
 

 ماف و دادپەروەری بۆ هەمووان ،شکۆ

 

 اندژی ئافرەت یەکەم ڕۆژی هەڵمەتی نیشتیمانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ٢٥/١١

 دێلیزیانکەمپەسی زانکۆ لە  -بێشکچیئیسماعیل هۆڵی  ١٠:٣٠کات 

 دەستپێک  ١٠:٣٠

 بەخێرهاتن پەیڤی ١٠:٣٥

  بەرێوەبەری سەنتەری کوردستان بۆ جێندەرناسی ،د. نیشتمان عثمان محمد

  وتاری سەرۆکی زانکۆ١٠:٤٠

 پ.ی.د. شێروان شەریف قرتاس

 
 تیژینانی کوردستانێکی بێ توندوتپێکەوە بەرەو بنیا –پانێڵ دەستپێکردنی   ١٠:٤٥

 زانکۆی سۆران-قوتابی دکتۆرا –ڵ: م شەهال صالح بەڕێوەبەری پانێ

 سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران -گورد شێخ نەجیب  ڵهە -١

 ئەندامی داواکاری گشتی - دادوەر فاضل مصطفی حمد  -٢

  بەری ئەوقافی سۆرانبەڕێو -د.پشتیوان مال حسن -٣

 انی مافی مرۆڤ،  قوتابی دکتۆراکەوچاال –دانەر عبدالغفار عزیز  -٤

 انبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی  توندوتیژی دژی ئافرەتبەرێوری بەێوڕبە –بژار مصطفى سليمان موقەدەم  -٥
 سۆران-و خێزان

 

 دەستپێکردنی چاالکی ١١:٥٠ 

 و فادی سلێوە دەحمەسازان ئ، میرەک ەبەیسوه، نسار حسن : پێشانگای وێنەکێشان -
 خاتوو ئەژین جمیل: پێشانگای کاری دەست -
 ئیبراهیم خلیل :ژەنینی ئامێری ساز -

 

 

 



 

 یەک شەممە  سیمنار  ١١  /٢٨

 ١٠:٣٠کات : 

 سۆران بەرایەتی پەروەردەیبەرێوشوێن: 

 رەو نووس انەڤژنامڕۆ -  میحک ژارەم. ه

 (یەکاندایەزانێخ ییەکۆناک ۆییکەل ایدی)م زانداێخ ەییردەروەپەل ایدیم یۆڵر   

 

 یەک شەممە  سیمنار  ١١  /٢٨

 ١٠:٣٠کات:

 بەرایەتی ئەوقافی سۆرانشوێن: بەرێو

 زانکۆی سۆران - ءالدین فقی أحمدپ.ی.د.بها

 ئایین و کلتوردائاسایشی خێزانی لە نێوان 

 

 یاسا و شەریعەتڕوانگەی  ندوتیژی خێزانی لەوشێوازەکانی تو  -ۆرکشۆپو -دوو شەممە ٢٩/١١

 

 ١٠:٣٠کات : 

 پەیمانگای تەکنیکی سۆرانشوێن: 

 زانکۆی سۆران -د. ئومێد سعید -１

 شێوەکانی توندوتیژی لە یاسای بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی خێزانی

 زانکۆی سۆران –م . تەها حسن  -２

 ئافرەت و توندوتیژی ئەلیکترۆنی

 زانکۆی سۆران –م.عمر حسن  -３

 شەریعە یدسیقاەندوتیژی خێزانی لە روانگەی منەوەی تووبەرەنگاربو

 

 

 

 



 

 سیمنار–چوار شەممە  ١/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 بێشکچی ئیسماعیلشوێن: هۆڵی 

 پ.ی.د. شاری خالد نانەکەلی

 تیژی خێزانی لەسەر ئاسایشی نەتەوەی کوردوونەوەی توندوری یاسای بەرەنگاربکاریگە

 

 سیمنار–چوار شەممە  ١/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 : ئەنجومەنی ئافرەتانی سۆرانشوێن

 زانکۆی سۆران -د. مهدی امین 

 ن امی کوردستهەرێ بەشداریی سیاسیی ژنان لە

 

 

 دایزانێخ ییژیتوندوت ەیوەمکردنەک ەل کانەکخراوێڕو  کانەییحکوم ەزراوەدام ۆڵیڕ :پانێڵ -پێنج شەممە ٢/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 ، کەمپەسی زانکۆی سۆران لە دێلێزیانفرسەت سۆفید. شوێن: هۆڵی 

 د. ماجده علي مال صادقبەرێوەبردنی پانێڵ : 

و  انتوندوتیژی دژی ئافرەتبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی بەرێو لە ئەفسەر –ڕائید زیبا مال عبداللە  -１
 سۆران -خێزان

 لە دادگای سۆران وەریەری دادڵلێکۆ –یاسین کەریم حمد  -２
 ئەندامی مەکتەبی سکرتارییەتی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان  -زیبا تەها شاهین  -３
 مامۆستای یاسا لە زانکۆی سۆران –د.صانع شریف  -４
 یرناسەندێج ۆکوردستان ب یرەنتەس یرەبەوێرەب -عثمان محمد شتمانید. ن -５

 

 

 

 



 

 

 سیمنار – سێ شەممە ٧/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 سۆران-و خێزان انبەرەنگاربوونەوەی  توندوتیژی دژی ئافرەتبەرایەتی بەرێوشوێن: 

 زانکۆی سۆران - ئورفە سەلیم سعیدو  م.ی سنار شریف

 پرسی ژنان: یەکسانی و دادپەروەری

 

 سیمنار – شەممەسێ ٧/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 فاکەڵتی یاسا شوێن:

 زانکۆی سۆران -م.ی. عبدالصمد محمد سعيد

 ژنانسەر هێنانەدی مافەکانی لە جیاوازی تێگەیشتن لە چەمکی دادپەروەری و یەکسانی و ئازادی ییکاریگەر

 

 

 سیمنار  -شەممەپێنج ٩/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 فاکەڵتی یاساشوێن: 

 زانکۆی سۆران -م .ی .سیروان مجید 

 )پێگەی ئافرەت لە ئیسالم(  

 

 ( جیاوازییەکان لێبووردەیی و ڕيزگرتن لەتوندوتیژی بە  شتنینەهێ) - کشۆپڕۆو -شەمە یەك ١٢/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 سۆران-کردنی مەعنەوی   سینگەی ئاراستەکردن و رابەریونوشوێن: 

 زانکۆی سۆران -پ.ی. د. جوان عبدالقادر  -１

 دژ بە ژنان ەاڵیەتیی متوندوتیژی کۆ 

 زانکۆی سۆران -د. ماجده علي مال صادق  -２



 

 خۆشەویستی و لێبووردەیی لە بری توندوتیژی 

 زانکۆی سۆران-محمد عزيزد. شهلة 

 الی ژنانهۆشیارکردنەوەی خۆانی یکانیزمەکم

 

 

 شخستنی کۆمەڵگاڕۆڵی ژنان لە پێ -کشۆپڕوۆ -سێشەممە. ١٤/١٢

 ١٠:٣٠کات : 

 بێشکچی ئیسماعیلشوێن: هۆڵی 

 پ.ی. د.صدقی محمدامین عیسی

 د.طالب برایمپ.ی.  

 پ.ی.د. ئیدریس قادررسول

 قوتابی دکتۆرا –زانکۆی سۆران  -ند جوتيار محمدڤەم. ی. گو

 

 سیمنار  - چوارشەممە ١٥/١٢

 ١١:٠٠کات : 

 بەرایەتی تەندروستی سۆرانبەرێوشوێن: 

 زانکۆی سۆران -پ.ی.د. کاروان کاکەبرا کاکەمد

   دەروونیدنی سێکسی لە سەر تەندروستیی کاریگەریی گێچەڵپێکر

 

  


