
 کۆمەڵەى سەکۆى زمان و ئەدەب لە وێبنارفۆڕمى ئەنجامدانى 

 زمان و گۆڕانى ئەرکەکانى، بەپێى پێویستى قۆناغ ناوى سیمینار:

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

 

 ناو و شوێنى کارکردنى بەشدار بووانى وێبنار

 هةولير-كوليژي زمان/ زانكوي صالح الديندلخوش جارالله حسين دزه يي  أ.د. .1
 گوليزار كاكل عزيز كوليژ ى زمان /به شى زمانى عربى/زانكوى سالحه ددين  أ.د. .2
 منذر ابراهيم حسين الحلي. أ.د .3
 جامعة جرمو -د نوال نعمان كريم  أ.م. .4
 بەشى زمانى کوردىپ. ی. د. ڕێبوار محمد اسماعیل ـــ زانکۆى سەالحەدین / کۆلێژى پەروەردە /  .5
 كوليژى زمان -زانكوى سةالحةددين  -أشواق محمد النجار پ.د. .6
 دلخوش جارالله حسين دزەیی زانكۆی سەالحەدین/ کۆلێژی زمان/ بەشی زمانی عەرەبی  پ.د. .7
 شێخ تەیب زانکۆی ڕاپەڕین ...کۆلێژی پەروەردە ...بەشی کوردی  شەهاب پ.د. .8
 له/زانكوى سوران/فاكلتى ئاداب/ زمانى عه ربي جوان عبدالقادر عبدال .د.پ.ى .9

 پ.ی.د. جەالل ئەنوەر سەعید/کۆلیژی پەروەردەی مەخموور/بەشی زمانی کوردی  .11
 بەشی زمانی کوردیی. -بنەڕەت -کۆلێژی پەروەردە-زانکۆی گەرمیان -دڵشاد محەمە غریبد. پ.ی. .11
 سەالحەددینپ.ی.د. زیاد عبد الله عبد الصمد ک.پەروەردە، ز.  .12
 .ستارمستەفا فەقێ محمد بابان، زانکۆی ڕاپەڕین پ.ی.د. .13
 سلیمان اسماعیل رجب زانکوی دهوک کولیژی زمان پ.ی.د. .14
 نەوزاد جەمال حەمە فەرەج. دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی.  پ.ی.د. .15
 ی بۆ دیراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستیپ.ی.د. نەوزاد جەمال حەمەفەرەج. دەستەی کوردستان .16
 زانکۆی چەرمو-کۆلێژی زمان -بەشی ئینگلیزی -د. ابراهيم محمد علي مراد .17
 .كوليژا زمانان-ارا علي احمد زانكويا دهوك د. .18
د. باخان ئاکو نجم الدین/ زانکۆی سلێمانی/ کۆلیجی زانستە ڕامیارییەکان/ بەشی سیاسەت و پەیوەندییە  .19

 .نێودەوڵەتییەکان
 پێشڕەو عەلى محمد ئەمین ــــ زانکۆى سلیمانى.د.  .21
 .فاکەلتی ئاداب-پەخشان سابیر حەمەد زانکۆی سۆران د.  .21
 بنەرەت.-کۆلێژی پەروەرد-ز.گەرمیان-دڵشاد محەمەد غریب د. .22
 .دلێر عبدالله أحمد زانکۆی سلێمانی، کۆلێجی زمان، بەشی عەرەبی د. .23
 العلوم السياسية جامعة السليمانية رشيد عمارة كلية. د .24
 زانا عوسمان محمد زانکۆی چەرموو/ کۆلیژی پەروەردەو زمان  د. .25



 زيان فقى احمد عبد الرحمن/ زانكوى صالح الدين/ كوليزي به روه رده/به شى زمانى عربي د. .26
 د. سازان جوهر حمەغریب /كۆلێژی زمان./ بەشی زمانی کوردی .27
 .انکوی دهوک کولیژی زمانسلیمان اسماعیل رجب ز د. .28
 .محمود/كؤليجى زمان/زانكؤى سليمانى محمد شنؤد.  .29
 بەشی زمانی کوردی .  -کۆلێژی زمان  -شوان سلێمان یابە زانکۆی سەاڵحەدین د.  .31
 فریدون کریم قادر / زانکۆی چەرمۆ/ کۆلێژی پەروەردەو زمان .. د .31
 . چەرموو زانکۆی زمان، کۆلێژی کوردی، بەشی حمەغریب حمدٲد. هێرۆ  .32
 د. هێمن عەبدولحەمید شەمس زانکۆی کۆیە فاکەڵتیی پەروەردە زمانی کوردی .33
 هەاللە محمد تقی/زانکۆی سلێمانی /کۆلیجی زانستە رامیاریەکان/بەشی زانستە رامیاریەکان د. .34
 مخمور، بەشی زمانی كوردی.  -م. أمير محمد محمدامين، زانكۆی سەاڵحەددین، كۆلێژی پەروەردە .35
 بةرى طه مصطفى/كوليزى بةروةردة/بةشي زمانى عربي زانكوى سةالحةددين  م. .36
 بۆتان لەتیف عەبدولقادر.. زانکۆی سەالحەدین/ کۆلێژی پەروەردەـ شەقاڵوە.  م. .37
 .زانکۆی سلێمانی/ پەروەردەی بنەڕەت/ بەشی کوردیم. بێستون ابوبکر علی/  .38
 م. د. صديق سلمان عيسى/ جامعة دهوك / كلية العلوم االنسانيه/ قسم التربية الدينية .39
 .زانکۆی سەاڵحەدین/ کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە/ بەشی ئینگلیزی، م. ژوان عبدالسالم عزیز گەردی .41
 ژی پەروەردەی شارەزوور بەشی کوردی سروە تاهیر عەلی زانکۆی هەڵەبجە کۆلێ م. .41
 .م. صباح خضير عباس كلية االمام الكاظم ع للعلوم االسالمية .42
 جامعة صالح الدين/ اربيل  -قسم اللغة العربية -كلية التربية-م. صفاء جمال داود .مدرس مساعد  .43
 م. مهدی سه ربه ست سلیمان كوليژی په روه رده به شی زمانی کوردی  .44
 حسێن والی زانکۆی چەرموو کۆلێژی پەروەردەو زمان بەشی لێکۆڵینەوەی کوردیم. هەژار  .45
 شقالوه/ بةشي زماني عةرةبي  -م. ى سارا زيد محمود زانكوي سةالحةدين / كوليزي بةروةردة .46
 م. ى. احمد عزيز محمد / زانكۆى لوبنانى فەڕەنسى/ كۆلێژى پەروەردە و زمان/ بەشى پەروەردەى گشتى. .47
 اروان جمعە رحیم/ زانکۆی چەرموو/ کۆلێژی پەروەردەو زمان/ بەشی زمانی ئینگلیزی م. ی. ک .48
 نالی ئەدهەم غەریب زانکۆی هەڵەبجە کۆلێژی پەروەردەی شارەزوور بەشی کوردی . ي. م .49
 زانکۆى گەرمیان /کۆۆلێجى پەروەردەى بنەڕەت -ئاریا یاسین عبداللە . م .51
 قسم اللغة العربية  -الح الدين م. ئاريان عبدالقادر عثمان جامعة ص .51
 زانکۆی سلێمانی / کۆلێژی زانستە ڕامیارییەکان / بەشی زانستە ڕامیارییەکان -أمل رؤوف محمد  م.د. .52
 اوات محمد احمد زانكوى صالح الدين كوليژي بةروةردةي شقالوة بةشي زماني عةرةبي  م.ى. .53
 .ئينكليزىبةشى  -م.ى. كاوة ميرزا صالح زانكؤى جةرموو  .54
 م.ی. أنس عزيز كريم زانکۆی سۆران/ فاکەلتی ئاداب/ زمانی عربی .55
 پەری عمر علی زانکۆی سلێمانی/کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت/بەشی زمانی کوردی  .م.ی .56
  .چۆمان صباح سعید/زانکۆی سەاڵحەدین/بەشی زمانی کوردی/ کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە .م.ی .57
 سەالحەددین/کۆلێژی زمان م.ی. حسن رسول حسين/زانكۆی .58
 .دیدار سعید جوکل زانکۆی سەاڵحەددین /کۆلێژی زمان / بەشی کوردی م.ی. .59
 .ڕێباز محمد امین/زانکۆی ڕاپەڕین، کۆلێژی پەروەردە، بەشی کوردی. م.ی .61



 سوزان كريم صالح /كوليزى ثةروةردةوزمان /.زانكوى جةرموو .م.ي .61
 زانستة رامياريةكان/زانكوى سليمانىم.ی. شهاب احمد عبدالله _ كوليجي  .62
 کارزان محمد قادر زانکۆی سلێمانی کۆلێژ ی زانستە ڕامیارییەکان بەشی زانستە ڕامیارییەکان . م.ی .63
 م.ی. کەژاڵ عبدالقادر عثمان / زانکۆی سەالحەددین / کۆلێژی کشتوکاڵ  .64
 مالک محمد علی/ زانکۆی سەالحەددین/کۆلیژی پەروەردەی شەقاڵوە ـ بەشی زمانی عەرەبی  .م.ی .65
 م.ی. نێچیروان جاسم ولی زانکۆی سەاڵحەدین/ کۆلیژی زمان/ بەشی کوردی  .66
 ئاگرین شەوکەت هادی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێ پەیمانگەی تەکنیکی هەولێر کارگێریی یاسا  م.ی. .67
 بەشی زمانی كوردی  —زانكۆی كەركوك كۆلێژی پەروەردە  -أزاد أمين فرج  .68
 پەپولە ستار مستەفا/ وەرگيران/ زانکۆی سليمانی .69
 .تابان محمد سعید حسن زانکۆی سلێمانی بەشی کوردی .71
 .خۆشناو عەزیز حەمەئەمین، کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت، زانکۆی ڕاپەڕین، بەشى زمانی زمانی کوردی .71
 .کوردی ە عبدالحکیم عبدالخالق/زانکۆی کەرکوک/کۆلێژی پەروەردە بۆ زانستەمرۆڤایەتیەکان /بەشیدیان .72
 .دیدار سعید جوکل زانکۆی سەاڵحەددین /کۆلێژی زمان / بەشی کوردی .73
 شاه زاد رمضان حسن. زانكوي لوبناني فةرةنسي . هةولير .74
 طارق طاهر عبد الله زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە/ بەشی زمانی عەرەبی  .75
 بەشی پەروەردەی بنەرەت.زانکۆی لبنانی فەرەنسی  ،کۆلێزی پەروەردەو زمان -الڤین کامەران محمد  .76
 محمد عوسمان شێخە زانکۆی سەالحەدین کۆلێژی زمان .بەشی کوردی .77
 .کوردی/ کۆلیژی زمان/ زانکۆی سەاڵحەدین نێچیروان جاسم ولی بەشی .78
 هاوکار عبدالرحمن سعید. ز. سلێمانی / کۆلیجی زانستە ئیسالمییەکان / بەشی خوێندنی ئیسالمی.  .79
 .هاوکار عمر خضر / فاکەڵتیی پەروەردە/ زانکۆی سۆران .81
 سەاڵحەددین هێمن جاسم محمد مامۆستای یاریدەدەر بەشی کوردی کۆلێژی پەروەردەی شەقاڵوە زانکۆی .81
 هەڵگورد سلیمان حسین زانکۆی سۆران ، فاکەڵتی زانست، بەشی ماتماتیک  .82
 ئەژی ئازاد ئەبوبەكر، زانكۆی سلێمانی، ناوەندی كوردستان بۆ دۆكیۆمێنت و لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی،  .83
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