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 عبداهلل عبدالرمحن ظاهرشظان :  ناظ

  بال زانستى : ماموستا

 جهى كارى : كوليزا بة روة ردا بنيات 

 سال  12خزمة ت ل زانكويا دهوك / 

 / دهوك 4/2/1975:  دايك بوون

 هوك / نوروزد:  ئاكنجى
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 نظيسني ئاخفنت زمان ز

1 
 زورباش زورباش كوردى

2 
 زورباش زورباش عربي

3 
 باش باش انطليزى

 

 سال جهَى وةرطرتى باوةرنامة ز

1 
 دهوك –ئامادةيا كاوة  ئامادةيى

1996 

2 
  2000-1999 ثشكا مَيذوو –كوليذا ئادابَى  –زانكويا دهوك  بكالوريوس

3 
 ماستةر

 ثشكا مَيذوو –كوليذا ئادابَى  –زانكويا دهوك 

 علي بن صالح الدين االيوبي االفضلامللك 
2004 

4 
 دكتوراة

 ثشكا مَيذوو –كوليذا ئادابَى  –زانكويا دهوك 

 ه( 656-334يف كوردستان  االقطاع)
2012 



 ثةرتوكَين ضاثكرى :

 ثةرتوك ز

 علي بن صالح الدين االيوبي ضلاالفامللك  1

 ه 656-334يف كوردستان  االقطاع 2

 ثلةيَين لسةر ئاستَى زانكويَى : كار و

 سال ثلة ز

  2006 -2004 برياردةرَى ثشكا كومةاليةتى  1

 2011 -2006 نينةرَى ماموستايَين كوليذا ثةروةردا بنيات 2

 2016 - 2011 ياتسةروكَى ثشكا كومةاليةتى ل كوليذا ثةروةردا بن 3

 

 ظةكؤلينَين بةالظكرى 

1- 

2- 

 – 1094هـ/ 488 -455الوزير بدر اجلمالي ودوره يف الدولة الفاطمية 
 م1063

 املرويات احلضارية يف كتاب الكامل فى التاريخ البن االثري

 2016ساال  2كوظارا زانكويا دهوك د هذمارا 

 2016ساال  2كوظارا زانكويا دهوك د هذمارا 

 

 ثاسىسو

 

 ز
 رمانی سوپاسوپێزانینرچوونی فهشوێنی ده

 رت، زانکۆ، کۆلیژ(زاره)وه
 کههۆکاری سوپاسنامه رمانی کارگێڕیفه

1 

 

 زانكويا دهوك / فاكولتيا زانستني بةروةردةيى

ل روزا  170زمارة 
1/2/2014 

 بيطريىَ ب رمنايني دلنيا جوري

2 
 

 زانكویا دهوك / كلیة التربیة االساسیة 

ل روزا  19زمارة 
24/1/2007 

 كارطرن بو بَيشفةجوونا كارى ل كوليزى 

3 

 

 فاكولتيا زانستني بةروةردةيىزانكویا دهوك / 

ل  /223زمارة 
روزا 
23/6/2008 

 تايبةت ب كارَى لزنا ئةزموونا



 

 

 خولَين زانستى :

 . 29/11/2012-24اوَى  خوال مةشقكرن وراهَينانَى ئةوا ذاليَى زانكويا كاسل هاتية ئةجنام دان دم -1

خوال راهَينانَى ل دور ضةوانيا سةرةدةريَى دطةل قوربانيَين جينوسايدَى ئةوَين دذانى دا ماين  ذاليَى زانكويا فرايبورك  -2
 . 27/11/2009-24املانيا ماوَى 

 رل كوردستانَى ل دووكونفرانسَى زانستى د نافبةرا  وة زارةتا خاندنا بلند و فةكولينن زانستى و وةزارةتا بةروةردَى  -3
 22/1/2012بابةتني خاندنَى ل كوليذين بةروةردا بنيات .  دانانا

نا بلند و فةكولينن زانستى ل دوور كوليذين بةروةردا بنيات ل هةرميا كوردستانَى كونفرانسَى زانستى يَى وةزارةتا خاند -4
2012. 

 .2012ذا ئادابَى كونفرانسَى نيف دةولةتى ل دوور كيشا كوردا ل دهوك ذاليَى كولي -5

 دهوك . –دهوك / ذاليَى ئيكةتيا نفيسةرَين كورد  2005كونفرانسَى نيف دةولةتى ل دوور )بنةماال بةدرخانيا( ل ساال  -6

 ئاكرَى. –زانكويا دهوك  –كونفرانسَى نيف دةولةتى ل دوور باذيرَى )ئاكرَى( ذاليَى كوليذا زانست وبةروةردة  -7

 


