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 برعاية

 حكومة إقليم كوردستان

 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

  جامعة سوران

 لبحث الثمافًمركز هندرٌن للغة  وا

 ل بعنوان :الدَّولً األو   همؤتمر م  نظ   ٌ  

 رواندز

 رٌخ الكرداولة فً تد  حضاري لتأسٌس ال ونموذج مولع

 م0292/ آٌار 02-91ٌومً 

 ة المؤتمر:أهمٌ  

 الحضاريةحفاظ على تراث المدن التاريخية وهمية هذا المؤتمر في تعزيز دور جامعة سوران بالأتمكن           

ت وبالتعاون مع بلدية قضاء رواند ندز تأكيداً اخاص عن مدينة رو ز بتنظيم مؤتمرفي محافظة أربيل؛ لذا قَررَّ

 الحضارية.لخصوصيتها التاريخية و

األكاديمين؛ لذا ارسين وظ باهتمام كاف من قبل الد  دن القديمة في العالم والتي لم تحز( من المنداعدُّ )رووت            

دينة وتاريخها العريق مهذه ال ياضم ىليط الضوء وبشكل واسع وموضوعي علولى لتسيأتي هذا المؤتمر كخطوة أ  

 تد آلالف السنين.مالم

 هداف المؤتمرأ

 ز.رواند لكلورية لمدينةإبراز الخصوصيات الثقافية والف -1

 موضوعي. ز ونقدها بشكل علمي ونداونصوص التاريخية الخاصة بمدينة رالعمل على مراجعة ال -2

 .زنداالتي عاشتها مدينة روو المنسية تسليط الضوء على المراحل التاريخية المهمة  -3

 ز وتعريف العالم بها.نداد أهم  اآلثار الموجودة في روالوقوف عن -4

 محاور المؤتمر:

 ز في المصادر التاريخية القديمة )قبل الميالد(.ندارو األول:المحور 

الة.ز من وجهة نظر المستشرقين وندارو المحور الثانً:  الرح 

 طة العثمانية.لعهد السوز في عهد إمارة سوران ندارو المحور الثالث:

 في النصف األول للقرن العشرين.ز نداالشخصيات المهمة في رو المحور الرابع:

ليز، الروس، كنإللكبرى )اافي ظل صراع الدول  زنداجتماعية لرواألوضاع السياسية واال الخامس:محور ال

 األتراك(.
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 آلثار الموجودة في مدينة رواندز.لدراسة ميدانية  المحور السادس:

 والتراثية. ز وجوانبها الثقافية واللغويةندارو المحور السابع:

 في عهد دمحم بك )پاشاى گەورە(ز ندارافية مدينة روغج المحور الثامن:

 شروط لبول األبحاث:

 أن تكون األبحاث في أحد موضوعات محاور المؤتمر. -1

 يره.يحث ومعاباألبحاث شروط الأن تتوف ر في  -2

ت تمرات أو فعالي  ؤمفي أال  يكون البحث قد سبق نشره أو ق د  م  -3 ف َض من قبل لجان في مجال  ات سابقة أو ر 

 مة.ة محك  علمي  

 ( صفحة بما في ذلك الهوامش و المراجع.25يزيد عدد صفحات البحث عن )أال  -4

 .للمؤتمر م  يقد   بحث ل   ص باللغة الكوردية لكنكليزية( مع ملخ  اإلالكوردية والعربية و)ت قد م األبحاث باللغة  -5

( 12)و لمتن( في ا14ترط في األبحاث التي تقدَّم باللغة الكوردية أن تكون بخط )يونى كورد( حجم )شي   -6

 في الهوامش.

ة:  مواعٌد هام 

 14/2/2116 :ستالم ملخص البحثآخر موعد ال. 

 2116/ 2/ 24 :شعار المبدئي بقبول البحثتاريخ اإل. 

 2116/ 2/5 :ستالم البحث كامالً آخر موعد ال. 

 2116/ 5/ 11شعار الباحث بقبولە: إوبحث لتاريخ القبول النهائي ل. 

  21/5/2116-11نعقاد المؤتمر: اتاريخ. 

 فً المؤتمرللمشاركٌن  ةلامة والضٌافمات اإلفٌتكف ل المائمون على المؤتمر ن

 ة:ملحوظ

 :ك اآلتٌة مع ملخص البحث الذي ٌرسل للمؤتمرئٌرجى إرفاق الوثا            

 شخصٌة للباحث( ةصور -سٌرة الذاتٌةال)موجز

   ل :تصال والتواصمعلومات اال

 بريد:الات واألبحاث الى والملخص  سالت اە جميع المرتوج   

 handren.centre@soran.edu.iq 

  تصال باألرقام اآلتية:اال يرجى لمزيد من المعلومات

 1٧514٧11432   أو   1662643626 

mailto:handren.centre@soran.edu.iq

