(كوزتةيةك دةزبازةي زابسدووي كةضي لةً بوازة)
ٌ او :ضاوي امساعين مصطفى زضوه
 شويََ وويَرووي لةدايك بووُ ِ :ةوليَس .1977/2/4
 ئايَ :ئيطالً
 بازي خيَصاٌي :خيَصاٌداز.
 ثيصة :واوؤضتا لة بةشي شيَوةكازي /كوليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ  /شاٌكوي ضةالحدديَ
ٌ اشٌاوي شاٌطيت  :واووضتاي يازيدةدةز
 ئيىةينsami.mustafa@su.edu.krd :
 ذوازةي ووباين07504412210 - :
 ئةٌداوى زيَكخساوى ِوٌةزوةٌداٌى كوزدضتاُ /لقى ِةوليَس .
 ئةو بسواٌاواٌةي كة بةدةضتي ِيٍَاوة:
1999-1998

دبموً ِ /وٌةزي شيَوةكازي  /ثةمياٌطاي ِوٌةزة جواٌةكاُ – ِةوليَس

2008-2007

بةكالوزيوس ِ /وٌةزي شيَوةكازي  /كؤليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ -شاٌكوي ضةالحةديَ

2013-2012

واضتةز ِ /وٌةزي شيَوةكازي  /ثةيكةز ضاش  /كؤليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ -شاٌكوي
ضةالحةديَ

 ثؤضت
 2016 = 2015 -1بسيازدةزي بةشي شيَوةكازي
 2017 - 2016 -2يازيدةدةزي زاطسي كؤليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ
 2017 -3ضةزؤكي بةشي شيَوةكازي
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 ئةو خوالٌةي كةوا بةذدازيي تيايدا كسدووة

 .1خوىل شمانى ئينطليصى لة ضةنتةزي شمان  -شانكؤي صالح الدين لةزيَكةوتى
 2009/1/5تا .2009/4/5
 .2خوىل توانطيت كؤمجيوتةز لة شانكؤي صالح الدين لة كؤليَري ثةزوةزدة بةغي
كؤمجيوتةز لة ثسؤطسامةكانى ( ئؤفيظ و ضيطتةمى ويندؤع ئيَكظ ثي ) لة
زيَكةوتى .2009/8/15 – 2009/7/1
 ثيصةي ثيَصوو
2002-1999

واووضتاي ِوٌةز لة دواٌاوةٌدي بةضتوزةي تيَكةالو

2004-2002

واووضتاي ِوٌةز لة دواٌاوةٌدي ِةوليَسي منوٌةيي

2011-2008

وعيد لةكؤليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ لة بةشي شيَوةكازي

2013

واووضتا لةكؤليَري ِوٌةزة جواٌةكاُ لة بةشي شيَوةكازي

 ئةو تويَريٍةواٌةي كةوا ئةجناوي داية بةشواٌي كوزدي
.1بريؤكةي بةزدة باش
 .2دةزكةي كافساُ لة ٌيَواُ ِوٌةزو ئةفطاٌة
 .3ئةفطاٌةي بوكا جيا
 ئةو تويَريٍةواٌةي كةوا ئةجناوي داية بةشواٌي عةزةبي
 .1ميثولوجيا امللاى يف كوردستاى العراق
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 .2مجاليات الصلل يف اعنال الهحاتني كارواى رشيد و يينو امحد مام
 .4الطقوس الديهية يف الهحت البارز االشوري
 .5فلسفة اجلنال االغريقية (يف جمال نظرية املثل)
 .6مجاليات الصلل التجريدي يف مهحوتات فهاني كوردستاى العراق
 .7عنليات االنفال
 كازي ِوٌةزي

 .1بةذدازيكسدن لة ظيطتظالي ضاالنة ثةميانطاي هونةزة جوانةكان هةوليَس لة نيَوان
ضاالني 1997-1993
 .2بةذدازيكسدن لة ثيَػانطايي ماموضتاياني ثةزوةزدةي هةوليَس لةنيَوان ضاالني -1999
2004
 .3بةذدازيكسدن لة ظيطتظالي ضاالنة كوليَري هونةزة جوانةكان لة هولَي ميديا لة نيَوان
ضاالني 2008-2004
 .4ثيَػانطاي هاوبةغي (ئينطتلةيػن ئازت ) قوتابياني كؤليَرى هونةزة جوانةكان 2007
لة كؤليَرى هونةزةجوانةكان .
 .5ثيَػانطاي هاوبةغي (ئينطتلةيػن ئازت ) قوتابياني كؤليَرى هونةزة جوانةكان 2007
لة طةلةزى قةالتى هةوليَس.
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