سیمینارەکانی مامۆستایانی بە شی موزیک ٢٠٢١-٢٠٢٠

ژ

١

٢

ناوی مامۆستا

ناونیشانی سمینارەکان کە پێشکەشی کردوە

 /١پەیوەندی ئانتڕۆپۆلۆجیا بە موزیک
 /٢پەیوەندی موزیک بە مەعریفەی تاک
پ.ی.د.دالوەر مصطفی محمد  /٣ڕۆڵی موزیک لە ڕێوڕەسمەکانی ئایینیدا
 /٤موزیک و کەلتوری ناوچەیی
 /٥ڕۆڵی موزیک لە سەر سایکۆلۆژیای مرۆڤ

د .سازە حسین ڕسول

 /١ڕێگای وانە ووتنەوە بە ڕێگای محازەرە باشی و
خراپیەکانی
 /٢کاریگەرییە نەرێنییەکانی نەخۆشی کۆڕۆنا لە سەر
تاک
 /٣اللغە كجزء من الهوية الشخسية واالجتماعية و
الثقافية للفرد
 /٤ستراتيجيە فی  SQ3Rفی تدریس االطفال
 /٥لغة االم و تعلم اللغات االخراى (.زمانی دایک) من
اسهلها الى اصعسها عالميا
 /٦تەنگەژەی خوێندن
 /٧ڕيگای چارەسەری کێشەکان ( حلل المشكالت) لە
وانە وتنەوەدا.

ڕۆژ و بەروار
دوو شەم ٢٠٢٠/١٠/٢٦
پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/٢٢
دوو شەم ٢٠٢٠/١٢/٢١
دووشەم ٢٠٢١/١/١٨
پێنج شەم ٢٠٢١/٣/١١

پێشکەش کردنی سمینار
بە ژمارە
ناوخۆ دەرەکی کۆی
گشتی
٥

صفر

٥

ئامادەبوون لە سمینار
بە ژمارە
ناوخۆ دەرەکی کۆی
گشتی
٥٢

صفر

٥٢

دووشەم ٢٠٢٠/١٠/١٩
یەک شەم ٢٠٢٠/١١/٨
دووشەم ٢٠٢١/١/١٨
دووشەم ٢٠٢١/١٢/١٥
دووشەم ٢٠٢١/٢/٢٢
یەک شەم ٢٠٢١/٥/٩
پێنج شەم ٢٠٢١/٥/٦

٧

صفر

٧

٥٠

٢٠

٧٠

٣

م .آمانج غازی شاکر

 ٤م .سرود فوآد محمد

٥

م .چیایی کمال سعدی

٦

م.ی .سدروان محمد مصطفی

٧

م.ی .هەژار احمد مصطفی

 /١جماليات البنائي اللحني في العمل الفنى
 /٢مدخل الى شكل االيقاعي في الموسيقى الشرقية
 /٣رصید العالقة التعبيرية الموسيقى و الفنون التشكيلية
 /٤الموسيقى و الغناء الشغبي  ...فكر و فن
 /٥االغنية الشعبية الحيوية الوطنية في المنظور بولوجيون

دووشەم ٢٠٢٠/١٠/١٩
دووشەم ٢٠٢٠/١١/٢
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/١٤
پێنج شەم ٢٠٢١/١/٢١
دووشەم ٢٠٢١/٢/١٥

 /١فۆڕمی سۆناتا و جولەکانی
 /٢فۆمی فوگە و تایبەتمەندیەکانی
 /٣گێشیراڵت لە موزیکدا
 /٤دور سید درویش فی الموسیقی العربیە المعاصرە
 /٥تحديد تصويت بولوفونى في الموسيقى الكوردية
سيمفونية شنگال دلشاد محمد سعيد

پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/١٥
پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/٢٩
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/٢١
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/٢٨
دووشەم ٢٠٢١/٤/١٢

بەکارهێنانی گۆرانی لە شیوەن و الوانەوە
جۆرەکانی قفالتی موزیکی لە زانستی هاڕمۆنی
گرنگی پەروەردەی موزیک بۆ بنیادنانی کەسایەتی منداڵ
کاریگەری گۆرانیەکانی حسن زیرەک لە سەر
گۆرانیبێژانی باشوری کوردستای
ڕۆڵی ئامێری عود لە کارەکانی تیپی باواجی کۆیە

پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/١٥
پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/٢٩
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/٢٨
دووشەم ٢٠٢١/٤/١٢

 /١استخدام نوتة کامبیاتە فی التوع الثالث
 /٢فۆڕمی سۆناتا لە چەرخی کالسیک لە نێوان شیوازی
هایدن و مۆتزارت
 /٣خاسییەتەکانی گۆرانی و موزیکی شاری هەولێر لە
سااڵنی حافتاکان
/٤بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای زانیاری لە ایکردنەوەی
موزیکی کوردی ( ئەرێ گۆڵێ بەنموونە)
 /٥ئاستەنگەکانی بەدەم دۆزینەوەی سکێڵی ماینەر
وانەیەکی پڕاکتیکییە.
 /١نەخشەکان Ornaments
 /٢کاراکتەری میلۆدی سەرکەوتوو و گۆنجاو بۆ کاری
موزیکدانانی کوردی هاوچەرخ
 /٣هۆرە لە ڕووی فۆرم و ڕیتمەوە
 /٤تیۆرەکانی جۆنیفەر پۆست بۆ بواری ئێتنۆموزیکۆلۆجی
 /٥پەیوەندی و جیاوازی نیوان ئاوازی شار و الدێ

٥

٥

٥

صفر

صفر

صفر

٥

٥

٥

٥٢

٥٢

٥٢

صفر

صفر

صفر

٥٢

٥٢

٥٢

پێنج شەم ٢٠٢١/٤/٢٢
دووشەم ٢٠٢٠/١٠/١٩
دووشەم ٢٠٢٠/١١/٢
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/١٤

٥

صفر

٥

٥٢

صفر

٥٢

دووشەم ٢٠٢١/١/١٨
پێنج شەم ٢٠٢١/٣/١١
پێنج شەم ٢٠٢٠/١١/٥
دووشەم ٢٠٢٠/١٠/٢٦
دووشەم ٢٠٢٠/١١/١٦
دووشەم ٢٠٢١/١/٢٥
پێنج شەم ٢٠٢١/١/٢٥

٥

صفر

٥

٥٢

صفر

٥٢

م.ی.هیوا طلعت عارف

 /١هارمۆنی و فۆڕمی موزیکی هاوجەرخی جیهانی
 /٢موزیکی ئەرەبیسک
 /٣شۆمبێرگ و زنجیرەی موزیکی دانزە دەنگی
 /٤موزیکی سەدەی بیست
 /٥العالج بالموسيقى

دووشەم ٢٠٢٠/١٠/١٢
دووشەم ٢٠٢٠/١١/٩
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/٧
پێنج شەم٢٠٢١/١/٢١
دووشەم ٢٠٢١/١/٢٥

٩

م.ی.کاوان احمد الیاس

 /١ڕابەرایەتی کێشی سادە
 /٢ڕابەرایەتی کێشە ئالۆزاکان
 /٣موزیکی تانگۆ و خاسیەتەکانی
 /٤موزیکی ڤالس و تایبەتمەددیەکانی
 /٥تەکنیکەکانی موزیکی هاوجەرخ

چوارشەم ٢٠٢١/٢/١٠
پێنج شەم ٢٠٢٠/١٢/١٧
چوارشەم ٢٠٢١/٢/٢٤
دووشەم ٢٠٢٠ /١٠/٢٦
پێنج شەم ٢٠٢٠/١٠/٢٢

١٠

م.ی.هلز رشید عبدوال

 /١االمكانيات الموسيقية للمرأت الكوردية بوران زازا
 /٢ئامێرە فودارە تەختەییەکان
 /٣واقع التزوق الموسيقى فى اقليم كوردستان صالب
جامعة اللبنانية الفرنسية
 /٤الموسیقى و الغناء فى الزمن الكرونا
 /٥دور الة فلوت فى االركسترا

چوارشەم ٢٠٢١/٢/١٠
پێنج شەم ٢٠٢١/٣/٤
چوار شەم ٢٠٢١/٢/٢٤

١١

م.ی.هەنگاو انور محمد

٨

 /١گۆرانی کار لە دەشتی هەولێر و تایبەتمەندییەکانی
 /٢جۆرەکانی گۆرانی کوردی
 /٣حەیران لە ڕووی پێکهاتە و ناوەرۆکەوە
 /٤مێژووی موزیکی کوردی و بەراوردی بە مێژووی
هونەری گەالنی دەوروبەر
 /٥پەیژەی مۆداڵی

م.ی.هەنگاو انور محمد
بەرپرسی دڵنیایی جۆری بەشی موزیک

٥

٥

٥

صفر

صفر

صفر

٥

٥

٥

٥٢

٥٢

٥٢

صفر

صفر

صفر

٥٢

٥٢

٥٢

سێشەم ٢٠٢١/٤/١٣
سێشەم ٢٠٢١/٤/٢٠
دووشەم ٢٠٢٠/١٠/١٢
دووشەم ٢٠٢٠/١١/٩
دووشەم ٢٠٢٠/١٢/٧
دووشەم ٢٠٢١/١/٢٥

٥

صفر

٥

دووشەم ٢٠٢١/٢/١٥

پ.ی.د .دالوەر مصطفی محمد
سەرۆکی بەشی نوزیک

٥٢

صفر

٥٢

