
Mobile: 009647731529186 

Email: kamaran2002iq@yahoo.com 

ناونیشانیی بە كۆنفڕانسى نێودەوڵەتى ئابور
 ) بەدیهێنانی گەشەو گەشەپێدانی ئابوری هەمیشەیی (

 :ئامانجی كۆنفڕانس

ئامانجی سەرەکی کۆنفڕانسەکە بریتیەلە دیاری کردنی 

نەخشە ڕێگایەک لەچوار چێوەی نەخشەکێشانی ئابوری 

ئاڕاستە کراو بۆ بەدیهێنانی گەشەو گەشە پێدانی ئابوری 

هەمیشەی لە عێراق و هەرێمی کوردستان و کۆماری 

ئیسالمی ئێران. ئەوەش لەڕێگەی خستنەڕوی تێڕوانینە 

زانستیە جیاوازەکان دەربارەی ئەم بابەتە زانستیە 

زیندوە . دۆزینەوەی میکانزمێکی پێویست بۆبەدیهێنانی 

ئامانجەکان .لەهەمان کاتدا ئامانجی کۆنگرە 

بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و پێش خستنی دەزگا 

زانستیە ئابوریەکان ، بەمەبەستی بەهێزکردنی ڕایەڵە 

 .زانستیەکان

بە سەرپەرشتی بەڕێزسەرۆکی زانکۆی سلێمانی 

 پ.ی.د.رضا حسن حسین

  بەروار 

13-14/11/2019 

 سلێمانی  -هەرێمی کوردستان 

   :كات و بەرواری كۆنفڕانس

یەكەم: بەرواری پێشكەشكردنیی پیوخیتەو تیوێیەیینەوەكیان    ) 

516//60/51 - 9/6//60/51) 

دووەم: بەرواری پەسییەنییدكییردنییى پییوخییتەو تییوێییەییینەوەكییان )

956//60/51 - 0/6//60/51) 

ەم: بەرواری پێشكەشكردنی توێەینەوەكان                    )یسێ

056//60/51 - 0/6/160/51) 

 (  14/11/2019 - 13چوارەم: بەرواری كۆنفڕانس) 

Email:eco.conference.univsul@gmail.com 

 ئامادەکاری

زانکۆی سلێمانی بە  -کۆلێجی کارگێڕی و ئابوری  

 ایران-سنە -هاوبەشی لەگەڵ زانکۆی کوردستان 

 سەرپەرشتیاری گشتی کۆنفڕانس

 پ.ی.د. کامران احمد حمە

 :گرنگی كۆنفڕانس

بایەخی  ێیلە دونیای ئەمڕۆدا گەشەی ئابوری هەمیشەیی ج

سەرجەم حكومەت و دەزگا و ناوەندە زانستیەكانە، هاوكیات  

سەرەڕای جیاوازی سیستمی حكیومیڕانیی و ئیاسیتیی بەرەو 

پێشچوونى وواڵتان،  گەشەی ئابوری هەمیشەیی بەشیێیكیی 

گرنكی پالنی ستراتیەو حكیومەت و وواڵتیانە،  چیونیكە لە 

گەشییەی ئییابییوری هەمیییییشییەیییی جییگە لە پییێییداویسییتییی و 

بەرەەوەندییەكانی نەوەكانی ئێستا هاوكیات بەرەەوەنیدی و 

پێداویستییەكانی نەوەكانی داهاتووش بەهەند وەردەگیرێیت، 

هەروەها لەگەشەی ئابوری هەمیشەیی، جەخت دەكاتە سەر 

گەشەكردنی ئابوری و بازرگانى و زیادكردنی ئاستی داهیات 

 بە بێ زیان گەیاندن بە ەینگە و كۆمەڵگە. 

 بانگهێشت نامە 

لیەنەی ئامادەکاری و زانستی کۆنفڕانسی   

نێودەوڵەتی ئابوری6 زانکۆی سلێمانی6کۆلێجی 

سنە -کارگێڕی ئابوری و زانکۆی کوردستان 

بانگهێشتی توێەەرە تایبەتمەندەکان دەکات لەبواری 

بونتان ەئابوریدا،خۆشحاڵدەبین بەئاماد

وبەشداربونتان بەتوێەینەوە و لێکۆڵینەوەکانتان و 

گفتوگۆ تایبەتەکان بەتەوەرەکانی کۆنفڕانس، بۆ 

بەدیهێنان وبەدەست خستنی ئامانجەکانی  

 کۆنفڕانس.



 لیەنەو زانستى  كۆنفڕانس

 پ.د.سعود غالى صبر / زانكۆى سلێمانى/سەرۆك 

  / سنە/جێگر-زانكۆى كوردستانپ.ى د.خالد احمد زادە 

 پ.ى.د.كامران احمد حمە / زانكۆى سلێمانى 

 سنە -پ.ى.د.على فقى مجیدى / زانكۆى كوردستان 

 خالد حیدر عبد علی/ زانكۆى سلێمانى پ.ى.د. 

  سنە -پ.ى.د.فاتح حبیبى / زانكۆى كوردستان 

 پ.ى.د.خلیل غازى حسن / زانكۆى دهۆك 

 پ.ی.د.یونس على احمد / زانكۆى سلێمانى 

  زانكۆى سلێمانىغفورپ.ى.د.نرمین معروف / 

  سنە  -پ.ى.د.سامان قادرى / زانكۆى كوردستان 

 پ.ى.د.یاسین عثمان عبدەللا / زانكۆى صالح الدین 

 سنە -پ.ى.د.ئومێد قادر زادە / زانكۆى كوردستان 

  پ.ى.د.على جالل حسین / زانكۆى سلێمانى 

 سنە-پ.ى.د.بەختیار جواهیرى / زانكۆى كوردستان 

 پ.ى.د.عزت صابر اسماعیل / زانكۆى سلێمانى 

 سنە-پ.ى.د.احمد محمدى / زانكۆى كوردستان 

 پ.ى.د.خـالـد محمد حسـین / زانكۆى سلێمانى 

 م.د.نیاز نجم الدین نورى / زانكۆى سلێمانى 

  زانكۆى سلێمانىم.د.ماردین معصوم فرج / 

 لیەنەو ئامادەكارو كۆنفڕانس

 زانكۆى سلێمانىسەرۆك/پ.ى.د.كاوە محمد جمال رشید/ 

 زانكۆى سلێمانىپ.ى.د.سۆزان صابر حیدر / جێگر / 

  سنە -پ.ى.د.عبدەللا حسن زادە / زانكۆى كوردستان 

  سنە -پ.ى.د.خـالـد احـمـد زادە / زانكۆى كوردستان 

  سنە -پ.ى.د.ئـومـیـد قادر زادە / زانكۆى كوردستان 

  زانكۆى سلێمانىم.د.دەروون فــەرەیـدوون عـبــدەللا / 

  زانكۆى سلێمانىم.دلـــۆڤـــان اســـعـــد مــحـــمـــد / 

  زانكۆى سلێمانىم.نـــیـــگـــار جـــبـــار عـــزیـــز / 

  زانكۆى سلێمانىم.ســازان طــــاهـــر ســـــعــیـــد / 

  زانكۆى سلێمانىم.امــیــر ســـردار كــوێخـارشــیـد / 

  زانكۆى سلێمانىم.ی.ئــامــانـــج انــــور عـــبـــدەللا / 

 زانكۆى سلێمانىكـریـم ثــــمــان م.ی.هــــەوار عــــ / 

 .زانكۆى سلێمانىاحـــســن عـبـدالــخـالـق طـە / م.ی 

  / زانكۆى سلێمانىتوێژەر ئــــاكـــۆ خــدر عــبــدەللا / 

  / زانكۆى سلێمانىتوێژەر بـــاخــان قــادر سـلـێـمان / 

 تەوەرەکانی کۆنفڕانس

 تەوەری یەکەم: گەشەو گەشەپێدانی ئابوری هەمیشەیی.

تەوەری دووەم: توێژینەوە لەسەر بابەتی ڕامیییاری 

 نەختینەی بانکی لەسەر گەشەو گەشەپێدان.

تەوەری سێیەم: کارییگەری خەرجیی کەرتیی گشیتیی و 

 تایبەت لەسەر گەشەپێدان.

تەوەری چیوارەم: ڕۆییی کەرتە ئیابیوریە جیییاوازەکیان 

 لەسەر گەشەپێدان.

تەوەری پێنیجەم: پیالن دانیانیی ئیابیوری بیۆبەدیی یێینیانیی 

 گەشەی ئابوری.

تەوەری شەشەم: بازرگانیی نیێیودەویەتیی و گەشیەپیێیدانیی 

 ئابوری.

تەوەری حەوتەم: ئابوری دامەزراوەییی بەڕێیوەبیردنیی 

 گەشە پێدان وپەرەپێدان.

 نی ئەنجامدانی كۆنفڕانسێشو

كەمپی نوێی زانكۆی   –هەرێمی كوردستان 
سلێمانی / كۆلێجی كارگێڕی و ئابوری / هۆیی 

 كۆنفڕانس.

 كۆنفڕانسهەڵسەنگێنەری زمانەوانی  

  ؤاد علي جالل پ.ی.د.ف              


