
 

 Academic CV  ژیاننامەی ئەکادیمی

 

 Personal Information زانیاری  کەسیی:

 ناوی تەواو

Full Name 

 عنتر مزورى هلز عنتر وليد. 

 پلەی زانستی

Scientific Rank 

 مامۆستا

 لە دایکبوون

Date of Birth 

24/5/ 1980 

 رەگەزنامە

Nationality 

 عیراقى

 رەگەز

Gender 

 مێ

 ئیمەیلی فەرمی

University Email 

Address 

Halliz.walle@su.edu.krd 

 ئیمەیلی کەسیی

Personal Email 

Address 

lavahalliz@yahoo.com 

 ژمارە مۆبایل

Mobile Number 

07504868737  

 ناونیشانی دانیشتن

Address 

 3فین ولیر /سەهە

 

 

 

 

 

 

Photo 

(Optional) 



 Degrees & Certificates بروانامەکان:

-  

    Title of MA and PhD Thesis     ناونیشانی نامەی ماستەر /دکتۆرا

 ماستەر )ناونیشان بە زمانی تویژینەوە(

Title of MA Thesis 

الهجري/  الرابعلعمرانیة في قرطبة و ضواحیها خالل القرن االحركة ا

 العاشر المیالدي

 دکتۆرا)ناونیشان بە زمانی تویژینەوە(

Title of PhD Dissertation 

 هجریة656-247فاء العباسیین من المعارضة موقف الخل

 Specialization  پسپۆری : 

 (    میژوو )       Generalگشتی   

 (   میژووي ئیسالمي  )    Specificورد   

 

   Experience شارەزایی:

  وومیژ....(in) لە بواری -

 

 

  Languages  زمانەکان: 

 زمانی دایک:

Mother Language 

 كوردى

 ٢زمانی 

Language nd2 

 )زۆر باش(ربىعە

 ٣زمانی 

Language rd3 

 (ئنگلیزى)باشە

 Courses      خولی راهێنان:

 ت، ساڵنامە ، شوین/والوابر

Degree ,Place, Year  

 2003-2002بكالوریوس زانكۆى موسل  -1

 2006ر زانكۆى موسل ماستە -2

 2014ددین/الحەدكتوراه / زانكۆى سە -3

 



 ە ، رێکەوت ، شوێنناونیشانی خول ، ماو

Course Title ,duration ,Date , place 

نتري زمان / زانگۆى زمانى ئنگلیزي / سە -1

  2008ددینالحەسە

 2008ددینالحەزانكۆى سە/ردهروهر/ كۆلیژى پەكۆمپیوتە -2

3- Analysis training( /مركز تطویر للتنمیة:)محلل تدریبي

   2010نوبل هوتیل/ عینكاوة 

ری رۆشنبیری، نتەددین، سەالحەزانكوی سە طرائق تدریس، -4

 م.2007

 

 Scientific Research (Publications) توێژینەوەی زانستی:-

 ناونیشانی ، ژمارە)بەرگ( ، ناوی گۆڤار ، ساڵ

Title of Paper, No Publishing Year., Name 

of Journal, 

گۆڤارى موقف الخلفاء العباسین من المعارضة اإلداریة:  -1

 9/11/2014 ،یە، كۆیەكۆ

شخصیتە  م(970ه /360ابن العمید الوزیر البویهي) -2

ددین، الحەوعصره. گۆڤارى زانكۆى سە

  15/3/2015ولیر:هە

الحیاة الفكریة في إقلیم خوارزم العلوم العقلیة أنموذجاً  -3

. مجلة زانكو للعلوم م(429-628/1037-1230)

 .1/2016 /18، 30االنسانیة، جامعة صالح الدین،

 

  :  MA and/or PhD Supervision  سەرپەرشتی نامەی ماستەر و دکتۆرا

  :ماستەر

 : دکتۆرا

  Work Experience ئەزموونی کار:

 پۆست .شوێن، لە رێکەوتی ..... تاکو.....

Post , place, From ….to….. 

 م2009ت كالەوه ش بەرۆك بەسە -1

 2010 -2008وام ردهى خۆیندى بەكەرپرسى یەبە -2

 2010ى پالن دانان تاكۆ كەرپرسى  یەبە -3

  16/10/2014مامۆستایان رىنۆینە -4

 وخؤیندني باال ى كاروبارى زانستىكەرپرسى یەبە -5

15/7/2014 

 



 

 Membership ئەندامێتی:

 ئةندام لىبەیەکێتی مامۆستایان...-

 سەندیکا....-

 رێکخراو...-

   Committees :لێژنەکان

 : ەت ، زانکۆ ، کۆلێژ ، بەشلەسەر ئاستی: وەزار

 مەبەستی لێژنە، شوێن ، ژمارە و رێکەوتی فەرمان-

       17/2/2015 لە 1/1/1007 سالى ژماره ىلێژنەو 2009و  2008:كۆتاى سال وهى تاقیكردنەلیژنە -1

 26/11/2014 لە 1/1/5434 ف.ك.ژ:تىرهي بنەردهروهكۆلێژى پە رى قوتابیاننى نوێنەنجومەى ئەلێژنە -4

 27/10/2014 لە 1/1/4218 ف.ك. ژ: كانتییەالیەكۆمە شى زانستەى بەى سێنترالوهى تاقیكردنەلێژنە -5

 21/4/2015 ن لە29:ف.ك.ژ تي ئیوارانرهى بنەردهروهكۆلێژي بە وهى لێكولینەلێژنە -6

 9/8/2015 لە 3/10/3157نستی گشتی ژ: شی زاوستایان بەی مامگبەهە گاندنیلسنەی هەلێژنە -7

 9/8/2015 لە 3/10/3154ژ:  ئینگلیزیشی وستایان بەی مامگبەهە گاندنیلسنەی هەلێژنە -8

 9/8/2015 لە 3/10/3153شی زمانی كوردی ژ: ی ماموستایان بەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -9

 9/8/2015 لە 3/10/3156كان ژ: تییەالیەكۆمە زانستەشی ی ماموستایان بەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -10

 9/8/2015 لە 3/10/3155شی بیركاری ژ: ی ماموستایان بەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -11

 9/8/2015 لە 3/10/3160ی ساوایان ژ: شی باخچەی مامهوستایان بەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -12

 9/8/2015 لە 3/10/3158ربی ژ: شی زمانی عەی ماموستایان بەەگبگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -13

 9/8/2015 لە 3/10/3159كان ژ: شەرۆك بەی ماموستایان بۆ سەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -14

 2/2016 /24 لە 1/1/906تی هاوسۆزیی ژ: ڵمەی هەلێژنە -15

 11/2015 /4 لە 3/10/4870زانكۆ ژ: ندی ی ڕێزبەی ناوی مامۆستایانی لێژنەوهی كردنەلێژنە -16

 10/2015 /1 لە 1/1/4111ی زانستی وخۆیندی بااڵ ژ: لێژنە -17

 4/2016 /3 لە 1/1/1117ژ:  ی خوێندنی بااڵ) دكتورا(وهتاقیكردنەی لێژنە -18

 2/2016 /8 لە 1/1/760ی خوێندنی پاڕالێل ژ: ی شایستەلێژنە -19

 12/2015 /21 لە 1/1/648ۆلێژ ژ: رشتیاری ڤیستڤالی ڕۆژی كرپەی سەلێژنە -20



 6/2016 /7 لە 3/10/1805كان( ژ: شەی مامۆستایان)گشت بەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -21

 6/2016 /7 لە 3/10/1797كان( ژ: شەرۆك بەی مامۆستایان)سەگبەگاندنی هەلسنەی هەلێژنە -22

 Publicationبالوکراوە: 

: كتێب )الحركة العمرانیة في قرطبة وظواحیها خالل القرن الرابع الهجري / العاشر  ێکەوتنکتێب ، وەرگێڕان ، وتار، چاوپ

 (المیالدي

  2013ردن /و: دار الصفاء/ اناونیشان ، شوێنی بالوکردنەوە ، ساڵ

 : Others هیتر:) هەر چاالکیەکی تر (

 سۆپاس وپێزانیین:

 27/12/2015 لە 2/2/16880ی دڵنیایی جۆری " ژ: ولیر، پرۆسەددین/ هەالحەتی زانكۆ سەرۆكایەسە-1

كان. ژ: كەراندنی كاروباری یەدوامی ئاسایی وڕاپە وام بوون لەردهی ڕاگر،بەتی نووسینگەرهی بنەردهرۆهكۆلێژی پە -2

 21/2/2016 لە 1/1/832

م و كەكان خوولی یەتییەالیەكۆمە شی زانستەی بەوهی تاقیكردنەی ڕاگر،لێژنەتی نووسینگەرهی بنەردهرۆهكۆلێژی پە -3

 27/12/2015 لە 1/1/6162م. ژ: دووه

 تێبینی بۆ پڕکردنەوەی فۆرم:

 بەشەکانی ئینگلیزی و ماتماتیک و زانستی گشتی بە زمانی ئینگلیزی پڕ بکەنەوە-

 بەشەکانی تر بە زمانی کوردی-

 ر شوێنی نووسین کەم بوو بێ دەستکاری بەردەوام بە لە نووسینتکایە دەستکاری شێوازی فۆرمەکە مەکە و ئەگە-

 بەکار بهینە ١٢قەبارەی  Times New Romanبۆ ئینگلیزی فۆنتی -

 بەکاربهینە ١٤بۆ کوردی فۆنتی یونیکۆد قەبارەی -

 دانانی وێنە ئارەزوومەندانەیە-

 بنێرەوە بۆ :  Wordفۆرمەکە بە شێوەی فایلی وێرد-

azhi.salih@su.edu.krd 
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