يەكەم  :زانيارى كەسى :

ناو  :بەكر شاكر عەبدوڵاڵ كاروانى .
تەمەن  56 :ساڵ .

ساڵ و شوێنى لە دايك بوون  :هەولێر 1/7/1966

شوێنى نيشتەجێ بوون  :هەولێر گەرەكى دێی نوێی زانكۆ. 43A /
ئيمێل Bakir.abdullah@su.edu.krd :

ژمارەی تەلەفۆن 07504520354 :

شوێنى كار :كۆلێجی پەروەردەی بنەرەتى  ,زمانى كوردى ,زانكۆی سەاڵحەددين .
ماوەی كاركردن  )7( :ساڵ لەبەشى كوردى كۆلێجى ئاداب زانكۆى دهۆك .
( )21ساڵ لەبەشى كوردى كۆلێجى پەروەردەی بنەرەتى زانكۆى سەاڵحەددين .

دووەم  :بڕوانامەكان :

 ,١٩٩٤/٧/٢بەكالۆريۆس لەزمان و ئەدەبى كوردى  ,كۆلێجى ئاداب  ,سەاڵحەددين .
 ,٢٠٠١/٥/١٥ماجستێر لە ئەدەبى كوردى  ,كۆلێجى زمان  ,زانکۆی سەاڵحەددين .
 ,٢٠٠٧/١١/٦دكتۆرا لە ئەدەبى كوردى  ,كۆلێجى زمان  ,زانکۆی سەاڵحەددين .
 , ٢٠١٩/٦/١٩پرۆفيسۆرى ياريدەدەر ,بەشى كوردى  ,كۆلێجى زمان  ,سەاڵحەددين

سێيەم  :خوولەكان :

 -١زمانى ئيسپانى ,شەش مانگ (ديپلۆما) لە ( )١٩٩٤/٤/١٠-١٩٩٣/١٠/٢١مەڵبەندى
فێربوونى زمانى ئيسپانى  ,كۆلێجى ئاداب  ,زانكۆى سەاڵحەددين .
 -٢كتێبخانەو زانيارييەكان لە(١٩٩٤/١١/٢٤تا )١٩٩٤/١٢/٣لەناو كتێبخانەی ناوەندى
زانكۆى سەاڵحەددين .
 -٣ڕێگاكانى وانەگووتنەوە  ,لە ماوەی ( , )١٩٩٥/١٢/١٠–١٩٩٥/١٠/٨سەرۆكايەتى
زانكۆى دهۆك .
 -٤كۆمپيوتەر()Microsoft power pointلە  ٢٠١٠/١/٣تا  ٢٠١٠/١/٧لەسەنتەرى
تەكنەلۆژياى گەياندن  ,سەرۆكايەتى زانكۆى سەاڵحەدين /هەولێر.
 -٥خوێندنى ئەلكترۆنى ومودڵ  ,لە  , ٢٠١٠/٩/١٧-١٣كۆلێژى پەروەردەى بنەرەتى

پێنجەم  :چاالکییە زانستییەکان :

هەر لەساڵى()١٩٩٤ەوە تائێستا ئەم چاالكييانەى خوارەوەم ئەنجامداوە :
 -١ونەوەى وانەى كوردۆلۆجى لە قۆناغى یەكەم بەشە زانستیەكانى كۆلێجەكانى زانكۆى
دهۆك (شەريعە  ,پزيشكى  ,ئەندازيارى  ,كشتوكاڵ)  ,لە نێوان سااڵنى . ١٩٩٧-١٩٩٤
 -٢وتنەوەى وانەى زمان ورێزمانى كوردى لەبەشى زمانى كوردى پەيمانگاى پێگەياندنى
مامۆستايانى دهۆک لە سااڵنی. ١٩٩٦-١٩٩٧
 -٣وتنەوەى وانەى كتێبخانەو رێبازەكانى لێكۆڵينەوەى زانستى  ,لەبەشى زمانى كوردى
كۆلێجى ئاداب  ,زانكۆى دهۆك  ,بۆ ساڵى . ٢٠٠١-٢٠٠٠ :
 -٤وتنەوەى وانەى زارەكانى زمانى كوردى  ,لەبەشى زمانى كوردى  ,كۆلێجى ئاداب ,
زانكۆى دهۆك  ,بۆساڵى . ٢٠٠١ – ٢٠٠٠
 -٥وتنەوەى وانەى فێربوونى زاراوە كارگێریەكان بۆ فەرمانبەرانى پارێزگاى دهۆك لە مانگی
حەوت و هەشتى . ٢٠٠١
 -٦وتنەوەى وانەى فێربوونى زاراوە كارگێريیەكان بۆمامۆستايانى كارگێرى لە كۆلێجەكانى
(پزيشكى وئەندازيارى وكارگێرى) زانكۆى دهۆك  ,لە مانگى حەوت وهەشتى ساڵى. ٢٠٠١
 -٧وتنەوەى وانەى كوردۆلۆجى لەبەشەكانى كۆلێژى مامۆستايان زانکۆی سەاڵحەددين لە
سااڵنی .٢٠٠٣ – ٢٠٠٠
 -٨وتنەوەى وانەى كێشناسى لەبەشى كوردى كۆلێجى مامۆستايان زانکۆی سەاڵحەددين لە
سااڵنی . ٢٠٠٣-٢٠٠١
 -٩وتنەوەى بابەتی (كتێبخانەو رێبازەكانى لێكۆڵينەوەى زانستى) لە بەشى كوردى وبەشەكانى
ترى كۆلێژى پەروەردەى بنەڕەتى زانكۆى سەاڵحەددين  ,لە ساڵى ()٢٠٠٧تا (. )٢٠٢٠
 -١٠وتنەوەی بابەتى ( :رێبازە ئەدەبيیەكان) لەبەشى كوردى كۆلێژى پەروەردەى بنەڕەتى
زانكۆى سەاڵحەددين لە ساڵى ()٢٠٠٧ەوە تا ئێستا .
 -١١وتنەوەى وانەكانى (كوردۆلۆجى  ,بنچينەكانى لێكۆڵينەوەى زانستى) لەبەشى رێبەرى و
كاگێرى لە پەيمانگاى تەكنيكى گەشتوگوزارو كارگێرى هەولێر لە  ٢٠٠٥ەوە هەتا . ٢٠١٢
 -١٢سەرپەرشتى پرۆژەى دەرچوونى قوتابيانى قۆناغى چوارى بەشى كوردى كۆلێجەكەمان
لەسااڵنى ٢٠٠٧تائێستا  ,قوتابيانى قۆناغى دووى بەشى رێبەرى وكارگێرى لەپەيمانگاى
تەكنيكى كارگێرى هەولێر سااڵنى  ٢٠٠٩تا . ٢٠١٢
 -١٣وتنەوەى وانەى (ئەدەبى نوێ وهاوچەرخ) لەقۆناغى سێی بەشى كوردى كۆلێجى
پەروەردەى بنەڕەتى زانكۆى سەاڵحەددين . ٢٠١٩-٢٠١٨

چوارەم  :چاالكييە ڕۆشنەبيرييەكان ( :وتارو لێکۆڵینەوەو چاوپێکەوتن)

 - ١مەال ئەحمەدى جەزيرى سەرئامەدى شيعرى سياسى كوردى  ,گۆڤارى مەتين ,
ژمارە , ١٠٤/ئەيلوولى  , ٢٠٠٠ل. ٥٤ - ٥٠ :
-٢خواندنا بلند لكوردستانێ (چافپێكەفتن) گۆڤارا ديجلە  ,هژمارا , ٣٧/نيسان ٢٠٠١,
ل  ٤٩ :لە دهۆك بەپيتى التينى  ,بەبۆنەى يادى( )١٠٣ساڵەى رۆژنامەگەرى كوردی.
 -٣المۆتمر التأسيسي االول لالتحاد العام لطلبە العراق في ١٩٤٨/٤/١٤ودور الشاعر
العراقى(محمد مهدي الجواهري) فيه  ,جريدە  :رێگاى كوردستان ,العدد , ٢٠١/نيسان
 , ٢٠٠١ص. ٩ ,٦ :
 -٤كۆمەاڵ هيڤى وگۆڤارا رۆژى كوردو هەتاوى كورد  ,سيمينارى لقى دهۆكى
سەنديكاى رۆژنامەنووسانى كوردستان رۆژى ٢٠٠١/٤/٢٢بە بۆنەى يادى ()١٠٣
ساڵەی دەرچوونى رۆژنامەى كوردستان  ,گۆڤارى كاروان  ,ژمارە ١٥٧/مايسى
 , ٢٠٠١ل . ١٥٧ - ١٥٦ :
 -٥پێشەوا(قازى محەممەد) لەديدو بۆچوون وشينى دووشاعيرى كوردى هاوچەرخ
دا  ,گۆڤارى نووسەرى نوێ  ,ژمارە , ٢٠/حوزەيران , ٢٠٠٢ل . ٨٤ -٧٩ :
 -٦عەلى فەتاح دزەيی شاعير لەژێر كارتێكردن وكاريگەرى شاعيرانى كورددا ,
گۆڤارى زانكۆى سەاڵحەددين/هەولێر ,ژمارە  ,١٩/تەمووزى , ٢٠٠٣ل . ٥٤-٣٧ :
 -٧عەلى فەتاح دزەيى شاعيرونووسەر ,سيمينارى وەزارەتى رۆشنبيرى حكومەتى
هەرێمى كوردستان بۆيادكردنەوەی چوارشاعيرى ناودارى شارى هەولێر ,لە هۆڵى
ميديا . ٢٠٠٤ /٩/١٦ ,
 -٨چاوپێكەوتنى تەلەفزيۆنیى لە كەناڵى (كوردستان  tvهەولێر) بەرنامەى ئەديب و
شاعيرانى كورد  ,لە  , ٢٠٠٥ /٤ / ٢٣تایبەت بە شاعیرانی شاری هەولێر .
 - ٩عەلى فەتاح دزەيى ( )١٩٩٢-١٩٢٨شاعيرو نووسەرو تێكۆشەر  ,چاپى يەكەم ,
چاپخانەى رۆشنبيرى  /هەولێر  . ٢٠٠٤ ,كتێبى ئەكاديمى. ٢/
 -١٠نامەگۆڕينەوەى شيعرى لەئەدەبى كورديدا لەسەرەتاوە تاساڵى ,١٩٩٧گۆڤارى
زانكۆى سەاڵحەددين  ,ژمارە ,٢٦/حوزەيرانى , ٢٠٠٥ل . ٥٢٦-٥٠١ :

 -١١نامەی شیعری حاجی قادری کۆیی بۆحاجی مەال عەبدوڵاڵ جەلیزادەی کۆیێ  ,کۆنفرانسی
زانکۆی کۆیە  ,یادی دووسەد ساڵەی لەدایک بوونی حاجی قادری کۆیی ((٢٠١٧-١٨١٧
کۆیە  ,ژمارەی تایبەت .
 -١٢خوداو ناوی خودا لە دەسپێکی شیعری شاعیرانی کاڵسیکی کوردیدا  ,گۆڤارى زانكۆى
کەرکوک  ,ژمارە ،١٤ /ساڵی. ٢٠١٧
 -١٣خاكپەرستى لەشيعرى شاعيرانى كالسيكى كوردى دەشتى هەولێردا  ,گۆڤارى ئەكاديمياى
كوردی  ,ژمارە , ٤٠/پايزى . ٢٠١٨
 -١٤ڕەنگدانەوەى ڕاپەرينى كانوونى دووەمى ساڵی١٩٤٨ی عێراق لەنێو شيعرى شاعيرانى
كوردى باشوورى كوردستاندا  ,گۆڤارى زانكۆى راپەرين  ,ژمارە , ١٦ /ساڵی , ٢٠١٨
-١٥کاریگەری قەسیدەی (مەسنەوی مەعنەوی) مەواڵنا جەاللوددینی ڕۆمی لەسەر شیعری
(نەوای نەی) عەلی فەتاح دزەیی شاعیردا  ,دووەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی زمان و
ئەدەبی کوردی لە زانکۆی سەاڵحەددین  -هەولێر  ،لە . ٢٠١٩/١٠/ ٢٢-٢٠

