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يةكةم  :زانيارى طشتى

رِةطةز :م َ
ى
َة
َيةتى :خيَزاندارة وخاوةنى دوو منال
بارى كوَمةال
َمان
ئاييـن :موسل
نةتةوة :كورد
رِةطةزنامة :عيَراقى

نيشتةجيَبوون :هةوليَر  /ديَى نويَى زانكؤ – خانووى ذمارة ()B185
بارى وةزيفى :ماموَستا لة بةشى زمانى فارسى كوَليَذى زمان لة زانكوَى سةالحةددين
برِوانامة :ماستةر لة زمانى فارسى 2009
ئارةزوو :وةرزش كردن و خويَندنةوة
زانينى كوَمثيوتةر و ئةنتةرنيَت :زوَر باش
ئةو زمانةى كة دةيزانيَت:
 كوردى – زمانى دايك (نووسيـن و قسةكردن)  -ناياب فارسى (نووسيـن و قسةكردن)  -ناياب1

دووةم  :ميَـذووى خـويَـندن
 تةواوكردنى خويَندنى قوَناغةكانى سةرةتايى و ناوةندى وئامادةيى لة ئـاوارةيى
َتى ئيَران.
لة وال
 بةدةســتَيَنانى برِوانامــةى بــةكالؤريؤم لــة زمــانى فارســى لــة كؤليَــذى ئــاداب لــة
زانكؤى سةالحةددين (.)2004-2001

 لةدةستَيَنانى برِوانامةى ماستةر لة زمـانى فارسـى لـة كؤليَـذى زمـان لـة زانكـؤى
سةالحةددين (.)2009

سيَيةم  :ميَذووى وةزيفى

َ وتويَذينـةوةى زانسـتى /
 لة ريَكةوتى ( )2004/9/18لة وةزارةتى خويَندنى باال
ســـةريكايةتى زانكـــؤى ســـةالحةددين وةك بةرثرســـى بةشـــة نـــاوخؤيى هيَـــرش
دامةزراوة.

 لــــــة نيَــــــوان مــــــاوةى ( )2004/12/29تــــــاكو ( )2007/11/17وهــــــةروةها
( )2009/11/11تـــــاكو ( )2010/1/11فةرمانبـــــةر بـــــووة لـــــة نووســـــين ةى
ياريدةدةرى سةريكى زانكؤ بؤ كاروبارى كارطيَري و دارايى.

َــةتى خويَنــدن
 لــة نيَــوان مــاوةى ( )2007/11/18تــاكو ( )2009/11/10بــة مؤل
خوَى تةرخانـكردووة بوَ تةواوكردنى خويَندنى ماستةر.
 بةدةســـــتَيَنانى نازنـــــاوى زانســـــتى (ماموَســـــتاى ياريـــــدةدةر) لـــــة ريَكـــــةوتى
(.)2010/8/24

 ئةندامى دةستةى وانةطووتنةوة لة بةشى زمانى كوردى لة كؤليَـذى ثـةروةردة بـؤ
زانســتة مرييايةتيــةكان لــة زانكــؤى ســةالحةددين لــة ريَكــةوتى ()2010/1/11
تاكو (.)2019/3/31

َى خويَنــدنى (-2014
 وانةبيَــذى دةرةكــى لــة كؤليَــذى ثــةروةردةى م ـةمخور ســال
.)2015

 وانةبيَذى دةرةكى لة بةشى ثـةروةردةى طشـتى لـة زانكـؤى لوبنـانى فةرةنسـى لـة
نيَوان ساآلنى خويَندنى ( )2017-2016و (.)2018-2017

َى
 وانةبيَذى دةرةكى لة بةشى زمانى كوردى لة زانكؤى لوبنانى فةرةنسى لـة سـال
خويَندنى (.)2019-2018

 ئةنــدامى دةســتةى وانةطووتنــةوة لــة بةشــى زمــانى فارســى لــة كؤليَــذى زمــان لــة
زانكؤى سةالحةددين لة ريَكةوتى ( )2019/4/1تاكو ئيَستة بةردةوامة.
2

ضوارةم  :بةشداريكردن خول
خــــوى (رِيَ اكــــانى وانةوتنــــةوة) لــــة زانكــــوَى ســــةالحةددين  /اربيــــل لــــة نيَــــوان مــــاوةى
( )2010/5/15تاكو (.)2010/6/30

ثيَنجةم  :كاركردن لة ليَذنةكان
َى خويَندنى ( )2014-2013و (.)2015-2014
َنيايى جؤرى – سال
 .1ليَذنةى دل
َى خويَندنى (.)2016-2015
 .2ليَذنةى رابةرى ثؤل – سال
َى خويَندنى (.)2016-2015
 .3ليَذنةى تاقيكردنةوةى كؤتايى وةرز  -سال
َى خويَنـــدنى ( )2014-2013و
 .4ليَذنـــةى تاقيكردنـــةوةى ناوةنـــدى كؤتـــايى – ســـال
(.)2018-2017
 .5ليَذنةى ريَكخستنى كؤنفراسى زانستى ضوارةم بـؤ ثيَشبــرِكيَى تويَذينـةوةكانى ثؤلــى
ضوارةم لة كؤليَذى ثةروةردة لة زانكؤى سةالحةددين .)2014/5/21-20( -
 .6ليَذنةى ريَكخستنى كؤنفراسى زانستى سـيَيةم بـؤ ثيَشبــرِكيَى تويَذينـةوةكانى ثؤلــى
ضوارةم لة كؤليَذى ثةروةردة لة زانكؤى سةالحةددين .)2013/5/23-22( -
َى ريذى كؤليَذ – ساىَ خويَندنى (.)2019-2018
 .7ليَذنةى ريَكخستنى فيستيظال
َى خويَندنى (.)2019-2018
 .8ليَذنةى تةندروستى و سةالمةتى – سال

شةشةم  :سوثام و ثيَزانيـن
ذمارة

اليةنى ثيَدةرى سوثام و ثيَزانيـن

ريَكةوت

هؤكار

1

راطرى كؤليَذى ثةروةردة بؤ زانستة
مرييايةتييةكان

2013/12/29

ثابةندبوون بة دةوامكردن

2

وةزيرى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى
زانستى

2014/6/17

َسؤزى و ماندووبوون
دل

3

راطرى كؤليَذى ثةروةردة بؤ زانستة
مرييايةتييةكان

2018/10/30

ئةجنامدانى كارى خؤبةخش

4

سةريكى زانكؤى سةالحةددين

ثيَشةن بوونى زانكؤ لة
2018/12/21
ريزبةندى نيشتمانى زانكؤكان

5

راطرى كؤليَذى ثةروةردة بؤ زانستة
مرييايةتييةكان

2018/10/8

َسؤزى و ثابةندبوون بة
دل
دةوامكردن

6

سةريكى زانكؤى سةالحةددين

2020/1/9

َسؤزى و ماندووبوون
دل

3

7

سةريكى زانكؤى سةالحةددين

2020/2/7

َسؤزى و ثابةندبوون بة
دل
دةوامكردن

8

سةريكى زانكؤى سةالحةددين

2020/6/23

خوَيندنى ئةليكرتينى

9

وةزيرى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى
زانستى

2020/11/20

دَلسؤزى لة كاركردن

حةفـتةم  :تـويَذينةوة بـآلوكـراوةكان
 .1حالت در زبان فارسى و كوردى – (طؤيارى زانستى مرييايةتى زانكؤى زاخؤ  /بةرطى
( / )8ذمارة ( / )2حوزةيرانى .2020
 .2لقب در زبان كوردى و فارسى ( -طؤيارى قةآلى زانست  /زانكؤى لوبنانى فةرةنسى /
بةرطى ( / )5ذمارة ( / )1زستانى .2020

هةشتةم  :ئةندامبوون بة ريَكخراوةكان
َى ()2011ــةوة تاكو ئيَستة.
ئةندام لة يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان لة سال

4

