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المؤهالت العلمية
 1ـ بكالوريوس في الشريعة والعلوم اإلسالمية من كلية الشريعة  /جامعة بغداد سنة .1980/
 2ـ ماجستير في الوثائق وتحقيق المخطوطات من معهد التاريخ والتراث العلمي في بغداد سنة  ،2002/عنوان الرسالة
(الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) دراسة وتحقيق ،لمؤلفه  :ابن ظهيرة القرشي المكي المتوفى
سنة  986 :هـ .
 3ـ دكتوراه في التراث الفكري اإلسالمي من معهد التاريخ العربي في بغداد سنة  ،2009/عنوان األطروحة( :ابن
المستوفي األربلي ومنهجه في كتابه ـ تاريخ إربل).
النشاطات الثقافية والمؤهالت العلمية :نشرت له الكتب اآلتية:
1ـ ( طولزار ـ رياض النور) للشيخ طاهر الشوشي ،دراسة وتقديم2 ،ـ (ثةند و شيرةت) للمؤلف نفسه ،دراسة وتقديم.
 3ـ نشر العديد من المقاالت باللغتين الكردية والعربية في الجرائد والمجالت.
المشاركة في المؤتمرات العلمية :
 /1مؤتمر جامعة كركوك ،كلية القانون ،عنوان البحث( :المصطلحات الدينية في الديانة اليزيدية ،دراسة مقارنة).
 /2مؤتمر جامعة بنغول التركية ،كلية اإللهيات ،بعنوان( :المدارس الدينية ونتاج الشيخ طاهر الشوشي).
 /3مشاركة مؤتمر جامعة دهوك ،فاكولتي التربية والعلوم في عقرة المنعقد بتاريخ13 :ـ  ،2014/4/ 14عنوان البحث:
(الشيخ طاهر الشوشي وجهوده العلمية).
 /4مشاركة مؤتمر جامعة هكاري /كلية اإللهيات المنعقد من (  16ــ  ) 2014 / 11 / 18تحت شعار ( تاريخ إمارة
هكاري).
 /5مشاركة مؤتمر جامعة هكاري /كلية اإللهيات المنعقد من ( 27ـ  )2018/4/29تحت شعار (حضارة منطقة الزاب)،
وإلقاء بحث في المؤتمر بعنوان (أعالم قرية شوش الكردية ودورهم الثقافي).
 /6شارك ببحث (بناء السلم االجتماعي ،حلول وبدائل) في مؤتمر جامعة صالح الدين بعنوان :دور الجامعات في بناء
السلم االجتماعي.
 /7تخرج بنجاح في الدورة الخاصة بطرائق التدريس المنعقدة في جامعة بولي تكنيك في دهوك.
 /8قام بتدريس مادة التاريخ اإلسالمي ،وكومةاليةتي في ثانوية األوقاف ،وكوردولوجي والتصوف اإلسالمي والنظم
االسالمية في معهد العلوم اإلسالمية /القسم الصباحي والمسائي وفي كلية اآلداب /قسم الدراسات اإلسالمية والتربية
الدينية.
المهام الوظيفية :تعين بعنوان كاتب في مديرية تربية دهوك ،تاريخ المباشرة  ،1976 /4 /3ثم نقل إلى محافظة بغداد/
اإلدارة المحلية /مديرية المكتبات لغاية سنة  ،1980ثم انتدب من الخدمة االلزامية مدرسا ً في الثانوية اإلسالمية في دهوك
في سنة  1983ولغاية  ،1993ثم نقل بعنوان مدرس إلى ثانوية األوقاف اإلسالمية في دهوك في سنة  1993ولغاية سنة
 ،2009ثم نقل إلى معهد العلوم اإلسالمية /القسم الصباحي في سنة  ،2010ثم أصبح رئيسا ً لقسم الدعوة والخطابة في
معهد العلوم اإلسالمية الصباحي والمسائي لغاية .2014
10ـ عضو في االتحادات اآلتية :إتحاد األدباء والكتاب الكرد في دهوك ،إتحاد علماء كردستان فرع دهوك ،إتحاد مؤرخي
كردستان ،منظمة دار الحرية لحقوق اإلنسان ،منظمة بان للسلم االجتماعي.
11ـ مدة الخدمة المدنية االجمالية )43( :عام.
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