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 (CV) امةي ئةكادميينذيان

 سیزانیاری كه -1
 پ.ی.د. سلوی احمد امین  ناوی چواری

   ولیرهه دایكبوون شوێنی له
 20/8/1962 دایكبوونی رواری لهبه

 دكتۆراه بروانامه
 ر  دهپرۆفیسۆری یاریده نازناوی زانستی

 12/10/1981 زراندنم دامهكهرواری یهبه
  رانیه  /ردهروهتی پهزارهوه زراندنم دامهكهشوێنی یه

 Salwa.ameen@su.edu.krd ئێمیل
 07504583918 ی مۆبایلژماره

 سال 13 ناو زانكۆ ت لهساالنی خزمه
  ی زانكۆوهرهده ت لهساالنی خزمه

 (وەزارەتی پەروەردە)       
 سال    28

 پسپۆری
 یی  ردهروهرونزانی پهده پسپۆری گشتی
 نگاندن  لسهو ههپیوانه پسپۆری وورد

 انگلیزی –-توركي    –  عةرةبي  –كوردي   ئةو زمانانةي كة دةزاني 
 مندالە  3خیزاندارە و خاوەن  باری خیزاندناری  

 

  ولێرهه  –ددین  الحهزانكۆی سه

 

 يانيانبه تیرهی بنهردهروهكۆلێژی په
 شرۆك بهسه  ی منداالنباخچه:  شی زانستیبه
  

mailto:Salwa.ameen@su.edu.krd
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 ناونيشاني نامةي ماستةر 
 

 كردستان العراقبناء مقياس احلاالت النفسية للمسنني و تطبيقه يف اقليم 
 

 ناونيشاني تيزي دكتورا
اثر تغايري أساليب صياغة الفقرات وعدد بدائل االستجابة على اخلصائص السايكومرتية يف بناء 

 مقاييس الشخصية
 
 

 كانبروانامه -2
 

 1981 دبلؤم
 یاندنی مامۆستایانی كچانیمانگای پیگهدبلۆم / په ولیر  هه  /شار عیراق  /ووالت

 1989  كالۆریوسبه
 / صالح الدین   زانكۆ ولیرهه  /شار عیراق /ووالت

 2007  رماسته
 صالح الدین  /زانكۆ ولیرهه  /شار / عیراق  ووالت

 2013  دكتۆرا
 صالح الدین  /زانكۆ ولیرهه  /شار / عیراق  ووالت

 

 

 

 

 

 كانپۆسته -3
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 رواربه ناونیشانی پۆست
 بۆ  له

یاندنی مامۆستایانی  یمانگای پیگهپه رونزانی لهشی دهروك بهسه -1
 (  ردهروهتی پهكچان )وزاره

1989 2004 

 ردهروهتی پهزارهسۆری ) وهیی شهید فاخیر میرگهری ئامادهبهریوهبه -2
) 

2008 2009 
 

ی  ردهروهكۆلیژی په رپرسی كاروباری زانستی وخویندنی باال لهبه -3
 تی  رهبنه

2016 2017 

 تاكو ئیستا   2017 تی  رهی بنهردهروهكۆلیژی په ی منداالن لهشی باخچهرۆك بهسه -4
 له ت  كالهوه تی بهرهی بنهردهروهراگری كۆلیژی په -5

23/6/2018 
بۆ 
15/7/2018 

 

 وهووتنه  زموونی وانهئه-4                         
 َخويندني باال

 
 

خويندنى باال  
 ر()ماسته

 2014-2013 نگاندن  لسهو ههپيوانه وهووتنه ريگاكانى وانه شى ماتماتيك  به
 2016-2015 نگاندن  لسهو ههپيوانه وهووتنه ريگاكانى وانه شى كوردى  به
 
 تى  اليهشى كۆمهبه

 
 وهووتنه ريگاكانى وانه

 
 نگاندن  لسهو ههپيوانه

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

ى  شى باخچهبه
 منداالن  

ى  باخچه  له ردهروهپه
 منداالن  

 2021-2020 نگاندنلسهوهه پيوانه

خويندنى باال  
 )دكتۆرا(

رونزانى  شى دهبه
 زانكۆى سۆران   له

كان و  زموونهئه روونى  ندروستى دهته
ى  پيوانه كان لهرهپيوه

 رووني  ده

2018-2019 

كان و  زموونهئه وهووتنه ريگاكانى وانه تىاليهشى كۆمهبه
كانى  رهپيوه
 يىردهروهپه

2020-2021 

 
 

 راييخويندنى به
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 ساڵ شبه كۆلیژ قۆناغ تناوی بابه

ههپیوانه  تیرهبنهی  دهروهكۆلیژی په سی نگاندن  لسهو 
  یانیان  به
 

 ی منداالنباخچه-
 

 تاكو ئیستا 2011

  2016تاكو  2009 زانستی گشتی-

 2016-2015 زمانی كوردی 

ههپیوانه نگاندن  لسهو 
 ل بینین و راهینانگهله

 
 چوار

  
 ردهروهپهكۆلیژی  

 

 
 كیما  -
 بیركاری  -

 
2013-2014 

بردن و ریوهبه
 رشتی كردنرپهسه

  چوار  
 
 یانیان تی بهرهی بنهردهروهپه

 ی منداالنباخچه-
 

2013-2016  

 زمانى كوردى   
 زانستی گشتی

 2015تاكو  2012 زانستی گشتی   تی ئیوارانرهی بنهردهروهپه
 2018-2017وە 

 تیرهی بنهدهروهكۆلیژی په چوار ی كاری ئازاد ردهروهپه
 یانیان  به

  ی منداالن باخچه
 

2017-2018 
 تیرهی بنهدهروهكۆلیژی په

 ئیواران  
 زمانی كوردی 

 2014-2013 زمانی كوردی تی ئیوارانرهی بنهردهروهپه دوو شهرونزانی گهده

 2014-2013 اتیك  ماتم

  دوو یی  ردهروهرونزانی پهده
 ی مخمور ردهروهپه

 
 زمانی كوردی

 
2017-2018 

 
 شهرونزانی گهده
 

 سی

ههپیوانه  تی  رهی بنهردهروهكۆلیژی په سی نگاندن  لسهو 
 بەیانیان  

 2019-2018 ی منداالنشی باخچهبه
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 تی  رهی بنهردهروهكۆلیژی په
 ئیواران

  
 شی كوردی به

  تیرهی بنهردهروهكۆلیژی په دوو ی پیشنگكاری  ردهروهپه
 بەیانیان

 ی منداالنشی باخچهبه

 تی  رهی بنهردهروهكۆلیژی په
 ئیواران

  بەشی زمانی كوردی
 

2018-2019 
 

  تیرهی بنهردهروهپهكۆلیژی   دوو دەرونزانی گەشە
 بەیانیان  

 باخچەی منداالن 

  تیرهی بنهردهروهكۆلیژی په دوو ی  ردهروهرونزانی پهده
 ئیواران

 كوردی  زمانی شی  به

  سی پیوانە هەلسەنگاندن
  -تیرهی بنهردهروهكۆلیژی په
 بەیانیان  

 

  باخچەی منداالن 
 
 

2019-2020 
 

 دوو دەرونزانی گەشە بەشی زمانی كوردی 

هەلسەنگاندن   تیرهی بنهردهروهكۆلیژی په سی پیوانەو 
 ئیواران

  

 بەشی كۆمەالیەتی  
 بەشی عەرەبی

ههپيوانه نگاندن  لسهو 
 باخچه له
 

سى كۆرسى 
 م  كهيه

تى  رهى بنهردهروهكۆليژى په
 يانيان  به

  ى منداالن شى باخچهبه
2020-2021-2022 

كانى  شيوازه
 نگاندن لهلسههه

 ى منداالنباخچه

سى كۆرسى 
 م دووه

 

 

 

 چاالكی زانستی -5
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 ی بالوكراوهوهرتووك یان تۆیژینهپه                             
 

 وهرتووك یان تۆیژینهپهناونیشانی  
 

 ناوی گۆڤار
 

 ی گۆڤارژماره
 

 رواریبه
 

 رهی الپهژماره
 

المعايير الالزمة لالختبارات  -1
التحصيلية التحريرية ومدى  

اعتمادها لدى تدريسي مرحلة  
التعليم االساسي في مركز محافظة  

 اربيل 

مجلة الجمعية العراقية  
علوم التربوية والنفسية    / لل

 بغداد  

(126 ) 2016 433-492 

بناء مقياس التفكير الجانبي  -2
–لدى طلبة كلية التربية االساس  

 جامعة صالح الدين 

 382-321 2016 41 كؤفاري زانكؤي كؤية 

بناء وقياس التحمل النفسي لدى  -3
طلبة الدراسات المسائية في كلية  

جامعة صالح    –التربية االساس  
 الدين 

  زانسته گۆڤاری زانكۆ بۆ  
   / كان تیه مرۆڤایه 
 

  1  ژماره 
 ( 21رگی ) به

2017 270-298 

قياس اتجاهات أساتذة  -4
 الجامعة نحو رجل األمن 

مجلة البحوث      /جامعة بغداد 
  والنفسية    التربوية   

 647-619 2017 ( 55ذمارة) 

تقويم أسئلة األمتحانات  -5
النهائيةألقسام كلية التربية  

  –الدين  األساس في جامعة صالح  
المعرفي   بلوم   لتصنيف   َ  أربيل وفقا   

 

مجلة العربية للعلوم  
 التربوية والنفسية  

 مصر     
AIESA 

2018     ( 3زمارة )  
 

220-244 

تقويم األداء التدريسي لمادة  -6
التربية الفنية من وجهة نظر  
طالبات قسم رياض االطفال كلية  

ية  جامعة كو  –التربية    

 مجلة العلوم النفسية  
وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي  
 مكز البحوث النفسية 

  2018 28زمارة  

قياس االمن الجسدي لدى اطفال  -7
  المصابين بالتوحد من وجهة نظر معلميهم 

       

علوم النفسية   جلة ال م  
البحث العلمي   تعليم العالي و رة ال ا وز  

 مكز البحوث النفسية 
 28زمارة  

 
 

2018  
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قياس اتجاهات طلبة الجامعة  -8
 نحو ريادة االعمال  

التربية االساسية    كليه   مجلة
علوم االنسانية في جامعة   لل

 اللمستنصرية  

 24المجلد  
 102العدد 

2018 
 
 
 

905-936   

السلوك التربوي وعالقته  -9
بالتنظيم الذاتي لدى تدريسي  

 مرحلة التعليم االساسي 

 مجلة جامعة تكريت 
كلية التربية  للعلوم  

 االنسانية  
 

 25المجلد  
 9العدد 

2018 3813-
341 

 

التمرد النفسي وعالقته  -10
طلبة الصف    ىبالمناخ المدرسي لد

 الحادي عشر في محافظة اربيل  

مجلةي زانكؤ /جامعة صالح  
اربيل -الدين    

مؤتمر التربوي  
الثاني لكلية  

التربية  
االساس  

لجامعة صالح  
 الدين  

 

2018  

تقويم الجوانب السلبية للعملية -11
التعليمية في مراحل التعليم  

 االساسي من وجهة نظر المشرفين 
 

مجلةكلية التربية للعلوم 
 االنسانية في جامعة واسط

 
   

 
 
 

2020 
 

تا  هه 1091
1128 

ندى  وهپهتواناى بةخشين و  -12
ن  اليهكان لهرونيهدهسته بهبه به

زانكۆى   قوتابيانى خويندنى باال له
 صالح الدين 

  گۆفارى زانكۆ بۆ زانسته
 مرۆفايتيهكان

  
 
 

  24رگى  به
 6 ژماره

 

2020 
 
 

تا  هه   95
109 

تقويم واقع التعايش وتقبل  -13
االخر على االساس الديني في 

محافڤات اقليم كوردستان العراق  
 )دراسه ميدانيه(  

 

   االساسيه التربيه كليه مجله
بابل   جامعه  

  52العدد  
ثاني  الجزء ال
 13المجلد 

2021 1124-
1154 
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 تقويم المهارات االدائيه-14
 لمعلمات رياض االطفال الحكوميه

 واالهليه وفق بعض المتغيرات  
 

 

  گۆفارى زانكۆ بۆ زانسته
 مرۆڤايهتيهكان  

  

 
  –  26رگي  به

 1  ژماره 

 
 

2022 

تا  هه   78
90 

ی پرۆگرامی  وهپیداچوونه   -51
م  م و دووه كه ئاستی یه   ی /ردهروه په

م  وسییه        Iliad  

تی گشتی  رایه به ریوه به
كان  ی گشتیه كتیبخانه 

ریمی كوردستان هه/  
   

 105  -5 2018 م  كه چاپی یه 

هەلسەنگاندنی كاری    ي كتیب -61
خۆبەخشی لە نیو گەنجانی  

 كۆمەلگەی كوردیدا 
 

تی گشتی  رایه به ریوه به
كان  ی گشتیه كتیبخانه 

ریمی كوردستان هه/  
 

 87-1 2019 م كه چاپی یه 

  ندامى ليژنه ئه -71  
كتيبى    27نگاندنى  لسه هه
زگاى  پيشبركى ده   يى له ردهروه په

   روانگه 

  2022    زگاى روانگه ده

  چاپ كردني كتيب به -81
في    ناونيشانى )دراسات معاصره 

 التقويم التربوي والقياس النفسي (

ى موصل  چابخانه   
و النشر  لطباعة لدار العال  

  الموصل / المجموعه /
 الثقافية       

  522 2022 م  كه چاپى يه 
 يه ره الپه 

                            
 ي زانستي یان كۆنفراس  كۆنگره-6                                

 
 ناوی كۆنفراسی زانستی  

 
 رواریشوين و به

 
 شداریكردنجۆری به

 
لة هؤلي مامؤستا سعد عبداهلل  (  كؤنفراسي وةزارةتي ثةروةردة 

بة ثي نوسراوي زانكؤي صالح 
لة ريكةوتي  6640الدين ذمارة 

31/3/2015 

 ئةندام لة تةوةري ئةزموونةكان
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هاوبه وهكۆنفراسی  تی زارهشی 
تۆژینه باالو  ی وهخویندنی 

ووه پهزارهزانستی   ردهروهتی 
ته خویندنی وهاو  كردنی  ریب 

پهكۆلیژه تی رهی بنهردهروهكان 
په زانكۆكانی   له  ردهروهو 

كانی  ل پرۆگرامهگهكوردستان له
له   ردهروهتی پهزارهوه  خویندن 

  له

رنتهسه و ۆشهری  نبیری 
صالح الیهكۆمه زانكۆی   / تی 
   2/2016  الدین 

 
 
 

 ئەندامی لیژنەی زانستی          

زانستی  تویژینەوەی  كۆنفراسی 
صالح  زانكۆی  دەولەتی  نیو 

 الدین  

سعد عبدالله  مامؤستا  هۆلی  لە 
بووی  بەژدار  نامەی  بروا  تیادا 

هیناوە    دەستم  -17بە 
18/3/2017 

 
 ئةندامي ليذنةي زانسيت          

الثانی  الدولی  اربیل  مۆتمر 
وعلم  للعلوم واالداب فی التربیه

 النفس  

صالح الدین بالتعاون مع   جامعه
النفسیه البحوث  وزاره  مركز   فی 

العلمی  والبحث  العالی  التعلیم 
 18/11/2017بغداد  /

 بریاردەری سەرۆكی لیژنەی زانستی  

 تاسع  المۆتمر العلمی الدولی اال
)االتجاهات  عنوان  تحت 

العلوم   المعاصره فی 
" "واالنسانیهاالجتماعیه
    والطبیعیه

جامعه–اسطنبول    تركیا 
 العثمانیه

 
   2018/ تموز/17-18

 ئەندامی لیژنەی زانستی  
  )رخيكةري دانيشتنة زانستيةكان (

ده نیو  تی ولهكۆنفراسی 
بنیاتنانی   لةسةر  شهاوبه

پەروەردەیی توا نستي 
له  تویژینەوەی    مامۆستایان 

په نيوان   وردهروهبواری    لە 
المانی  نونبیرگی   زانكۆی 

الكسندر( زانكؤي   )فردريك  و 
   صالح الدين 

 / رۆشەنبیری   سەنتەری  لە 
 زانكۆی صالح الدین 

 لە ریكەوتی
 
 28-29/8/2017 
 

بةذدار  و  زانستي  ليذنةي  ئةندامي 
تویژینهبوون   بابةتي   وةبة  لةسةر 

 كاري ئازاد  
 
 Measuring Fourth ه

 stage students of College of 
Basic Education Salahuddin 
University Toward The 
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course of Entrepreneurship 
 

American Research 
Foundation    بالتعاون مع

 جامعة صالح الدين  
 

 زانكۆی صالح الدین 
 3-4/MAY / 2017  لة

 هؤلي شرياتؤن 

 ئةندامي ليذنةي زانسيت 
 )ريكخةري دانيشتنةكاني زانستي (

AASRC-ARF JOINT 
INTERNATIONAL 

ACADENIC 
CONGRESS –

ISTANBUL-25-26 
OCTOBER 2017 

الدولی  االكادیمی  المۆتمر 
جامعه رحاب  فی  عشر   الثامن 

 اسطنبول ایدن  
 

 ایدن اسطنبول فی  جامعه
 2017/ اكتوبر /25-26
 

 ئەندامی لیژنەی زانستی  
 ) ريكخةري دانيشتنةكاني زانستي (  

الجيو  التحديات  مؤتمر 
االجتماعية  فيزيائية 
واالنسانية والطبيعية في بيئة 

 متغيرة  

تنظيم شبكة المؤتمرات العربية 
المؤسسة  مظلة  تحت  المنضوية 

في   لالبحاث  -25االمريكية 
26/7/2019 

 
 عضوة اللجنة العلمية             

په دووهردهروهكۆنفراسی  می ی 
په بنهردهروهكۆلیژی  تی رهی 

 زانكۆی صالح الدین  /

صالح الدین   ری نتهسه–زانكۆی 
بةثي فرماني زانكؤي   نبیریرۆشه

لة ريكةوتى  1/1/1057ذمارة 
29 /1 /2019 

  

 ی زانستی كۆنفراس رۆكی لیژنهسه
   وة بةذدار بوون بة تويذنةوة بة ناونيشاني :

 
لمناخ  )) ا نفسي وعالقته ب ل قياس التمرد ا

المدرسي لدى طلبة الصف الحادي عشر في  
 (( مركز محافظة اربيل 

دەولەتی  نیو  كۆنفراسی 
هاوبەش بۆ زانستە پەروەدەیی 
كۆلیژی  دەروونیەكان  و 
 پەروەردە / زانكۆی صالح الدین  

صالح الدین   ری نتهسه–زانكۆی 
 30/1/2020-29  نبیریرۆشه

 
 ئەندامی لیژنەی زانستی  و   
 ريكخةري دانيشتنة زانستيةكان ()
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كۆنفراسی نیو دەولەتی هابەش 
لەگەل  الدین  صالح  زانكۆی 

 نقابەی ئەكادمیین العراقیین 

صالح الدین   ری نتهسه–زانكۆی 
 11/1/2020-10  نبیریرۆشه

برياردةري سةرؤكي ليذنة وة بةذدار بوون بة 
 نيشاني :تويذينةوة بة ناو 

 
)تقويم اجلوانب السلبية للعملية التعليمية يف 

 نظرمراحل التعليم االساسي من وجهة 
 املشرفني(

 
المۆتمر العلمى الدولى الموسوم 
وانفسية  التربوية  )البحوث 
التحديات  لمواجهة  ضرورة 
مع جامعة  بالتعاون  المعاصرة 
الجوهرة  منظمة  و  تكريت 
العامة  والخدمات  للتعليم 

 .وجامعة صالح الدين  

صالح  لجامعة  الثقافي  المركز 
 الدين  

 
 
 

 العلمية  ضو اجلنةع         

بةخشيني   بؤ گكؤنفراسى  رانت 
  رچووني دهۆژهرپباشترين  

زانكؤي  رؤشةنبيرى  سةنتةري 
 صالح الدين 

 ئةندام                               

باشترين   ى ژهرؤپكؤنفراسي 
 كاديميهرى ئهؤستپوون و چدةر

  

زانكۆى -ى  رؤشةنبيررى  نتهسه
  صالح الدين 

 
 ئةندام                               

للكفاءات  اشنونا  رابطة  مؤتمر 
جامعة  مع  بالتعاون  العلمية 

و جامعة صالح الدين   -واسط 
في   /تموز 29-28اربيل 

2022 

الثقافي   صالح -مركز  جامعة 
 الدين  

 ئةندامى زانسيت كونفراس 
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 كانلهرێكخراو و كۆمه ندامبوون لهئه-7
 ووالت شوینی كاری   ندامیتیجۆری ئه لهرێكخراو یان كۆمهناوی  
 العراقیه العلوم  النفسیه الجمعیه  -1

  التابعە لمركز االبحوث والدراسات  
ی  ستهندامی دهئه

 ى ناسنامه ژماره  باال
197 

 عیراق  ولیر  هه

ساالچوانی  ی ئومید بۆ بهلهكۆمه -2
 كوردستان

  باالى  ستههد  ندامئه
 13 ژماره

 عیراق ولیر  هه

ى  ژماره ندام  ئه  كیتی مامۆستایان  ندامی یهئه -3
 18095 ناسنامه

 عیراق  ولیر  هه

ندامی راویژكاری  ئه  مۆتمرات العربیه عضوة شبكه -4
 زایان  وشاره

لالبحاث   االمریكیه المۆسسه
 " 

 ئوردن

5-     
  عرياقئةندام بوون لة طؤفارةكان زانكؤكاني  -8

 
مجلة العلوم النفسية تابعة لمركز  -1

 البحوث والدراسات / جامعة بغداد  
 
 
 

 ی باالستهئەندام ده

بغداد / مركز البحوث 
 والدراسات  

 
 
 

 عیراق     
مجلة الجمعية العراقية للعلوم  -2

 النفسية والتربوية  
 بغداد  

جامعة بغداد كلية التربية   مجلە العلوم التربویە والنفسیە   -3
 لالقسام االنسانية  

عضوية السنوية لشبكة المؤتمرات العربية باسم الباحثة ناشطة لمدة عام كامل بين       
2019-2020 

 ئوردن  
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 :طرنطرتين ئةو ليذنانةى كارم تيَدا كردوة -9     

 

 ناوي ليذنة ذمارة
 

 شدار بوونةجؤري ب

ليذنةي هةلسةنطاندني ثرسيارةكاني تاقيكردنةوةي كؤتايي سال بؤ خولي  1
بؤ طشت بةشةكاني  2010-2009يةكةم و دووةم بؤ سالي خويندني 

س   4زانكؤيي ) ذ.طشت كؤليذةكاني زانكؤي صالح الدين بة ثي فرماني 
 2010-9-21لة بةرواري ( 1318

 دام نئة

ليذنةي زانسيت بةشي باخضةي منداالن بة ثي فرماني كارطريي كؤليذ  2
2014-2015-2016- 

 ئةندام 

ليذنةي زانسيت بةشي باخضةي منداالن بة ثي فرماني كارطريي كؤليذ  3
 2021-2020و  2020 -2019و  2019-2018و  2017-2018

 سةرؤك 

ۆناغی چواری بەشی زانستی  ( قDesignليذنةي هةلة ضنيين بابةتي )  4

 2014-1-28لە بەرواری   645گشتی بە پی  فرمانی كارگیری ژمارە 

 ئەندام  

یژنەی تاقیكردنەوەی توانستی زانستی بە مەبەستی یەكسانكردنی  ل 5

 2014-2-2بەرواری ( لە 900بروانامە بە پی فرمانی كاگیری )ژمارە 

 ئەندام

لیژنەی هەلسەنگاندنی پرسیارەكانی كۆتایی سالی خویندنی كۆلیژی  6
لە بەرواری    3182-1-1پەروەردەی بنەرەتی بە پی فەرمانی كاگیری 

1-9-2014 

 ئەندام

ليذنةي كؤمةاليةتي كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي بؤ سالي خويندني  7
ن لة ريكةوتي  86كاطريي كؤليذ ذمارةبة ثي فةرماني  2013-2014

28/10 /2013 

 سةرؤك

یژنەی سەرپەرشتی كردن و ریكخستنی و بەریوەبردنی  ل 8

بە پی فەرمانی   2014-2013تاقیكردنەوەكانی كۆتای سالی خویندنی  

 2014-2-25لە ریكەوتی  1/1/1132كارگیری ژمارە 

  ئةندام ەندام  ئ

پەروەردەی بنەرەتی بە پی فەرمانی كاگیری یژنەی بەرزەفتی كۆلیژی  ل 9

 30/9/2014لە بەرواری    3535-1-1ژمارە 

 ئةندام ەندام  ئ

یژنەی بابەتە پەروەردەییەكانی كۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی بە پی ل 10

 8/2/2015لە بەرواری   864فەرمانی كارگیری ژمارە  

 ئةندام ەندام  ئ

خولی یەكەم و دووەم بە پی  یژنەی تاقیكردنەوكانی كۆتای سال بۆ ل 11

 17/2/2015لە بەرواری    1006فەرمانی كارگیری ژمارە

 ئةندام ەندام  ئ
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ینەری بەشی باخچەی منداالن لە تاقیكردنەوەی پیدانی نازناوی  نو 12

لە بەرواری    2232 زانستی بە پی فەرمانی كارگیری ژمارە
26/5/2015 

 ئةندام ەندام  ئ

هەلسەنگاندنی پەرە پیدانی ئەكادیمی بە پی فەرمانی كاگیری یژنەی  ل 13

 25/10/2016لە ریكەوتی    1110ژمارە 

 ئةندامەندام  ئ

یژنەی تاقیكردنەوەكانی كۆتای سالی خویندنی خولی یەكەم ودووەم  ل 14

لە ریكەوتی    1118بە پی فەرمانی كاگیری ژمارە  2015-2016

3/6/2016 

 ئةندام

پیشوازی قوتابیانی قۆناغی یەكەمی كۆلیژی پەروەردەی  یژنەی  ل 15

 2016-2015بنەرەتی بە بۆ سالی  
 ئةندام

  7525ە  زمار  FAU ذنةى كؤنفراسي نَيودةولةتى هاوبةش لةطةل زانكؤىلَي 16

 2017لە ریكەوتی  

 ئةندام

ليذنةي راويذكاري كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي بؤ سالي خويندني  17
لة ريكةوتي  3408بة ثي فةرماني كاطريي كؤليذ ذمارة  2016-2017

13/10 /2017 

 ئةندام

بؤردي تاقيكردنةوةكاني و هةلسةنطاندني ثرسيارةكان لة وةزارةتي  18
 1/8/2016لة ريكةوتي    276ثةروةردة بة ثي فةرماني وزاري  ذمارة 

 ئةندام

ئةجنامداني سيمينارو كؤبةنةوة لة بةشة ليذنةي ) االرشاد االكادميي( بؤ  19
لة ريكةوتي  2531ناوخؤييةكاني كضان بة ثي فةرماني كاطريي كؤليذ ذمارة

31/5/2017 

 ى ليذنةسةرؤك

ليذنةي تاقيكردنةوةي خويندني باال )ماستةر و دكتؤرا( بؤ سالي خويندني  20
2017 

 ى ليذنةسةرؤك

بابەتەكانی بابەتی بابەتی پیوانەو هەلسەنگاندن  یژنەی پیداچوونەوەی  ل 21

 2018لە    2953و ریبازی لیكۆلینەوە ژمارە 

 ئةندام

بؤ  3567ليذنةي وةرطرتين راستةخؤ بة ثي ي فرماني كارطريي ذمارة  22
 2017-2016سالي 

 ئةندام

جى بةجى كردني بؤلؤنا سيستةمي بةشي باخضةي منداالن بة ثي فرماني  23
 24/2/2019لة ريكةوتي  933كارطريي ذمارة 

 ى  ليذنةسةرؤك

-27ۆنفراسی پەروەردەیی كۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی لە رۆژانی  ك 24

 لەسەر ئاستی زانكۆ    28/4/2019

 سةرؤكى ليذنة

 ئةنداملیژنەی استاللی نامەی ماستەری ریگاكانی وانە ووتنەوەی بەشی   25
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 5/8/2019لە ریكەوتی    126زانستی گشتی ژمارە 

لیژنەی استاللی ریژەی وەرگرتنی بەشی كوردی كۆلیژی پەروەردە   26
 18/12/2019لە ریكەوتی    5/276ژمارە 

 ئةندام 

قوتابیان لە رۆژی فیستیفال )بازاری  لیژنەی هەلسەنگاندنی كۆمپانیای  27
 22/4/2019لە ریكەوتی    1/1/2004بەرهەمی قوتابیان( ژمارە 

 ئةندام 

سەرپەرشتی كردنی تاقیكردنەوەی توانستی  خویندنی باال ماستەرو   28

 2019-12-22لە ریكەوتی    196دكتۆرا   ژمارە 
 ئةندام 

یوانەو هەلسەنگاندن  سەرپەرشتی كردنی بابەتە هاوبەشەكانی بابەتی )پ 29
 12/11/2019لە ریكەوتی    557( ژمارە 

 ئةندام

لە   732یژنەی پیدانی نازناوی زانستی لەسەر ئاستی زانكۆ ژمارە ل 30

 10/9/2019ریكەوتی  

 ئةندام 

یژنەی دانای پرسیارەكانی تاقیكردنەوەی توانستی خویندنی باال دكتۆرا  ل 31

كۆمەالیەتی بابەتی پیوانەو هەلسەنگاندن  ریگاكانی وانە ووتنەوەی  

 6/2/2020ن لە ریكەوتی    29ژمارە 

 ئةندام

یژنەی دانای پرسیارەكانی تاقیكردنەوەی توانستی خویندنی باال  ل 32

ماستەر ریگاكانی وانە ووتنەوەی زانستە گشتیەكان بۆ  بابەتی پیوانەو  
 هەلسەنگاندن

 ئةندام 

پرسیارەكانی تاقیكردنەوەی توانستی خویندنی باال  یژنەی دانای ل 33

ماستەر ریگاكانی وانە ووتنەوەی باخچەی منداالن  بۆ  بابەتی پیوانەو  

 6/2/2020لە ریكەوتی    203هەلسەنگاندن ژمارە 

 ئةندام

یژنەی هەلەچنینی بابەتی )دەرونزانی گشتی( قۆناغی دوو بەشی  ل 34

-1-20لە ریكەوتی    2/2/514رە انگلیزی و زانستە كۆمەالیەتیەكان ژما
2020 

 ئةندام 

یژنەی هەلسەنگاندنی هەگبەی مامۆستایانی باخچەی منداالن ژمارە  ل 35

   2020-6-14لە ریكەوتی    3/10/1508

 ئةندام 

لیژنەی دارایی كۆنفراسی نیو دەولەتی نقابە اكادمیین العراقیین لەگەل  36
 8/1/2020ریكەوتی  لە    2/2/128زانكۆی صالح الدین  ژمارە 

 كۆرەس 

وة  2020-2019ليذنةي ثيداني نازناوي زانسيت  بؤ ماوةي دوو سال  37
 لةسةر ئاسيت زانكؤ  2020-2021

 ئةندام 

 2022ليذنةي  ثيداني طرانت  بؤ باشرتين ثرؤذةي دةرضوون و ايديا نوى  38
 لةسةر ئاسيت زانكؤ 

 ئةندام 
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 تاقيكردنةوةكاني توانسيت زانسيت ) تعديل شهادة(  -10                              
 
ليذنةى تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت قوتابي )بكر كريم حسن  (  -1

 Education Adminstrationهةلطري بروانامةي ماستةر ثسثؤري  

and Planning     لة  زانكؤيjinan   شاريTripoli  ووالتي لبنان  لة
/  18/11/2020لة  ريكةوتي     3/3281بةثي فرماني كارطريي ذمارة 

 بةشي دةرونزاني كؤليذي ئةدةبيات 
 ) بةمةبسيت يةكسان كردني بروانامة (                            

 

 سةرؤك ليذنة 

ليذنةى تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت قوتابي)غريب عزيز عبدالرمحن (  2
هةلطري بروانامةي ماستةر لة ووالتي ئريان بةثي فرماني كارطريي ذمارة 

 / كؤليذي ئةدةبيات بةشي دةرونزاني  21/12/2021ن   لة ريكةوتي  52
 ) بةمةبسيت يةكسان كردني بروانامة ( 

 

 ئةندام 

ليذنةى تاقيكردنةوةي توامنسيت زانسيت قوتابي)عماد عبدالكريم حممد (  3
هةلطري بروانامةي ماستةر لة ووالتي ئريان بةثي فرماني كارطريي ذمارة 

/ كؤليذي ئةدةبيات بةشي  16/3/2022ن   لة ريكةوتي  1/1/948
 ) بةمةبسيت يةكسان كردني بروانامة (/  دةرونزاني  

 ئةندام 

( هةلطري بروانامةي وةي توانسيت زانسيت )ارام انور خورشيدتاقيكردنة 4
ماستةر لة ثسثؤري ريطاكاني وانة ووتنةوة ،لة زانكؤي كوردستان لة 

/ 21/4ن ( لة ريكةوتي  58ووالتي ئريان بة ثي فرماني كاطريي ذمارة )
/ كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي  ) بةمةبسيت يةكسان كردني  2022

 بروانامة (

 سةرؤك ليذنة 

تاقيكردنةوةي توانسيت زانسيت )سامان مجال حممود ( هةلطري  5
بروانامةي ماستةر لة ثسثؤري ريطاكاني وانة ووتنةوة ،لة زانكؤي )سنة (لة 

/ 22/5ن ( لة ريكةوتي  75ووالتي ئريان بة ثي فرماني كاطريي ذمارة )
يةكسان كردني / كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي/ ) بةمةبسيت  2022

 بروانامة (

 سةرؤك ليذنة
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 خولي راهيَنان  و خوىل زانستى- 10

 
 سال  الیەنی ریكخەر   ناوي خول        

People in need    
خول لە ژیر ناونیشانی  

 )طريقة التعلم التفاعلی (  

لةاليةن ريكخراوي ضيك لة كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي  2-7 /4 /2013 

Teaching & 
Teaching 

Education  

لە الیەن فاكلتی زانكۆی الیبزكی المانی لە كۆلیژی  
بۆ ماوەی پەروەردەی بنەرەتی    

23-24/4/2014 
 )دوو رۆژ (

راهینان و مەشق كردنی  
سەركردەكانی بەرنامەی  
گەشە پیدانی سەرەتایی  

عیراق (  -مندالیتی )هەولیر  
             

لە الیەن ریكخراوی یونسكۆ لە باال خانەی بەریوەبەرایەتی  
( بە پی نوسراوی  وانە بیژ رراهینان و مەشق كردن )وەك  

135زانكۆ ژمارە    

12 /11 /2014 
 رۆژ(   8)

خولی ریگاكانی وانە  
( وەك  18ووتنەوە )

 هەلسەنگینەر  

لەالیەن بەریوەبەرایەتی فیركردنی بەردەوام / زانكۆی صالح  
 الدین 

-18تاكو    21-5
6/2015 
 رۆژ(   27)

خولی ریگاكانی وانە  
)وەك وانە بیژ( ووتنەوەی   

   

لە ریكەوتی    الیەن دەزگای فەزالەر   ەل تاكو    30-5 
18 /6 /2015 
 رۆژ(   19)

خولی ریگاكانی وانە  
(  19ووتنەوە )  

)وەك وانە بیژ و  
 هەلسەنگینەر( 

لەالیەن بەریوەبەرایەتی فیركردنی بەردەوام / زانكۆی صالح  
 ژمارە    فیركردنی بەردەوام بە پی نوسراوی  الدین  

3/3 /4778  

25 /3 /2016 
 هەفتە(   6)

خولی ریگاكانی وانە  
ووتنەوە )وەك وانە بیژ و  
 هەلسەنگینەر( 

لەالیەن زانكۆی ئیشق بۆ هەلگرانی ماستەرو دكتۆرا بە پی  
فیركردنی بەردەوامی زاكۆی      4779  فەرمی ژمارە نوسراوی  

 ناوبراو 

29-30 /3 /2016 
 )دوو رۆژ (

 2016/ 9/ 30-29لة راطرايةتي كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي بة ثي نوسراوى )ثرسيار دانان و  ؤركشؤثي 
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هةلضنيين  زانكؤيي(   
( قسةكةر )وةك و    

 )دوو رۆژ(  فةرمي

تةندروسيت دةرووني   خولي ازربيجان ووالتي  باكؤ ثايتةخيت لة  -2تاكو    26-7 
8/2016 

خولي ثةرة ثيداني ثرؤطرامي 
 خويندن

 ووالتي املانيا لة زانكؤي نونربط
FAU 

-6تاكو  22-9
10 /2016 

 ز(ۆر 14) 
خولی بەریوەبەرانی  
 باخچەی منداالنی نا حكومی  
 )وانە بیژ(  

بەریوەبەرایەتی راهینان و مەشق كردن سەر بە وەزارەتی  
 پەروەردە

2016 
 رۆژ(   24)

خولی ریگاكانی وانە  
 ووتنەوە )هەلسەنگینەر(  

لەالیەن بەریوەبەرایەتی فیركردنی بەردەوام سەر بە زانكۆی  
21نوسراوی ژمارە    صالح الدین بە پی    

2016 
 رۆژ(   8)

خولی شیاندن مامۆستایانی  
 قوتابخانە ناحكومیەكان  
 )وانە بیژ(  

لەالیەن بەریوەبەرایەتی راهینان و مشق كردن سەر  
بەوەزارەتی پەروەردە بەپی نوسراوی بەریوەبەرایەتی ژمارە  

98 

-22تاكو    5-10
10 /2016 
 رۆژ(   16)

Assessment & 
Testing               
(E-Learning ) 

لەالیەن بەریوەبەرایەتی سەنتەری ئیبن سینا الكترۆنی   3-5 /1 /2016 
 )دوو رۆژ( 

خولی ریگاكانی وانە  
ووتنەوەی مامۆستایانی   
قوتابخانە ناحكومیەكان  
 )وانە بیژ( 

لەالیەن بەریوەبەرایەتی راهینان و مشق كردن سەر  
97بەریوەبەرایەتی ژمارە  بەوەزارەتی پەروەردە  نوسراوی    

-29تاكو    26-11
12 /2016 
 رۆژ(   33)

M-Learning    لەالیەن بەریوەبەرایەتی سەنتەری ئیبن سینا الكترۆنی  16-17-
18 /4 /2017 
 رۆژ(   3)

Animation    لەالیەن بەریوەبەرایەتی سەنتەری ئیبن سینا الكترۆنی  20 /4 /2017 
 )یەك رۆژ( 

Prize    لەالیەن بەریوەبەرایەتی سەنتەری ئیبن سینا الكترۆنی  25 /4 /2017 
 )یەك رۆژ( 

 2017-3-14لەالیەن پ.د. جمال بەریوەبەرایەتی سەنتەری ئیبن سینا   ۆرك شۆپی قیاس و تقویم  
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چۆنییەتی دروست كردنی  
 جدول موصفات 

 الكترۆنی  

ۆرك شۆپی تیك هەلكیشانی  
زمانی انگلیزی لەگەل  
 بابەتەكانی تر  

لە سەنتەری رۆشەنبیری لەالی مامۆستایانی كۆلیژی  
 پەروەردەی بنەرەتی  

2018 
 )دوو رۆژ( 

لی كۆبونەوەكان  لە وەزارەتی پەروەردە لە هۆلی كۆ  ۆرك شۆپی خویندنی خیرا    2018 
خولي سةرثةرشتياراني 

ئامادةيي وبنةرةتي   
 )وةك وانة بيذ(

بەریوەبەرایەتی راهینان و مەشق كردن سەر بە وەزارەتی  
پەروەردە  

تاكو 1/11/2019
24 /11 /2019 

  ی توانست   ی دان ی پ ە ر ە پ  ی خول
  ە وان   ەی س ۆ پر  ە ل  ان ی ستا ۆ مام

ە و ە ووتن   

 تاكو 2019-7-7   ا ی لمان ە ئ  ی ووالت   ی ووالت   ە ل  گ ی نوبنر   ۆی زانك 
20-7-2019 

كاريطةري تيشكي مبايل 
لةسةر مندال  

 2019/ 1/ 17                                سةنتةري ئينب سيناي الكرتؤني
 )يةك رؤذ(

فن االتكيت    وره ده والبحث  التعليم العالي    موقع التواصل االكتروني لوزاره  
                            العلمي  

8-9 /8 /2020 

دەورە تعلم عن بعد دەورە  
 الكترونیە  

ویر االستراتیجی    ط لمركز الت التعلیم الكترونی    منصە 
   google classroom    االكادیمی /بغداد  

26-5-2020 
 يةك رؤذ  

مهارات التدريس    وره ده
الفعال  التي اقامتها  

   االتحاد االمريكي للتعلم 
AMPEF بالتعاون مع    

  االساسيه   التربيه   كليه 
    صالح الدين اربيل   جامعه 

                          
   

 
 
 

اربيل    -صالح الدين    جامعه / االساسيه   التربيه   كليه   مكتبه 
     

 
 
 
1/10 /2020 

لكترۆنى و  خولى خويندنى ئه
 مۆودل  

تى      ره ى بنه ردهروه كۆليژي په   له   هۆلى كتيبخانه   13-17 /9 /2020 
 رۆژ    15ي  بۆ ماوه 
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  ى وانه وه نگدانه خولى ره
ل زانكۆى  گه له   وه ووتنه 

لمانى  نونبرگى ئه   
FAU 

تا  هه   2020-7-6 ئونالين له   ريگه ى به رنامه ى زووم  
23-7-2020 

 

في دةورة تدريبية التي اقامتها المنظمة العربية   حاصلة على درع االبداع  
االفريقية للعمل االنساني بالتعاون مع جامعة صالح الدين  

اربيل و جامعة ديالى  -  

28 /10 /2021 

پيداني تواناي  ره په خولي  
زاكۆي نورنبرگ    مامۆستا له 

ووالتي الماني    له  
 

ي زووم  رنامه ي به ريگه   ونالين له ئه  16  jun  
12 August 

2021 

  خولي ريگاكاني وانه 
)كيف تختار گرائق    وه ووتنه 

(  التدريس المالئمه   

بيروت والتي لبنان    له  18-22 /2 /2022 

 

 : ثةروةردة وةزارةتي لة كردووةم بةشداري كة خوالَنةي ئةو-11
 

 شوين  سال   خول  
 كارطيَري دةستةي بؤ دوورةوة لة فيَربوون خولي  -1

   بيَذ وانة وةك ثةروةردةييةكان
 باالَخانةي لة 1997-1998-1999 

 و راهيَنان
 مةشقكردن

 كؤليذةكاني دةرضوواني بو بيَذ وانة وةك شياندني خولي  -2
  ثةروةردة دةرةوةى

2004- 2006 -– 
2009 

 باالَخانةى لة
 و راهيَنان

 مةشقكردن
 باالَخانةى لة 2010- 2007- 2004  وانةبيَذ وةك ثةروةردةيي سةرثةرشتياراني خولي -1  -3

 و راهيَنان
 مةشقكردن

 باالَخ لة 2002 مةلَبةندي ثةميانطاكاني بو ووتنةوة وانة ريطاكاني خولي  -4
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 ثلَةى بة جوانةكان هونةرة و كوران و كضان ماموستاياني و
  باشة زور

 و راهيَنان انةى
 مةشقكردن

 

 ى تلفزيۆنى و راديۆكتیب و ووتارو چاو پیكەوتن  -12
 ووتارەكانی گۆفاری كۆزان گۆفاریكی وەرزی رۆشەنبیری گشتیە لە كۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی دەردەچیت

 (2014لە   3كەسایەتی كاریزما ) كۆزان ژمارە   1

   2014(  4هەلسەنگاندنی بیركردنەوەی رەخنەیی )كۆزان ژمارە  2
 2015(  5گەیاندنیكی كاریگەر بناغەی بەریوەبردنی پۆلیكی باش و سەركەوتووە  )كۆزان ژمارە   3

 چاو پیكەوتنەكان                                 
 

-2-20یاسای بەساال چوانی هەریمی كوردستان لە  رادیۆی دەنگی كوردستان لەسەر بابەتی پرۆژەی   1
2015 

 2015-6-19تەلفزیۆنی رووداو لەسەر بابەتی ئەدەبیاتی كۆمیدی كوردی و كاریگەری لەسەر منداالن   2
-20تەلەفیۆنی رووداو لەسەر بابەتی یارییە ئەلكترۆنیەكان و كاریگەری لەسەر رەفتاری منداالن لە   3

7-2015 
 2016-6-18تەلەفزیۆنی كوردستان تیفی لەسەر بابەتی دل پیسی و ریگای چارەكانی لە ریكەوتی   4
 2017-5-4لەسەر منداالنی بی سەرپەرشتیاران لە ریكەوتی    24تەلەفزیۆنی كوردستان   5
 2018-1-3تەلەفزیۆنی كوردستان تیفی لەسەر رەنگەكانی و كاریگەری لەسەر دەروونی مندال  6
 2019پیكەوتنی تلفزیۆنی ژیاری نا حكومی نموونەی لەسەر دارشتنی نامەی ماستەرو دكتۆرام لە  چاو  7
 2019ا تیفی لەسەر متمانەی نیوان مناالن و دایبابان  ڤتەلەفزیۆنی ئا 8
 2021كاندا  رهنيوان هاوسه ي دياري لهوهر گواستنهسهله لفزيۆني سپيدهته -9

 2021زانكۆ   رگرتنى خويندكاران لهمى وهكاني سيستهر كيشهسهرووداو لهلفزيۆني  ته 10
 2021م زانين كهزل زانيني و خۆ بهر گريى خۆ بهسهلفزيۆني ئافا تيفي لهته 11
 هاوكاري زانكۆكاني عيراق تي بهولهر كۆنفراسي نيو دهسهله  KRTتلفزيوني  12
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 ثيزانيةكانسوثاس و  -13 

  سال سوثاس و ثيزانني  ژ
بةهؤي هةطبةي مامؤستايان و  ي صالح الدين ،سەرۆك زانكۆ 1

 زانسخوازي بةردةوام و فيدباكي قووتابيان 
 2015-2014-1013سالي خويندن 

بة مةبةسيت جيبةجى  بةريوةبةرايةتي طشيت ثةروةردةي هةولري 2
كردني كارةكامن بة شيوةيكي ريك وثيك وةك وانة بيذ بؤ ماوةي 

  1989( هةفتة بة ثي نوسراوي ذمارة 6)

28-1-2015 

بةهؤي ثيش   تى،رهي بنهردهروهي پهلە الیەن  راگری كۆلیژ 3
( كتيب بة دياري بؤ كتيبخانةي كؤليذي 15كةش كردني )

 119-1-1نوسراوي ثةروةردةي بنةرةتي بة ثي 

2015 

بةهؤي راثةراندني تى،رهى بنهردهروهى پهراگری كۆلیژ 4
كاروبارةكاني ليذنةي بةرزةفيت كؤليذ بة ثي فةرماني كارطريي 

 2817ذمارة 

6-24-2015 

بة هؤي هةول ماندوو بوني سالي ، ي صالح الدينسةرؤكي زانكؤ 5
لة ثرؤسةي وانة ووتنةوة بةثةري  2015-2014خويندني 

  3061دسؤزانة بة ثي فرماني كارطريي ذمارة 

28-7-2015 

بة هؤي ثيش كةش كردني ، بةريوةبةري ريكخراوي ئاطا 6
سيميناريك لة ذير ناونيشاني )يارية ئةلكرتؤنيةكان و كاريطةري 

  28بة ثي نوسراوي ريكخراوةكة ذمارة  لةسةر رةفتاري تاك (

27-8-2015 

بةهؤي ثيشكةش  بةريوةبةرايةتي ضاالكيةكاني قوتاخبانةكان 7
 هةلسةنطاندنيكردني سيمناريك سةبارةت بة )ضؤنيةتي 

 منداالني باخضة( 

2016 

بة هؤي راثةراندني  تى،رهى بنهردهدهروهپهى راطري كؤليذ 8
 كاروباري ليذنةي تاقيكردنةوةي خولي يةكةم و دووةم

 بؤ سالي خويندني 
2013-2014 
2015-2016 

بەهۆی ماندوو بون ریكخستنی   شبكة املؤمترات العربيةدرع  9
    كارەكان وچالیەكانی كۆنفراسی زانستی نیو دەولەتی دیەم

25-26-7-2019 

بة ثي نوسراوي   زانكؤي دهؤك ليذنةي بةرزكردنةوةي نازناوي زانسيت سوثاس وثيزانيين  10
 889ذمارة 

23-12-2019 
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بة هؤي  راطري كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي زانكؤي مستنصرية 11
   6094زانكؤكةيان ذمارة صطفتوطؤي تيزي دكتؤراي 

26-8-2019 

بةهؤي ماندوون لة بةريوة بردني  سةرؤكي زانكؤي صالح الدين 12
كاروباري كؤنفراسي ثةروةردةي نيوان كؤليذي ثةروةردةو 

ثةروةردةي بنةرةتي لةسةر ئاسيت زانكؤكاني هةرميي كوردستان 
  4665ذمارةي نوسراو

2-5-2019 

بةهؤي سةركةوتين  راطري كؤليذي ثةروةدةي كضان لة زانكؤي بغدا 13
لە ادائی     Edmodoثرؤسةي خويندني الكرتؤني  

تاقیكردنەوەكان بە هاوكاری لەگەل سەنتەرس گەشەپیدانی  
 google   ستراتیجی اكادمی سەندیكای عیرای لە منصەی

classroom   21/1262نوسراوی ژمارە   

14-8-2020 

طالبة   لمناقشه،   للعلوم االنسانيه التربيه عميد كليه 14
 بعنوان ))الكفاءهرافع فيصل سليمان (   الماجستير) ساره

الذاتية و عالقتها باساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى  
 طلبة جامعة الموصل ((

 في كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل  
 

 
 حسب االمر الداري املرقم

 3/7/3964 
 يف تاريخ  
16/9/2021 

بوونی    ي صالح الدين،سەرۆكی زانكۆ 15 پیشەنگی  الدین  بەهۆی  زانكۆی صالح 
خویندنی   بۆ سالی  هەریمی كوردستان  زانكۆكانی  نیشتمانی  پرۆسەی ریزبەندی     2019لە 

 444نوسراوی ژمارە 
9-1-2020 

بەهۆی پاپشتی بوون لە خزمەتیكردن و بەرەو   سەرۆك زانكۆ 16
 پیشبردنی بواری كارگیری زانستی زانكۆ 

 1/1/2758نوسراوی ژمارە 
12-2-2020 

تركيا(  -)اسطنبول  مؤتمر العلمي الدولي العاشرر من يشكر وتقد 17
 شبكة المؤتمرات العربية لالبحاث  من 

25-26-2019 

من   االكادميين العراقيين درع نقابة من نقيب حاصلة على  18
بسبب انجاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني باتعاون مع جامعة 

 صالح الدين اربيل  

10-11-2020 

بەهۆی هەلسەنگاندنی پرسیارەكانی   سەرۆك زانكۆشى دەست خۆ 19
تاقیكردنەوەی خولی یەكەم دووەم لە كۆلیژی پەروەردەی  

 بنەرەتی  

 2/2/15769بەپی نوسراوی ژمارە  
28-11-2019 

 2019-2018بەهۆی بەدەست هینانی پلەی یەكەم لەسەر   سەرۆك زانكۆ 20
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لە پرۆسەی دلنیای جۆری     ئاستی كۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی
 2019-2018بۆ سالی خویندنی 

بەریوەبەرایەتی دلنیای جۆری و پرۆگرامەكانی زانكۆی صالح   21
بەهۆی بەدەست هینانی پلەی شایستە لە   هەولیر-الدین  

 2019-2018پرۆسەی دلنیای جۆری بۆ سالی ئەكادیمی  
 

2018-2019 

  وه2020-2019كۆتايي هاتني خويندني سالي  ،راگري كۆليژ 22
مى  ردهسهلكترۆنى لهى خويندني ئهپرۆسه ماندوو بوون له

 كۆرۆنا  

2019-2020 

 له،   كانري دلنياي جۆري وپرۆگرامهبهريوهرۆك زانكۆ و بهسه 23
وام و ردهى زانسخوازي بهپرۆسه له  ى شايستهي هيناني پلهپايه
ى دلنياي  پرۆسه يى لهك مامۆستاى نموونهى مامۆستا وهگبههه

 2020-2019جۆري  

2019-2020 

ى خۆيندني  پرۆسه ول و ماندوبوون له،بۆ هه رۆك زانكۆسه 24
تاى  مي پهردهسهخويندني له وام بوون لهردهبه لكترۆنى وهئه

 كۆرۆنا  
 

2019-2020 

ي  هۆي دابين كردني زۆرترين ژماره، بهزيري خويندني باالوه 25
يي بۆ سالي  ي ئامادهرچوانى قۆناغي دوانزهكورسي بۆ ده

 2021-2020خويندني 

2020-2021 

كيشاوم   ي كهول و ماندوو بوونانهو ههي ئهبۆنه  راگري كۆليژ، 26
ي منداالن بۆ سالى  شي باخچهكانى بهراندنى كاروبارهراپه له

 2021-2020خويندني 

2020-2021 

رى  كانى سيمسته وهدواي كۆتاي هاتنى تاقيكردنه  راگرى كۆليژ ، 27
 وه  وتوانهركهسهبه  2021-2020خويندنى م بۆ سالى  كهيه
   ييكي ريك و پيكشيوه ش بهنجامداني كاروبارى بهئه

2020-2021 

هۆي گفتو گۆ كردني تيزي  به،   راگري كۆليژي زانكۆي موصل 28
ي  ردهروهكۆليژي په ت بترس(لههدكتۆراي قوتابي )عدي نعمه

 .تى زانكۆى موصل  رهبنه

12/4/2021 
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كاني  ليژنه،   ي زانستىوهال و تويژينهزيري خويندنى باوه 29
م  بۆ سالي  م و دووهكهي خويندني باال كۆرسى يهوهتاقيكردنه
   2021-2020 خويندنى

 14/6/2021لة ريكةوتى  911ذمارة 

 ثبعنوان البحوعلى درع المۆتمر العلمي الخامس   حاصله 30
   التديات المعاصره  لمواجهه حتميه رورهض  والنفسيه التربويه

22 /2 /2021 

 وتنى خولى راهينان كهركهسه،   ي صالح الدين رۆك زانكۆسه 31
هاوكارى زانكۆى   تى بهبى بۆ كاروبارى مرۆفايهرهريكخراوى عه

   الدين و زانكۆى ديالىصالح  

15/11/2021 

ول و  پاى هه،   ي زانستىوهويژينهزيرى خويندنى باال و توه 32
نگدان بۆ  كاني دهندهرشتنى كردنى ناوهرپهسهماندو بوون  له

  رانى عيراقنى نوينهنجومهى ئهختهلبژاردنى پيشوههه

8/11/2021 

رى دلنياى جۆرى  بهريوهو به ى صالح الدين رۆك زانكۆسه 33
ك  وه  ى شايستهست هينانى پلهدهپاي به له  كان ،پرۆگرامه

ي دلنيالى جۆري  پرۆسه وتوو لهركهيي و سهمامۆستاى نموونه
2020-2021 

2020-2021 

ك ژدار بوون وه، پاي به  زيراننى وهنجومهتي ئهرۆكايهسه 34
   نگداني دهويستگهرشتيارى  رپهسه

28/4/2022 
 3069/2207418ذمارة 

بۆ خانماني  ،     ى زانستيوهتويژينهو   زيري خويندنى باالوه 35
جى  جيبه تى خويندنى باال لهزارهرانى وهرمانبهمامۆستا و فه

تي زياتر و پيناوى خزمه ر شانيان لهكانى سهركهكردني ئه
 رپرسيارنهو به  دلسۆزانه كاديمي بهئهپيشخستنى زانستى و  

 جى كراوه جى به

8/3/2022 

ك ى وهول و ماندوبوونهپاي هه،   ي صالح الدين رۆك زانكۆسه 36
مى نيوان  بردنى كۆنفراسي پينجهريوهرشتياريكردن و بهرپهسه

راست و ل زانكۆكاني ناوهگهتى لهرهى بنهردهروهكۆليژي په
 . رى دلسۆزانهو پهراق بهباشوورى عي

 

1/1/2022 

ى  ليژنه له  دراوه ول و ماندوبوونانهلهو ههئه  ،راگرى كۆليژ 37
 ر ئاستي كۆليژ سهي زانستي لهى پلهوهرزكردنهبه

22/5/2022 

 بة ثى فرمانى زانكؤيى ذمارة كانى  ليژنهله ژداريكردن لههۆي بهبه ،رۆكى زانكۆهس 38
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 ى توانستي زانستى بۆ قوتابيانى خويندنى باال لهوهتاقيكردنه
  ى سيمنارشيوه ى ووالت بهوهرهده

2/2/7183 
 15/6/2022لة ريكةوتى 

39   
 رو تيزى دكتۆرا  ى ماستهگفتو گۆ ي نامه  -14 

 
1 

ناو نيشانى   جعفر حسين ( به )سروه  قوتابيرى  ى ماستهنامه
ذات لدى الشباب الجامعي في محافظة اربيل  ))قياس الوعي بال
 )بناء و تطبيق( ((

 اربيل-في كلية التربية / جامعة صالح الدين 

 206/271فرماني كارطريى 
 25/2/2017لة ريكةوتى 

 ئةندام 

ناونيشانى   شيماء محمد باپير (به)رى قوتابي  ي ماستهنامه 2
)استخدام أنموذج فورمات في تعليم طالبات الصف الثامن  

 في التحصيل واالتجاه نحوه (  االساسي لمادة االحياء واثره
 ولير  هه-تى / زانكۆى صالح الدين رهى بنهردهروهۆليژى پهلة ك

  2/6449فرماني كارطريي 
 29/11/2018لة ريكةوتي 

 ئةندام و سةرثةرشتيار 
 

)شكوفة احمد عزيز ( بةناونيشانى    قوتابيرى  هماست  ىهنام 3
)اثر استخدام أنموذج الندا في تحصيل المعرفي وتنمية مهارات  

التفكير االبداعي لدى طالبات الصف السابع االساسي لمادة  
 الكيمياء في مركز محافظة اربيل (  

 وليرهه-تى / زانكۆى صالح الدين رهى بنهردهروهۆليژى پهك هل
 

 5536فرماني كاطريي 
 7/11/2018لة ريكةوتي  

 ئةندام و سةرثةرشتيار

)حسن فهد عواد ( بة ناو نيشاني اثر   قوتابيتيزى دكتورا   4
استراتيجيتي دةورة التقصي الثنائية و ثنائية التحليل و 

التركيب في تحصيل مادة العروض عند طلبة كليات التربية  
 (  االساسية و تنمية تفكيرهم الناقد

  اربيل -في كلية التربية االساسية / جامعة صالح الدين  

 95حسب امر الداري املرقم 
 9/5/2019بتاريخ 

 ئةندام 

 كريم محمود ( به ) محمود حمه تيزى دكتورا قوتابي 5
الذات   ناونيشانى )) التفكير المتفتح النشط و عالقته بحمايه

و تنظيم االنفعال المعريفي لدى طلبة الجامعة في اقليم 
 العراق ((  -كوردستان  

  لة بةشى دةرونزانى كؤليجي ئاداب / زانكؤي صالح الدين 

بة ثى فرماني كارطريي ذمارة 
3/2/2189 

 28/7/2019لة ريكةوتي              
 ئةندام

)كريم احمد عزيز ( بة ناونيشاني   قوتابيتيزي دكتؤرا   6
)فاعلية توظيف االنترنيت وكتابة التقارير القصيرة في 

 36ن / 6فرماني كارطريي ذمارة 
  17/9/2019لة ريكةوتي 
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اكتساب مفاهيم وتنمية مهارات التفكير التاريخي لدى طلبة  
 قسم العلوم االجتماعية (  

 اربيل -في كلية التربية /جامعة صالح الدين  

 ئةندام                         

ناونيشانى   بهتؤلة ئوميد محمود (  )  قوتابيرى  هنامةى ماست 7
شى  به تي ميوزك له)پرۆگراميكى پيشنيازكراو بۆ بابه

 رى /كۆليژي زانكۆي سليمانى(ي هونهردهروهپه
  تي زانكۆي سليمانيرهي بنهردهروهكۆليژي په له
 

 7/29/723 رگيرى ژمارهفرمانى كا
 10/2/2021وتى  ريكه له

 ئةندام 

 ناونيشانى   )بهار زاير محمد ( به دكتورا قوتابىتيزى   8
ياندنى  والدا راگهدارشتنى هه رگۆمينيت لهئه )) ميكانيزمه

 ((   نموونه لكترۆنى بهبينراو ئه
 وليرهه-تى / زانكۆى صالح الدين رهى بنهردهروهكۆليژى په له

 3/794فرماني كارطريى ذمارة 
 24/2/2021لة ريكةوتى 

 ام و سةرثةرشتيار ئةند

)سارة رافع فيصل ( بة ناونيشاني     الماجستير للطالبه رساله 9
) الكفاءة الذاتية وعالقتها باساليب مواجهة الضغوط النفسية 

 لدى طلبة جامعة الموصل (  
   في قسم العلوم التربوية و النفسية / جامعة الموصل

 3/7/3451امراالداري املرقم 
 24/8/2021بتاريخ        

 ئةندام                    

 خرمان عثمان احمد( بة ناونيشاني    قوتابي )ري  ى ماستهنامه 10
مكة  ةرةپيداني چ)رؤلي فيلمي فيركارى لة په

 (چهكؤمةاليةتيةكان الى مندالى باخ
  تى / زانكۆى سليمانىرهى بنهردهروهكۆليژي په له

 اني كارطريي ذمارةفرم
 7/12/1375 

 ريكةوتيلة 
26/4/2021 

 ئةندام                           
 ناونيشانى  حسين عوال ( بهغريبه)  رى قوتابىي ماستهنامه 11

ستى نائوميدى  كيى دابران وههراوه دله ندى بهيوه)ترس و په
  رىفهده رسنوور لهكانى سهگونده له وييك ميدانيه،توژينه
 سۆران(

 تى زانكۆى سۆران  رهي بنهردهروهكۆليژي په له

 فرماني كارطريي ذمارة 
3/5/1090 

 لةريكةوتي 
27/10/2021 

 سةرؤك ليذنة
 ناونيشاني  به) فيان محمود حمد (   رى قوتابىى ماستههنام 12

 ر( لهى )پۆسنهكارهينانى نمونهبه وهووتنه  رى وانه))كاريگه
ن قوتابيانى كچ اليهتى جوگرافيا لهبابه زانيارى لهوتي  سكهده

 رگرتنى بريار ((وه ندنى تواناكانيان لهسهشهوگه

 3/3244فرماني كارطريي ذمارة 
 8/9/2021لة ريكةوتي 

 ئةندام 
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  تى / زانكۆى صالح الدين رهى بنهردهروهكۆليژي په له
 )شاالو عبدالله ابراهيم ( به  رى قوتابىى ماستهنامه 13

پيدانى  شه))پرۆگراميكى فيركارى پيشنياركراو بۆ گهناونيشانى  
 (( كان الى منداالنى باخچهتيهاليهكۆمه ليهاتوويه

  تى / زانكۆى سليمانىرهى بنهردهروهكۆليژى په له

 7/29/925فرمانى كارطريى ذمارة 
 23/7/2022لة ريكةوتى 

 ئةندام 

 )زوبير شريف عوال ( بة ناونيشانى   تيزى دكتؤرا قوتابى 14
))قياس الضبط االنفعالى و المرونة النفسية والعالقة بينهما  

 العراق ((-في اقليم كوردستان  لدى ضباط قوى االمن الداخلى 
  تى / زانكۆى دهۆكرهى بنهردهروهژى پهلة كؤلي

 155فرمانى كارطريى ذمارة 
 7/2/2022لة ريكةوتى 

 ئةندام 

ناو   )سازان صالح توفيق ( به  رى قوتابىى ماستههنام 15
لۆجياى  تكنه ستوو بهنيشانى))ديزانكردنى پرۆگراميكى پشتبه

 مكهستهينانى چهدهبه ( لهARواقيعى پالپشتكراو )  
الى   رانهى داهينهوهپيدانى بيركردنه شهكان و گهتيهاليهكۆمه

 ( منداالنى باخچه
 يتى / زانكۆى سليمانرهى بنهردهروهكۆليجى په له

 فرمانى كارطريى ذمارة
 7/29/1447 

 لة ريكةوتي
12/6/2022 

 ئةندام 
 
 
 
 

 تیبینی  -15                     
وەرگرتوە بەهۆی  چەندین بروانامەی هەلسەنگاندنی گۆفارەكانی زانكۆی هەریمی كورستان وعیراقم  1

 هەلسەنگاندنی تویژینەوەكانیان :
 گۆفاری زانكۆی سلیمانی     "    گۆفاری زانكۆی كۆیە    "  هەولیر  -گۆفاری زانكۆی صالح الدین   

گۆفاري زانكۆي    "  گۆفاری زانكۆی واست     "  گۆفاری زانكۆی گەرمیان     "   گۆفاری زانكۆی زاخۆ 
 "      گۆفاری زانكۆی كۆلیژی پەروەردەی بنەرەتی زانكۆی مستنصریە -    رين  راپه

 "    مجلە العلوم النفسیە لمركز البحوپ والدراسات
 مجلە العلوم التربویە والنفسیە / جامعە بغداد
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