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زانیاریی کەسی:












نازناو :باڵەکی
دانیشتووی ئێستا :سۆران

ناو :یادگار ڕەسول حەمەدەمین فەتاح
لەدایکبوون .١٩٧٧/٠٣/٢٣ :باڵەکیان -سۆران -هەولێر
ژمارەی تەلەفۆن٠٠٩٦٤٧٥٠٤٤٨٥٢٤٤ :
ئیمەیل ya@soran.edu.iq :یان vp-students@soran.edu.iq
یەکەم دامەراندددددددان لە زانکدددددددۆدا :یاریددددددداەدەری تدددددددوێلەر مایددددددداۆی کدددددددۆلێلی ئدددددددادا ی زانکدددددددۆی
سەالحەدینی فەرمانی زانکۆیی ژمارە  ٧٣٣٥/٢/٤لە ڕێکەوتی .٢٠٠٠/١٠/٢٧
پیشە :مامۆستای زانکۆ
پۆستی ئێستا :یاریاەدەری سەرۆکی زانکۆی سۆران بۆ کاروباری قوتابییان
بڕوانامە :دکتۆرا
نازناوی زانستی :پرۆفیسۆری یاریاەدەر
پسپۆریی گشتی :ئەدەبی کوردی پسپۆریی ورد :شیاری کالسیکی شیاری نوێی کوردی
شارەزایی زمان :کوردی زمانی دایکۆی ئینگلیزیی عەرەبیی فارسی.
پۆست و کاری کارگێڕی لە زانکۆدا:











یاریاەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری قوتابییانی زانکۆی سۆرانی  ٢٠١٠تا ئێستا.
ئەنددداامی لیدددلنەی بدددا ی پوێندددان و پالنددداانان و وەرگدددرتنی وەزارەتدددی پوێندددانی بدددا و تدددوێلینەوەی
زانستیی  ٢٠١٠تا ئێستا.
ڕاگری فاکەڵتیی ئادا ی زانکۆی سۆرانی بە وەکالەت بۆ مانگ و نیوێکۆی .٢٠١٢
ڕاگری فاکەڵتیی پەروەردەی زانکۆی سۆرانی بە وەکالەت بۆ مانگێکۆی .٢٠١١
سەرپەرشتیاری تۆماری گشتیی زانکۆی سۆرانی .٢٠١٠
سەرۆکی بەشی زمانی کوردی-بەیانیانی زانکۆی سەالحەدین-کۆلێلی زمانی .٢٠١٠-٢٠٠٩
سەرۆکی بەشی زمانی کوردی-ئێوارانی زانکۆی سەالحەدین-کۆلێلی زمانی .٢٠٠٩-٢٠٠٨
بەڕێوەبەری تۆماری زانکۆی سەالحەدین-کۆلێلی زمانی .٢٠٠٥-٢٠٠٤
سددددەرۆئ و ئەندددداامی لیددددلنەی تاقیکردنەوەکددددانی بەشددددی زمددددانی کددددوردیی کددددۆلێلی زمددددانی زانکددددۆی
سە حەدینی بە درێلایی سا نی .٢٠٠٩-٢٠٠٤

بڕوانامەکانی زانکۆ:




دکتددددددۆرای ئەدەبددددددی کددددددوردیی زانکددددددۆی سددددددە حەدینی کددددددۆلێلی زمددددددانی ٢٠٠٨-٢٠٠٥ی فەرمددددددانی
زانکۆیی ژ ١٥٣/٤/لە .٢٠٠٩/٠٢/١٠
ماسدددددتەری ئەدەبدددددی کدددددوردیی زانکدددددۆی سدددددە حەدینی کدددددۆلێلی پەروەردەی ٢٠٠٣-٢٠٠١ی فەرمدددددانی
زانکۆیی ژ ٨٥٥/٢/٣/لە .٢٠٠٤/٠١/٢٧
بەکددددالۆریۆمی زمددددان و ئەدەبددددی کددددوردیی زانکددددۆی سددددە حەدینی کددددۆلێلی ئددددادا ی ١٩٩٩-١٩٩٥
فەرمددددانی زانکددددۆیی لە  ١٩٩٩/٠٧/٠١ی یەکەمددددی سددددەر بەشددددی زمددددان و ئەدەبددددی کددددوردی لە کددددۆی
٤٦ۆ قوتابی بە نمرەی ٢٩٥ی %٨٦بۆ هەر چوار ساڵ.
ناونیشانی نامەکانی خوێندنی بااڵ:




دکتۆرا :عەرووز وەکو پێوەرێک بۆ ساغکردنەوەی شیاری نالی
ماستەر :سیماکانی تازەکردنەوەی شیاری کوردی ١٩٣٢-١٨٩٨
نازناوە زانستییەکان:





پڕۆفیسددددۆری یاریدددداەدەری زانکددددۆی سددددۆرانی ٢٠١٤/٨/٥ی فەرمددددانی زانکددددۆیی ژمددددارە ٥٧١٢/١/١
لە ٢٠١٤/١٢/٢٤
مامۆستای زانکۆی سەالحەدینی فەرمانی زانکۆیی ژمارە  ٣٠٩٧/٢/٢لە ٢٠٠٩/٠٢/١٨
مامۆسددددددددتای یاریدددددددداەدەری زانکددددددددۆی سددددددددەالحەدینی فەرمددددددددانی زانکددددددددۆیی ژمددددددددارە  ٤٢٢٤/٢/٤لە
.٢٠٠٤/٠٥/٠٩
ئەزموونی وانەوتنەوە لە زانکۆدا:
دکتۆرا:



وانەی شێوازناسدددددیۆی قوتابییدددددانی دکتدددددۆرای ئەدە ی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی فددددداکەڵتیی ئدددددادا ی
زانکۆی سۆران .٢٠١٦-٢٠١٥
ماستەر:



وانەی ڕێبددددددازی تددددددوێلینەوەی زانسددددددتیۆی قوتابیددددددانی ماسددددددتەری زمددددددان و ئەدە ی بەشددددددی زمددددددانی
کوردیی فاکەڵتیی ئادا ی زانکۆی سۆران .٢٠١٤-٢٠١٣
بەکالۆریۆس:




وانەی کدددددێە و سدددددەرواۆی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی زانکدددددۆی سدددددۆرانی زانکدددددۆی سدددددەالحەدینی
زانکۆی کۆیە قەالدزێۆ .لە ماوەی .٢٠١٤-٢٠٠٧
وانەی ئەدەبدددددددی ندددددددوێی کدددددددوردیۆی بەشدددددددی زمدددددددانی کوردییزانکدددددددۆی سدددددددەالحەدینی زانکدددددددۆی
کۆیە قەالدزێۆی .٢٠١٠-٢٠٠٨





وانەی ئەدەبددددددی کددددددۆنی کددددددوردیۆی بەشددددددی زمددددددانی کددددددوردیی زانکددددددۆی سددددددەالحەدینی زانکددددددۆی
کۆیە قەالدزێۆی .٢٠١٠-٢٠٠٨
وانەی ڕێبددددازی تددددوێلینەوەی زانسددددتیۆی بەشددددی زمددددانی کددددوردیی زانکددددۆی سدددددەالحەدینی -٢٠٠٥
٢٠٠٦
وانەی کوردناسددددیۆی بەشددددی کارەبددددا لە کددددۆلێلی ئەندددداازیاری لە زانکددددۆی سددددەالحەدینی بەشددددەکانی
ماتماتیدددددددکی عەرەبدددددددیی کدددددددۆمە یەتی لە کدددددددۆلێلی پەروەردەی سدددددددۆرانی زانکدددددددۆی سدددددددەالحەدین.
بەشدددەکانی کارەبددداو میکانیدددک لە پەیمدددانگەی تەکنیکیدددی هەولێدددری بەشدددە پزیشدددکی و کارگێڕیەکدددان لە
پەیمانگەی تەکنیکیی سۆران.٢٠٠٨-٢٠٠٢ .
سەرپەرشتیاری نامەی ئەکادیمی:



سەرپەرشددددتیاری نددددامەی دکتددددۆرای کی)ددددی منمددددا عزیددددزۆ بە ناونیشددددانی لێکەوتەکددددانی تدددداراوگە لە
ڕۆمانی کوردیااۆی بەشی زمانی کوردیی فاکەڵتیی ئادا ی زانکۆی سۆرانی .٢٠١٨-٢٠١٦
بەشداریکردن لە تاوتوێی ماستەر و دکتۆرا:











سددددەرۆکی لیددددلنەی تدددداوتوێی ماسددددتەرنامەی ڕەینددددانە ڕەسددددوول ئەحددددمەدۆ بە ناونیشددددانی شددددێوازی
شیاری حەریقۆی بەشی زمانی کوردیی فاکەڵتیی ئادا ی زانکۆی سۆرانی .٢٠١٧
ئەندددداام لە لیددددلنەی تدددداوتوێی ماسددددتەرنامەی سددددەرباز مەشیددددا پۆشددددناوۆ بە ناونیشددددانی سددددیمۆلۆژیای
ناونیشددددان لە شدددددیارەکانی نەوزاد ڕەفاەتدددددااۆی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی فددددداکەڵتیی ئدددددادا ی زانکدددددۆی
سۆرانی .٢٠١٦
ئەندددداام لە لیددددلنەی تدددداوتوێی ماسددددتەرنامەی پشددددتیوان ئەسدددداەدۆ بە ناونیشددددانی شددددیار لە ڕوانددددگەی
شددددداعیرانی کالسدددددیکی کدددددوردەوەی کرمدددددان ی پدددددواروو وەئ نمدددددوونەۆی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی
کۆلێلی زمانی زانکۆی سەالحەدینی .٢٠١٦
ئەنددداام لە لیدددلنەی تددداوتوێی ماسدددتەرنامەی ڕزگدددار عەبددداوڵە ئەحدددمەدۆ بە ناونیشدددانی ڕەنگددداانەوەی
سدددددەبکی عێراقدددددی لە شدددددیارەکانی سدددددافیااۆی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی فددددداکەڵتیی ئدددددادا ی زانکدددددۆی
سۆرانی .٢٠١٥
ئەنددداام لە لیدددلنەی تددداوتوێی ماسدددتەرنامەی فرمێسدددک موسدددلی ۆ بە ناونیشدددانی مۆسدددی ای شدددیاری لە
شیارەکانی وەفاییااۆی بەشی زمانی کوردیی کۆلێلی زمانی زانکۆی سەالحەدینی .٢٠١٥
ئەندددداام لە لیددددلنەی تدددداوتوێی ماسددددتەرنامەی هیددددوا نددددورەدینۆ بە ناونیشددددانی بنیدددداتی ڕیددددت لە شددددیارە
کوردییەکدددددانی عەبددددداوڵە بەگدددددی میسدددددباحوددیوان داۆی بەشدددددی زمدددددانی کدددددوردیی کدددددۆلێلی زمدددددانی
زانکۆی سەالحەدینی .٢٠٠٩
توێژینەوە ئەکادیمییەکان:




نددددوور و شددددێوەکانی لە شددددیاری شزیریدددداای بە هاوبەشددددی لەگەڵ د .هددددێمن عددددومەر پۆشددددناوی گۆ دددداری
ئەکادیمیای کوردیی ژمارە٣٦ی .٢٠١٦
Bandora Helbesten Haci Qadire Koyi Yen Ku Di Navbera Salen 1898-1925 De Hatine
Wesandin Li Ser Nubuna Helbesta Kurdi, Kovara Zarema Hejmara 6, Diyar bekir, 2016.





لەنگیددددددیە عەرووزیەکددددددانی یەکێددددددک لە چاپەکددددددانی دیددددددوانی مەالی شزیددددددریی گۆ دددددداری زانکددددددۆی
ڕاپەڕینی ژمارە ٥ی .٢٠١٥
ئیشدددددباعکردنی بدددددڕگە وەئ پێویسدددددتییەکی شدددددیاریی تدددددوێلینەوەیەکی پدددددڕاکتیکییە لەسدددددەر شدددددیاری
مەالی شزیریی گۆ اری زانکۆی سەالحەدینی بەرگی ١٨ی ژمارە ٢ی .٢٠١٤
زینافەکانی شیاری شزیریی گۆ ارا زانکۆیا زاپۆی ژمارە ١ی پەڕبەناا ٢ی .٢٠١٤
بەشداریی کۆنفڕانسی زانستی بە پێشکەشکردنی توێژینەوە:













یەکەمدددین کۆن)ڕانسدددی نێدددودەوڵەتی حددداشی قدددادری کدددۆییی زانکدددۆی کدددۆیەی کدددۆیەی  ٢٣-٢٢ی ئایددداری
٢٠١٦ی ب ەشدددددددااریکردن بە تدددددددوێلینەوەیەئ بە ناونیشدددددددانی کددددددداریگەریی شدددددددیارە بەوکراوەکدددددددانی
حاشی قادری کۆیی  ١٩٢٥-١٨٩٨لەسەر نوێبوونەوەی شیاری کوردیۆ.
دیدددااری دەستنوسدددزانەی زانکدددۆی سدددۆران تدددایبەت بە مەال عەلدددی مدددامەشەلکەییی زانکدددۆی سدددۆرانی
سددددددددۆرانی  ٢٠١٦ /٥ /٤ی پێشکەشددددددددکردنی تددددددددوێلینەوەیەئ بە ناونیشددددددددانی ئەل)ددددددددوبێی التینددددددددی و
هەوڵەکانی مەال عەلی مامەشەلکەییۆ.
کۆن)رانسددددی کددددورد و کولتددددوور و ئەدەبددددی ئێرانددددی و ئیسددددالمیی زانکددددۆی کوردسددددتانی سددددنەی ئێددددرانی
٢٠١٥ی پێشکەشددددکردنی تددددوێلینەوەیەکی هدددداوبەد لەگەڵ د.هددددێمن عددددومەر پۆشددددناوی بە ناونیشددددانی
ڕەنگاانەوەی کەالم و لۆشیک لە شیاری مەحویااۆ.
دوو ەمددددین کۆن)ڕانسددددی نێددددودەوڵەتی زانکددددۆی گەشددددەپێاانی مرۆیددددیی بە ناونیشددددانی التنمددددیە البشددددریەی
رٶیە مااصدددددددددددرەۆی سدددددددددددلێمانیی قەرەدا ی  . ٢٠١٥/٤/١٦-١٥پێشکەشدددددددددددکردنی تدددددددددددوێلینەوەیەکی
هدددداوبەد لەگەڵ د.هددددێمن عددددومەر پۆشددددناوی بە نا ونیشددددانی نددددوور و شددددێوەکانی لە شددددیاری شزیددددری
داۆ.
On the
کۆن)ڕانسددددی هاوبەشددددی زانکددددۆی سددددۆران و زانکددددۆی سددددێنترال فلۆریدددداای بە ناونیشددددانی
 Outside Looking: A Kurdish Studies Conferenceۆی ئەمەریکددددای فلۆریدددداای .٢٠١٥/٠١/٢٧
پێشکەشدددددددکردنی پۆسدددددددتەر پرێزنتەیشدددددددنێکی هددددددداوبەد لەگەڵ م .ڕەن دددددددبەر بالیسدددددددانیی زانکدددددددۆی
TOWARDS AN
ئۆکسدددد)ۆردی بەریتانیددددای د .هیددددوا بالیسددددانیی زانکددددۆی سددددۆرانی بە ناونیشددددانی
INTEROPERABLE KURDISH KEYBOARD LAYOUTۆ.
کۆن)رانسدددددددی کوردستانناسدددددددیۆی زانکدددددددۆی کوردسدددددددتانی سدددددددنەی ئێدددددددرانی  .٢٠٠٩پێشکەشدددددددکردنی
تدددددوێلینەوەیەئ بە ناونیشدددددانی عەرووز وەکدددددو پێوەرێدددددک بدددددۆ سددددداغکردنەوەی شدددددیاری کالسدددددیکی
کوردیۆ.
بەشداریی کۆرسی ئەکادیمی و کۆنفرانس و وۆرکشۆپە نێودەوڵەتییەکان:






کۆن)رانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی و تە عەرەبیەکددددانی زانکددددۆی عەیددددن بددددۆ زانسددددتەکان و
تەکنەلۆشیای عەینی ئیماراتی .٢٠١٧ /٣ /٢١-١٩
کۆن)رانسددددددی ڕاهێنددددددانی ق وتابیددددددانی زانکۆکددددددانی و تە عەرەبیەکددددددانی زانکددددددۆی فەییددددددوومی قدددددداهیرەی
میسری .٢٠١٦ /٥ /١١-٩
کۆن)رانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی و تە عەرەبیەکددددانی زانکددددۆی زانسدددد و تەکنەلۆشیددددای
ئوردنیی ئەربەدی ئوردنی .٢٠١٥/٤/٣٠-٢٨
کۆن)رانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی و تە عەرەبیەکددددانی زانکددددۆی سددددەالحەدینی هەولێددددری
کوردستانی .٢٠١٤









وۆرکشدددددۆپی پێگەیاندددددانی سدددددەرکردەی ئەکدددددادیمیی  ٢١ڕۆژی زانکدددددۆی کاسددددد ی گدددددۆتینگن-کاسددددد ی
ئەڵمانیای .٢٠١٣
کۆن)رانسدددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی و تە عەرەبیەکدددانی زانکددددۆی زەرقددددای زەرقددددای ئددددوردنی
.٢٠١٣
وۆرکشددددددۆپی پێگەیانددددددانی سددددددەرکردەی ئەکددددددادیمی و کددددددارگێڕیی  ١مانددددددگی زانکددددددۆی مددددددارشۆنی
پلیمۆمی بەریتانیای .٢٠١٢
کۆن)رانسددددددی ڕاهێنددددددانی قوتابیددددددانی زانکۆکددددددانی و تە عەرەبیەکددددددانی زانکددددددۆی نددددددزوای سددددددەڵتەنەی
عومانی .٢٠١٢
کۆرسددددی ئەکددددادیمی زمددددانی ئینگلیددددزی Intermediateۆی مدددداوەی  ٣مانددددگی زانکددددۆی شددددی)ی ا هددددا می
شی)ی ای بەریتانیای .٢٠١١
مدددۆڵەتی پۆتەرپدددانکردنی زانسدددتی Sabbatical leaveۆی مددداوەی  ٦ماندددگی زانکدددۆی شدددی)ی ا هدددا می
شی)ی ای بەریتانیای .٢٠١٢-٢٠١١
کۆن)رانسددددددی ڕاهێنددددددانی قوتابیددددددانی زانکۆکددددددانی و تە عەرەبیەکددددددانی زانکددددددۆی مەعددددددانی مەعددددددانی
ئوردنی .٢٠١١
نووسین و بەرهەم:
کتێب:




عەرووز وەکدددددو پێوەرێدددددک بدددددۆ سددددداغکردنەوەی شدددددیاری ندددددالیی لێکدددددۆڵینەوەی ئەدەبدددددیی وەزارەتدددددی
ڕۆشنبیریی هەولێری .٢٠١١
سدددددددیماکانی تدددددددازەکردنەوەی شدددددددیاری کدددددددوردی ١٩٣٢-١٨٩٨ی لێکدددددددۆڵینەوەی ئەدەبدددددددیی دەزگدددددددای
سپیڕێزی دهۆئی .٢٠٠٥
توێژینەوە:










کورد و زمانی ستانااردی توێلینەوەی زمانناسیی گۆ اری کۆواری ژمارە ٣ی ئاداری .٢٠٠٦
چاوپشدددددانانێک بەسدددددەر هەڵە زمانییەکدددددانی هەردوو ڕۆژندددددامەی پەبدددددات و کوردسدددددتانی ندددددوێ دای
توێلینەوەی زمانناسیی دەزگای موکریانیی .٢٠٠٥
تیشدددکێک بدددۆ سدددەر ڕێنووسدددی ڕاگەیاندددانی بیندددراوی کدددوردیی هەردوو کەنددداڵی ئاسدددمانیی کوردسدددتان
و کوردسات بە نموونەی توێلینەوەی زمانناسیی دەزگای موکریانیی .٢٠٠٥
پوێنددددددانەوەیەئ و چەنددددددا سددددددەرن ێکی پێددددددرا بددددددۆ کتێبددددددی قەدری شددددددانی شدددددداعیری داهێددددددنەر و
نیشددددتمانپەروەرۆی تددددوێلینەوە و بەدواداچددددوونی ئەدەبددددیی گۆ دددداری کدددداروانی ژمددددارە ١٧١ی ئدددداداری
.٢٠٠٣
هەنددددداێ الیەندددددی فۆنۆلدددددۆشی لە شدددددێوەزاری باڵەکیانددددداای تدددددوێلینەوەی زمانناسدددددیی گۆ ددددداری ڕامدددددانی
ژمارە ٧٠ی نیسانی .٢٠٠٢
ئەل)ددددوبێی التینددددی لە نێددددوان گوفتددددار و پڕاکتیزەکردندددداای تددددوێلینەوەی زمانناسددددیی گۆ دددداری کدددداروانی
ژمارە ١٤٩ی ئەیلوولی .٢٠٠٠
پێکهددددددداتەی شێناوەکدددددددانی پدددددددۆییی نیشدددددددانەی پرسدددددددیارۆ لە شدددددددێوەزاری باڵەکیانددددددداای تدددددددوێلینەوەی
زمانناسیی گۆ اری ڕامانی ژمارە ٥١ی ئەیلوولی .٢٠٠٠







کدددددددار و شێندددددددداوە کەسددددددددییەکان لە شددددددددێوەزاری ندددددددداوچەی باڵەکیاناا بەشددددددددی یەکەمۆی تددددددددوێلینەوەی
زمانناسیی گۆ اری ڕامانی ژمارە ٤٤ی شوباتی .٢٠٠٠
کدددددددار و شێنددددددداوە کەسدددددددییەکان لە شدددددددێوەزاری نددددددداوچەی باڵەکیاناا بەشدددددددی دووەمۆی تدددددددوێلینەوەی
زمانناسیی گۆ اری ڕامانی ژمارە ٤٥ی ئازاری .٢٠٠٠
کێشدددددی عەرووز و کەشدددددتیی مەحدددددوی لە دەریاکەیددددداای تدددددوێلینەوەی ئەدەبدددددیی ڕۆژندددددامەی ئەدە و
هونەری برایەتیی ژمارە ١٨٨ی هەینی .٢٠٠٠/٨/٤
فرۆیددددا لە نێددددوان شددددنی و گرێددددی ئۆدیبدددداای وتدددداری ئەدەبددددی-دەروونددددیی گۆ دددداری تیشددددکی زانکددددۆۆی
ژمارە ١ی کانوونی دووەمی .١٩٩٩
کدددددێە لە ندددددامیلکە شدددددیاری ڕازی تەنیددددداییۆی ئەحدددددمەد هەردی دای ڕۆژندددددامەی ئەدە و هدددددونەری
برایەتیی ژمارە ١٢٨ی هەینی .١٩٩٩/٥/٢٨
نووسینی پێشەکی بۆ کتێب:



نووسددددددینی پێشددددددەکی بددددددۆ کتێبددددددی قەدری شددددددانی شدددددداعیری داهێددددددنەر و نیشددددددتمانپەروەرۆی ئددددددازاد
عەباولاەزیز مزووریی هەولێری.٢٠٠٣
چاوپێکەوتن لە بواری زمان و ئەدەبدا:







لە بددددددارەی ئەدەبیدددددداتی نددددددوێی کددددددوردییەوەی چدددددداوپێکەوتنی کەندددددداڵی ئاسددددددمانی TRT6ۆی بەرنددددددامەی
کەسکەسۆرۆی ئەن ەرەی تورکیای .٢٠٠٩/٦/٢٩
لە بددددارەی زمددددان و پزمددددایەتی و نزیکددددایەتی زار و شددددێوەزارە کوردییەکددددانی چدددداوپێکەوتنی کەندددداڵی
ئاسمانیی زاگرۆمۆی هەولێری .٢٠٠٨
لە بددددارەی پێشددددکەوتن و دواکەوتنددددی زمانەکددددان و زمددددانی کددددوردیی کەندددداڵی ئاسددددمانیی کوردسددددتانۆی
هەولێری .٢٠٠٨
لە بددددددددارەی زمددددددددان و ڕێنووسددددددددی ڕاگەیانددددددددانی کددددددددوردیی ڕۆژنددددددددامەی ئاسددددددددۆی ژمددددددددارە ٩٧٥ی
.٢٠٠٩/٥/١٩
لە بارەی زمانی ستانااردی کوردیی گۆ اری شەقامی ژمارە١١٢ی تشرینی یەکەمی .٢٠٠٨
کاری ڕۆژنامەگەری:







نووسددددینی دوو تددددوێلینەوەی زانسددددتی بددددۆ دەزگددددای موکریددددانی بددددۆ چددددا و بەوکددددردنەوە لە بددددارەی
زمانی ڕاگەیانانی کوردیی بەم ناونیشانانە:
 چاوپشددددانانێک بەسددددەر هەڵە زمانییەکددددانی هەردوو ڕۆژنددددامەی پەبددددات و کوردسددددتانی نددددوێدای توێلینەوەی زمانناسیی دەزگای موکریانیی .٢٠٠٥
 ت یشددددکێک بددددۆ سددددەر ڕێنووسددددی ڕاگەیانددددانی بینددددراوی کددددوردیی هەردوو کەندددداڵی ئاسددددمانییکوردستان و کوردسات بە نموونەی توێلینەوەی زمانناسیی دەزگای موکریانیی .٢٠٠٥
پێااچوونەوەی زمانی بۆ کۆمەڵێک کتێبی دەزگای موکریانی پێە بەوکردنەوەیانی .٢٠٠٥
بەرپرسدددددی زمدددددانەوانی گۆ ددددداری زانکدددددۆی ندددددوێۆی ژمدددددارە ١ی ژمدددددارە ٢ی زانکدددددۆی سدددددەالحەدینی
.٢٠٠٤
دەستەی نووسەرانی گۆ اری تیشکی زانکۆۆی کۆلێلی ئادا ی زانکۆی سەالحەدینی .١٩٩٩

