ژیاننامەی کەس ی CV

سميه نجيب خليل
زانیاری کەس ی:
ناوی سیانی:
شوێن و بەرواری لەدایکبوون:
ناونیشان:
مۆبايل:
ئيمەيل:

سميه نجيب خليل
 - 1984/11/ 9هەولێر
َ 99
زانكو  /هه ولير
009647504746584
sumayakhalil85@gmail.com

بڕوانامەکان:
خوێندنی سەرەتایی:

 1996 – 1991قوتابخانه ى هوطرى ت َيكةالَو -كةالر
 1999 – 1997ناوەندی َبيجان /هەولێر
شؤرش ی کچان  /هەولێر
 2002 – 1999ئامادەیی ِ

خوێندنی زانکۆ:

 2007 – 2003بەش ی كوردی  /کۆليژی زمان  /زانکۆی سەالحەددین  /هەولێر بڕوانامەی
زانکۆ :بەكالۆريۆس /بەریزبەندی "دووه م".

خوێندنی بااڵ :

ماستەر  / 2010 /ئەدەبی كوردی /کۆلێژی زمان /زانکۆی سەالحدددين /هەولێر

خوێندنی ناوەندی:
خوێندنی ئامادەیی:

قوتابی دکتۆرا  /ئەدەبی کوردی  /کۆليژی زمان  /زانکۆی سەالحەددین  - 2015 /تاوەکو ئێستا (لە ساڵی سێیەمدا)
ئەرکە زانستیەکان:

-

مامۆستای یاریدەدەر /تيؤرى ئةدةب  /قؤناغى يةك /بةشى كوردى -كؤل َيذى ثةروةردة /زانكؤى سؤران-2011/
2014

-

ضيرؤك و ِرؤمان /قؤناغى ضوارةم /بةشى كوردى -كؤل َيذى ثةروةردة/زانكؤى

مامۆستای یاریدەدەر/
سؤران2014-2011/

 -مامۆستای یاریدەدەر /کوردۆلۆجی /

مامۆستای یاریدەدەر /کوردۆلۆجی  /کۆليژی ئەندازیاری  /زانکۆی سەالحەددین  - 2011 /تاوەکو ئێستا.
ل َيثرسراوى سةنتةرى كوردؤلؤجى كؤل َيذى ئةندازيارى زنكؤى

سةالحةددين2018-2017/
لێهاتووییەکان:
زمان:
كۆمپيوتەر:

کوردی (زمانی دایک) ،عەرەبی ،فارس ی ،ئینگليزی (ئاستی ناوةندى)
خولی راهێنانی زەیتونەی کۆرییەکان  / 2007 /لە بەرنامەکانی
())Windows, Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint

ضاالكييةكان
 سةرثةرشتيارى خوولى ِرؤشنا ى تايبةت بة ئافرةتان بؤ تةكنةلؤجياو ئافرةت بينى خولی "مامۆستای چاالک بە سیستەمی مۆنتیسۆری"  /رێکخراوی ئاگا بۆ راهێنان و هۆشیاری بە هاوبەش ی لەگەڵ زانکۆینۆلج .2017 /

-

سةرثةرشتيارى ؤرك شؤثى كوردؤلؤجى تايبةت بة ِرؤذى زمانى دايك
ئةندامى ليذنةى باالَى دانانى ثالن و ثرؤطرامى وانةى كوردؤلؤجى لة سةر ئاستى زانكؤى سةالحةددين.
بةشداربووى خوولى زمانى ئينطليزى سالَى  2018-2017و دةرضوون بة ثلةى يةكةم.

حةزوو خولياى كةسى:

 يةك لة خووليا سةرةكيةكانم كارو ضاالكى و هاوكارى خؤبةخشة بؤ ئةم مةبةستةش لة طةل َ ضةندينطروثى كؤمةالَيةتى كارى خؤبةخشيم ئةنجام داوة  ،بؤنمممونة ِر َيكخراوى مالَى ِرؤشنا .
 بوار َيكى ديكة كة زؤر كاتى خؤم بؤتةرخان كردوة (دةروونزانية) ئةويش بة خو َيندنةوةى كت َيبىدةروونزانى و بة شداريكردن لة خوولةكانى دةروونزانى د .وةسفى جسيم  .زؤريش سوودم لى بينيوة
لة ذيانى وانةوةتنةوةمدا ضونكة توانيومة ِر َيطاى سةركةوتوو بةكاربه َينم بؤ ف َيركارى قوتابيةكانم و لة
َ
تندووتؤلَيان لةطةلَدا ببةستم.
هةمان كاتيشدا ثةيوةندييةكى
 خوولياى طةشتكردن بةردةوامة لة ثرؤطرامةكانمدا ضونكة هؤكارى زياتر ئاشنابوونى كلتورووِرؤشنبيرى طةالنة .ئةمةش دةكةم بة بنةماى ِرؤشنبيرى بؤ خو َيندنى ثؤست دكتؤرام لة بوارى
َ
ؤذهةالتناسى و كوردناسيدا.
ِر
 ف َيربوونى زمانة جياوازةكان خووليايةكى ديكةمة كة لة مندالَيةوة كارى لةسةردةكةم و هةولَدةدةمسى زمانى ديكة ف َيرببم ،ضونكة زانينى زمان دةرطاكردنةوةية لةسةر
تاوةكو تةمةنى  40سالَيم
َ
ِرؤشنبيرى و مرؤظايةتى بةردةوام .خوازياريشم لة داهاتوودا سةنتةر َيكى تايبةت بة ف َيربوونى زمان
نةرةخساوة
بكةمةوة بة خؤبةخشى بؤ ئةو ف َيرخوازانةيكة خوولياى ف َيربوونى زمانن و دةرفةتيان بؤ ِ
ياخوود بوارى ئابوورى لةمثةرة لة ث َيشيان.

