
 
 

 (cvسەربوردەی زانستی )
 زانیاریی کەسی:

 یادگار ڕەسول حەمەدەمین فەتاح                                 پ. د. ناو:  •
 سۆران -هەولێردانیشتووی ئێستا:  ، سۆران -هەولێر ،٢٣/٠٣/١٩٧٧لەدایکبوون:  •
 ٠٠٩٦٤٧٥٠٤٤٨٥٢٤٤ژمارەی تەلەفۆن:  •
 students@soran.edu.iq-vp یان   yadgar.ameen@soran.edu.iq   ئیمەیل:  •
یەکەم دامەرانددددد ن لە زانکدددددۆدا: یاریددددد ەدەری تدددددوئاەر )مزیددددد (، کدددددۆلێای ئدددددادا ، زانکدددددۆی  •

 .٢٧/١٠/٢٠٠٠ لە ڕئکەوتی ٤/٢/٧٣٣٥ژمارە  فەرمانی زانکۆیی سەالحەدین،
 پیشە: مامۆستای زانکۆ •
 پۆستی ئێستا: یاری ەدەری سەرۆکی زانکۆی سۆران بۆ کاروباری قوتابییان •
 بڕوانامە: دکتۆرا •
 پرۆفیسۆرنازناوی زانستی:  •
پسددددد ۆریی ورد:  دددددیزری کیسدددددی ،  دددددیزری ندددددوئی ، ی گشدددددتی: ئەدەبدددددی کدددددوردییپسددددد ۆر •

 کوردی
 زمان: کوردی)زمانی دای (، ئینگلیزی، عەرەبی، فارسی. ارەزایی  •

 لە زانکۆدا: ی کارگێڕیپۆست و کار

 تا ئێستا. ٢٠١١یاری ەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری قوتابییان، زانکۆی سۆران،  •
ئەنددددد امی لیدددددانەی بدددددادی اوئنددددد ن و پینددددد انان و وەرگدددددرتن، وەزارەتدددددی اوئنددددد نی بددددداد و  •

 تا ئێستا. ٢٠١١زانستی، توئاینەوەی 
تهههه  ۆدر ر ئیسهههها  ۆدنسهههه ی سهههه ردژ و و سهههه ی بههههی  ه یههههیژ ه  نهههه نهههه ده  د رۆك و ئ سهههه  •

 .تی ئێسای ٢٠١٠  خوێن ن  بی 
 .٢٠١٢بە وەکالەت  ڕاگری فاکەڵتیی ئادا ، زانکۆی سۆران •
 .٢٠١١بە وەکالەت  ڕاگری فاکەڵتیی پەروەردە، زانکۆی سۆران •
 .٢٠١٠سەرپەر تیاری تۆماری گشتی، زانکۆی سۆران،  •
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-٢٠٠٩کدددۆلێای زمدددان،  -بەیانیدددان، زانکدددۆی سدددەالحەدین-سدددەرۆکی بە دددی زمدددانی کدددوردی •
٢٠١٠. 

-٢٠٠٨کددددۆلێای زمددددان،  -ئێددددواران، زانکددددۆی سددددەالحەدین-سددددەرۆکی بە ددددی زمددددانی کددددوردی •
٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤کۆلێای زمان،  -بەڕئوەبەری تۆمار، زانکۆی سەالحەدین •
سددددەرۆئ و ئەنددددد امی لیددددانەی تاقیکردنەوەکدددددان، بە ددددی زمدددددانی کددددوردی، کدددددۆلێای زمدددددان،  •

 .٢٠٠٩-٢٠٠٤زانکۆی سەدحەدین، بە درئاایی سادنی 

 بڕوانامەکانی زانکۆ:

، فەرمددددانی ٢٠٠٨-٢٠٠٥دکتددددۆرا، ئەدەبددددی کددددوردی، زانکددددۆی سددددەدحەدین، کددددۆلێای زمددددان،  •
 .١٠/٠٢/٢٠٠٩لە  ٤/١٥٣ژ/زانکۆیی 

، ٢٠٠٣-٢٠٠١ئەدەبدددددددی کدددددددوردی، زانکدددددددۆی سدددددددەدحەدین، کدددددددۆلێای پەروەردە، ماسدددددددتەر،  •
 .٢٧/٠١/٢٠٠٤لە  ٣/٢/٨٥٥فەرمانی زانکۆیی ژ/

-١٩٩٥بەکدددددالۆریۆا، زمدددددان و ئەدەبدددددی کدددددوردی، زانکدددددۆی سدددددەدحەدین، کدددددۆلێای ئدددددادا ،  •
، یەکەمددددی سددددەر بە ددددی زمددددان و ئەدەبددددی کددددوردی ٠١/٠٧/١٩٩٩فەرمددددانی زانکددددۆیی لە  ١٩٩٩

 .% بۆ هەر چوار ساڵ٨٦،٢٩٥وتابی بە نمرەی ( ق٤٦لە کۆی )

 ناونیشانی نامەکانی اوئن نی باد:

 .دکتۆرا: عەرووز وەکو پێوەرئ  بۆ ساغکردنەوەی  یزری نالی •
 .١٩٣٢-١٨٩٨ماستەر: سیماکانی تازەکردنەوەی  یزری کوردی  •

 نازناوە زانستییەکان:

لە  ١/١/٢٠٩٥ زانکددددددددۆیی ژمددددددددارە، فەرمددددددددانی ٦/٨/٢٠٢٠پڕۆفیسددددددددۆر، زانکددددددددۆی سددددددددۆران،  •
٩/٨/٢٠٢٠. 

 ، فەرمدددددددانی زانکدددددددۆیی ژمدددددددارە٥/٨/٢٠١٤پڕۆفیسدددددددۆری یاریددددددد ەدەر، زانکدددددددۆی سدددددددۆران،  •
 .٢٤/١٢/٢٠١٤لە  ١/١/٥٧١٢

 ١٨/٠٢/٢٠٠٩لە  ٢/٢/٣٠٩٧مامۆستا، زانکۆی سەالحەدین، فەرمانی زانکۆیی ژمارە  •
لە  ٤/٢/٤٢٢٤زانکددددددۆیی ژمددددددارە مامۆسددددددتای یاریدددددد ەدەر، زانکددددددۆی سددددددەالحەدین، فەرمددددددانی  •

٠٩/٠٥/٢٠٠٤. 

 :باڵوکراونەتەوە ئەکادیمییەکانکە لە گۆڤارە  ،زانستییەکانتوئاینەوە 

، ١، ژمددددارە ٧سددددەروای  ددددیزرە کوردییەکددددانی نددددالی، گۆڤدددداری زانکددددۆی ڕاپەڕیددددن، بەرگددددی  •
 .٢٠٢٠کانوونی دووەمی 



جزیددددری لە ئاسددددتی و ددددە و لەنگیددددیە عەرووزییەکددددانی یەکێدددد  لە چاپەکددددانی دیددددوانی مەالی  •
دەسددددتەواژە و لەت و دئددددرە  ددددیزر، گۆڤدددداری تددددوئاەر، فدددداکەڵتیی ئددددادا ، زانکددددۆی سددددۆران، 

 .٢٠١٩، هاوینی ٣، ژمارە ٢بەرگی 
ڵ م. گهههه ، ه ی ڕۆهههههین  كههههوردی  تیردوگهههه نموونهههه  ، بهههه ك  تیردوگهههه یهههه وت ك هێس و  نیسههههنیه  •

 .٢٠١٩، ٢، ژهیرە ٦بەرگ  ڕین، ۆیز، گ ڤیری ۆدنس ی ڕدپ د ع هم یف  هح ك 
هیب، بهههه وهو ڵ م. كوردسههههایژ ع گهههه گ  جههههیه، ه كین  تیه  بهههه كوردی هههه  شههههێودۆی شهههه     •

، ٤رگ  م، بههه كیژ، ۆدنسههه ی ب نگههه ی، توك هههی، سهههی    هههودر ۆینههه وو  ی ۆهینههه یمینگههه گ ڤهههیری پ 
 .٢٠١٨ه  سی   ی دوو ، ژهیر ٨ ژهیر 

ڕۆههههههین  هوتێههههه  ی نموونههههه ، بههههه  ڕۆههههههین  كهههههوردی  تیردوگههههه  هاوور هههههه كین  كههههه وتههههه هێس  •
 ا   ر، فیكههه گ ڤهههیری تهههوێ   ۆیز،د عههه همههه یف  هح ڵ م. كههه گههه ه رهید پ  بهههیڵ، وروپیی فههه ئههه 

 .٢٠١٨، هیوین  ٢ ، ژهیر ١رگ  ئیددب، ۆدنس ی س ردژ، ب 
والنی خیه ههه ، نهههیه ،  هههیج   قههه  ههههی د نموونههه  ب  كوردیههه د،  بههه د ئههه  هههه  ی تیردوگههه وتههه هێس  •

ددب هههی   گ ڤهههیری پ وهمهههنیه  ۆیز،د عههه همههه یف  هح ڵ م. كههه گههه ه ر(، هێههه د، ۆێهههو قهههیدر، پ   
م، ، ئێهههه دژ، سههههی    ههههودر ی كورسههههایژ نیسهههه ، ۆدنسهههه ی كوردسههههایژ، سههههن كهههه دی، توێ ینگهههه 

 تیوی.ی ه ١٣٩٧هیر و هیوین  ، ب ٥ ژهیر 
یریددددد ا، لەگەڵ د. هدددددێمن عدددددومەر اۆ دددددناو، گۆڤددددداری ندددددوور و  دددددێوەکانی لە  دددددیزری جز •

 .٢٠١٦، ٣٦ئەکادیمیای کوردی، ژمارە
• Bandora Helbesten Haci Qadire Koyi Yen Ku Di Navbera Salen ١٩٢٥-١٨٩٨ De 

Hatine Wesandin Li Ser Nubuna Helbesta Kurdi, Kovara Zarema Hejmara ٦, Diyar 
bekir, ٢٠١٦.  

عەرووزیەکدددددانی یەکێددددد  لە چاپەکدددددانی دیدددددوانی مەالی جزیدددددری، گۆڤددددداری زانکدددددۆی لەنگیدددددیە  •
 .٢٠١٥، ٥ڕاپەڕین، ژمارە 

ئیشددددددباعکردنی بددددددڕگە وەئ پێویسددددددتییەکی  ددددددیزری، تددددددوئاینەوەیەکی پددددددڕاکتیکییە لەسددددددەر  •
 .٢٠١٤، ٢، ژمارە ١٨ یزری مەالی جزیری، گۆڤاری زانکۆی سەالحەدین، بەرگی 

 .٢٠١٤، ٢، پەڕبەن ا ١ڤارا زانکۆیا زااۆ، ژمارە زیحافەکانی  یزری جزیری،  گۆ •

 :و وتارە زانستییەکانی تر توئاینەوە

، ئدددداداری ٣کددددورد و زمددددانی سددددتان ارد، تددددوئاینەوەی زمانناسددددی، گۆڤدددداری کددددۆوار، ژمددددارە  •
٢٠٠٦. 

چاواشددددان نێ  بەسددددەر هەڵە زمانییەکددددانی هەردوو ڕۆژنددددامەی اەبددددات و کوردسددددتانی نددددو   •
 .٢٠٠٥ی، دەزگای موکریانی، دا، توئاینەوەی زمانناس



تیشددددکێ  بددددۆ سددددەر ڕئنووسددددی ڕاگەیاندددد نی بینددددراوی کددددوردی، هەردوو کەندددداڵی ئاسددددمانیی  •
 .٢٠٠٥کوردستان و کوردسات بە نموونە، توئاینەوەی زمانناسی، دەزگای موکریانی، 

اوئندددد نەوەیەئ و چەندددد  سددددەرن ێکی اێددددرا بددددۆ کتێبددددی )قەدری جددددان،  دددداعیری داهێددددنەر و  •
، ١٧١(، تدددددوئاینەوە و بەدواداچدددددوونی ئەدەبدددددی، گۆڤددددداری کددددداروان، ژمدددددارە نیشدددددتمان ەروەر

 .٢٠٠٣ئاداری 
هەنددددد   الیەندددددی فۆنۆلدددددۆجی لە  دددددێوەزاری باڵەکیانددددد ا، تدددددوئاینەوەی زمانناسدددددی، گۆڤددددداری  •

 .٢٠٠٢، نیسانی ٧٠ڕامان، ژمارە 
زمانناسدددددی، گۆڤددددداری ئەلفدددددوبێی التیندددددی لە نێدددددوان گوفتدددددار و پڕاکتیزەکردنددددد ا، تدددددوئاینەوەی  •

 .٢٠٠٠، ئەیلوولی ١٤٩کاروان، ژمارە 
پێکهدددداتەی جێناوەکددددانی )اددددۆیی، نیشددددانە، پرسددددیار( لە  ددددێوەزاری باڵەکیاندددد ا، تددددوئاینەوەی  •

 .٢٠٠٠، ئەیلوولی ٥١زمانناسی، گۆڤاری ڕامان، ژمارە 
کددددار و جێندددداوە کەسددددییەکان لە  ددددێوەزاری ندددداوچەی باڵەکیان ا)بە ددددی یەکەم(، تددددوئاینەوەی  •

 .٢٠٠٠،  وباتی ٤٤مانناسی، گۆڤاری ڕامان، ژمارە ز
کددددار و جێندددداوە کەسددددییەکان لە  ددددێوەزاری ندددداوچەی باڵەکیان ا)بە ددددی دووەم(، تددددوئاینەوەی  •

 .٢٠٠٠، ئازاری ٤٥زمانناسی، گۆڤاری ڕامان، ژمارە 
کێشددددددی عەرووز و کە ددددددتیی مەحددددددوی لە دەریاکەیدددددد ا، تددددددوئاینەوەی ئەدەبددددددی، ڕۆژنددددددامەی  •

 .٤/٨/٢٠٠٠، هەینی ١٨٨رایەتی، ژمارە ئەدە  و هونەری ب
دەروونددددی، گۆڤدددداری )تیشددددکی -فرۆیدددد  لە نێددددوان جددددنی و گرئددددی ئۆدیبدددد ا، وتدددداری ئەدەبددددی •

 .١٩٩٩، کانوونی دووەمی ١زانکۆ(، ژمارە 
کددددددێا لە نددددددامیلکە  ددددددیزری )ڕازی تەنیددددددایی(ی ئەحددددددمەد هەردی دا، ڕۆژنددددددامەی ئەدە  و  •

 .٢٨/٥/١٩٩٩، هەینی ١٢٨هونەری برایەتی، ژمارە 

 توئاینەوە:باا و زانستی بە پێشکە کردنی  و دی اری بە  اریی کۆنفڕانی

دیددددد اری زانسدددددتیی ڕۆژی زمدددددانی دایددددد ، زانکدددددۆی سدددددۆران، فددددداکەڵتیی پەروەردە، بە دددددی  •
، بە دددد اریکردن بە باسددددێ  بە ناونیشددددانی )ئێسددددتا و ئاییندددد ەی ٢٠/٢/٢٠٢٠زمددددانی کددددوردی، 

 زمان و ڕئنووسی کوردی(.
چارەسدددددەر(، وەزارەتدددددی ڕۆ دددددنبیری و الوان بە  -)زمدددددانی ڕاگەیانددددد ن، گرفدددددتکۆنفڕانسدددددی  •

، پێشکە ددددکردنی تددددوئاینەوەیەئ بە ناونیشددددانی )هەڵە ٢٠١٩هاوکدددداریی ئەکادیمیددددای کددددوردی 
 باوەکانی ڕئنووسی ڕاگەیان نە کوردییەکان(.

ی  ٢٣-٢٢یەکەمددددین کۆنفڕانسددددی نێددددودەوڵەتی حدددداجی قددددادری کددددۆیی، زانکددددۆی کددددۆیە، کددددۆیە،  •
، بە ددددددد اریکردن بە تدددددددوئاینەوەیەئ بە ناونیشدددددددانی )کددددددداریگەریی  دددددددیزرە ٢٠١٦اری ئایددددددد



لەسدددددددەر نوئبدددددددوونەوەی  دددددددیزری  ١٩٢٥-١٨٩٨باڵوکراوەکدددددددانی حددددددداجی قدددددددادری کدددددددۆیی 
 کوردی(.

دیدددد اری دەستنوسددددنانەی زانکددددۆی سددددۆران تددددایبەت بە مەال عەلددددی مددددامەجەلکەیی، زانکددددۆی  •
نەوەیەئ بە ناونیشدددددانی )ئەلفدددددوبێی ، پێشکە دددددکردنی تدددددوئای٢٠١٦ /٥ /٤سدددددۆران، سدددددۆران، 

 التینی و هەوڵەکانی مەال عەلی مامەجەلکەیی(.
پدددددڕۆژەی فی راسدددددیۆنی ڕئکنراوەکدددددانی سدددددۆران بە ناونیشدددددانی )بهەڤدددددڕا بدددددۆ نیشدددددتیمانێکی  •

، پێشکە ددددکردنی باسددددێ  بە ناونیشددددانی )ڕەچەلەکددددی زمددددانی کددددوردی و ٢٠١٦سددددەربەاۆ(، 
انگدددددای تەکنیکیددددی سددددۆران و هددددۆڵی گەن یدددددنەی دابە ددددبوونی دیالێکتەکددددانی(، لە هددددۆڵی پەیم

 دارایی سۆران.
کۆنفرانسددددی کددددورد و کولتددددوور و ئەدەبددددی ئێرانددددی و ئیسددددیمی، زانکددددۆی کوردسددددتان، سددددنە،  •

تددددوئاینەوەیەکی هدددداوبەد لەگەڵ د.هددددێمن عددددومەر اۆ ددددناو، ، پێشکە ددددکردنی ٢٠١٥ئێددددران، 
 بە ناونیشانی )ڕەنگ انەوەی کەالم و لۆجی  لە  یزری مەحوی ا(.

دووەمددددین کۆنفڕانسددددی نێددددودەوڵەتی زانکددددۆی گە ددددەپێ انی مرۆیددددی، بە ناونیشددددانی )التنمددددیە  •
. پێشکە ددددددددددددکردنی ١٦/٤/٢٠١٥-١٥البشددددددددددددریە، ر یە مزایددددددددددددرە(، سددددددددددددلێمانی، قەرەدا ، 

تددددددوئاینەوەیەکی هدددددداوبەد لەگەڵ د.هددددددێمن عددددددومەر اۆ ددددددناو، بە ناونیشددددددانی )نددددددوور و 
  ێوەکانی لە  یزری جزیری دا(.

 Onە دددی زانکدددۆی سدددۆران و زانکدددۆی سدددێنترال فلۆریددد ا، بە ناونیشدددانی )کۆنفڕانسدددی هاوب •

the Outside Looking: A Kurdish Studies Conference  ،ئەمەریکدددددا، فلۆریددددد ا ،)
. پێشکە ددددددددکردنی پۆسددددددددتەر پرئزنتەیشددددددددنێکی هدددددددداوبەد لەگەڵ م. ڕەن ددددددددبەر ٢٧/٠١/٢٠١٥

زانکددددددۆی سددددددۆران، بە  بالیسددددددانی، زانکددددددۆی ئۆکسددددددفۆرد، بەریتانیددددددا، د. هیددددددوا بالیسددددددانی،
 (. TOWARDS AN INTEROPERABLE KURDISH KEYBOARD LAYOUTناونیشانی ) 

. پێشکە دددددکردنی ٢٠٠٩کۆنفرانسدددددی )کوردستانناسدددددی(، زانکدددددۆی کوردسدددددتان، سدددددنە، ئێدددددران،  •
تددددددوئاینەوەیەئ بە ناونیشددددددانی )عەرووز وەکددددددو پێوەرئدددددد  بددددددۆ سدددددداغکردنەوەی  ددددددیزری 

 کیسیکی کوردی(.

 کادیمی و کۆنفرانی و وۆرکشۆپە نێودەوڵەتییەکان:بە  اریی کۆرسی ئە

کۆنفرانسددددددی ڕاهێنددددددانی قوتابیددددددانی زانکۆکددددددانی ودتە عەرەبیەکددددددان، زانکددددددۆی میسددددددر بددددددۆ  •
 .٢٠١٨ /١٢ /٨-٥ ، میسر، ههزانستەکان و تەکنەلۆجیا، ده

کۆنفرانسددددددی ڕاهێنددددددانی قوتابیددددددانی زانکۆکددددددانی ودتە عەرەبیەکددددددان، زانکددددددۆی عەیددددددن بددددددۆ  •
 .٢٠١٧ /٣ /٢١-١٩زانستەکان و تەکنەلۆجیا، عەین، ئیمارات، 

کۆنفرانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی ودتە عەرەبیەکددددان، زانکددددۆی فەییددددووم، قدددداهیرە،  •
 .٢٠١٦ /٥ /١١-٩میسر، 



کۆنفرانسدددددددی ڕاهێندددددددانی قوتابیدددددددانی زانکۆکدددددددانی ودتە عەرەبیەکدددددددان، زانکدددددددۆی زانسدددددددت و  •
 .٣٠/٤/٢٠١٥-٢٨ئوردن،  تەکنەلۆجیای ئوردنی، ئەربەد،

کۆنفرانسددددددی ڕاهێنددددددانی قوتابیددددددانی زانکۆکددددددانی ودتە عەرەبیەکددددددان، زانکددددددۆی سددددددەالحەدین،  •
 .٢٠١٤هەولێر، کوردستان، 

کاسدددی، -ڕۆژ، زانکدددۆی کاسدددی، گدددۆتینگن ٢١وۆرکشدددۆپی پێگەیانددد نی سدددەرکردەی ئەکدددادیمی،  •
 .٢٠١٣ئەڵمانیا، 

زانکۆکدددددانی ودتە عەرەبیەکدددددان، زانکدددددۆی زەرقدددددا، زەرقدددددا، کۆنفرانسدددددی ڕاهێندددددانی قوتابیدددددانی  •
 .٢٠١٣ئوردن، 

مانددددا، زانکددددۆی مددددارجۆن،   ١وۆرکشددددۆپی پێگەیاندددد نی سددددەرکردەی ئەکددددادیمی و کددددارگێڕی،  •
 .٢٠١٢پلیمۆا، بەریتانیا، 

کۆنفرانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی ودتە عەرەبیەکددددان، زانکددددۆی نددددزوا، سددددەڵتەنەی  •
 .٢٠١٢عومان، 

ماندددددا، زانکدددددۆی  دددددیفی    ٣(، مددددداوەی Intermediateی ئەکدددددادیمی زمدددددانی ئینگلیدددددزی )کۆرسددددد •
 .٢٠١١هادم،  یفی  ، بەریتانیا، 

ماندددا، زانکدددۆی  دددیفی    ٦(، مددداوەی  Sabbatical leaveمدددۆڵەتی اۆتەرادددانکردنی زانسدددتی ) •
 .٢٠١٢-٢٠١١هادم،  یفی  ، بەریتانیا، 

دتە عەرەبیەکددددان، زانکددددۆی مەعددددان، مەعددددان، کۆنفرانسددددی ڕاهێنددددانی قوتابیددددانی زانکۆکددددانی و •
 .٢٠١١ئوردن، 

 :ی زانستیکتێب

عەرووز وەکددددددو پێوەرئدددددد  بددددددۆ سدددددداغکردنەوەی  ددددددیزری نددددددالی، لێکددددددۆڵینەوەی ئەدەبددددددی،  •
 .٢٠١١وەزارەتی ڕۆ نبیری، هەولێر، 

، لێکددددۆڵینەوەی ئەدەبددددی، دەزگددددای ١٩٣٢-١٨٩٨سددددیماکانی تددددازەکردنەوەی  ددددیزری کددددوردی  •
 .٢٠٠٥س یڕئز، دهۆئ، 

 سەرپەر تیاری نامەی ئەکادیمی:

کددددددانی سەرپەر دددددتیاری نددددددامەی دکتددددددۆرای )کیفددددددی محمددددد  عزیددددددز( بە ناونیشددددددانی )لێکەوتە •
بە دددی زمدددانی کدددوردی، فددداکەڵتیی ئدددادا ، زانکدددۆی سدددۆران،  تددداراوگە لە ڕۆمدددانی کوردیددد ا(، 

٢٠١٩-٢٠١٦. 
ناونیشدددددانی )جوانیناسدددددیی سەرپەر دددددتیاری ندددددامەی دکتدددددۆرای )ڕزگدددددار عدددددومەر فەتددددداح( بە  •

ئددددافرەت لە  ددددیزرەکانی قوبددددادی جەلیددددزادەدا(، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، فدددداکەڵتیی ئددددادا ، 
 .٢٠٢٠زانکۆی سۆران، 



بە ناونیشدددددددانی سەرپەر دددددددتیاری ندددددددامەی ماسدددددددتەری )عەبددددددد ولنال   دددددددێنە سدددددددەعی (  •
کدددۆی )دەقددداوئزانی ئدددایینی لە  دددیزری ،زاری،دا(، بە دددی زمدددانی کدددوردی، فددداکەڵتیی ئدددادا ، زان

 .٢٠٢١سۆران، 

 :بە  اریکردن لە تاوتوئی نامەی دکتۆرا

( بە ناونیشددددانی جیهددددان عەبدددد ولوەها  ئەحددددمەدنددددامەی )دکتۆرائەندددد ام لە لیددددانەی تدددداوتوئی  •
ڕەوانبێددددای لە ئەدەبددددی کوردیدددد ا، بە نمددددوونەی  ددددیزرەکانی ،پیرەمێددددرد، و ،ئەحددددمەدی کددددۆر، )
 .٢٠١٩، حەدینسەال، زانکۆی کۆلێای زمان(، بە ی زمانی کوردی، دا

( بە کەیفددددی مددددحەمەد عەزیددددزنددددامەی )دکتۆرالیددددانەی تدددداوتوئی  سەرپەر ددددیتاری قوتددددابی لە •
فدددداکەڵتیی (، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، لێکەوتەکددددانی تدددداراوگە لە ڕۆمددددانی کوردیدددد اناونیشددددانی )

 .٢٠١٩، سۆران، زانکۆی ئادا 
عەرووز ناونیشددددانی )( بە هیددددوا نددددورەدین عەزیددددزنددددامەی )دکتۆرائەندددد ام لە لیددددانەی تدددداوتوئی  •

، زانکددددۆی کددددۆلێای پەروەردە(، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، لە نێددددوان کددددات و یاسددددا و مۆسددددی ادا
 .٢٠١٩، سەالحەدین

ئەنددددد ام لە لیدددددانەی تددددداوتوئی دکتۆراندددددامەی )ڕەمەزان چەچەن( بە ناونیشدددددانی )ڕۆال ئەکدددددۆال  •
تەمایددددا مۆدەرنیتەیددددا هدددداوار  د بنەجیکردنددددا جددددورەیێن ئەدەبییاتددددا کددددوردی یددددا نددددوودا، لددددبەر 
 .٢٠١٩ڕۆناکگەر(، بە ی کوردی، فاکەڵتیی زانستە مرۆڤایەتییەکان، زانکۆی زااۆ، 

 ماستەر:نامەی بە  اریکردن لە تاوتوئی 

ڕەیحدددددانە ڕەسدددددوول ئەحدددددمەد( بە ناونیشدددددانی سدددددەرۆکی لیدددددانەی تددددداوتوئی ماسدددددتەرنامەی ) •
زانکددددۆی سددددۆران،  فدددداکەڵتیی ئددددادا ، ) ددددێوازی  ددددیزری حەریدددد (، بە ددددی زمددددانی کددددوردی،

٢٠١٧. 
ئەنددددد ام لە لیدددددانەی تددددداوتوئی ماسدددددتەرنامەی )سدددددەرباز مەجیددددد  اۆ دددددناو( بە ناونیشدددددانی  •

)سددددددیمۆلۆژیای ناونیشددددددان لە  ددددددیزرەکانی نەوزاد ڕەفزەتدددددد ا(، بە ددددددی زمددددددانی کددددددوردی، 
 .٢٠١٦، زانکۆی سۆران، فاکەڵتیی ئادا 

 ددددیزر لە ناونیشددددانی )( بە ئەسددددزەدئەندددد ام لە لیددددانەی تدددداوتوئی ماسددددتەرنامەی )پشددددتیوان  •
(، بە دددی زمدددانی ڕواندددگەی  ددداعیرانی کیسدددیکی کدددوردەوە، کرمدددان ی ادددواروو وەئ نمدددوونە

 .٢٠١٦کوردی، کۆلێای زمان، زانکۆی سەالحەدین، 
( بە ناونیشدددددانی ڕزگدددددار عەبددددد وڵاڵ ئەحدددددمەدئەنددددد ام لە لیدددددانەی تددددداوتوئی ماسدددددتەرنامەی ) •

فدددداکەڵتیی ، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، (ڕەنگدددد انەوەی سددددەبکی عێراقددددی لە  ددددیزرەکانی سددددافی ا)
 .٢٠١٥، سۆران، زانکۆی ئادا 



مۆسددددی ای ( بە ناونیشددددانی )موسددددلی  فرمێسدددد ئەندددد ام لە لیددددانەی تدددداوتوئی ماسددددتەرنامەی ) •
(، بە دددددی زمدددددانی کدددددوردی، کدددددۆلێای زمدددددان، زانکدددددۆی  دددددیزری لە  دددددیزرەکانی وەفاییددددد ا

 .٢٠١٥سەالحەدین، 
وا ندددورەدین( بە ناونیشدددانی )بنیددداتی ڕیدددت  لە ئەنددد ام لە لیدددانەی تددداوتوئی ماسدددتەرنامەی )هیددد •

 دددیزرە کوردییەکدددانی عەبددد وڵاڵ بەگدددی میسدددباحوددیوان دا(، بە دددی زمدددانی کدددوردی، کدددۆلێای 
 .٢٠٠٩زمان، زانکۆی سەالحەدین، 

 :زانستیلیانەی بەڕئوەبردنی کۆنفڕانسی زانستیی نێودەوڵەتی وەئ سەرۆکی 

عەبددددددد ولڕەحمانی گەورەی پێن دددددددوئنی(، سدددددددەنتەری کۆنفڕانسدددددددی نێدددددددودەوڵەتیی )عەالمە مەال  •
دەستنووسدددددنانەی زانکدددددۆی سدددددۆران بە هاوکددددداریی قایم دددددامییەتی قەزای پێن دددددوئن، پێن دددددوئن، 

٢٠١٩. 
کۆنفڕانسددددی نێددددودەوڵەتیی )ڕواندددد ز و پێگەیێکددددی ژیدددداری بە دەوڵەتبددددوون لە مێدددداووی کددددورددا(،  •

 .٢٠١٦سەنتەری هن رئن، زانکۆی سۆران، ڕوان ز، 

 انەوتنەوە لە زانکۆدا:ئەزموونی و

 دکتۆرا:       

وانەی ) ێوازناسددددددی(، قوتابییددددددانی دکتددددددۆرای ئەدە ، بە ددددددی زمددددددانی کددددددوردی، فدددددداکەڵتیی  •
 ەوە تا ئێستا. ٢٠١٥لە  ئادا ، زانکۆی سۆران

 ماستەر:       

ی ئەدە ، بە ددددددی زمددددددانی کددددددوردی، فدددددداکەڵتیی رهیسهههههها وانەی ) ێوازناسددددددی(، قوتابییددددددانی  •
 .ەوە تا ئێستا ٢٠١٧ لە زانکۆی سۆرانئادا ، 

وانەی )ڕئبددددددازی تددددددوئاینەوەی زانسددددددتی(، قوتابیددددددانی ماسددددددتەری زمددددددان و ئەدە ، بە ددددددی  •
 .٢٠١٤-٢٠١٣زمانی کوردی، فاکەڵتیی ئادا ، زانکۆی سۆران 

 بەکالۆریۆا:     

وانەی )کددددێا و سددددەروا(، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، زانکددددۆی سددددۆران، زانکددددۆی سددددەالحەدین،  •
 یە)قەالدز (. زانکۆی کۆ

وانەی )ئەدەبدددددی ندددددوئی کدددددوردی(، بە دددددی زمدددددانی کوردی،زانکدددددۆی سدددددەالحەدین، زانکدددددۆی  •
 .٢٠١٠-٢٠٠٨کۆیە)قەالدز (، 

وانەی )ئەدەبددددی کددددۆنی کددددوردی(، بە ددددی زمددددانی کددددوردی، زانکددددۆی سددددەالحەدین، زانکددددۆی  •
 .٢٠١٠-٢٠٠٨کۆیە)قەالدز (، 



زانکدددددۆی سدددددەالحەدین،  وانەی )ڕئبدددددازی تدددددوئاینەوەی زانسدددددتی(، بە دددددی زمدددددانی کدددددوردی، •
٢٠٠٦-٢٠٠٥. 

وانەی )کوردناسددددددی(، بە ددددددی کارەبددددددا لە کددددددۆلێای ئەندددددد ازیاری لە زانکددددددۆی سددددددەالحەدین،  •
بە دددددەکانی ماتماتیددددد ، عەرەبدددددی، کدددددۆمەدیەتی لە کدددددۆلێای پەروەردەی سدددددۆران، زانکدددددۆی 
سدددەالحەدین. بە دددەکانی کارەبددداو میکانیددد  لە پەیمدددانگەی تەکنیکیدددی هەولێدددر، بە دددە پزیشدددکی 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٢رگێڕیەکان لە پەیمانگەی تەکنیکیی سۆران. و کا

 نووسینی پێشەکی بۆ کتێب:

نووسددددینی پێشددددەکی بددددۆ کتێبددددی)قەدری جددددان،  دددداعیری داهێددددنەر و نیشددددتمان ەروەر(، ئددددازاد  •
 .٢٠٠٣عەب ولزەزیز مزووری، هەولێر،

 چاوپێکەوتن لە بواری زمان و ئەدەب ا:

(، بەرنددددامەی TRT٦کدددوردییەوە، چددداوپێکەوتنی کەنددداڵی ئاسدددمانی )لە بدددارەی ئەدەبیددداتی ندددوئی  •
 .٢٩/٦/٢٠٠٩)کەسکەسۆر(، ئەن ەرە، تورکیا، 

لە بددددارەی زمددددان و ازمددددایەتی و نزیکددددایەتی زار و  ددددێوەزارە کوردییەکددددان، چدددداوپێکەوتنی  •
 .٢٠٠٨کەناڵی ئاسمانیی )زاگرۆا(، هەولێر، 

ی کددددددوردی، کەندددددداڵی ئاسددددددمانیی لە بددددددارەی پێشددددددکەوتن و دواکەوتنددددددی زمانەکددددددان و زمددددددان •
 .٢٠٠٨)کوردستان(، هەولێر، 

، ٩٧٥لە بددددددارەی زمددددددان و ڕئنووسددددددی ڕاگەیاندددددد نی کددددددوردی، ڕۆژنددددددامەی ئاسددددددۆ، ژمددددددارە  •
١٩/٥/٢٠٠٩. 

، تشددددرینی یەکەمددددی ١١٢لە بددددارەی زمددددانی سددددتان اردی کددددوردی، گۆڤدددداری  ددددەقام، ژمددددارە •
٢٠٠٨. 

 بییاتی كوردی.دهن و ئهی زمابارهوانی لهوتنی تری ڕۆژنامهیان چاوپێكهده •

 کاری ڕۆژنامەگەری:

لە  نووسددددینی دوو تددددوئاینەوەی زانسددددتی بددددۆ دەزگددددای موکریددددانی بددددۆ چددددا  و باڵوکددددردنەوە •
 بارەی زمانی ڕاگەیان نی کوردی، بەم ناونیشانانە:

چاواشددددددددددان نێ  بەسددددددددددەر هەڵە زمانییەکددددددددددانی هەردوو ڕۆژنددددددددددامەی اەبددددددددددات و  -
 .٢٠٠٥توئاینەوەی زمانناسی، دەزگای موکریانی، کوردستانی نو  دا، 

تیشددددددکێ  بددددددۆ سددددددەر ڕئنووسددددددی ڕاگەیاندددددد نی بینددددددراوی کددددددوردی، هەردوو کەندددددداڵی  -
ئاسددددمانیی کوردسددددتان و کوردسدددددات بە نمددددوونە، تدددددوئاینەوەی زمانناسددددی، دەزگدددددای 

 .٢٠٠٥موکریانی، 



باڵوکردنەوەیددددان، پێدددد اچوونەوەی زمددددانی بددددۆ کۆمەڵێدددد  کتێبددددی دەزگددددای موکریددددانی پددددێا  •
٢٠٠٥. 

، زانکدددۆی سدددەالحەدین، ٢، ژمدددارە ١بەرپرسدددی زمدددانەوانی گۆڤددداری )زانکدددۆی ندددو (، ژمدددارە  •
٢٠٠٤. 

دەسددددتەی نووسددددەرانی گۆڤدددداری )تیشددددکی زانکددددۆ(، کددددۆلێای ئددددادا ، زانکددددۆی سددددەالحەدین،  •
١٩٩٩. 


