
 
 
 االداب:        الكمية                                

  (تدريسين  ) السيرة الشخصية–  (1)استمارة رقم 
االسم الرباعي و 

المقب 
تاريخ و مكان  عماد ويسى خالد حسين

الوالدة 
 مسمم-الكرديةالقومية و الديانة  1974دىوك-عراق

   المغة الكرديةالقسم  االداب الكمية 

رقم و تاريخ ىوية 
الجنسية العراقية و 

جية اإلصدار 

 -0فصيمة الدم    مديرية جنسية اربيل

 ذكرالجنس  

عنوان السكن تكمم كتابة قراءة المغات التي يجيدىا 
الحالي و رقم 

 التمفون

 

 

 دىوكعنوان السكن السابق  07504589256-دىوك
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 متزوجالحالة الزوجية 

 ok ok ok الفارسية

      ok ok االنكميزية

 
 االداب:         الكمية 

( تدريسيين ) السيرة الوظيفية –  (2)استمارة رقم 
  تاريخ النقل الى جامعة دىوك تاريخ التعيين ألول مرة و مكان التعيين االسم الثالثي 
 1.10.1997 جامعة دىوك-1.3.1998 عماد ويسى خالد

رقم و تاريخ األمر تاريخ الترقية  تدرج المقب العممي جية الحصول تاريخ الحصول الشيادة 
   معيد جامعة صالح الدين 1997بكالوريوس 
 23.1.2003-7.1.169 2003.1.18مدرس مساعد  جامعة دىوك 2003ماجستير 
-7.1.8293 2008.10.19مدرس  جامعة صالح الدين 2008دكتوراه 

23.12.2008 
 2014.12.7 -9693 2013.10.30أستاذ أستاذ مساعد    
      

الميام اإلدارية المكمفة 
بيا في الجامعة إضافة 

الى عممو 

المجان المشتركة فييا الفترة نوع الميمة 
 بكالوريوس و ماجستير/لجان امتحانية لمكمية 2000-1998 مدير المكتبة

 ماستةر ودكتورا+ بكالوريوس / لجان العممية 2005-2004 المقرر
 لجنة تقيم واعطاء لقب عممى 2013-2012 رئيس قسم

 T0330-10.5.2009 /رقم و تاريخ ىوية الجامعة  قسم المغة الكردية-االداب-فاكمتى العموم االنسانيةمقر العمل الحالي 
 
 
 
 

 االداب:بنك المعمومات         الكمية 



 (تدريسيين  ) السيرة العممية–  ( 3 )استمارة رقم 
 دكتوراالشيادة  عماد ويسى خالداالسم الثالثي  

 ادب المقارن: االختصاص الدقيق  ادب الكردىاالختصاص العام 
 

-منطقة بيدينان-الرمز فى الشعر الواقعى الكوردىعنوان رسالة الماجستير 

1970-1991 
 استاذ بجامعة د ىوك-محمد بكر محمد.داسم المشرف وعنوان عممو 

لعطار النيشابورى و فقى (شيخ صنعان)مقارنة ممحمة عنوان أطروحة الدكتوراه 
 دراسة نقدية و تحميمية-طيران

استاذة بجامعة صالح -شكرية رسول ابراىيم.د اسم المشرف وعنوان عممو
 الدين

 بحوث االكاديمية
 رقم وتاريخ قبول بالنشر مكان النشر عنوان البحث 
 2004.5.4/324 جامعة دىوك 1990- 1970شيوازين جةفةنكى د ىوزانين دةفةرا بةىديناندا 1
 بةراوردكردنيكى –داستانى شيخى سةنعانى عةتتارى نيشابوىر و فةقيي تةيران  2

 سوفيكةرانة
 2010,4,29/385 جامعة دىوك

 2012,2,26/180 جامعة دىوك تةكنيكا فةكيرانى د ىوزانا موئةيةد تةيب دا 3
 1013,10,27 جامعة دىوك دواليزم دداستانا شيخى سةنعان  يا فةقيي تةيراندا 4
 2013,10,27/814 جامعة دىوك زانين سيناىى وةك نموونة- رةكةزين ئةفسانى د رومانا دةفةرا بةىديناندا 5
 2015,10,22 جامعة دىوك رةنكفةدانا ئاوارةيي ل سةر نافةرةكا ىوزانين مةال خةليمي مشةختى 6

 كفتكويين نامين ئةكاديمى
نوع  تاريخ المناقشة عنوان الرسالة او االطروحة 

 الرسالة
 مكان

 جامعة دىوك ماجستير 2011,5,19 وةرارا جورين ئةدةبي د كرمانجيا زوورى دا 1
 جامعة دىوك ماجستير 2012,1,21 بنةمايين درامايي د جل جيروكين مةال مةحمودى بايةزيديدا 2
 جامعة دىوك ماجستير 2012,3,8 2005-1985دةفةرا بةىدينان-ئةفسانة د رومانا كورديدا 3
 جامعة دىوك ماجستير 2013,8,3 مسعود كتانى ونافةروكا ىوزانين وى 4
 جامعة دىوك ماجستير 2013,10,12 بنياتى ىونةرى د ىوزانين عبدالرحمن مزورى 5
 جامعة دىوك ماجستير 2013,10,13 رةنكفةدانا كوتنين مةزنان د ىوزانين ئةحمةدى نالبةند 6
 جامعة دىوك ماجستير 2013,11,23 رولى ئةمينى ئوسمان د بيشفةبرنا ئةدةبيات وروشنبيريا كورديدا 7
 جامعة دىوك ماجستير 2015,5,23 كارتيكرنا اليةنى دةروونى ل سةر زمانى شعريي نالبةندى 8
براكتيزةكرن لسةر ىوزانا نوويا كوردى دةفةرا -بيكياتة وبنةما:رةخنا ميزوويي 9

 1991-1970بةىدينان 
 جامعة زاخو ماجستير 2015,10,11

1

0 
ئيستاتيكاى دةستبيك لة رومانى كورديدا بة نموونةى دةقةكانى كانكاى بةال و 

 ئةفين وشوات
 جامعة دىوك دكتورا 2015,10,24

 تقييم البحوث االكادمية
 مجمة جامعة دىوك االكاديمية 2014,10,20 بةرجةستة بوونا تةكنيكا ديالوكا درامى د داستانا شيخى سةنعان 1
 مجمة جامعة زاخو االكاديمية 2014,11,13 دا(سوتنكةه )و(داويا شةرفانةكى)رولى ىوفبةيفينى د ئافا كرنا رويدانى د رومانا 2
 مجمة جامعة زاخو االكاديمية 2014,11,3 بررسي ميمترين مضامين سياسي واجتماعى شعر دوران مشروطيت:شعر وانقالب 3
 مجمة جامعة دىوك االكاديمية 2015,1,28 ئيستاتيكا ىافيبوونى د رومانا مريي حةرامدا 4
 مجمة جامعة زاخو االكاديمية 2015,2,3 كوتنين مةزنان د كولزارا شيخ تاىرى شوشي دا 5
 مجمة جامعة زاخو االكاديمية 2015,4,6 جةند تيوريين زانستى فولكمورى 6
 مجمة جامعة زاخو االكاديمية 2015,4,6 نامويي د ىوزانين مةال خةليمى مشةختيدا 7
 مجمة جامعة دىوك االكاديمية 2015,5,3 رويدان د شانوكةريا كورديدا 8
 مجمة جامعة دىوك االكاديمية 2015,11,22 نافةروكا مةتةال كوردى 9

 االشراف
 2010,10,25/933,3,2 جامعة دىوك/ماجستير شفان جرجيس عبالرحمان 2010-1991(دةفةرا بةىدينان)ئةفسانة د رومانا كورديدا 1
 2012,6,26/822,1,8 جامعة دىوك/ماجستير خالدة صديق احمد رةنكفةدانا كوتنين مةزنان د ىوزانا ئةحمةدى نالبةنددا 2



 2012,10,14/800 جامعة زاخو/ماجستير دولت محمد احمد رةنكفةدانا ئاوارةيي د ىوزتنين مةال خةليمى مشةختي دا  3
  جامعة دىوك/ماجستير افراز سميمان حاجى كارتيكرنا اليةنى دةرونى ل سةر زمانى شعرى يي نالبةندى 4
  جامعةدىوك/ماجستير نوزاد  ماسك ل ىوزانا نوييا كوردى 5
-47300599 ميردين/جامعة ئارتوكمو/ماجستةر ريبةر سيابةند عباس ئةفسانة دكروبي نويكرن ىةروىةردا ىزرفان عبداهلل وةك نموونة  6

302,14.02-.
3176/2015,9,28 

-47300599 ميردين/جامعة ئارتوكمو/ماجستةر زيكر نجيب عبدالرزاق  7
302,14.02-.

3176/2015,9,28 
 :المواد الدراسية التى درستيا

 جامعة دىوك/ئةدةبي بةراورد -1 ماجستير

 جامعة دىوك/ئةدةبي فولكمور -2

 جامعة زاخو/ريبازين ئةدةبي -3

 ئيفاران+ سبيدةىيان: كوليزائاداب/ئةدةبي بةراورد      -1 بكالوريوس

 بةروةردا بنيات+فاكولتيا زانستين بةرةوردةيي ئاكرى+كوليزا فاكولتيين مروفايةتى دىوك/ئةدةبي فولكمور        -2

 ئيفاران+ سبيدةىيان: كوليزائاداب/ ئةدةبي كةفن            -3

 كوليزا ئاداب ئيفاران/رةخنا ئةدةبي             -4

 كوليزا ئاداب/تيوريين ئةدةبي            -5

 كوليزا ئاداب/دانوستاندنين زانستى        -6

 كوليزا ئاداب/زمانى فارسي                -7

 كوليزا ئاداب/ئةدةبي فارسي                 -8

 (ب ىةمى بشكان فة)جاندن+ئةندازيارى+بزيشكى فيتةرنةرى+بزيشكى+(ئينكميزى+ ميزوو: بشكين)ئاداب:كوليزين /كوردولوجى -9
 فعاليات
 مشاركة فى موتمر كوردولوجى الدولى لجامعة دىوك موتمرات -1
 سمينارات العممية فى القسم ضمن برنامج ضمان الجودة لموزارة تعميم عالى -1 سمينارات -2

 رولى فيسبوكى د بوارى راكةىاندنى دا:عامعمى صحافة الكوردية بسمينار تحت عنوان117سمينار بمناسبة مرور -2

 جامعة زاخو / دويفجوونا زمانى كوردى كوفةرا بةىدينان: سمينار وووركشوب  -3

 
 2010,5,16/225/سةر ب ئةكاديمياى كوردى/كوكردنةوةى ديكومينت وكتيب وكتيبخانة: مشاركة فى لجنة لجنة-3
 مشاركة راديويي لقاءات -4

 زانكويا دىوك وةك نموونة , ئاستى زانستى ل زانكويان -1
 مشاركة تمفزيونية 

 تيمةفزيونا سةحةر يا كوردى يا ئيرانى/ فةقيي تةيران زيان و بةرىةم            -1

 تيمةفزيونا رووداو/فةقيي تةيران و سوفيكةرى                -2
رسالة 10 تقيم عممي لمرسائل االكاديمية

 واطروحة
  

    
    
    
    
    
    
    

  



 

 

 


