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برِوانامة:
 دكتؤرا لة زمانةواني عةرةبي و ديراساتي قورئاني ( )2007كؤليذي زمان  /زانكؤي سةالحةددين -هةوليَر ماستةر لة زمانةواني عةرةبي ( )2000كؤليذي ثةروةردة  /زانكؤي بةغدا بةكالؤريؤس لة زمان و ئةدةبي عةرةبي ( )1990كؤليذي ثةروةردة  /زانكؤي سةالحةددين -هةوليَر دبلؤم ( )1976ثةميانطةي مامؤستاياني هةوليَرئةزمووني كارطيَرِي
 لة سالَي ( )1979دواي تةواوكردني سيَ سالَ خزمةتي سةربازيم ،لةسةر ميالكي ثةروةردةي سليَماني لة طوندي ئالَي بزاووةكو مامؤستاي سةرةتايي دامةزرام .لةبةرئةوةي بة تةنها مامؤستا بووم لة طوندي ناوبراو ،من ئةركي وانة ووتنةوة و
بةريَوةبردني قوتاخبانةكةم كةوتة ئةستؤ .هةر لةهةمان سالَ و لة هةمان شويَن ئةركي بةريَوةبةري نةهيَشتين
نةخويَندةواري لة نيَو ثياوان و ئافرةتاني طوندةكةم ثيَ سثيَردرا ،و بؤ ماوةي سيَ سالَ لة وانة ووتنةوة و بةريَوةبردني
قوتاخبانةكة بةردةوام بووم.
 لة سالَي ( ) 1983راذةكةم طواسرتايةوة سةر ميالكي ثةروةردةي هةوليَر و لة قوتاخبانةي قوضة بلباسي سةرةتايي تيَكةالَودةست بةكار بووم.
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 لة سالَي ( ) 1990دواي بةدةست هيَناني بروانامةي بةكالؤريؤس راذةكةم طواسرتايةوة بؤ ناوةنديي شةهيد صاحل يوسفي لةناو شاري هةوليَر و هةر لةويَش بؤ ماوةي  3سالَ ئةركي ياريدةدةري بةريَوةبةري قوتاخبانةكةم ثيَسثيَردرا و سوثاس بؤ خوا
توانيم لة ماوةيةكي كةم رِؤلَيَكي كارا ببني ملة بةرةوثيَشربدني كاروباري كارطيَري قوتاخبانةكة.
 دواي بةدةستهيَناني بروانامةي ماستةر لة بةرواري  2000 /04/24نازناو ي زانسيت (مامؤستاي ياريدةدةر)م وةرطرت و راذةكةمطواسرتايةوة بؤ بةشي خويَندني ئيسالمي لة كؤليذي ئاداب لة زانكؤي سةالحةددين -هةوليَر.
 بؤ ماوةي شةش سالَ لة ليذنةي ئةزموونةكاني كؤليذ ئةندام بوومة. لة سالَي ( )2001ئةندام بوومة لة ليَذنةي كرين و لة ليَذنةي ضاككردنةوة و بةوثةرِي ئةمانةت و دةست ثاكييةوة كارةكامنرِاثةراندووة.
 لة بةرواري  2002/04/09بة هؤي كارامةيي و ليَهاتوويي لة كارةكامن سوثاس و ثيَزانيين كؤليذم ثيَ بةخشرا بة نووسراويذمارة 491/2/4
 لة سالَي ( )2003دواي ئةوةي بةشةكةمان لة كؤليذي ئاداب جيابؤوة و بوو بة كؤليذي شةريعة ،ئةركي ليَثسراوي تؤماريكؤليذي شةريعةم طرتة ئةستؤ .سوثاس بؤ خوا توانيم رؤِلَيَكي كاريطةر ببينم لة ريَكخسنت و بةرِيَوةبردني تؤماري كؤليذ.
 لة سالَي ( ) 2004ئةركي ليَثسراوي كتيَبخانةي كؤليذم ثيَسثيَردرا و توانيم رؤليَكي بةرضاو ببينم لة دةولَةمةندكردنيكتيَبخانةكة و بةرِيَوةبردني.
 لة سالَي ( ) 2007ئةندام بوومة لة ليَذنةي زانسيت كؤليذ و هةر لةهةمان سالَدا دوو سةثاس و ثيَزانينم وةرطرتووة بؤليَهاتووي لة كارةكامندا.
 لة سالَي ( )2008ئةندام بوومة لة دوو ليذنةي ليَكؤلينةوة لة كؤليذةكةمان. ئةندامم لة ليَذنةي دابةش كردني فؤرمي خانووي زانكؤي نويَ لة بةرواري  2008/06/07بووم بة ئةندامي ئةجنوومةني كؤليَذي زانستة ئيسالميةكان بة ثلةي ياريدةدةري راطر .بؤماوةى( ) 8مانط ئةركى ياريدةدةرى رِاطرى كؤليَذم طرتة ئةستؤ و سوثاس بؤ خوا توانيم رؤلَيَكي زؤر كاريطةر بطيَرِم لة
بةرةوثيَشربدني كاروباري كارطيَري كؤليذ .هةر لة هةمان سالَدا بؤ ماوةيةكي كاتي راطري كؤليذي زانستة ئيسالميةكان بووم
بة وةكالةت.
 لة سالَي ( ) 2008سةرؤكي ليذنةي ضاككردنةوة و نؤذةنكردنةوةي بالَةخانةي كؤليذةكةمان بووم و لة ماوةي دياريكراويخؤيدا و بةثيَي بودجةي دياريكراو بؤ ثرؤذةكة توانيمان بة سةركةوتووي ئةركةكة بةجيَ بطةيةنني.
 لة ساالَني ( 2009تا  )2011سةرؤكي ليذنةي طازاندةكان بوومة بؤ ئةزمووني تاقيكردنةوةكاني كؤليذ. لة سالَي ( )2010سةرؤكي ليذنةي كاروباري كؤمةالَيةتي قوتابيان بووم و توانيومة زؤر كيَشة ضارةسةر بكةم. لة بةرواري  2010/09/23و بة ذمارة  29/02/02سوثاس و ثيَزانيين وةزيري خويَندني باالَ و تويَذينةوةي زانستيم ثيَبةخشراوة.
 -لة سالَي ( )2011وةكو نويَنةر لة ليذنةي ثيَداني ثلةي زانسيت لة بواري زمانةواني عةرةبي دةستنيشان كرام.
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 -لە سەنتەری تەکنەلۆجیای زانیاری و کەیاندن بەشداربوومە لە خولیonline

questionnaire and

 document sharingو بڕوانامەی بەشداری کردمن وەرکرتووە لە ساڵی .٢٠١٢
 سوثاس و ثيَزانينم وەرکرتووە لەالیەن سەرۆکی زانکۆ بە کمارە  ٥٣٦٦/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٢/٢/١٢ لە کۆلێکەکەمان سوکاس و کێزانیمن وەرکرتووە بە کمارە  ٣٤٢/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٢/١١/٨ لە هەمان کۆلێک سوکاس و کێزانیمن وەرکرتووە بە کمارە  ٥٣٩/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٣/١١/٢٥ بڕوانامەی بەشداری کردمن وەرکرتووە لە کەیمانکەی زانستە ئیسالمیەکان لە هەولێر لە نەدوەی هەرێمی یەکەملە ساڵی .٢٠١٣
 سوکاس و کێزانیمن وەرکرتووە لە کۆلێکەکەمان بە کمارە  ٣٩٩/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٤/٧/١ وە هەروەها لە ڕێکەوتی  ٢٠١٤/٤/٨ش سوکاس و کێزانیمن وەرکرتووە. سوکاس و کێزانینی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێکینەوەی زانستیم وەرکرتووە لە جەنابی وەزیر بە کمارە ٨٢٨لە ڕێکەوتی .٢٠١٤/٦/١٧
 سوکاس و کێزانینی سەرۆکی زانکۆم وەرکرتووە بە کمارە  ٧٧٥٢/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٥/٦/٣ سوکاس و کێزانینی کۆلێکم وەرکرتووە بە کمارە  ٣٥١/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٥/١٠/٤ لە ساڵی  ٢٠١٥بەشداری نەدوەی زانستیم کردووە لە ئەنتاڵیا لە تورکیا بۆ ماوەی  ٣ڕۆک. لە سالَی  ٢٠١٥سةرؤكي ليذنةي تواناسازي بووم لة ثرؤسةي خويَندني بةردةوام. وە سوکاس و کێزانینی کۆلێکم وەرکرتووە بە کمارە  ١٧/١/١لە ڕێکەوتی ٢٠١٦/١/٢٠ سوکاس و کێزانینی سەرۆکی زانکۆم وەرکرتووە بە کمارە  ٥٧٣٧/١/١لە ڕێکەوتی .٢٠١٦/٦/١٦ سوکاس و کێزانینی کۆلێکم وەرکرتووە بە کمارە  ١٧٣/١/١لە ڕێکەوتی .٢٠١٦/٧/١٣ لە سەنتەری فێرکردنی ئەلیکتڕۆنی بڕوانامەی بەشداری کردمن وەرکرتووە لە ڕێکەوتی -٢٦ ٢٠١٧/٢/٢٨لە سەنتەری ئیبن سینا.
 سوکاس و کێزانینی کۆلێکم وەرکرتووە بە کمارە  ٣٥٥/١/١لە ڕێکەوتی .٢٠١٧/١/٨ بڕوانامەی بەشداری کردمن وەرکرتووە لە یەکەمین کۆنفڕانسی زانستی نێودەوڵەتی لە زانکۆی لبنانیفەڕەنسی لە ڕێکەوتی .٢٠١٨/٥/٩
 سوکاس و کێزانینی زانکۆم وەرکرتووە بە کمارە  ٥٤٣٧/١/١لە رێکەوتی .٢٠١٨/٦/٨ سوکاس و کێزانینی سەرۆکی زانکۆم وەرکرتووە بە کمارە  ١٣٢٠٤/١/١لە ڕێکەوتی .٢٠١٨/١٢/٢٧ ئەم سێ توێکینەوەی خوارەوەم کێشکەش کردووە بۆ بەرزکردنەوەی کلەی زانستی لە مامۆستا بۆکڕۆفیسۆری یاریدەدەر بە نووسراوی کمارە  ٨٨/١/١لە  .٢٠٢٠/٦/١٤توێکینەوەکان ئەمانەن-١ :رسالة
خمطوطة (هذا فرق بني اسم الفاعل والفعل) للشيخ حممود البيتوشي ک دراسة و حتقيق-2 .اجلملة القرآنية الناهية املشروطة
ک دراسة لغوية حتليلية -3 .سورتا الفيل والقريش ک دراسىة مقطعية حتليلية موازنة.
 سوکاس و کێزانینی کۆلێکم وەرکرتووە بە کمارە  ٢٠٢/١/١لە ڕێکەوتی .٢٠١٩/٩/٣3

 سوکاس و کێزانینی زانکۆم وەرکرتووە بە کمارە  ٤٤٤لە رێکەوتی .٢٠٢٠/١/٩ کسکۆڕی کشتی لە (علم اللغة العربية) و کسکۆڕی وورد لە (النحو).-

ئيَستاش مامؤستام لة كؤليَذى زانستة ئيسالميةكان /بةشى خويَندنى ئيسالمى

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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