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 بە چاودێری )پ.ی.د.کامران یونس( 

 هەولێر  -سەرۆکی زانكۆی سـەالحەدین
 

 مین کۆنفڕانسی بەخشینی گرانت 2
 بۆ باشترین پڕۆژەی دەرچوون و ئایدیا 

 هەولێر  -بە قوتابیانی زانکۆی سەالحەدین
 

2022/3/9 
 هەولێر  -سەنتەری رۆشنبیری زانكۆی سەالحەدین

 



  ڕانســ فـــ ۆنــــــارنامەی کـــــــ ك 
 چاالكی  كاتژمێر 

 مارش و پرۆمۆی زانکۆ  بە  كردنەوەی كۆنفڕانس  9:35- 9:30

 هەولێر   -سەرۆكی زانكۆی سەالحەدین( ی.د.کامران یونس محمدأمینپ. وتاری) 9:40- 9:35

 وتاری )پ.د.نبیل عادل فخری( بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆریی و پڕۆگرامەکان 9:45- 9:40

 کۆمپانیا سپۆنسەرەکانی کۆنفڕانسوتاری نوێنەرانی  10:00- 9:45
 ئەندازیاری   کۆلیژیبەشی بیناسازی/ لە  توێژینەوەی یەكەم پڕۆژەیپێشكەشكردنی  10:10  - 10:00

 ئایدیای یەکەم  لە کۆلێژی بەڕێوەبردن و ئابووری پێشكەشكردنی  10:20- 10:10

 لە بەشی بایەلۆژی / کۆلێژی پەروەردە پێشكەشكردنی پڕۆژەی توێژینەوەی دووەم 10:30- 10:20

 ئایدیای دووەم لە کۆلێژی زانست  پێشكەشكردنی 10:40- 10:30

 لە بەشی شوێنەوار/ کۆلێژی ئاداب پێشكەشكردنی پڕۆژەی توێژینەوەی سێیەم 10:50- 10:40

 لە کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی    ئایدیای سێیەمپێشكەشكردنی  11:00- 10:50

    پۆستەر نمایشیپێشانگای  11:20- 11:00

  کۆفی برێک 11:30- 11:20

   (٢ۆڵی ژمارە)مرۆڤایەتییەکان / هکۆلێژە    ( ١)هۆڵی کۆچەر بیرکار / کۆلێژە زانستییەکان 

توێژینەوەی   11:40- 11:30 پڕۆژەی  بەشی  پێشكەشكردنی  لە  چوارەم 
 اڵوەشەق پەروەردە/فیزیک/ کۆلێژی 

هەشتەم لە بەشی  پێشكەشكردنی پڕۆژەی توێژینەوەی  
 رەزگەری/ کۆلێژی  

 ئایدیای حەفتەم  لە کۆلێژی ئاداب. پێشكەشكردنی  ئایدیای چوارەم لە کۆلێژی پەروەردە. پێشكەشكردنی  11:50- 11:40

توێژینەوەی   12:00- 11:50 پڕۆژەی  بەشی پێشكەشكردنی  لە  پێنجەم 
 / کۆلێژی زانست.  کۆمپیوتەر

توێژینەوەی   پڕۆژەی  بەشی  پێشكەشكردنی  لە  نۆیەم 
 یاسا/ کۆلێژی یاسا. 

 ئایدیای هەشتەم  لە کۆلێژی یاسا. پێشكەشكردنی  ئەندازیاری. ئایدیای پێنجەم لە کۆلێژی پێشكەشكردنی  12:10- 12:00

توێژینەوەی   12:20- 12:10 پڕۆژەی  بەشی  پێشكەشكردنی  لە  شەشەم 
 . زانستە ئەندازیارییە کشتوکاڵییەکانرەزگەری/ کۆلێژی  

توێژینەوەی   پڕۆژەی  بەشی  پێشكەشكردنی  لە  دەیەم 
 زمانی ئینگلزی/ کۆلێژی زمان. 

یازدەیەم لە بەشی  پێشكەشكردنی پڕۆژەی توێژینەوەی  لە کۆلێژی زانست.  ئایدیای شەشەمپێشكەشكردنی  12:30- 12:20
 سیمنەماو شانۆ/ کۆلێژی هونەرەجوانەکان.

توێژینەوەی 12:40- 12:30 پڕۆژەی  بەشی    پێشكەشكردنی  لە  حەفتەم 
 میکانیک/ کۆلێژی ئەندازیاری. 

توێژینەوەی   پڕۆژەی  لە  پێشكەشكردنی  دوازدەیەم 
 . پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرزشییەکانکۆلێژی 

 رو لێژنەکان سەرپەرشتیامامۆستایانی  قوتابیان و  بە رێزلێنان ت و بڕوانامەی نگرابەخشینی  12:50- 12:40

 (.ی پێدانی گرانتلێژنە - خاوەن ئایدیاکان   - سەرپەرشتیارانی توێژینەوەکان  - وێنەگرتنی بە کۆمەڵ) قوتابیانی توێژەر 01:00- 12:50

 


