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009647503936335 

 29/92/9111,كةركوك : شويَن و بةرواري لة دايك بوون

 :ى زانستىبرِوانامة.9

  2001سالَي ,هةوليَر –كؤليَذي زمان زانكؤي سةلَاحةدين ,برِوانامةي دكتؤرا لة ئةدةبي ئةمريكي. 

  2002سالَي ,هةوليَر–زانكؤي سةلَاحةدين ,كؤليَذي ئاداب ,برِوانامةي ماستةر لة ئةدةبي ئينطليزي. 

  هةوليَر–زانكؤي سةلَاحةدين ,كؤليَذي ئاداب ,برِوانامةي بةكالؤريؤس لة ئةدةب و زماني ئينطليزي ,
2000. 

  ليَكؤلَينةوةي ئةكادميي. 2

-        A Thematic and Technical Study of Selected Plays by Arthur 

Miller an Unpublished Master thesis on Modern American Drama, 

2003, Salahaddin University-Erbil) 

:ةتةوةنوكراولة طؤظارة زانستيية نيَوخؤيى و نيَودةولَةتييةكان بلَا كة  ليَكؤلَينةوةي ئةكادميي.   3 

1. Motherhood, Home, and Identity in Selected Novels of Toni 

Morrison PhD thesis on Modern American Novel, published as a book by 

Lambert Publishing Ltd., available online 

in https://www.amazon.com/Motherhood-Identity-Selected-Novels-

Morrison/dp/3659669253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545736669&sr=8-

1&keywords=Saman+Omar 

  

mailto:saman.omar@su.edu.krd
mailto:saman_baban@yahoo.co.uk
https://www.amazon.com/Motherhood-Identity-Selected-Novels-Morrison/dp/3659669253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545736669&sr=8-1&keywords=Saman+Omar
https://www.amazon.com/Motherhood-Identity-Selected-Novels-Morrison/dp/3659669253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545736669&sr=8-1&keywords=Saman+Omar
https://www.amazon.com/Motherhood-Identity-Selected-Novels-Morrison/dp/3659669253/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545736669&sr=8-1&keywords=Saman+Omar
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2. Nature of sacrifice in O’Henry’s The Gift of the Magi, Wilde’s The 

Nightingale and the Rose, and Ibsen’s A Doll’s House Published by the 

University of Garmian Scientific Journal Vol.5, No. 1, 

2018 http://jgu.garmian.edu.krd/article_66904_35ea9a8d286e6bc9a84eb8

fc272f38d3.pdf 

  

3. Understanding Faculty Resistance to New Pedagogies a research on 

language and literature teaching published by the University of Raparin 

Scientific Journal Vol 2, No. 5., 

2015 http://journal.uor.edu.krd/ArchivedIssues05/English/01.pdf 

  

4. Rewriting Resistance: Negotiating Pedagogical and Curricular Change 

in a U.S./Kurdish Transnational Partnership a joint research with American 

professors  from Cincinnati University-US  on language pedagogy, published 

by the university of Colorado on January 9, 

2017,https://wac.colostate.edu/docs/books/mena/research.pdf 

 

5. The Problem of Skin Color in Thurman’s The Blacker the Berry. 

https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3072/2107 

6. Causes and Effects of Ethnic Conflict in Gharbi Mustafa’s When 

Mountains Weep. 

https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3371/2198 

 : رؤذنامةوانى بلَاوكراوةي.4

-  How to Study Comedy (College Post- Students English Publication) 1999. 

http://jgu.garmian.edu.krd/article_66904_35ea9a8d286e6bc9a84eb8fc272f38d3.pdf
http://jgu.garmian.edu.krd/article_66904_35ea9a8d286e6bc9a84eb8fc272f38d3.pdf
http://journal.uor.edu.krd/ArchivedIssues05/English/01.pdf
https://wac.colostate.edu/docs/books/mena/research.pdf
https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3072/2107
https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3371/2198
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        -  Kirkuk and the Problem of Interim Constitution (Jamawar- Local 
  Magazine). 
  
       -  Al-Ja'fari and an Early Kurdish Sense of Frustration (Kurdish Globe-
Local English Magazine). 
  

-        Resistance to Positive Change, an article published in KELTPN 
Newsletter. (Kurdistan English Language Teachers’ Professional 
Network) 2013. 
 
 
 

 :برِوانامةي تر رِاهيَنان و .5
  لة اليةن كؤليَذي تةكنيكي ,برِوانامةي خولي رِيَطاكاني وانة وتنةوةHuddersfield   , رِؤذئاواي

 .4002سالَي .بةريتانيا, يؤرِكشايةر

  برِوانامةي خولي رِاهيَناني مامؤستايان لةسةر طةشةثيَداني بابةتةكاني خويَندن لة اليةن زانكؤي
 .4002سالَي , سةلَاحةدين

  لةسةر  4022بةشداريكردن لة ذمارةيةك ويَرِكشؤث لة زانكؤي سينسناتي لة ئةمريكا لة سالَي
رِيَطاكاني وانة )بابةتةكاني وتنةوةي زماني ئينطليزي و طةشةثيَداني مةنهةج كة تيايدا برِوانامةي 

 .4022لة سالَي م بةدةست هيَنا ( وتنةوة و ديزايين كؤرس

 ثزيكي ئةلَماني لة كؤرسي ديزاين كردني مةنهةجي ئةلَماني بؤ كؤليَذي لةسةر بانطهيَشيت زانكؤي ال
 .بةشداريم كرد  4024لة ئةلَمانيا لة سالَي زماني زانكؤي سةلَاحةدين 

  واشننت لةسةر ضةمكةكاني ثاراستين خةلَكي /لة ئةمريكا بةشداريكردن لة خوليَكي يةك هةفتةيي
اليةن رِيَكخراوي نيَودةولَةتي خةلَكي سظيل لة ملمالنيَدا  مةدةني و ياساي نيَودةولَةتي مرؤيي كة لة

 . 4022 سالَي ).(www.civiliansinconflict.org سازكرابوو
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  استنبول لةسةر ضؤنيةتي رِاهيَناني ئةفسةران /بةشداريكردن لة خوليَكي يةك هةفتةيي لة توركيا
نؤظيَمبةر .  ةجنامداني ئؤثةراسيؤني سةربازيلةسةر بابةتةكاني ثاراستين خةلَكي سظيل لة كاتي ئ

 .4022ي سالَي 

  ئةفسةري وةزارةتي  00سةرثةرشيت كردن و ئةجنامداني خولي ثيَطةياندني رِاهيَنةراني نيَوخؤيي بؤ
لةسةر بابةتةكاني ثاراستين خةلَكي سظيل لة كاتي ئةجنامداني ئؤثةراسيؤني سةربازي ثيَشمةرطة 

 .4040نؤظيَمبةرى , 4022سالَي ئةيلولي  .

  ئةفسةري وةزارةتي ثيَشمةرطة لةسةر ياساي  (200)سةرثةرشيت كردن و ئةجنامداني رِاهيَنان بة
 .4022-4022- 4022سالَاني . نيَودةولَةتي مرؤيي 

  سةرثةرشيت كردن و ئةجنامداني ؤيَركشؤثيَك بؤ فةرماندة بالَاكاني وةزارةتي ثيَشمةرطة لةسةر 

 .دا لة نيَو هيَزةكاني ثيَشمةرطةبةدامةزراوةيي كردني ثاراستين خةلَكي سظيل 
  بةشداريكرن لة راهيَنانى بة ريَوةبةرةكانى سةنتةرةكانى زمان لة شارى لةندةن لة سةر ووتنةوةى

ثيَشكةشكرا   Waltham International Collegeكة لة اليةن   Cutting Edgeثرؤطرامى 
 4040-4-20تا -4-2لة نيَوان 

 

 :نيَودةولَةتي ظيستظالَ و كؤنفرانسي .6
  لةسةر بانطيَشيت وةزارةتي دةرةوةي  سكؤتلةندا/ بةشداريكردن لة ظيستيظالَي سالَانةي ادنربة

 (.4020سالَي )رِؤذ  2بريتانيا  بؤ ماوةي 

  بةشداريكردن لة كؤنفرانسي نيَودةولَةتيIJAS  كة بة ( ميونيخ)لة ولَاتي ئةلَمانيا
 Understanding Faculty Resistanceليَكؤلَينةوةيةك بةشداربووين بة ناونيشاني 

to New Pedagogies 4020لة سالَي. 

  بةشداريكردن لة كؤنفرانسي نيَودةولَةتيIATEFL  بريتانيا لةسةر بانطيَهشيت /لة هارؤطةت
 .4022سالَي لة وةزارةتي دةرةوةي بريتانيا 

  

 :لة بؤردو دةستة و سةنديكاكانئةنداميَيت . 2
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  تا  4002ردستان لة سالَي كو/ئةندامي بؤرد و دامةزريَنةري كومةلَةي دؤستايةتي ئةمريكا
 .ئيَستا

  دامةزرا  4002ئةندامي دامةزريَنةري دةزطاي ئاشيت عيَراقي كة لة سالَي. 

  تا ئيَستا -4022و مامؤستاياني زماني ئينطليزي وةكو زماني دووةم ئةندامي رِيَكخراوي جيهاني ) 

  كة ديراسات و ليَكؤلَينةوةي بؤردي سةنتةري زانياري و ديراساتي سرتاتيذي كوردستان ئةندامى
 .تا ئيَستا 4020, سرتاتيذي و رِاثؤرت ئامادة دةكات لةسةر بابةتة هةنوكةيية سرتاتيذيةكان 

  تا ئيَستا 4020مامؤستاياني زماني ئينطليزي لة كوردستان ئةندامي تؤري. 

 

 :ئةزمووني كاركردن .8
  ئيَستاكاري  

 (.تا ئيستا -2091-2, 2092-2092)زانكؤى سةالحةددين  \بةريَوةبةرى سةنتةرى زمان 
 ئةرك و بةرثرسياريَتى 

 .و فةرمانبةرانى سةنتةرى زمان سةرثةرشتيكردنى ماموستايان. 2
 .رشتيكردنيانةمةنهةجى خولةكانى توانستى زمانى ئينطليزى و سةر ثدانانى . 4
 .ئةجنامدانى ضاالكى جؤراو جؤر بؤ برةودان بة ئاستى زمانى ئينطليزى لة زانكؤ.0
 

 بةرثرسي ثيَشكةوتووي رِيَكخراوي نيَودةولَةتي خةلَكي سظيل لة ملمالنيَدا : دووةمCIVIC  لة
-2016()قازاجني نيَودةولَةتية و بارةطاي سةرةكي لة واشننت ةكة رِيَكخراويَكي  نا ) / كوردستان 

2019) 

 ئةرك و بةرثرسياريَتى 

بةرِيَوةبردنى رِيَكخراو لة هةريَمى كوردستان بوَ ثتةوكردنى بنةماكانى مافةكانى مروَظ . 2
 .وثاراستنى خةلَكى سظيل
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ييةكان و لةطةلَ بةرثرسانى حزبى نوَينةرايةتيكردنى رِيَكخراو لة سةرجةم كوَرِو كوَبوونةوة فةرم. 4
 .و حكومى لة هةريَمى كوردستان بة موسل و كةركوكةوة

 .بةرِيَوةبردنى سةرجةم كارى لوَجستى رِيَكخراو. 0
ئةفسةرى وةزارةتى  200دارِشتنى مةنهةج و ثرِوَطرامى رِاهيَنان و ثيَشكةشكردنى رِاهيَنان بة  .  2

لةسةر بنةماكانى ثاراستنى خةلَكى مةدةنى و  ثيَشمةرطة ى حكومةتى هةريَمى كوردستان
 .ثابةندبوون بة ياساى نيَودةولَةتى مروَيى و رِيَكةوتننامةكانى جنيَف ى نيَودةولَةتى

 .راو لةطةل ستافى سةرةكى لةواشننتبةشداريكردن لة كوَبوونةوةكانى هةفتانةو مانطانةى رِيَكخ.  5
سةر ئةداى هيَزى سةربازى و قةبارةى زيانى مةدةنى دواى ئامادةكردنى رِاثوَرت و ليَكولَينةو لة .6

 .ئؤثةراسيؤنةكان
هةماهةنطى لةطةل ستافى يةمةن و ئةفغانستان و ناجيريياو ئؤكرانياو واشننت لة سةر بابةتى . 2

 . رِاهيَنان و ليَكولينةوة دةربارةى ثاراستنى خةلكى مةدةنى
 

 (2092-2001)زانكؤى سةالحة دين \زمانكوليذى  \سةرؤكى بةشى زمانى ئينطليزى :سيَيةم
 ئةرك و بةرثرسياريَتى 

 .سةرثةرشتيكردنى ماموستايان و فةرمانبةرانى بةش. 2
 .سةرؤكايةتيكردنى ليذنةى زانستى بة ش. 4
نويَنةرايةتيكردنى زانكؤى سةالحةدين وةكو سةرؤكى تيمى ئةدةبى ئينطليزى زانكؤ لة ثرؤطرامى . 0

-4002)هةماهةنطى نيوان زانكؤى سةالحةدين و زانكؤى سينسيناتى ئةمريكى كة سىَ ساىل خاياند 
4024 ) 

يَذينةوةى ليذنةكانى تاوتويَى ضةندين تووانةوتنةوة و بة شداريكردن لة سةرثةرشتيكرن و . 2
 .خويّندنى باالَ لة هةريَمى كوردستان

 

 USAIDلة ( 2004)وةرطيَرى زمانى ئينطليزى : ضوارةم
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وةزارةتى مرؤظايةتى و  \سةنتةرى تةنطانةو كارةسات لة هةريَمى كوردستان بة ريَوةبةرى طشتى :ثيَنجةم
 (2002)هاوكارى مرؤيى 

 ئةرك و بةرثرسياريَتى 

 .ئؤفيسةكانى سةنتةر لة ثاريَزطاكانى هةوليَر و سليَمانىسةرثةشتيكردنى . 2

–سةرثةشتيكردنى هاوكارى بؤ ئاوارةو ليَقةوماوو سةربازانى ديلى سوثاى عيَراق لة جةنطى عيَراق . 4

 (4000ساىل )ئةمريكا 

وشتى ئامادةكرنى رِاثؤرت و ليكولينةوة لة سةر ئامادةكارى ثيَويست بو روبةروبوونةوةى كارةساتى سر. 0
 .و نا سروشتى لة هةرميى كوردستان

 (  CPA)نوينةرايةتيكردنى وةزارةت لةالى هيَزةكانى هاوثةميانان . 2

 .ئيَستاية كة سةر بةوةزارةتى ناوخؤية  (JCC)ئةو سةنتةرة هاوشيَوةى كارى كارى : تيبينى

 

 :توانستى زمان. 1

 ناياب: عةرةبى. 0    ناياب: ئينطليزى. 4       زمانى دايك: كوردى . 2

 

 :توانستى كؤمثيوتةر. 90

 MS-DOS, MS-Word, MS-Excel, MS-PPT, 

 Zoom, Google Hangouts, Google classroom, Microsoft team, 

Google meet, Slack and other Internet communication 

platforms.   


