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  و   ئایین"  لھسھر  خۆیان  نێودەوڵھتیی  ھاوبھشی  کۆنفرانسی  کۆیھ  زانکۆی  و  ھھولێر  لھ  کاسۆلیک  زانکۆی
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   2021/    10/ 20:    توێژینھوەکان  پوختھی  پھسھندکردنی ئاگادارکردنھوەی  .2
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 حھمھد  حمود وەلی م  پ.

 .، کوردستانی عێراقیھکۆ -کۆیھسھرۆکی زانکۆی 

 کۆنفراس  ھاوسھرۆکی

 دنحا فرانسیس  زپ. ی. د. ریا

 ھھولێر، کوردستانی عێراق  -سھرۆکی زانکۆی کاسۆلیک 

 لیژنھی زانستی: 

 كپ. د. ھێمن عزیز برایم (زانکۆی کۆیھ) /سھرۆ  .1
 ك جێگری سھرۆ / (زانكوى كاسولیكى لھ ھھ ولیر) پ. د. ساتیا سۆبراھامانیام  .2
 پ. د. ئالدا بێنجامین (زانکۆی کالیفۆرنیا، ئھمریکا)  .3
 نیمێر (سکۆلی سێرڤسی نێودەوڵھتی، واشنتۆن، ئھمریکا)  -پ. د. موحھمھد ئھبۆ .4
 پ. د. ئھسرار ئھحمھد (زانکۆی ئھنکھرە، تورکیا)  .5
 ئێران)پ. د. موحھمھد عادل زییائی (زانکۆی تاران،  .6
 پ. د. موحھمھد ئھحمھد غانیم (زانکۆی ئھلمھنسوورە، میسر)  .7
 پ. د. بھدرخان موستھفا ئیبراھیم (زانکۆی کۆیھ) .8
 گۆرگیس (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولێر)نعیم پ. ی. د. ئیقبال  .9

 پ. ی. د. یادگار ئھحمھد (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولیر) .10
 د. عزیز ئیمانۆئێل (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولیر) .11
 د. ئھمیر جاج ئۆپ (جێگری سھرۆکی زانکۆی نێودەوڵھتی دۆمینیکان، فرەنسا) .12
 (زانکۆی کۆیھ)سعید   مھر حھسھن ود. ع  .13
 م. ی. موحھمھد شھریف ئیبراھیمی (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولیر)  .14

 

 : ئامادەكارى  لیژنھی 

 (سھرۆکی زانکۆی کاسۆلیک، سھرۆکی لیژنھ)دنحا د. ریاز فرانسیس ی. پ.   .1
 سھرۆکی لیژنھ) جیكرى پ. د. حھیدەر لھشکری (زانکۆی کۆیھ،  .2



 پ. د. رۆستھم عھزیز (زانکۆی کۆیھ) .3
 د. فیراس ئھلموختار (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولیر) .4
 د. ھاوکار باپیر (زانکۆی کۆیھ)  .5
 د. دانھر جۆدەت ئھحمھد (زانکۆی کۆیھ)  .6
 د. بژار عوسمان ئھحمھد (زانکۆی کۆیھ)  .7
 ی کاسۆلیک لھ ھھولیر) د. مھنھھل بۆیھ (زانکۆ .8
 خاتوو ڤیدا ھانا (زانکۆی کاسۆلیک لھ ھھولیر)  .9

 

 : توێژینھوەکان ب�وکردنھوەی و کردن بھشداری تێچووی 

 دۆالر  25 : بھشداریکردن •
 .دۆالر  50  :  توێژینھوە  پێشکھشکردنی •
 .دۆالر ۱٥۰ : مانھوە  شوێنی رۆژ یھک کردنی دابین و توێژینھوە  کردنی پێشکھش •
 .دۆالر ۲٥۰ : مانھوە  شوێنی رۆژ  دوو کردنی دابین و توێژینھوە  کردنی پێشکھش •
 .دۆالر ۱۰۰ :  توێژینھوە ب�وکردنھوەی •

 

 :ي كۆنفرانس ئامانجھکان

  :   لھ بریتین کۆنفرانس ئامانجھکانی               

 .  ئاستھکاندا ھھموو  لھ کۆمھ�یھتی ئاشتی تێگھیشتنی لھ  و كارا   گشتی کردنی  بھشداری •
  ئایینی   دەقھ  واقیعیانھی   لێکدانھوەیھکی  دۆزینھوەی  ڕێگھی   لھ  یھکڕیزی   و  ژیان  پێکھوە   کردنی  بھھێز  •

 . ھاوبھشھکاندا کۆمھ�یھتییھ ۆرمھف  لھگھڵ ھاوئاھھنگن کھ مھزھھبییھکان و
  دیالۆگی   بھ  برەودان  بۆ  خێزانھکاندا  و  عێراق  تاکھکانی  لھنێوان  بھھێز  پھیوەندییھکی  دروستکردنی  •

   سیاسی   جۆراوجۆرەکانی  فۆرمھ  لھ  توندڕەوی  و  توندوتیژی  لھ  نکۆلیکردن  و  پێکھوەژیان
  .  ئایینی  ،    فیکری ،  پھروەردەیی 

  ئاشتی   پھرەپێدانی   بۆ   میدیاییھکان  و  پھروەردەیی  نی،  ئایی  دامھزراوە  ڕۆڵی  سھر  خستنھ  تیشک •
 .   کۆمھ�یھتی

  و   ئایینی  کھمینھ  لھ  ڕێگرن  کھ  بھرەنگارییانھی  ئھو  بھسھر  زاڵبوون  ئامرازەکانی  دۆزینھوەی •
 .کۆمھ�یھتی پێکھوەژیانی  و  ئاشتی تۆكمھ بووني یان بنیاتنھر رۆلی   لھگرتنھبھری ئھتنیکییھکان

 



 :کۆنفرانس  تھوەرەكاني 

 :بکھن پێشکھش خوارەوە بابھتھکانی  لھ توێژینھوەکانیان  دەتوانن بھڕێز  توێژەرانی

 ). ئاسۆیھکانی   و ئاڵینگاری  ئێستا،   میکانیزمھکانی(  سیاسی بھشداری  و ئاینییھکان کھمینھ .1

 .   ھھرێمى كوردستان  و عێراق  بۆ ڤاتیکان پاپای فھخامھتی ىسھردان دەرھاویشتھكاني  .2

  ئاشتی   و  پێکھوەژیان  کلتوری  ب�وکردنھوەی  لھ  کوردستان  ھھرێمی  و  عێراق  لھ  ئایین  ڕۆڵی .3
 . کرداردا و  ھزر ھكانىئاست لھ ھاو�تیاندا نێوان لھ کۆمھ�یھتی

 ). چھکداربێ    /چھک  بێ  کھمینھکانی  کھیسی(   ملمالنێکاندا  کاتی  لھ  مھترسی  بھردەم  ئاینییھکانی  کھمینھ .4

 .کۆمھڵگادا لھ ئاشتییانھ  پێکھوەژیانی  لھسھر کاریگھرییان و  ئایینی  بیروباوەڕی .5

 .پێکھوەژیان لھسھر  کاریگھری ،   ئایینی  -سیاسی توندوتیژی .6

 .  سیاسھت  بۆ نوێ  چھمکێکی داڕشتنی لھ ئاین ئھرکی .7

 .توندڕەوی  ڕەتکردنھوەی  و  پێکھوەژیان  دامھزراندنی  لھ  ئایینییھکان  پھروەردەییھ دامھزراوە  ئھرکی .8

 .  کۆمھ�یھتی ئاشتی  چھمکی قوڵکردنھوەی لھ کۆمھ�یھتییھکان ۆرەــتراگھیاندن و   رۆلی .9

 

 : سایتھکھ وێب  بۆ وردەکاریھکان

  ئاشتی   و  ئایین"   نێودەوڵھتی  کۆنفرانسی  لھ  بھشداریکردن  بۆ  دەکھین  بانگھێشتتان  کھ  خۆشحاڵین        
  ھھولێر /    2022  شوباتی   ی17-16  لھ  کھ (ICRSP 2022) ئاسۆیھکانی  و  ئاڵینگارییھکان:  کۆمھ�یھتی

  کۆیھ   زانکۆی  لھگھڵ  ھاوبھشی  بھ  ھھولێرەوە  کاسۆلیکی  زانکۆی  الیھن  لھ  و  بھڕێوەدەچێت  عێراق  –
  ھۆگری   پیشھگھرانی  و  ئھکادیمیستھکان  و  توێژەران  کھ  ئھوەیھ  بھئامانجی  کۆنفرانسھ  ئھم.   رێکخراوە
 .بکاتھوە   کۆ کۆمھالیھتییھوە ئاشتی و بھدین پھیوەست بابھتھکانی

 :خوارەوە ئھمانھی بھپێی توێژینھوە پێشکھشکردنی بۆ  دەکرێن بانگھێشت توێژەران و نوسھران

  و  تھلھفۆن  ژمارەی  توێژەرەکھ،  ڤی  سی   لھگھڵ  بیت ،   وشھ  ۲٥۰-۱٥۰  پوختھیھکھ  کردنی  پێشکھش -
 .دەکرێنھوە ب�و کۆنفرانسھکھدا پرۆسیدینگی لھ پھسھندکراوەکان پوختھ. ئیمھیڵ

  زانستی   توێژینھوەی  مھرجھکانی  بێت،   کۆنفرانسدا  بابھتھکانی  چوارچێوەی   لھ  دەبێت  توێژینھوەکان -
    توێژەران   ناوی   توێژینھوەکھ،   ناونیشانی  ھھروەھا  ،   نھبێت  الپھڕە  15  لھ  زیاتر  و  بکات  پھیرەو
 .  بگرێت خۆ لھ کلیلھکان وشھ و  توێژینھوە پوختھی ،   و�ت ناوی ،   کار شوێنی

 .  دەکرێن قبوڵ) کوردی یان عھرەبی ئینگلیزی، ( زمانی  سێ ھھر  بھ توێژینھوەکان -



  ب�و   کۆیھ  زانکۆی   کۆمھ�یھتییھکانی   و   مرۆڤایھتی  زانستھ  گۆڤاری   لھ  کراوەکان   پھسند   توێژینھوە   -
دیاردەکرێنھوە لھ الیھن زانكۆى كۆیھ  تێدا بیت كھ  پێداویستیھكاني  دەبیت ھھموو مھرج    ى ، بۆیھ 
 : وەك لھم لینكھدا ھاتوە    .كراوون  

http://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/about/submissions#auth
orGuidelines 
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