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 شوَيين هة دايلبووْ هة دايلبووْ بةسواسى ُاًةةطةصِس ُاو

 ٓةوهَيش 1970/ 4/ 17 كوسد ةًةصاِْسطؤساْ ئيظٌاعيى ئةمحةد 

 ُاوُيصاْ
 كاسَيضاْشةٓيذاْ ـــ طةسةكي  30 / ٓةوهَيش شوَيين ُيصتةجَيبووْ +3808 461 0750 964  ًؤبايى/ كؤسةن

  SoranIsmael 787@gmail.com ئيٌةيى

 soran esmail بوونفةيظ 197059907810 / كاستى ُيصتيٌاُىر. ُاطِاًة

 ُاوُيصاُى كاس
 ًاًؤطتاي ياسيذةدةس

 
 اُذاسَيضخ باسي خَيضاُي

 صاُلؤى طةالحةدديّ بةشى شَيوةكاسى كؤهَيزى ٓوُةسة جواُةكاْ شوَيِى كاسكشدْ
 
 
 

 هَئاتووي صاُظيت : 

 ثظجؤسى كؤهَيز / ثةمياُطةصاُلؤ ًَيزوو واُاًةِشب ر

 شَيوةكاسي/ ثةسوةسدةي ٓوُةسي ٓوُةسة جواُةكاْ صاُلؤي طةالحةديّ 2010 بةكاهؤسيؤس هة ٓوُةسةجواُةكاْ 2

 وًيِةكَيصاْشَيوةكاسي/  ٓوُةسة جواُةكاْ صاُلؤي طةالحةديّ 2015 ًاطتةس هة كؤهَيزى ٓوُةسةجواُةكاْ 3
 
 

 ئةُذاًييةتى : 

 ئةُذاًى كاسا هة طةُذيلاى ٓوُةسًةُذاُى كوسدطتاْ 1

 كؤًةَهةى خؤشِووطاُى كوسدطتاْهة  ئةُذاَ 2

 
 
 

  و خوهةكاْ ِسَيضهَيِاْ و طِاًةطوثابِشواُاًةي   : 

 طاَي ر
 بِشواُاًة

 جؤس
 / خوي/ طوثاطِاًة/ ِسَيضهَيِاْ

 بؤ خؤشِووطي و ُةخصةطاصي ي يةكةًي ٓةوهَيشظيظتيظاَه بِشواُاًةى ِسَيضهَيِاْ 1998 1

 يوتةس جخوهي فَيشبووُي كؤً فيََشبووْ بِشواُاًةى 1999 2

 خؤشِووطيثَيصربكَيى ٓوُةسى  طوثاطِاًة 2000 3

 بؤ خؤشِووطي و ُةخصةطاصي ٓةوهَيش دووةًيي يظتيظاَهف ِسَيضهَيِاْ بِشواُاًةى 2000 4

 Certificate of appreciation ى خويبِشواُاًة 2001 5

 بةشذاسي بووْ هة خوهي يةكةًي طةهةسى كؤية طوثاطِاًة 2005 6

 بؤ خؤشِووطي ًِاسة((قةاَل و  )) ثَيصربكَيى ِسَيضهَيِاْ بِشواُاًةى 2006 7

 بلاهؤسيؤس هة كؤهَيزى ٓوُةسة جواُةكاْ ى صاُظيتبِشواُاًة 2010 8

 English language proficiency certificate ى خويبِشواُاًة 2011 9

 certificate Graduation ى صاُظيتبِشواُاًة 2013 10

 



 (ICDL خوهي تواُظيت كؤًجيوتةس )  خوي بِشواُاًة 2013 11

 ثيصاُطةى ٓاوبةشي شَيوةكاسي و فؤتؤطشايف ِسَيضهَيِاْ بِشواُاًةى 2013 12

 Acknowledgement ِسَيضهَيِاْ بِشواُاًةى 2013 13

 ة ٓوُةسًةُذَيمَهثيصاُطةى ٓاوبةشى كؤًة طوثاس و ثَيضاُني بِشواُاًةى 2018 14

 ٓوُةسًةُذَيلى ثَيصةُطة َهثيصاُطةى ٓاوبةشى كؤًة طوثاس و ثَيضاُني بِشواُاًةى 2019 15

 ة ٓوُةسًةُذَيمَهثيصاُطةى ٓاوبةشى كؤًة طوثاس و ثَيضاُني بِشواُاًةى 2019 16

 ة ٓوُةسًةُذَيلى عَيشاقى وبياُىَهثيصاُطةى ٓاوبةشى كؤًة طوثاس و ثَيضاُني بِشواُاًةى 2019 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صًاُةواُي :هَئاتووي 
 
 

 
 
 
 
 

 هة بةسُاًةكاُي تةكِةهؤريا : ييهَئاتوو 
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169-
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 2003 79   كاتَى )) ئاشيت(( تيِوويةتي ِسةُطةكاْ دةشلَيَِى ِساًاْ  6
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 2003 80   هةثاط دوا ٓةُاطة )) كةظاَهةكاْ(( ٓةس بة صيِذوويي دةًَيِّ ِساًاْ 

 صًاُةكاْ

 ُووطني خوَيِذُةوة قظةكشدْ جؤس

 صؤس باط صؤس باط صؤس باط كوسدي

 باط باطصؤس  باط ئيِطويضي

 باطصؤس صؤس باط باط عةسةبي

 Word Excel PowerPoint Internet بةسُاًةكاْ

 صؤس باط باطصؤس  باط صؤسباط ئاطتةكاْ
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 2007 17   هة َُيواْ دوو جةًظةسى كاسة ٓوُةسييةكاُي عةبذوي ًوتةهيب طةسدي شَيوةكاسى  17
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 2005 31   ئايا طةهةسى كؤشم بوو بة جَيطشةوةى طةهةسييةكاُي جاساْ  طتايى 29
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  569 2008 
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 ةكاْيثيصاُطة تاييبةت : 

 
 ْهة ثيصاُطة ٓاوبةشةكاْ بةشذاسبوو : 

 شوَيّ طاَي ثيصاُطة ر

 ُاوةُذي ِسؤشِبريى طةسدةَ هة قةاَلى ٓةوهَيش 1994 ( ةُطةكاِْسلةُيِى طشياْ و ثَي ) يةكةَ ثيصاُطة بة ُاوي 1

 ي ًيذيا(طةهةسى كوسدطتاْ ) ٓؤَه 1988 (كةراوةى ِسةُط ) دووةَ ثيصاُطة بة ُاوي  2

 ي ًيذيا(طةهةسى كوسدطتاْ ) ٓؤَه 2001 ( ةكاْيرةُيين ِسةُطة سؤحي) طَييةَ ثيصاُطة بة ُاوي  3

 ي شةٓيذ طةملاْ هة دٓؤنَهٓؤ 2001  ة ـطــاُــصـثي ـــواسةَض 4

 هة ٓةوهَيش ي ًيذيا(طةهةسى كوسدطتاْ ) ٓؤَه 2002 ثَيِجةَ ثيصاُطة بة ُاوى ) رواُي ئةُذَيصة ( 5

 هة ٓةوهَيش ي ًيذيا(طةهةسى كوسدطتاْ ) ٓؤَه 2003 ( ؤشِاييِسبة ُاوي ) بةسةو  ثيصاُطةشةشةَ  6

 ٓؤَهي ًاًؤطتاياْ هة طؤساْ 2004 ةـطــاُــصـةَ ثيــحةوت 7

 ٓؤَهى ًؤصةخاُة هة طوَيٌاُي 2004 ةـطــاُـصــتةَ ثيــٓةش 8

 طةُتةسي طةجناْ هة كؤية 2005 ُــؤيـةَ ثـيصــاُــطـــة 9

 شوَيّ طاَي ثيصاُطة ر

  ى ٓةوهَيشُاوةُذي ِسؤشِبريى طةسدةَ هة قةاَل  1995 يةكةَ فيظتيظاَهي ئةُفاهةكاْ 1

 ى ٓةوهَيشُاوةُذي ِسؤشِبريى طةسدةَ هة قةاَل 1996 دووةَ فيظتيظاَهي ئةُفاهةكاْ 2

 طةهةسى ئةسبَيوال هة قةَهاى ٓةوهَيش 1996 يةكةَ خوهي طةهةسى ئةسبَيوال 3

 طةهةسى ئةسبَيوال هة قةَهاى ٓةوهَيش 1996 دووةَ خوهي طةهةسى ئةسبَيوال 4

 هة ٓةوهَيش ٓؤَهي ًيذيا  1998 ةجبةثيصاُطاي يادي ٓةَهيةكةَ   5

 هة ٓةوهَيش ٓؤَهي ًيذيا 1999 ةجبةثيصاُطاي يادي ٓةَهدووةَ   6

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش   1999 طةهةسى كوسدطتاْ  يةكةًيخوىل 7

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2000 طةهةسى كوسدطتاْ  دووةًيخوىل 8

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2001 طةهةسى كوسدطتاْ  طيَيةًيخوىل 9

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2002 طةهةسى كوسدطتاْ  ضواسةًيخوىل 10

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2003 طةهةسى كوسدطتاْ ثَيِجةًي خوىل 11

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2004 طةهةسى كوسدطتاْ  شةشةًيخوىل 12

 ٓةوهَيشهة  ٓؤهي ًيذيا 2000 ثيصاُطةى ٓوُةس ثشدَيلة بؤ ئاشيت 13

 طةهةسى دٓؤن هة دٓؤن 2000 َطييةَ خوهي طةهةسى دٓؤن 14



 ٓةوهَيشهة  ٓؤَهي ًيذيا 2000 ئةسشيفي ٓوُةسًةُذاُي كوسدثيصاُطاي  15

 هة ثريةس 2001 ثشؤرةى ) ثريةس( بؤ ئاشيت  16

 ٓؤَهي ًؤصةخاُة هة طوَيٌاُي 2001 هةطةَي عةبذوي ًوتةهيب طةسدي م بؤ ئاشيتَيثيصاُطةى طوَه 17

 ٓؤَهي ًيذيا هة ٓةوهَيش 2002 ثيصاُطةي يادي ُةوسؤص 18

 طةهةسى صاًوا هة طوَيٌاُي 2002 ( ٓوُةسًةُذى شاسى ٓةوهَيش20هةطةي )ثيصاُطةيةن  19

 باخضةى كؤهَيزى ثةسوةسدة هة ٓةوهَيش 2004 هةطةَي ٓوُةسًةُذاْ) ئاسةصوو، و كيفاْ( ثيصاُطةى ًيوؤدي ُاخ 20

 طةهةسى كوسدطتاْ هة ٓةوهَيش 2005 هة رَيش ُاوي ) تريؤسيضَ( ثيصاُطةى ٓاوبةط 21

 طةهةسى كؤية هة كؤية 2005 خوهي يةكةًي طةهةسى كؤية ثيصاُطةى 22

 دٓؤن طةهةسى دٓؤن هة 2005 ثيصاُطةى خوهي شةشةًى طةهةسى دٓؤن 23

 هة ) ٓةوهَيش، طوَيٌاُي ،دٓؤن، كةسكون( 2005 دووةًني فيظتيظاَهى شَيوةكاسى كوسدطتاْ 24

 كؤيةطةهةسى كؤية هة  2006 ثيصاُطةى خوهي دووةًي طةهةسى كؤية 25

 هة ) ٓةوهَيش، ودٓؤن (  2006 ثيصاُطةى يةكَييت ٓوُةسًةُذاْ ــ هكي ٓةوهَيش 26

 طةهةسى كؤية هة كؤية 2006 ثيصاُطةى ٓاوبةشي ثؤطتةس 27

 ى باكووسى كوسدطتاْ هة شاسى )دياس بةكش( 2007 دووقؤَهي هةطةَي ٓوُةسًةُذ عةبذوي ًوتةهيب طةسديثيصاُطةى  28

 ى بةسيتاُياةُهة هةُذ 2007 طشوثَيم هة ٓوُةسًةُذاُى كوسد  ثيصاُطةى 29

 ٓؤَهي ًيذيا هة ٓةوهَيش 2008 ٓوُةسًةُذاْ هة دووةَ فيظتظاَهي ٓةوهَيش ثيصاُطةى ٓاوبةشي 30

 دٓؤن دٓؤن هةطةهةسى  2008 خوهي ٓةشتةًي طةهةسى دٓؤن 31

 دٓؤن طةهةسى دٓؤن هة 2009 خوهي ُؤٓةًي طةهةسى دٓؤن 32

 هة طةهةسى شاُةدةس هة ٓةوهَيش 2009  طشوثَيم هة ٓوُةسًةُذاُى كوسد ثيصاُطةى 33

 ٓؤَهي ُاوةُذى الواْ هة ِسواُذص 2009 ٓوُةسى شَيوةكاسى وفؤتؤطشايف ثيصاُطةى ٓاوبةشي 34

 / ٓةوهَيشهة كؤهَيزى ٓوُةسة جواُةكاْ 2009 ثيصاُطةى فيظتيظاهَََى ٓوُةسى شَيوةكاسى 35
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