
 سى :ەم : زانيارى كەكەي
  . كاروانى اڵڵبدوەكر شاكر عەب ناو :

 . ڵسا 56 ن :ەمەت
 1/7/1966 رێولەه : بوون دايك ەل نىێشو و ڵسا
 . 43A /ۆزانك یێنو یێدكى ەرەگ رێولەبوون : ه ێجەنيشت نىێشو
 u.krdsu.ed@Bakir.abdullah:  لێئيم

 07504520354ن : ۆفەلەت ەیمارژ
 . ددينەحاڵەس یۆ, زانكزمانى كوردى , تىەرەبن ەیردەروەپ یجێلۆ: كركا نىێشو
 ك .ۆى دهۆئاداب زانك جىێلۆك كوردى شىەبەل ڵ( سا7كاركردن : ) ەیماو

 . ددينەحاڵەى سۆزانك تىەرەبن ەیردەروەپ جىێلۆك ىدركو شىەبەل ڵا( س21)   
 : كانەوانامڕم : بەدوو

  . ددينەحاڵەس,  ئاداب جىێلۆ, ك بى كوردىەدەزمان و ئەلس ۆريۆكالەب ,٢/٧/١٩٩٤ 
 . ددينەحاڵەس انکۆیز,  زمان جىێلۆ, كدى كور بىەدەئ ەل رێماجست ,١٥/٥/٢٠٠١
 . ددينەحاڵەس انکۆیز,  زمان ىجێلۆ, ك وردىبى كەدەئ ەرا لۆدكت ,٦/١١/٢٠٠٧

  ددينەحاڵەس,  زمان جىێلۆكوردى , ك شىەب ,رەدەياريدرى ۆفيسۆرپ,  ١٩/٦/٢٠١٩
 كان :ەلوخو:  مەيێس
ى ندەبڵەم( ١٠/٤/١٩٩٤-٢١/١٠/١٩٩٣) ەلما( ۆلپ)دي گش مانەش, انىپزمانى ئيس -١
  .  ددينەحاڵەى سۆزانك ئاداب , جىێلۆك , انىپئيس زمانى ربوونىێف
ندى ەناو ەینبخاێناو كتە( ل٣/١٢/١٩٩٤تا٢٤/١١/١٩٩٤)ەل كانەزانياريي وەبخانێكت -٢

 . ددينەحاڵەسى ۆزانك
 تىەكايۆرەس,  (١٠/١٢/١٩٩٥–٨/١٠/١٩٩٥) ەیماو ەل , ەوەووتنگەوان اكانىگێڕ -٣ 

 .ك ۆى دهۆزانك    
رى ەنتەسلە ٧/١/٢٠١٠ تا ٣/١/٢٠١٠ ەل(Microsoft power pointر)ەيوتپمۆك -٤
 .رێولەه /دينەحاڵەى سۆتى زانكەكايۆرەياندن , سەگ ياىژۆلەكنەت
 تى ەرەبن ىەردەروەپ ىژێلۆك,  ١٧/٩/٢٠١٠-١٣لە  , ڵودمو نىۆلكترەئ ندنىێخو -٥
 

mailto:Bakir.abdullah@su.edu.krd.com
mailto:Bakir.abdullah@su.edu.krd.com


  پێنجەم : چاالکییە زانستییەکان : 

 : داوەكييانەى خوارەوەم ئەنجامال(ەوە تائێستا ئەم چا١٩٩٤)هەر لەساڵى   
 كۆلێجەكانى زانكۆىقۆناغى یەكەم بەشە زانستیەكانى  لە ىجۆلۆنەوەى وانەى كوردو -١ 

 . ١٩٩٧-١٩٩٤نى اڵ, لە نێوان سا (كشتوكاڵ زيشكى , ئەندازيارى ,شەريعە , پ) دهۆك
 ەشى زمانى كوردى پەيمانگاى پێگەياندنىبرێزمانى كوردى لەوتنەوەى وانەى زمان و -٢

 . ١٩٩٦-١٩٩٧ینسااڵلە دهۆک  مامۆستايانى
 كوردى بەشى زمانىزەكانى لێكۆڵينەوەى زانستى , لەێبخانەو رێبانەى كتاووتنەوەى  -٣

 . ٢٠٠١-٢٠٠٠ساڵى :  كۆلێجى ئاداب , زانكۆى دهۆك , بۆ
 , بەشى زمانى كوردى , كۆلێجى ئادابوتنەوەى وانەى زارەكانى زمانى كوردى , لە -٤

 . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ساڵى ۆزانكۆى دهۆك , ب
 لە مانگی ۆكفەرمانبەرانى پارێزگاى ده كان بۆوە كارگێریەزارا وتنەوەى وانەى فێربوونى -٥

  . ٢٠٠١هەشتى  ت وحەو
كۆلێجەكانى  مامۆستايانى كارگێرى لەوتنەوەى وانەى فێربوونى زاراوە كارگێريیەكان بۆ -٦
  . ٢٠٠١هەشتى ساڵىزانكۆى دهۆك , لە مانگى حەوت و (كارگێرىئەندازيارى وپزيشكى و)
لە  حەدديناڵامۆستايان زانکۆی سەى مژبەشەكانى كۆلێردۆلۆجى لەوكوتنەوەى وانەى  -٧

 .٢٠٠٣ – ٢٠٠٠  اڵنیسا
لە  حەدديناڵلێجى مامۆستايان زانکۆی سەبەشى كوردى كۆلەوتنەوەى وانەى كێشناسى  -٨

 . ٢٠٠٣-٢٠٠١نی سااڵ
ى بەشەكانبەشى كوردى و لە (ڵينەوەى زانستىۆكلێ كتێبخانەو رێبازەكانىبابەتی )وتنەوەى  -٩

 .  (٢٠٢٠)تا (٢٠٠٧) حەددين , لە ساڵىاڵزانكۆى سە ى پەروەردەى بنەڕەتىژترى كۆلێ
 ى پەروەردەى بنەڕەتىژكۆلێ بەشى كوردىلە (ێبازە ئەدەبيیەكانر) ى :وتنەوەی بابەت -١٠

 ەوە تا ئێستا .(٢٠٠٧) لە ساڵى حەدديناڵزانكۆى سە
رێبەرى و  بەشىلە (كوردۆلۆجى , بنچينەكانى لێكۆڵينەوەى زانستى) وتنەوەى وانەكانى -١١

   .٢٠١٢هەتا  ەوە ٢٠٠٥لە  ركاگێرى لە پەيمانگاى تەكنيكى گەشتوگوزارو كارگێرى هەولێ
كۆلێجەكەمان  كوردى رشتى پرۆژەى دەرچوونى قوتابيانى قۆناغى چوارى بەشىسەرپە -١٢
وكارگێرى لەپەيمانگاى  تائێستا , قوتابيانى قۆناغى دووى بەشى رێبەرى ٢٠٠٧نىاڵسالە

 . ٢٠١٢تا  ٢٠٠٩نى اڵسا رى هەولێرتەكنيكى كارگێ
 ۆلێجىكوردى كبەشى ی قۆناغى سێلە (هاوچەرخوێ ون ىبئەدە) وتنەوەى وانەى -١٣

 . ٢٠١٩-٢٠١٨ حەدديناڵسە پەروەردەى بنەڕەتى زانكۆى
  



 (نەوەو چاوپێکەوتنوتارو لێکۆڵی) : كانەبيرييەشنۆڕ ەكييالاچ م :ەوارچ
تين , ەمارى ڤۆگردى , رى سياسى كودى شيعەرئامەزيرى سەدى جەحمەئ الەم - ١
 .  ٥٤ - ٥٠, ل:  ٢٠٠٠ى وليلوە, ئ ١٠٤/ەمارژ
 ٢٠٠١, نيسان , ٣٧/ماراژه,  ەديجل اراڤۆگ( فتنەكێپفاچ) ێكوردستانخواندنا بلند ل-٢
  ی.رى كوردەگەنامژۆر ىەڵ( سا١٠٣)يادى ىەنۆبەتينى , باليتى پەك بۆده ەل ٤٩:  ل
ودور الشاعر  ١٤/٤/١٩٤٨ق فيالعرا ەلبطتحاد العام لالول لالتمر التأسيسي اۆالم -٣

 نيسان,  ٢٠١/العدد, كوردستان اىگێ: ر ەجريد,  فيهالجواهري(  )محمد مهدياقىرالع
 . ٩, ٦: ص,  ٢٠٠١

كى ۆتاوى كورد , سيمينارى لقى دهەو هى كوردژۆارا رڤۆگى وڤ هياڵەمۆك -٤
( ١٠٣) يادى ىەنۆب ەب ٢٢/٤/٢٠٠١ىژۆروسانى كوردستان ونەنامژۆنديكاى رەس
مايسى  ١٥٧/ەمارژارى كاروان , ڤۆگ,  كوردستان ىەنامژۆوونى رچرەد ەیڵسا

 . ١٥٧ - ١٥٦, ل :  ٢٠٠١
 رخەچكوردى هاوشاعيرى شينى دوووون وچۆب ديدوەل (دەممەمح قازى)واەشێپ -٥

 . ٨٤ -٧٩ : ل,  ٢٠٠٢يرانەحوز,  ٢٠/ەمارژ,  ێرى نوەارى نووسڤۆگ دا ,
, دا درى شاعيرانى كورەگكاريو نكردێكارت رێژەعير لشا یيەدزتاح ەلى فەع -٦
 . ٥٤-٣٧ ل : , ٢٠٠٣مووزىەت, ١٩/ ەمارژ, رێولەه/ددينەحاڵەس ىۆارى زانكڤۆگ
تى ەحكوم شنبيرىۆتى رەزارە, سيمينارى ورەوسيى شاعيرونوەتاح دزەلى فەع -٧
 ىڵۆه ەل ,رێولەهشارى رى شاعيرى ناوداوارچ ەیوەيادكردنۆب كوردستان مىێرەه

 . ٢٠٠٤ /١٦/٩,  ميديا
ديب و ەئ ىەرنامەب( رێولەه tv كوردستان) ىڵناەك ەل ىینۆيفزەلەت وتنىەكێپاوچ -٨

  , تایبەت بە شاعیرانی شاری هەولێر .  ٢٠٠٥ /٤/  ٢٣ ەل كورد , شاعيرانى
م , ەكەى يپاچ , رەشۆكێرو تە( شاعيرو نووس١٩٩٢-١٩٢٨يى )ەتاح دزەلى فەع - ٩

 .  ٢/كاديمىەئ بىێكت.  ٢٠٠٤,  رێولەه /شنبيرى ۆر ىەخانپاچ
  ارىڤۆگ, ١٩٩٧ىڵساتا ەتاوەرەسەل بى كورديداەدەئەشيعرى ل ىەوەينڕۆگەنام -١٠

 . ٥٢٦-٥٠١ : ل,  ٢٠٠٥يرانىەحوز, ٢٦/ەمارژ,  ددينەحاڵەس ىۆزانك



 ینفرانسۆک , ۆیێک ەیزادیلەج ڵاڵبدوەع الەم یحاجۆب ۆییک یقادر یحاجعری شی ەینام -١١
 ) ٢٠١٧-١٨١٧) ۆییک یادرق یحاج یبوون کیداەل ەیڵسا دەدووس یادی , کۆیە ۆیزانک

 . تەبیتا ەیرژما , ۆیەک
 ىۆانكز ارىۆڤ, گ دایکورد یکیساڵک یرانیشاع یعریش یکێسپەد ەخودا ل یخوداو ناو -١٢

 . ٢٠١٧ڵی، سا١٤ /ە, ژمار رکوکەک
 كاديمياىەئ ىارۆڤگ ,ا درێولەه ىشتەكوردى د سيكىالشيعرى شاعيرانى كەل رستىەخاكپ -١٣

  . ٢٠١٨ پايزى ,  ٤٠/ەمار,  ژ یكورد
 شاعيرانى شيعرى  وێنەل راقێع ی١٩٤٨ساڵی مىەكانوونى دوو نىيرەپاڕ ىەوەنگدانڕە -١٤

  , ٢٠١٨ ڵیسا , ١٦ /ە, ژمار رينەراپ ىۆى زانكارۆڤگ , تانداباشوورى كوردس كوردى
 یعریش رەسەل یمڕۆ ینیلوددالەج اناڵوەم (نەویمەع یوەسنە)م ەیدیسەق یرەگیکار-١٥

زمان و  یتڵەوەودێن ینفرانسۆک نیمەدوو , ردایشاع یەیدز تاحەف یلە( عەین یواە)ن
  . ١٠/٢٠١٩/ ٢٢-٢٠ لە،  رێولەه - نیددەحەاڵس ۆیزانک ەل یکورد یبەدەئ

  


