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CAD – H2  شداريكردنی چاالك فۆڕمی به: پرۆسەى زانستخوازى بەردەوام  
شكردن،وسێمينارپێشكهلهبۆنموونه:نجامبدرێتئهزانستخوازیچاالكانهكاتژمێرله(20)بيستوهمهالنیكهبهپێويسته
یزانستییپڕۆژهنگاندنڵسهههیزانستیوباڵوكراوه




:باس يا ثرؤذةى دةرضوونرثةرستيكردنى سة(1


CAD – H2کاتژمێرلەزانستخوازیی،(02)پێویستەبەالیەنىکەمەوە:)پرۆسەىزانستخوازىبەردەوامفۆڕمىبەشداریيکردنىچاالک

(.هەڵسەنگاندنىپرۆژەىزانستيی،باڵوکردنەوەىزانستيی،لەسيمينارپێشکەشکردن:بۆنموونە،چاالکانەئەنجامبدرێت
شوێنىدەزگاىڕێکخەرىچاالکيیناونيشانىچاالکيی

چاالکيی
ڕۆژى
چاالکيی

کاتى
چاالکيی

ناوىمامۆستاىناوىخوێندکارىتوێژەر
سەرپەرشت

کاتژمێرى
هەژمارکراو

پەروەردەوزانستە.ک مؤرفَيمى ئةركى لة رستةى لَيكدراودا
سروشتييەکان

هاوكارحارساحمد//بەشیکوردیی
رزطارمحمدحميد

1هيَرؤأحمد.د

پەروەردەوزانستە. رؤأل و طرنطيي زمانى ئاماذة
سروشتييەکان

ِرؤشناجاللعبدول// بەشیکوردیی

 بَيطةرد مجيل أمني
1هيَرؤأحمد.د

پەروەردەوزانستە. فرَيزى خستنةثاأل لة زمانى كوردييدا
سروشتييەکان

 هاشم توفيق جميد// یبەشیکوردی
ِرَيبوار فاتيح عمر

1هيَرؤأحمد.د

کۆىکاتژمێرەکانىئەم
الپەڕەیە

3

بژۆليژژنەىدڵنيژاییجژۆرییکژۆلێژلەکۆتاییساڵدەدرێتە،بۆپڕکردنەوەلەالیەنمامۆستاوە،ئەمالپەڕەیەفۆتۆکۆپيدەکرێت
.بۆبەخشينىبەڵگەنامە،رییزانکۆدڵنياییجۆلەوێشەوەبۆبەرێوەبەرایەتى،وردبينى






 :باسى خوَيندكاران هةَلسةنطاندن و تاووتوَيكردنى( 2
CAD – H2کاتژمێرلەزانستخوازیی،(02)پێویستەبەالیەنىکەمەوە:)پرۆسەىزانستخوازىبەردەوامفۆڕمىبەشداریيکردنىچاالک

(.هەڵسەنگاندنىپرۆژەىزانستيی،باڵوکردنەوەىزانستيی،نلەسيمينارپێشکەشکرد:بۆنموونە،چاالکانەئەنجامبدرێت

دەزگاىناونيشانىچاالکيی
ڕێکخەرى
چاالکيی

شوێنى
چاالکيی

ڕۆژى
چاالکيی

کاتى
چاالکيی

ناوىخوێندکارى
توێژەر

ناوىليژنەى
هەڵسەنگاند

(تاووتوێکار)ن

کاتژمێرى
هەژمارکراو

فؤرمة زمانييةكان ثةيوةست بة بؤنة 
 ةتييةكانةوةكؤمةآلي

پەروەردەو.ک
زانستە

سروشتييەکان

 +هَيرؤ كامران//بەشیکوردیی
 كؤضةر امساعيل

 هَيرؤ امحد.د
سؤزان سعداهلل.م

1

پەروەردەو.ک لة رووى رةطةزةوةناو
زانستە

سروشتييەکان

 +ثؤآل حممود عبداحلميد//بەشیکوردیی
 رَيباز عومسان فريق 
 

 هَيرؤ امحد.د
 سؤزان سعداهلل.م

1

پەروەردەو.ک فراوانكردنى فرَيز لة زمانى كورديدا
زانستە

سروشتييەکان

كارزانناسيح//بەشیکوردیی
+قادر

نهلةفتاحمحمد

 هَيرؤ امحد.د
 سؤزان سعداهلل.م

1

پەروەردەو.ک كانياو جاسم فقى
زانستە

سروشتييەکان

كردةى ئاوةَلناو //بەشیکوردیی
تةواوكردن لة زمانى 

 كورديدا

 هَيرؤ امحد.د
 سؤزان سعداهلل.م

1

کۆىکاتژمێرەکانىئەم
الپەرەیە

4

بژۆليژژنەىدڵنيژاییجژۆرییکژۆلێژلەکۆتاییساڵدەدرێتە،بۆپڕکردنەوەلەالیەنمامۆستاوە،ئەمالپەڕەیەفۆتۆکۆپيدەکرێت
.بۆبەخشينىبەڵگەنامە،دڵنياییجۆرییزانکۆرایەتىلەوێشەوەبۆبەرێوەبە،وردبينى







 (:لة مةشق و ِراهَيناندا)سةردانى خوَيندكاران (3


دەزگاىناونيشانىچاالکيی
ڕێکخەرى
چاالکيی

شوێنى
چاالکيی

ڕۆژى
چاالکيی

کاتى
چاالکيی

ناوىخوێندکارى
مامؤستا

ناوى
مامؤستاى
سةردانكةر

کاتژمێرى
هەژمارکراو

مةشق و )خوَيندكارى مامؤستا  سةردانى
 (راهَينان

خوَيندنطةى بەشیکوردیی
 خوَيندكارى مامؤستا

1/30:22–
10:22

 هَيرؤ امحد.د ثيام عمر أفندي


1

مةشق و )سةردانى خوَيندكارى مامؤستا 
 (راهَينان

خوَيندنطةى  بەشیکوردیی
 خوَيندكارى مامؤستا

7/30:22–
10:22 

 هَيرؤ امحد.د يار حسنجووتيار ئا


1

مةشق و )سةردانى خوَيندكارى مامؤستا 
 (راهَينان

خوَيندنطةى  بەشیکوردیی
 خوَيندكارى مامؤستا

02/30:22–
10:22 

 هَيرؤ امحد.د النة كمال علي


1

مةشق و )سةردانى خوَيندكارى مامؤستا 
 (راهَينان

خوَيندنطةى  بەشیکوردیی
 وَيندكارى مامؤستاخ

07/30:22–
10:22 

ظيان جنمالدين 
 حميالدين

 هَيرؤ امحد.د


1

کۆىکاتژمێرەکانىئەم
الپەرەیە

4











:ئةو ليذنانةى كة بةشدارييم كردووة تياياندا(4


CAD – H2کاتژمێرلەزانستخوازیی،(02)ەالیەنىکەمەوەپێویستەب:)پرۆسەىزانستخوازىبەردەوامفۆڕمىبەشداریيکردنىچاالک

(.هەڵسەنگاندنىپرۆژەىزانستيی،باڵوکردنەوەىزانستيی،لەسيمينارپێشکەشکردن:بۆنموونە،چاالکانەئەنجامبدرێت

دەزگاىناونيشانىچاالکيی
ڕێکخەرى
چاالکيی

شوێنى
چاالکيی

کاتژمێرىژمارەوڕێکەوتوپلەىئەندامێتىليژنەکان
هەژمارکراو

ليژنەىزانستىبەشی
کوردى

پەروەردەو.ک
زانستە

 سروشتييەکان

بەشی
کوردى

1 ، ئةندام( 7/88/2187)، لة 148: ذ

ليذنةى وةرطرتنى ِراستةوخؤى 
 خوَيندكارانى قؤناغى يةكةم

پەروەردەو.ک
زانستە

 سروشتييەکان

بەشی
کوردى

بەشی 1 ، ئةندام(25/9/2187)،  لة 695:ذ
ردىکو

ليذنةى هةَلسةنطاندنى سَيمينار بة 
 مةبةستى ثَيدانى نازناوى زانستى

پەروەردەو.ک
زانستە

 سروشتييەکان

بەشی
کوردى

 ، (87/9/2187)، لة 666: ذ
 سةرؤكى ليذنة

0

4کۆىخاڵەکانىليژنەکان

كؤى سةرجةم خاَلةكانى 
جطة لة / )ئةم فؤرمة

 (وؤركشؤث

51 

بژۆليژژنەىدڵنيژاییجژۆرییکژۆلێژلەکۆتاییساڵدەدرێتە،بۆپڕکردنەوەلەالیەنمامۆستاوە،فۆتۆکۆپيدەکرێتئەمالپەڕەیە
.بۆبەخشينىبەڵگەنامە،دڵنياییجۆرییزانکۆلەوێشەوەبۆبەرێوەبەرایەتى،وردبينى


