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شارەزایی زمانی؛ کوردی ،عەرەبی ،ڕوس ی ،ئینگلیزی
شارەزایی لە؛ کۆمپیوتەر و ئینتەر نێت
ب ـ ــڕوانـامـ ـ ــەی ئەکادیمی؛

 بەکالۆریۆس لە زانستە کۆمەالیەتیەکان ،کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی زانکۆی سەڵحەدین-هەولێر. 2008- ماستەر لە زانکۆی((Kharkov National Pedagogical University named after G. S. Skovorodaخارکۆڤ -ئوکڕاینا ،2011 -لە پسپۆری پەروەردەی کۆمەاڵیەتی.Social Pedagogy -
 دیپلۆم لە( Modern Teachingکۆرسێکی شەش هەفتەیی) پەیمانگای الرکۆال-الهتی ،فینلەند.2018- دیپلۆم لە ( Family Pedagogyکۆرسێکی دوو مانگی) ،پەیمانگای پەروەردە و گەشەپێدانی خێزان ،مۆسکۆ2019 - دکتۆرا لە زانکۆی ) (Orel State University named after I. S. Turgenevئەریۆل -روسیا ،2020 -لەپسپۆری فەلسەفە و سیاسەتی پەروەردەیی Philosophy Of Pedagogical & Educational Sciences-
 -نازناوی زانستی؛ مامۆستا ،لە زانکۆی سەاڵحەدین -هەولێر.2020

بەشداری خولەکانی:

 -1خولی( )١١یەم بۆ ڕێگاکانی وانەوتنەوە (هەشت هەفتە) -2012زانکۆی سەڵحەدین-هەولێر.
 -2خولی پێگەیاندنی ڕاهێنەری کۆمەڵی مەدەنی(( )TOTچوار هەفتە) -2014هەولێر.
 -3خولی ( )NLPو جۆرەکانی کەسیەتی (س ێ هەفتە)-2016هەولێر.
 -4خولی هونەری سەرکردایەتیکردن (س ێ هەفتە)  -2018هەولێر.
 -5خولی هونەری ئەتەکێت و دیپلۆماس ی (چوار هەفتە) -2019مۆسکۆ.
 -6خولی سەرچاوە مرۆییەکان (( )HRشەش هەفتە) -2020مۆسکۆ.
و بەشداریکردن لە چەندان وۆرکشۆپ ،کۆنفرانس ی پەروەردەیی و زانستی لە هەولێر-هەرێمی کوردستان،
خارکۆڤ-ئۆکراینا ،مۆسکۆ-پیتربۆرگ-ئەریۆل -ڕوسیا ،الهتی-فینالند ،دانهاغ-هۆڵندا.
ئەزموونی کارکردن:
 -1ماوەی ( )11یازدە ساڵ وتنەوەی وانەکانی:
 دەرونزانی گشتی – علم النفس العام
 دەرونزانی پەروەردەیی -علم النفس التربوي
 دەرونزانی گەشە -علم النفس النمو
 پێگەیاندنی کۆمەڵیەتی -التنشئة االجتماعیة
 ڕێگاکانی وانەوتنەوە -طرائق التدریس
 بنەماکانی پەروەردە -اسس التربیة
 -2باڵوکردنەوەی س ێ توێژینەوەی زانستی بە زمانی کوردی و روس ی.
 -3نوسین و باڵوکردنەوەی زیاتر لە  50وتاری پەروەردەیی و کۆمەڵیەتی لە ڕۆژنامە ،گۆڤار و پێگەی ئەلکترۆنی.
 -4ئەندام بوون لە لێژنەی زانستی.
 -5ئەندام بوون لە لێژنەی دڵنیایی جۆری.
 -6ئەندام لە لێژنەی پێداچوونەوەی پڕۆگرام بۆ بابەتە پەروەردەییەکان
پیشە؛ مامۆستا؛ لە بەش ی زانستە کۆمەڵیەتیەکان،کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی ،زانکۆی سەڵحەدین -هەولێر.
ئەندام لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی:

 -1ئەندامی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان.
 -2ئەندامی ڕێکخراوی کوردستان بێ جینۆساید .

