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 خويَندن و برِوانامة 

 لة زانكؤى سةالحةددين/هةولَير لة ثسثؤرى )زانستى مةشقزانى(. ، بة دةست هَينانى بِروانامةى دكتّورا2019 -

(، زانستى مةشقزانىلة ثسثؤرى ) (Caenلة زانكؤى ) 2، بةدةست هَينانى بِروانامةى ماستةر2011-2012 -
 فةرةنسا/كان.

فسلجة(،  مةشقزانى/لة ثسثؤرى )زانستى  (Evryلة زانكؤى ) 1، بةدةست هَينانى بِروانامةى ماستةر2011-2012 -
 فةرةنسا/ثاريس.

ة سةنتةرى زمان لة ( لA1,A2, B1, B2)بةدةست هَينانى بِروانامةى زمانى فةرةنسى لة ئاستى ، 2009-2012
(Carel) .لة فةرةنسا 

 .ثّيشكةوتولة ئاستى  TOFELئينطليزي ، بةدةست هَينانى بِروانامةى زمانى  2018-
زانكؤى كؤلَيذى ثةروةردةى وةرزشى، ؤريوس لة دةستهَينانى بِروانامةى بةكال ،بة2007-2008-

 سةالحةددين/هةولَير.
 هةولَير. /كوِران ِرزطارى، بِروانامةى ئامادةيى )وَيذةيى( لة قوتاخبانةى 2003-2004 -

ة ثاَلةوانيةتى يانةكانى مةتر بةربةست ل 110راكردنى  يارى طؤِرةثان و مةيدان لة بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم لة -
 .2004عَيراق لة شارى بةغدا/جادرية لة ساَلى 

مةتر بةربةست لة ثاَلةوانيةتى يانةكانى  110لة راكردنى  لة يارى طؤِرةثان و مةيدان بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم -
 .2004عَيراق لة شارى بةغدا/جادرية لة ساَلى 

لة سَيباز/بةريد، /مةتر بةربةست 110 راكردنى لة ِرةثان و مةيدانلة يارى طؤ بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم - 
 .2005ثاَلةوانيةتى يانةكانى عَيراق لة شارى دهؤك لة ساَلى 

مةتر بةربةست لة ثاَلةوانيةتى زانكؤكانى عَيراق لة شارى  110 راكردنى لةلة يارى طؤِرةثان و مةيدان  بةشداريكردن -
 .2005بةسرة لة ساَلى 

 مةتر بةربةست لة ثاَلةوانيةتى يانةكانى 110 راكردنى لةلة يارى طؤِرةثان و مةيدان  هَينانى ثلةى يةكةم بةدةست -
 .2006ة ساَلى هةولَير ل شارى كوردستان

لة  سَيباز/بةريد،مةتر بةربةست  110لة راكردنى لة يارى طؤِرةثان و مةيدان بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم  -
 .2007عَيراق لة شارى سلَيمانى لة ساَلى  ثاَلةوانيةتى يانةكانى

مةتر بةربةست سَيباز/بةريد، لة  110لة راكردنى لة يارى طؤِرةثان و مةيدان بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم  -
 .2008ثاَلةوانيةتى يانةكانى عَيراق لة شارى هةولَير لة ساَلى 

ثاَلةوانيةتى راكردنى بةريد،  لة ِرةثان و مةيدان لة لة يارى طؤ ثلةى يةكةمبةدةست هَينانى  ملوانكةى زَيِر بة  -
 .2008لة شارى عةممان لة ئوردن لة ساَلى  يانةكانى عةرةبى

 بةشداريكردن و دةستكةوتةكان 
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طؤِرةثان و مةيدانى هةرَيمةكان لة شارى رؤيان لة لة ثاَلةوانيةتى  100بةدةست هَينانى ثلةى يةكةم لة راكردنى  -
  .2010فةرةنسا لة ساَلى 

 

 خولةكان

 سةرؤكى ليذنةى هونةرى ماراسؤنى ئاشتى كوردستان. -2017 -

 .سةرؤكى ليذنةى هونةرى ماراسؤنى ئاشتى كوردستان -2017 -

 ئةندامى ليذنةى بااَلى رَيكخستنى ماراسؤنى نَيودةوَلةتى هةولَير. -2016 -
 ئةندامى ليذنةى بااَلى رَيكخستنى ماراسؤنى نَيودةوَلةتى هةولَير. -2015 -
 مى ليذنةى بااَلى رَيكخستنى ماراسؤنى نَيودةوَلةتى هةولَير.ئةندا 2014 -

 ئةندامى ليذنةى بااَلى رَيكخستنى ماراسؤنى نَيودةوَلةتى هةولَير 2013-
( شةش 6بةدةستهَينانى بروانامةى زمانى ئينطليزى لة سةنتةرى زمانى زانكؤى سةالحةددين بؤ ماوةى ) 2013-

 (.Advanceو )مانط و دةرضوون لة ئاستى ثَيشكةوتو
 ثِرؤطرامى طؤِرةثان و مةيدان لة شارى هةولَير لةسةر نَيودةوَلةتى : بةشداريكردن لة خوىل راهَينان2013 -شوبات -

 بؤ ياريزانانى ئاست بةرز.
 ( لة زانكؤى سةالحةددين/هةولَير.طرق التدريس هدوربةشداريكردن لة خوىل رَيطاكانى وانةوتنةوة ) :2012 -
زانستى لةسةر تةركيزكردن  رَيكخشنت و شيكردنةوةو تاقيكردنةوةى: بةشداريكردن لة خوىل 2011 تةموز-ئادار -

 فةرةنسا. ( لةCaenلة تاقيطةى زانكؤى ) لةسةر ضينى طةجنان
 راكردنىنت و شيكردنةوةو تاقيكردنةوةى زانستى لةسةر رَيكخسبةشداريكردن لة خوىل : 2011ئايار -نيسان -

 اَلتى فةرةنسا.ماراسؤنى ثاريس لة و
طؤِرةثان و مةيدان لة شارى كةركوك لةسةر  ثِرؤطرامى بةشداريكردن لة خوىل راهَينان لةسةر: 2007تةموزى  -

 .مى راهَينان بؤ ياريزانانى ئاست بةرزاثِرؤطر
 زمان

         باشة: ئينطليزى باشة              زور : عةرةبىزؤرباش                  : فةرةنسى           : زمانى دايك  كوردى
ترزانيارى     

-Windows XP, Vista Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Paint : كؤمثيوتةر ةكارهيَنانىب -

Shop-Pro  

 وةرزش، خوَيندنةوة، كاروبارى كارطَيرى، طةشت كردن، ميوزيك، سينةما، شانؤ. :ئارةزوو -
ب، سويد، نةرويج، سويسرا، مةغري هولندا،ئيتاَليا، ئيسثانيا، بةجليكا،ةَلمانيا،: فةرةنسا، بةريتانيا، ئطةشت كردن

  .، ماليزيا، بةحرَين ،قةتةر توركيا، ئوردن،

و ئةزموونى ئةكادميى شويَنى كاركردن    

ي لة زانكوي سةالحةددين/ كَوليذ (ماموستاي ياريدةدر)ئَيستادا بة ناونيشانى  (ةوة تاوةكو 2012لة ساَلى )  -
 -2006ثَيشووتر لة ساَلى ) وومةتةوة طووتو ضةندين وانةى )تيؤرى و ثراكتيكي(م  ثةروةردةي وةرزش كاردةكةم

 ( لة نوسينطةي وةزيري، وةزارةتى خوَيندنى بااَل كارم كردووة.2009تاوةكو 
 ئَيستا.(ةوة تاوةكو 2013سكرتَيرى لقى هةولَيرى يةكَيتى طؤرةثان و مةيدانى كوردستان لة ساَلى ) -
 ئةندامى يةكَيتى مامؤستايانى كوردستان. -
 ئةندانى ليذنةى هونةرى رَيكخراوى ئةربيل ماراسؤن. -
 سةرؤكى ليذنةى هونةرى رَيكخراوى ئاشتى ماراسؤنى كوردستان. -


