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CAD-H1 هێرۆ ئەحمەد حەمەغەریب.د 
كۆنفرانس  ،سێمينار  له  وونهبۆ نم)  بوون ئاماده  به شداريكردن فۆڕمی به:  وام رده ی زانستخوازی به پڕۆسه    

  (كاديمی ۆڕكشۆپی ئهو 
 
 

  :ؤركشؤثى ئةكادميىوئامادةبوون لة  (1
 

ناونیشانى 
 چاالکیی

دەزگاى 
ڕێکخەرى 
 چاالکیی

شوێنى 
 چاالکیی

ڕۆژى 
الکییچا  

کاتى 
 چاالکیی

ناوى 
ڕێکخەرى 
 چاالکیی

ناوى 
/ وانەبێژ

 قسەکەر

کاتژمێرى 
 هەژمارکراو

Implementing 
Bologna Process at 
the university of 

Charmo 

هؤَلى  دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ
كؤلَيذى /سَيمينار

ثةروةردةو زانستة 
 سروشتييةكان

12/2/1122  22:11- 
2:11 

كؤلَيذى ثةروةردةو 
ستة زان

 سروشتييةكان

 
شاخةوان .م

 حارس

1 

راهیَنان بؤ 
بةكارهیَنانى 
سیستمى 

ئةلیكترؤنى تؤمارى 
ئامادةبوونى 
 خويَندكاران

 
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

هوَلى كؤمثيوتةرى 
 كؤلَيذى كارطَيِذى

21/21/1122  0:11- 
22:11 

كؤلَيذى ثةروةردةو 
زانستة 

 سروشتييةكان

عةتا عومةر .م
 سالَح

م؟ئازاد 
دهللا امینعب  

1 

Step by Step 
guidance for 

Fulbright Visiting 
Scholar program 

دَلنيايي جؤريي 
 سةرؤكايةتيي زانكؤ

سةرؤكايةتیي 
زانكؤى 
 ضةرموو

5/22/1122 سةرؤكايةتیي  21:11 
الجان .د/ زانكؤ

 عوسمان

دانا خدر .د
 سابیر

1 

Creating academic 
flowchart and 

implementing cedit 
system at Charmo 
university based of 

هؤَلى  دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ
كؤلَيذى /سَيمينار

ثةروةردةو زانستة 
 سروشتييةكان

10/4/1122 كؤلَيذى ثةروةردةو  21:11 
زانستة 

 سروشتييةكان

 
شاخةوان .م

 حارس

1 
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Bologna program  

ضاالكةكانى خاَلة ى کۆ
 وؤركشؤثةكان

      8 

 
 
 
 :ةبوون لة سَيمينارئاماد (2
 

 

 

  

زگای  ده ناونيشانی چاالكی
ری  ڕێكخه

 چاالكی

شوێنی 
 چاالكی

ڕۆژی 
 چاالكی

كاتی 
 چاالكی

ری  ناوی ڕێكخه
 چاالكی

ناوی 
 ر كه قسه/بێژ وانه

كاتژمێری 
 ژمار كراو هه

 

 
How to Identity faked ……journals 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

ارى هؤَلى سيمين
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31 4/3/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

   0 تيماء حسين خيربك.د

 

 سعدي شيرازي

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

30/0/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 رؤوف محمود سعيد.د

 

 

A Cancer in Hiwa hospital 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:11 4/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

  

 كؤضةر ادريس.م

0 
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كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:11 6/5/8102
جؤريي كؤلَيذدَلنيايي   

 كؤضةر ادريس.م

 

 

0 

 

Hazards of chemicals of home 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31 6/5/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 شوان احمد.م

 

 

0 

 

How to publish an article 
 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 وشتييةكانسرو

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:11 4/3/8182
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 توانا سعدي.د

   

Functional redundancy of pbp in B. 

subt……. 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

83/5/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31
يي كؤلَيذدَلنيايي جؤر  

 0 كارزان رفيق.د

 

Gravitation from Galileo to Einstein 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

88/5/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 0:31
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 ثَيشواز عبدالكريم.د

 

The Role of Translation in the 

Development of Renaissaance 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

88/5/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 ى ئاكام رشيد.م

 

خولى ِراهيَنان بؤ بةكارهيَنانى تؤمارى 

 ئةليكترؤنى بؤ ئامادةنةبوونى خویَندكاران

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

01/08/

8102 

08:31- 

0:31 
 لَيثرسراوى يةكةى
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 ئازاد عبد هللا أمين . م 

 عطا عمر صالح. م 

0 
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 سرووشتييةكان

 

  The 

Semantic web, a web of linked data 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

02/8/

0102 

 لَيثرسراوى يةكةى 0:11
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 دليَر عوسمان حسن. م

 لغة قریش   

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

06/0/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 00:05
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 اسراء یاسين.د

 

الفة اختالف الحركات واثره في المخ

 األسلوبية

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:11 5/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 خليل رشيد. د

طرق تدریب المطاولة  

 للمبتدئين

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

06/0/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 00:45
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 مهند عبدااللە .م

 

What's Learning Style? 
 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

88/5/

8102 

 لَيثرسراوى يةكةى 08:45
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 ابراهيم حممد علي

 

ها باالنفتاح على العتقدات االبستمولوجية وعالقت

 الخبرة

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:55 88/5/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 طلل غالب علوان.د



5 

 

              

 

 

 رةخنةى ثراكتيكى و شيكردنةوةى شيعر

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

َلى سيمينارى هؤ
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:11 88/5/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 سامان عزالدین سعدون.د

 

 أبو العالء المعري

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:31 30/0/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 عدنان محمد امين.د

 

World Cancer day 
 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:01 4/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 كارزان رفيق.د

 العولمة وأثرها على اللغات

 

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى  0:11 30/0/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 تةالر ساالر.د

لقد أدى النقد األدبي دورا في الوقوف على جماليات 

 النص االدبي

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31 02/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 ول رشيدأزاد عبد. د

 

How Cancer is diagnosed 
 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0845 4/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 تریفە.م

 المساواة بين الجل والمرأة في القرأن الكریم

 

 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

سيمينارى  هؤَلى
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 08:31 85/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 اسراء یاسين.د
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 سرووشتييةكان

 

 

Attendance Record at Charmo university 

كۆلێژی 

و   رده روه پە
زانستة 

 سرووشتييةكان

هؤَلى سيمينارى 
 كؤلَيذ

 لَيثرسراوى يةكةى 0:11 85/8/8102
 دَلنيايي جؤريي كؤلَيذ

 0 ي محمدمصلح عل.م

   یە ره و الپە كانی ئە كۆی كاژمێره

 سَيمينار+ وؤركشؤث 

 

+ وؤركشؤث 8      
 =22سَيمينار

22 

  وه وێشه ی دڵنيايی جۆری كۆلێژ بۆ ووردبينی، و له لێژنه  درێته دهكۆتايی ساڵ   له، و  ن مامۆستاوه اليه  له وه كرێت بۆ پڕكردنه فۆتۆكۆپی ده  يه ڕه و الپه ئه
  . نامه ڵگه خشينی به تی دڵنيايی جۆری زانكۆ بۆ به رايه به رێوه بۆ به

  
  


