
 
٢٠٢٠خزیران ٢٠١٩تیرمەهـ ٢٠١٩٢٠٢٠اال میترۆ یا س گشتی یێت ساالناما رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت

پێداچوون یا لسەر هاتیە کرن ٠٥١٣٢٠١٩لبەرواری 

٢٠١٩ ا سااڵتیرمەهــ

٢٠١٩ ا سااڵمژدار

٢٠٢٠ سااڵ ئادارا

٢٠١٩تەباخا ساال 

٢٠١٩ ا سااڵبەفرانبار

٢٠٢٠ سااڵ نیسانا

٢٠١٩ سااڵ ئیلونا

٢٠١٩ یا سااڵ رێبەندان

٢٠٢٠ سااڵ گــــوالنا

٢٠١٩ اڵسا جۆتمەها

٢٠٢٠ یا سااڵ ڕەشەمێ

٢٠٢٠ ا سااڵخزیران

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەموو قۆتابیا؛ دوماهیک هاتنا سمستەرێ ئێکێ   ١٢/١٩

 بهێنڤەدانێن زستانێ ١/٣-١٢/٢٠

رۆژا   پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا  ١/٦

 پالندانانێ/رۆژا تومارا ؛ 

 قوتابی ناچنە دەوامێ 

 دەستپێکرنا چاریکا سێ یێ یا ساال خاندنێ ١/٧

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارت ١/١٥

 بێنڤەدانا مارتن لوثەر کینگ؛ قۆتابی ناچنە دەوامێ ١/٢٠

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ   ٢/٧

 دەوامێ ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ قوتابی ناچنە           ٢/١٧

 دوماهیکا چاریکا سێ یێ یا ساال خاندنێ ٣/١٣

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەمی قۆتابیا؛    ٣/١٣

 نیڤ رۆژ دەوام بو پالندانانا مامۆستای لپشتی نیڤرۆ 

 بهێنڤەدانا بهارێ ٣/٢٠-٣/١٦

 چوارێدەستپێکرنا چارێکا  ٣/٢٣

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارتا ٣/٣١

 بهێنڤەدانا بهارێ ٤/١٠

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ  ٤/٢١

 ١٢-٩نیڤ روژ دەوام بو تاقیکرنێن قوناغێن  ٥/٢٠-٥/١٨

روژا دوماهیکێ یا تاقیکرنا؛ نیف روژ دەوام بو هەمی قۆتابیا؛ دوماهیک   ٥/٢١

 هاتنا ساال خاندنێ

 ماموستایاندەوامێ ؛ دوماهیک رۆژا دەوامێ بو  ەماموستا دێ چن      ٥/٢٢

 بهێنڤەدانا رۆژا یادگاری ٥/٢٥

 روژا دوماهیکێ بو هاریکارێن رێڤەبەرا  ٦/٢

حەفتیا تۆمارکرنا قۆتابیێن نوی  ٨/٢-٧/٢٩

 رۆژا دەوامێ بو هاریکارێن رێڤەبەرا ٧/١١

 رێڤەبەری دێ چنە دەوامێماموستا وەک ستافێ    ٧/٣٠

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٧/٣١

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٨/١

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٨/٢

ێ. ١٢ێ تا  ١روژەکا فول دەوامە بو قوناغێن  -روژا ئێکێ یا دەوامێ    ٨/٥

 زارۆک روژەکا نیڤ دەوامە بو قوناغێن پێش باخچێ زاروکا و باخچێ 

دەوامێ   قوتابی ناچنەێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ماموستا دێ چنە دەوام٨/٣٠

 بێنڤەدانا رۆژا کارکەرا؛ قۆتابی ناچنە دەوامێ ٩/٢

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ   ٩/٦

 بدوماهیک هاتنا چاریکا ئێکێ یا خاندنێ  ١٠/٤

 بدوماهیک هات، بهێنڤەدانا پاهیزی            ١٠/١١-١٠/٧

 رۆژا دەستپێکرنا چاریکا دووێ یا خاندنێ ١٠/١٤

  رۆژا  پالندانانێ/ ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ ١٠/١٨

 قوتابی ناچنە دەوامێ رۆژا تومارێ؛

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارتا ١٠/٢٢

 کونفرانسێ دەیک و بابا قوتابی ناچنە دەوامێرۆژا  ١١/٨

 قوتابخانە و ئوفیس دێ دگرتیبن؛ رۆژا بێنڤەدانا کەڤنەشەرکەرا؛ هەمی ١١/١١

 قۆتابی ناچنە دەوامێ

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ  ١١/١٥

 بهێنڤەدانێن جەژنا سوپاسیێ ١١/٢٩-١١/٢٧

 ١٢-٩ن نیڤ روژ دەوام بو تاقیکرنێن قوناغێ ١٢/١٨-١٢/١٦

 روژێن دەوامێ بو مامۆستای

 رۆژێن پێشڤەچوونا پروفیشنال

روژا دەواما قوتابیا

 قوتابی ناچنە قوتابخانێ

قوتابی ناچنە قوتابخانێ 

ئوفیسێن کارگێریژی دەوام نینە

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەمی قۆتابیا

 و ١٢-٩ قۆتابیێن بو بتنێ نیڤ رۆژ دەوام

 پروفیشنال پێشڤەچوونا بو دەوام رۆژ نیڤ

 رۆژا پێتڤی بوو: ٦قەرەبووکرنا رۆژێن بەفربارین ئەگەر زێدەتر ژ 

 هەیڤا گۆالنێیێن  ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦
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