانكۆی پۆلیتەكنیكی هەولێر/كۆلێژی تەكنیكی ئەندازیاری/بەشی شارستانی
 .65م.ى .چۆمان صباح سعید ،کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە ،بەشی زمانی کوردی،
 .66م.ى .چیا عهلی مستهفا /زانكۆی ڕاپهڕین ،پهروهردهی بنهرهت ،بهشی كوردی
 .67م.ى .خیریە سعدی كریم /کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە ،بەشی زمانی عەرەبی .
 .68م.ى .دالوەر شوکری باپیر /زانکۆی سۆران ،فاکەڵتیی ئاداب ،بەشی کوردی
 .69م.ى .ڕێباز محمد امین  ،زانکۆی ڕاپەڕین ،کۆلێژی پەروەردە ،بەشی زمانی کوردی
 .71م.ى .ریبر عبدالغفار عزیز /زانکۆی سۆران ..فاکەڵتی ئاداب ...بەشی زمانی عەرەبی
 .71م.ى .ژوان عبدالسالم عزیز گەردی /مامۆستا /زانکۆی صالح الدین /کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە
 .72م.ى .شه نك محمد أدیب محمد رۆوف /زانكوی صالح الدین كولیزی بەروەردە بەشی زمانی عربی
 .73م.ى .شەرمین ئیبراهیم عەزیز /زانکۆی سەاڵحەدین کۆلێژی پەروەردە بەشی زمانی کوردی
 .74م.ى .عبدالباقی اكرام احمد  /زانكۆی سهالحهدین كۆلیژی پهروهرده بهشی زمانی كورد 
ی
 .75م.ى .عبدالخالق عبدالله عپمان  -زانکۆی سۆران  -فاکەلتی ئاداب  -بەشی مێژوو
 .76م.ى .فیصل صادق توفیق /زانکۆی سۆران  ،فاکەڵتی یاسا و زانستە سیاسیەکان وبەڕێوەبردن
 .77م.ى .هاژە چیچۆ محمدئەمین /فاکەڵتی پەروەردە/زانکۆی سۆران
 .78م.ى .هاوکار عمر خدر مامۆستا زانکۆی سۆران فاکەڵتیی پەروەردە 
 .79م.ى .هاوکار قادر رسوڵ /زانکۆی ڕاپەڕین ،کۆلێژی پەروەردە /بەشی زمانی کوردی.
 .81م.ی .انس عزیز کریم زانکۆی سۆران /فاکەلتی ئاداب /بەشی زمانی عربی
 .81م.ی .بنار حوسێن ئەیوب /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی پەروەردە ،بەشی کوردی
 .82م.ي .چنور جعفر احمد ،زانکۆی سۆران  ،کۆلێژی ئاداب  ،بەشی مێژوو
 .83م.ی .ڕوخسار نەبی میقداد /زانکۆی سۆران /فاکەڵتیی پەروەردە ،بەشی کوردی
 .84م.ي .سیروان عبداللە احمد ،زانکۆی سۆران ،فاکەڵتی پەروەردە ،بەشی زمانی کوردی .
 .85م.ی .کاروان جوهر محمد بەشی مێژوو کۆلێژی ئاداب زانکۆی سەالحەدین
 .86م.ی .کۆسرەت باپیر مغدید زانکۆی ڕاپەڕین  -سەرۆکایەتی زانکۆی راپەڕین.
 .87م.ي .هیمن عزیز مصگفی /زانكۆی سۆران /فاكلتی ئاداب /زمانی عەرەبی
 .88م.ی.گوڵچین عزیز محمدامین /بهشی كوردی /فاكهلتی ئاداب /زانكۆی سۆران
 .89ئەرارات ئەحمد عەلی /زانكۆی سۆران كۆلیزی ێداب بەشی میزوو

لیژنەى سیمینارى کۆمەڵەى سەکۆى زمان و ئەدەب

