
      

 

 

 هةرَيما كوردستانا عَيراقَى 

 وةزارةتا خاندنا بلند و ظة كولينَين زانستى

 

 كونفرةنسَى زانستى يَى نيظدةولةتى يَى سيَى 

زانكويا دهؤك  /سةنتةرَى ظةكولينَين جينوسايدَى -بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى شكجي َيب سةنتةرَى  

سلَيمانى  -دةستةى كوردستانى بو ديراساتى سرتاتيذى و توَيذينةوةي زانسيت   

زانكوى سلَيمانى  -سةنتةرى كوردولوجي   

  جينوسايدنفال و ئة تاوانةكاني بَو ضةرموو زانكوي توَيذينةوةي سةنتةري

 سازيا ئَيزديان يا نيظدةولةتى ذ بَو بةرهنطاريكرنا جينوسايدَى 

: دَى رابن ب ئةجنامدانا كونفرةنَس زانسيت يآ نيظدةولةتى يآ سيآ ل ذَير ناظونيشانآ  
 "جينوسايد د بريدانكا طةالندا" 

 زانكؤيا دهؤك  -هوال كونفرانسان 

 َى  2022ئادارا  /31- 30

 ئينطليزى  -عةرةبى  -زمانَى كونفرانسى: كوردى     
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 ديباجا كونفرانسي: 
د روذةظا ئةظرودا تَيطةهَى "بريدانك" جهةكَى تايبةت طرتية د ظةكولينَين زانستى يَين جينوسايدَى 
دا، طةل و مللةتَين روذَين سةخت و طران بَوراندين يان د ذيانا خودا كةتينة بةر هةوَين جوراوجورَين 

ايدَى، بياظَى "بريدانكَى" دبيتة باشرتين هةظكار بَو وان كو بريا خو ل ظان سةربورا بيننةظة، ب جينوس
رَيكا ظةطةريانَى بو جهَين ظان ِرويدانا ب مةرةما ثاراسنت و ئةرشيفكرن و ظةكولينان و سازدانا 

يدانَي. ل ظَيرة رؤىَل كوومبوونَين زانسيت و هةمبّيزكرنا قارةمان و قوربانيَين بوينة سومبلَين قوربان
مةزنَى وان هةمى كةسان دياردبيت يَين طرنطيَى ددةنة جينوسايدَى، داكو زَيدةتر مللةت هشيارببيت ب 
رَيكا بهَيزكرنا هةظطرتنا جظاكى دناظبةرا ئةندامَين وَي دا، و رَيكخستنا ثةيوةنديَين مرؤظايةتى دطةل 

وذَيدا دوبارة نةبن. ل بن سيناهيا ظان ثةيظان مة بفةر مللةتَين دي، داكو ئةظ جورة كومكَوذية د ثاشةر
 ديت كونفرانسَى زانستى يَى سيَى ئةجنامبدةين ل دؤر "جينوسايد دبريدانكا مللةتاندا". 

 ئارماجنَين كونفرانسى: 
هاندانا دةزطةهَين حكومى و ظةكولةرا ذ بو دوكَومَينتكرنا بريدانكا جينوسايدَى و ساخكرنا وَى  .1

 برَيكا موزةخانة و سةنتةرَين ظةكولينا. 
دةولةمةندكرنا دانوستاندنان ل دور بابةتَى بريدانكَى، ذ بو بهَيزكرنا ثةيوةنديَين ئاشتيا جظاكى،  .2

 برَيكا بةرهةمَين ظةكولةر، بسثور و خةخمورا ل دؤر ظى بابةتى. 
داكوكيكرن ل دؤر طرنطيا ئاظاكرنا سةنتةرَين هوذداريا ب لةز ذ بو نةهَيالنا رويدانَين  .3

 جينوسايدَى. 
ا ثةيرةوَين خاندنَى كو بابةتَين مافَين مرؤظى ب خوظةبطرن، و كاراكرن و ئاراستةكرنا دارَيشتن .4

ظان بابةتا ذ بو بةالظكرنا رةوشةنبرييا لَيبورين و يةكسانيَى وقبولكرنا يَى بةرانبةر و رةتكرنا 
 هزرَين كةربوكينَى. 

يَين كو جينوسايدَى ل  هايداربوون ل دؤر فاكتةر، ياسا و ثرةنسيثَين نيظدةولةتى و ناظخويى .5
 قةلةمددةن وةك تاوان. 
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 تةوةرَين كونفرانسى: 
 تةوةرَى ئَيكَى: تَيطةه و بنمةمايَين جينوسايدَى و طرنطيا هوذداريا بلةز 

 ليكنَيزيكرنَين مَيذوويي  -تةوةرَى دووَى: بريدانكا جينوسايدَى 
 تةوةرَى سيَى: ثروسَين جينوسايدَى ل كوردستانَى: 

  كومكوذى  •
 ذناظربنا رةطةزةكي •
 ِراطوهاستنا ب خورتى  •
 بةرزةكرنا ب خورتى  •
 بوردومانكرنا حةلةبضة و طوندَين كوردستانى ب ضةكَى كيمياوى •
 ثروسَين ئةنفاىَل •
 طورستانَين ب كوم •
 تاوانَين داعش دذى ئَيزديان •

ظةكولينا د ثاراستنا ( و سةنتةرَين نصب تذكارية) مونومَينتا رؤىَل موزةخانة وَى : ضارتةوةرَى 
 بريدانكا كومكوذيَى دا.

 تةوةرَى ثَينجَى: بريدانكا جينوسايدَى د زانستَين مرؤظايةتى دا. 
 بريدانكا مَيذوو و جوطرافيَى و شوينةوارا.  •
 بريدانكا ِراطةهاندن،  هونةر و ئةدةبى.  •
 بريدانكا جينوسايدَى د زانستَين جظاكناسى و فةلسةفَى و دةرونناسَى دا. •
 ةولةمةندكرنا بريدانكَى ب رَيكا ثةيرةوَين ثةروةردة و فَيركرنَى.د •

 ى و نيظدةولةتى دا. يتةوةرَى شةشَى: طرنطيا بريدانكَى د ياسايَين ناظخوو
 طوجناندنا ياسايَين عرياقى د نةهَيالنا ِرويدانَين جينوسايدَى دا. •
 رؤىَل ثةميانَين نيظدةولةتى د بريدانكَى دا. •

 تةوةرَى حةفتَى: جينوسايد دبريدانكا قورتالبووياندا. 
 

 ضاالكى دثةراوَيزَين كونفرانسى دا.
 ثَيشانطةها ثةرتوك و وَينة و دوكَومَينتا.  •
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 مةرجَين ثشكداريَى: 
و كورتيا ذيانناما زانستى يا ظةكولةرى ل طةل ذمارا تةلةفونَى و ظةكولينَى  َىهنارتنا ثوخت .1

 ئَيمَيل بَينة دياركرن. 
ظةكولني بكةظيتة د ضارضوظَى تةوةرَين كونفرانسى دا، ومةرجَين ظةكولينا زانستى تَيدا هةبن  .2

نَى، وةكو )ناظونيشانَين ظةكولينَى، ناظَى ظةكولةرى، جهَى كارى، ناظَى دةولةتَى، ثوختا ظةكولي
 ثةيظَين دةسثَيكى( ب هةردوو زمانَين عةرةبى و ئينطليزى.

 ظةكولينَين بةالظكرى يان هاتبنة قبولكرن د كونفرانسَين بةرى نوكةدا ناهَينة وةرطرتن.  .3
هةمى ظةكولني دَى هَينة هةلسةنطاندن ذاليَى زانستيظة و دَى هَينة بةالظكرن د ثروسيدةرَى  .4

 كونفرانسى دا. 
 

 باجَين ثشكداريكرنَى: 
 (ID 75,000) باجا ثشكداريكرنَى ب ظةكولينةكا تاك •
 ($100ذدةرظةى عَيراقَى) باجا ثشكداريكرنَى ب ظةكولينةكا تاك •
 50يان  50,000هةطةر ظةكولني هاتبيتة ثَيشكَيشكرن ب ثشكداريا ثرت ذ ظةكولةرةكى ) •

 ( دَى هَينة وةرطرتن بو هةر ظةكولةرةكَى دي يآ ثشكدار. $
 

تَيبينى: كونفرةنس دىَ مةزاختنَين مّيهظانداريا ظةكولةرا ب ستويىَ خوظةطريت ذبلى مةزاختنَين هاتن 
 و ضوونآ. 

 

 ذظانَين طرنط : 
1/9/2021  دوماهيك ذظان بو وةرطرتنا ثوختَين ظةكولينا  

5/9/2021  راطةهاندنا ثوختَين هاتينة وةرطرتن 

5/12 /2021  دوماهيك ذظان بو وةرطرتنا ظةكولينا  

5/2/2022  راطةهاندنا ظةكولينَين هاتينة وةرطرتن  

30 -31/3 /2022  ذظانَى ئةجنامدانا كونفرانسى  
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ذ بَو خوتوماركرن و هنارتنا ثوختا و ظةكولينا هيظى ية سةرةدانا ظى مالثةرى بكةن:    
https://conferences.uod.ac/index.php/index/index/index 

: ضةوانيا خوتوماركرنَى  

  : ثرسياركرن و رونكرن
      د.ئازاد سامل  : 

genocide@uod.ac 

 -لذنَين كونفرانسى:
 :ليذنا زانسى.1         

 زانكو ناظــ ت
راقَيع - دهوك زانكويا سةروًك / اهللد. نشوان شكري عبد .ث 1  
دةستةى كوردستانى بو ديراساتى سرتاتيذى و  ئةنداًمقاه / ةاد خانئازوال ثد.  .ث 2

 راقَيع -توَيذينةوةي زانسيت
 راقَيع -زانكويا دهوك   ئةندام  /. د. زرار صديق توفيقث 3
 هندستان -زانكويا بنجلور   ث.د. ثاول نيومان / ئةندام  4
 راقَيع -ضةرمو  زانكوي ئةندام. د. هونةر أمني حسن/ هـث.  5
زانكويا روهر  - ئينستيتوتا ظةكولينَين راطةهاندنآ ئةنداًمحبيب ابراهيم /  ث. هـ. د. 6

ملانيائة -بوخوم   
راقَيع - ةاملستنصري زانكويا ئةندامسلوم /  سعدث. هـ. د.  7  

بةرهنطاريكرنا سازيا ئَيزديان يا نيظدةولةتى ذ بَو 
نةتةوَين ئَيكطرتى  -جينوسايدَى  

زانكويا يورك / كةنةدا  ئةندام . ه. د. فريدون رمحاني /ث 8  

 زائرجة - 3ئةجلةزائر زانكويا  ئةندام. ه. د. سةريفة كةالع / ث 9
 مصر -زهر الشريف زانكويا اال ئةندامحممود حممد زايد /  ث. هـ. د. 10
 زائرجة -شلة نخ زانكويا ئةندامعيسى ليتيم /  ث. هـ. د. 11
 راقَيع -ضةرمو  زانكوي خليل رشيد أمحد ث. هـ. د. 12
 راقَيع -زانكويا دهوك  ئةندامنغم إسحق زيا /  ث. هـ. د. 13

https://conferences.uod.ac/index.php/index/index/index
https://youtu.be/AwKsYBY2Pp0
https://youtu.be/BGHbbh20bI0
mailto:genocide@uod.ac
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 رمينيائة -يريفان  زانكويا ئةندامد. سورين مانوكيان /  14
 بةرلني - يآ روذهةآلتا هةظضةرخ اليبنيز سةنتةرآ ئةندام / طآالن كاتارينا. د 15
 عَيراق -زانكؤى سلَيمانى  -سةنتةرى كوردولوجى  د.عومسان قادر أمحد / ئةندام  16

        

 :ليذنا ئامادةكاريآ .2  

 زانكو ناظــ ت
 دهوك زانكويا - سةنتةرآ ظةكولينَين جينوسايدآ سةروكسامل جاسم حاجي / ث. هـ. د. 1
   -ليذنا بلند يا شةرثةرشتيكرن و هةلسةنطاندنا كونفرانسا  ئةندام /أمحد بهيج ياسني ث. هـ. د. 2

 زانطويا دهوك
سازيا ئَيزديان يا نيظدةولةتى ذ بَو بةرهنطاريكرنا  حسو هورمي / ئةندامم.  3

نةتةوَين ئَيكطرتى  - جينوسايدَى  
كوردستانى بو ديراساتى سرتاتيذى و توَيذينةوةي زانسيتدةستةى  امحد / ئةندام كريم حممد ث. هـ. د 4  
 رموضة زانكويا ئةندامراس قادر حمي الدين / ئاد.  5
 دةستةى كوردستانى بو ديراساتى سرتاتيذى و توَيذينةوةي زانسيت ئةندامشريف عبداهلل /  ةد. شن 6
 دهوك زانكويا - ظةكولينَين جينوسايدآسةنتةرآ  ئةندام ئةفسةرآ ياساناس عبداهلل جعفر/ 7
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندامد. أكرم فتاح /  8
 زانكؤى سلَيمانى -سةنتةرى كوردولوجي  د. كارزان حممد / ئةندام 9

 زانكؤى سلَيمانى -سةنتةرى كوردولوجي  رؤشنا مجال حممود / ئةندام 10
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندام /خضرم. مشال مخو  م. 11
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندامإبراهيم حممود /  12
 دهوك زانكويا – سةنتةرآ ظةكولينَين جينوسايدآ ئةندامم. سامان عمر /  م. 13
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندامعزالدين ناسو/  14
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندامعادل حسن رشيد/  15
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندامخالد توفيق حممد/  16
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةنداممصلح محزة حسن/  17
 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندام /والت توفيق  18
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 :ليذنا بةرهةظكاريا تةوةران.3

 زانكو ناظــ ت

 دهوك زانكويا - بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتىسةنتةرَى  رئيسًا /زاد سامل حممدد. ئا 1

 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندام /نشوان شكري عبد اهلل د. .ث 2

 دهوك زانكويا - سةنتةرآ ظةكولينَين جينوسايدآ ئةندام /سامل جاسم حاجي   ث. هـ. د. 3

 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندام /د. كةوسةر حممد علي  4

 دهوك زانكويا - سةنتةرآ ظةكولينَين جينوسايدآ ئةندام /م. أمحد حممد عبدو 5

 دهوك زانكويا - سةنتةرَى بَيشكجي بؤ ظةكولينَين مرؤظايةتى ئةندام /سامي سامل حممد 6

 دهوك زانكويا - ثةميانطةها ظةكولينَين تراوما ئةندامإبراهيم خليل موسى/  7

 
 

 


