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 :مةانوارِب

 هةوليَر -نكؤي سةالحةددينان / زاليذي زمؤك( 2007دكتؤرا لة زمانةواني عةرةبي و ديراساتي قورئاني ) -

 ( كؤليذي ثةروةردة / زانكؤي بةغدا 2000ماستةر لة زمانةواني عةرةبي ) -

 هةوليَر -( كؤليذي ثةروةردة / زانكؤي سةالحةددين1990لؤريؤس لة زمان و ئةدةبي عةرةبي )اكبة -

 ( ثةميانطةي مامؤستاياني هةوليَر 1976م )ؤدبل -
 

 يَرِيطئةزمووني كار

ي بزاو لَدواي تةواوكردني سيَ سالَ خزمةتي سةربازيم، لةسةر ميالكي ثةروةردةي سليَماني لة طوندي ئا (1979) لة سالَي -
وة و نة ووتنةئةركي وا وةكو مامؤستاي سةرةتايي دامةزرام. لةبةرئةوةي بة تةنها مامؤستا بووم لة طوندي ناوبراو، من

نةهيَشتين ئةركي بةريَوةبةري سالَ و لة هةمان شويَن انةكةم كةوتة ئةستؤ. هةر لةهةمان بةريَوةبردني قوتاخب
لة نيَو ثياوان و ئافرةتاني طوندةكةم ثيَ سثيَردرا، و بؤ ماوةي سيَ سالَ لة وانة ووتنةوة و بةريَوةبردني نةخويَندةواري 

 بووم. ماقوتاخبانةكة بةردةو

( راذةكةم طواسرتايةوة سةر ميالكي ثةروةردةي هةوليَر و لة قوتاخبانةي قوضة بلباسي سةرةتايي تيَكةالَو 1983لة سالَي ) -
 دةست بةكار بووم.  
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( دواي بةدةست هيَناني بروانامةي بةكالؤريؤس راذةكةم طواسرتايةوة بؤ ناوةنديي شةهيد صاحل يوسفي لة 1990لة سالَي ) -
و سوثاس بؤ خوا سالَ ئةركي ياريدةدةري بةريَوةبةري قوتاخبانةكةم ثيَسثيَردرا  3لةويَش بؤ ماوةي و هةر  هةوليَر يناو شار

 توانيم لة ماوةيةكي كةم رِؤلَيَكي كارا ببني ملة بةرةوثيَشربدني كاروباري كارطيَري قوتاخبانةكة.  

ي زانسيت )مامؤستاي ياريدةدةر(م وةرطرت و راذةكةم ناوناز 2000 /24/04 دواي بةدةستهيَناني بروانامةي ماستةر لة بةرواري -
 هةوليَر.  -دينلة زانكؤي سةالحةدطواسرتايةوة بؤ بةشي خويَندني ئيسالمي لة كؤليذي ئاداب 

 بؤ ماوةي شةش سالَ لة ليذنةي ئةزموونةكاني كؤليذ ئةندام بوومة. -

بةوثةرِي ئةمانةت و دةست ثاكييةوة كارةكامن كردنةوة و اكيَذنةي ضكرين و لة ل ( ئةندام بوومة لة ليَذنةي2001لة سالَي ) -
 رِاثةراندووة.

بة هؤي كارامةيي و ليَهاتوويي لة كارةكامن سوثاس و ثيَزانيين كؤليذم ثيَ بةخشرا بة نووسراوي  09/04/2002لة بةرواري  -
 4/2/491ذمارة 

بة كؤليذي شةريعة، ئةركي ليَثسراوي تؤماري بوو ابؤوة و يذي ئاداب جي( دواي ئةوةي بةشةكةمان لة كؤل2003لة سالَي ) -
 كؤليذي شةريعةم طرتة ئةستؤ. سوثاس بؤ خوا توانيم رؤِلَيَكي كاريطةر ببينم لة ريَكخسنت و بةرِيَوةبردني تؤماري كؤليذ. 

كردني ةمةندولَدة نم لةي بةرضاو ببي( ئةركي ليَثسراوي كتيَبخانةي كؤليذم ثيَسثيَردرا و توانيم رؤليَك2004لة سالَي ) -
 كتيَبخانةكة و بةرِيَوةبردني.

( ئةندام بوومة لة ليَذنةي زانسيت كؤليذ و هةر لةهةمان سالَدا دوو سةثاس و ثيَزانينم وةرطرتووة بؤ 2007لة سالَي ) -
 ليَهاتووي لة كارةكامندا. 

 كؤليذةكةمان.لة ليَكؤلينةوة ليذنةي  ( ئةندام بوومة لة دوو2008) سالَيلة  -

 كردني فؤرمي خانووي زانكؤي نويَ لة ليَذنةي دابةش مئةندام -

بؤماوةى  ةري راطر.نستة ئيسالميةكان بة ثلةي ياريدةدبووم بة ئةندامي ئةجنوومةني كؤليَذي زا 07/06/2008بةرواري لة  -
لة  رِميطةر بطيَيَكي زؤر كار( مانط ئةركى ياريدةدةرى رِاطرى كؤليَذم طرتة ئةستؤ و سوثاس بؤ خوا توانيم رؤل8َ)

هةر لة هةمان سالَدا بؤ ماوةيةكي كاتي راطري كؤليذي زانستة ئيسالميةكان بووم بةرةوثيَشربدني كاروباري كارطيَري كؤليذ. 
 بة وةكالةت. 

كراوي ( سةرؤكي ليذنةي ضاككردنةوة و نؤذةنكردنةوةي بالَةخانةي كؤليذةكةمان بووم و لة ماوةي دياري2008لة سالَي ) -
  بة سةركةوتووي ئةركةكة بةجيَ بطةيةنني.جةي دياريكراو بؤ ثرؤذةكة توانيمان خؤيدا و بةثيَي بود

 ( سةرؤكي ليذنةي طازاندةكان بوومة بؤ ئةزمووني تاقيكردنةوةكاني كؤليذ.2011تا  2009لة ساالَني ) -

 توانيومة زؤر كيَشة ضارةسةر بكةم.( سةرؤكي ليذنةي كاروباري كؤمةالَيةتي قوتابيان بووم و 2010لة سالَي ) -

ثيَ ندني باالَ و تويَذينةوةي زانستيم سوثاس و ثيَزانيين وةزيري خويَ 02/02/29بة ذمارة و  23/09/2010لة بةرواري  -
 بةخشراوة. 

 وةكو نويَنةر لة ليذنةي ثيَداني ثلةي زانسيت لة بواري زمانةواني عةرةبي دةستنيشان كرام. ( 2011) لة سالَي -
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 online  questionnaire andیخول ەل ەشداربوومەب اندنەیک و یاریزان یایجۆلەکنەت یرە نتەس ەل -

document sharing  ٢٠١٢ ڵیسا ەل ەرکرتووە وکردمن یشدارەب ەیوانامڕبو . 

 ١٢/٢/٢٠١٢ یوتەکڕێ ەل ١/١/٥٣٦٦ ەکمار ەب ۆزانک یکۆرە س نیەالەل ەرکرتووەو نميزانثيَاس و ثسو -

  ٨/١١/٢٠١٢ یوتەکڕێ ەل ١/١/٣٤٢ ەکمار ەب ەرکرتووەو منیزانێکاس و کسوان مەکەکێلۆک ەل -

 ٢٥/١١/٢٠١٣ یوتەکڕێ ەل ١/١/٥٣٩ ەکمار ەب ەرکرتووەو منیزانێک سوکاس و کێلۆک مانەه ەل -

 مەکیە یمێرەه ەیدوەن ە ل رێولەه ەل کانیەسالمیئ ەزانست ەیمانکەی ک ەل ەرکرتووە و کردمن ی شدارەب ەیوانامڕب -
 . ٢٠١٣ ڵیسا ەل

  ١/٧/٢٠١٤ یوتەکڕێ ەل ١/١/٣٩٩ ەکمار ەب مانەکەکێلۆک ەل ەرکرتووەو منیزانێ سوکاس و ک -

 . ەرکرتووەو منیزانێک و سوکاس ش ٨/٤/٢٠١٤ یوتەکڕێ ەل هاەروەه ەو -

 ەکمار ەب ری زەو یابنەج ەل ەرکرتووەم وینستزا ەیوەنیکێو تو اڵ با یندنێخو یتەزارەو ینی زانێکاس و کسو -
 . ١٧/٦/٢٠١٤ یوتەکڕێ ەل ٨٢٨

 ٣/٦/٢٠١٥ یوتەکڕێ ەل ١/١/٧٧٥٢ ەکمار ەب ەرکرتووەو مۆزانک یکۆرە س ینیزانێ سوکاس و ک -

 ٤/١٠/٢٠١٥ یوتەکڕێ ەل ١/١/٣٥١ ەکمار ەب ەرکرتووەو کمێلۆک ینیزانێ سوکاس و ک -

 . کڕۆ ٣ ەیوما ۆب ایورکت ەل اڵینتاەئ ەل ەکردوو میزانست ەیدوە ن یشدارەب ٢٠١٥ ڵیسا ەل -

 سةرؤكي ليذنةي تواناسازي بووم لة ثرؤسةي خويَندني بةردةوام. ٢٠١٥ یسالَ ەل -

  ٢٠/١/٢٠١٦ یوتەکڕێ ەل ١/١/١٧ ەکمار ەب ەرکرتووەو کمێلۆک ینیزانێ ک و سوکاس ەو -

 . ١٦/٦/٢٠١٦ یوتەکڕێ ەل ١/١/٥٧٣٧ ەکمار ەب ەرکرتووەو مۆزانک یکۆرە س ینیزانێ سوکاس و ک -

 . ١٣/٧/٢٠١٦ یوتەکڕێ ەل ١/١/١٧٣ ەارکم ەب ەکرتوورەو کمێلۆک ینیزانێ سوکاس و ک -

-٢٦ ی وتەکڕێ ە ل ە رکرتووەو کردمن یشدارەب ەیوانامڕب ینڕۆکتیلە ئ یرکردنێ ف یرەتنەس ەل -
 . نایس بنیئ یرە نتەس ەل ٢٨/٢/٢٠١٧

 . ٨/١/٢٠١٧ یوتەکڕێ ەل ١/١/٣٥٥ ەکمار ەب ەرکرتووەو کمێلۆک ینیزانێ سوکاس و ک -

 یلبنان ۆیزانک ەل یتڵەوەودێن ی زانست یانسڕنفۆک نیمەکیە  ەل ەتوورکرەو کردمن ی دارشەب ەیوانامڕب -
  . ٩/٥/٢٠١٨ یوتەکڕێ ەل ینسەڕەف

 . ٨/٦/٢٠١٨ یوتەکێر ەل ١/١/٥٤٣٧ ەکمار ەب ەورکرتوەو مۆزانک ینیزانێ سوکاس و ک -

 . ٢٧/١٢/٢٠١٨ یوتەکڕێ ەل ١/١/١٣٢٠٤ ەکمار ەب ەورکرتوەو مۆزانک یکۆرە س ینیزانێ کسوکاس و  -

 ۆ ب ستاۆمام ەل ی زانست ەیکل ەیوەدنرزکرەب ۆب ەکردوو شەشکێک مەوەخوار ەیوەنیکێتو ێ س مەئ -
رسالة -١: نە مانەئ کانەوەنیکێتو. ١٤/٦/٢٠٢٠ ەل ١/١/٨٨ ە کمار ینووسراو ەب رەدە دی اری یرۆسیفڕۆک

وطة ناهية املشراجلملة القرآنية ال-2. يقو حتقدراسة  کفاعل والفعل( للشيخ حممود البيتوشي خمطوطة )هذا فرق بني اسم ال
 . نةة حتليلية موازعيمقطسىة درا کسورتا الفيل والقريش  -3 .لغوية حتليليةسة درا ک

 . ٣/٩/٢٠١٩ یوتەکڕێ ەل ١/١/٢٠٢ ەمارک ەب ەرکرتووەو کمێلۆک ینیزانێ کو  سوکاس -
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 . ٩/١/٢٠٢٠ یوتەکێر ەل ٤٤٤ ەکمار ەب ەرکرتووەو مۆزانک ینیزانێ سوکاس و ک -

 . (النحو) ەل وورد ۆڕیکسک( و اللغة العربيةم )عل ەل یکشت ۆڕیکسک -

 ميةكان/ بةشى خويَندنى ئيسالمىاللة كؤليَذى زانستة ئيسمامؤستام  ئيَستاش  -

          

 

 هوالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات
 
 
 
 


