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  والتا خىازىَ–دهؤك : جوىَ نىكة

 

 :شًاينًَن تايًةت

 :شوان
 .(ئاخظنت و نظًَطن)كىزدى  -

 .(ئاخظنت و نظًَطني)عةزةبى  -

 .(خاندن و تًَطةهشنت)ئًنطمًصى  -

 :كؤوبًؤتةز

 Microsoft wordشازةشاى د بةزناوىَ      -
    Microsoft PowerPointشازةشاى د بةزناوىَ    -

 

 :ثًَصانني  شانطتى

 .واوىضتا: ناضناوىَ شانطتى -

 .ئةدةبىَ كىزدى: ثطجؤزيا طشتى -

 .كًَش و زيتىًَن هؤشانا كالضًكًًا كىزدى: ثطجؤزيا تايبةتى -
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 (.2013) فاكىلتًا شانطتًَن وسؤظايةتى – ضكىال ئادابىَ –شانكؤيا دهؤك / دكتىزا ب ئةدةبىَ كىزدى  - أ

(ديىانا جصيسى وةكى منىونة)زؤىلَ تةوةزيَن هةلبرازتن و زيَصكسنىَ د ضًَكسنا زيتىا هؤشانا كالضًكًًا كىزديدا : ناظىَ ظةكؤلًنىَ  
 هاتًة وةزطستن (شؤز باش)ب ثال 

 (.28/11/2013- 10391ذوازة ): دانا باوةزناوىَ ه دويظ فةزوانا 

 (.2009) كىلًرا ئادابىَ –شانكؤيا دهؤك / واضتةز ب ئةدةبىَ كىزدى  - ب

 وًَروويا كًَشناضًىَ د هؤشانا كىزديدا: ناظىَ ظةكؤلًنىَ

 هاتًة وةزطستن (شؤز باش)ب ثال 
 ( .2009/ 26/12 – 8486ذوازة ): دانا باوةزناوىَ ه دويظ فةزوانا

 (.2005) كىلًرا ئادابىَ –شانكؤيا دهؤك / بةكالىزويظ ب شوان و ئةدةبىَ كىزدى  - ت

 (باش)ثال 

 (.29/6/2005 – 93ذوازة ): دانا باوةزناوىَ ه دويظ فةزوانا

 

 :شازةشايا شانطتى
جىطسافى، ئنطمًصى، )تا ئةظسؤ يىَ بةزدةواوة، ه شانكؤيا دهؤكىَ ه بةشًَن  (2009)وانة طؤتنا بةكالىزيىضىَ ذ ضاال  -

 (.كًَش و ضةزوا، وةزطًَسان، ثةخشان، كىزدؤلؤجى: )بابةتًَن طؤتني (كىزدى

 (.تًؤزيَن زيتىى)بابةتىَ  (2015- 2014)كىزضىَ دووىَ يىَ ضاال / وانة طؤتنا واضتةزىَ  -

 .هةلطةنطاندن و ضةزثةزشتًكسنا شانطتًا بابةتًَن ئةدةبًًَن قؤناغا بةكالىزيىضىَ -

 .هةلطةنطاندنا شانطتًا ناوًَن ئةدةبًًَن واضتةزىَ -

 .ثشكدازيكسن د طةنطةشةكسنا ناوًَن واضتةزيَدا -

 
 

 ضاالكًًَن ئةكادميى
:يًَن بةالظكسى (تسقًة)ظةكؤلًنتًَن ثمة بمندكسنىَ - أ  

 ضةزوا و ضازضؤظةيًَن حةيسانؤك و ضرتانا فؤلكمؤزيًا دةظةزا بةهدينان -1

.2014، ضاال 1، هروازا 17ثةزبةندا /  طىظازا شانكؤيا دهؤك   

 .(ظةكؤلًنةكا وطتمة). دا(وةاليىَ جصيسى)زؤىًل تةوةزيَن هةلبرازتن و زيَصكسنىَ د ضًَكسنا زيتىا ديىانا  -2

هاتًة بةالظكسن د كىظازا شانكؤيا  (طىظازى شانكؤي كؤية)زؤىلَ كًَش و ضةزوادازيىَ د ثازضتنا واوكًَن دةظةزا بةهًدناندا  -3
 (.ISSI. 2073-0713):   ى2015َحصيَسانا  (2015/ 36)كؤيى دا د ذوازا 

 



 

 :ظىكؤلًنًَن دةضتىيسيا بةالظكسنىَ وةزطستى- ب
ديىانا وةاليىَ جصيسى وةكى _الدان وةكى هىكازةك بؤ طىجناندنا تةوةزيَن هةلرازتن و زيَصكسنىَ ه طةه كًَشًَن عةزووشيًَن  -1

 (.ظةكؤلًنةكا وطتمة. )(12/5/2014) زيَكةفتى 995ه دويظ فةزوانا ( شانكؤيا شاخى)هاتًة وةزطستن ه  (منىونة

 .وةزطستنا ئةدةبى و جؤزيَن وىَ د هةلبةضتًَن بىيكا بازانًَدا، بؤ طؤظازا شانكؤيا دهؤك هاتًة فسيَكسن -2

 

 :ظةكؤلًنني ه ذيَس هةلطةنطاندنىَ- ج
هاتًة هنازتن  (وطعىد مجًن زشًد. د/ حمىد بكس حمىد . د: ظةكؤلًنةكا هةظجشكة )تًَطةهىَ زيتىىَ د ناظ وًتؤديَن زةخنةيًدا  -

 .(هةولًَس/ بؤ طؤظازا شانكىيا ضؤزان 

وطعىد . د/ حمطن عازف . د: ظةكؤلًنةكا هةظجشكة )جىداهى و وةكوةظًًَن كًَشناضى د ناظبةزا حةيسان و حةيسانؤكًَدا  -
 (.هاتًة هنازتن بؤ طؤظازا شانكىيا دهىك (مجًن زشًد

 

 :ثةزتىوكًَن ضاثكسى
 .2013 دهؤك، –زيَظةبةزيا ضاث و بةالظكسنىَ . (عبدى حاجى. وةزطًَسانة و كازةكىَ هةظجشكة ه طةه د)ه دووز زيتىىَ  -1

. (ديىانا وةاليىَ جصيسى وةكى منىونة)زؤىلَ تةوةزيَن هةلبرازتن و زيَصكسنىَ د ضًَكسنا زيتىا هؤشانا كالضًكًًا كىزديدا  -2
 .2014هةولًَس ، - ئةكادميًاى كىزدى

 .2015 دهؤك، –قؤناغًَن كًَشناضًًا هؤشانا كىزدى، ضاثخانا خانى  -3

 

 :ثةزتىوكًَن ه ذيَس ضاثىَ

 . دهؤك–زيَظةبةزيا ضاث و بةالظكسنىَ . وًَروويا كًَشناضًىَ د هؤشانا كىزديدا -

 .دهىك- ثةزتىوكخانا جصيسى. ثةخشان و هىنةزيَن وىَ -
 

 وةتني، ثةيظ، هًصه، )د شؤزبةيا طؤظازيَن ثازيَصطةها دهؤكىَ بابةت بةالطكسية وةكى طىظازيَن : ظةكؤلًنني شانطتى
 (ضايكؤلؤذيا، ثسيَص، زووطةه

  يا ويصازى، كى ئةظة هةز  (شكس و تكديس)ه يةكةيا دلنًايى جؤزى ئةظ ضالة ئًَك ذ ضاز واوىضتايًَن بةزبرازة بؤ وةزطستنا
 .دانةك يا هةظجًَضة ه طةه ئةظىَ ضًظًًىَ: ضاىلَ جازةكىَ بؤ واوىضتايةكى بتنىَ ه كىلًرىَ دهًَتة دان

 
 


