
C.V 

 
 Personal Information زانیاری کەیس

 Arshad Sedeeq Abdullah ارشد صديق عبدهللا شيخ ناو
Shaikh  

Name 

  ع رەگەزنامە
  ێ 

 
 Iraqi Nationality اي

بەرواری لەدایک 
 بوون

81/6/8811 18/6/1987 Birth date 

شوێنی لەدایک 
 بوون

 Soran-Delzyan Birth place مزياندَي -رانۆ س

 
ی
ان ی  

 Single Marital Status سەلت باری خێ 

 Hawler Place of residence هةولَيز دانيشنتشوَيين 

 Teacher Scientific Title مامۆستا نازناوی زانسن  

ی  زمان وەخوێندنە نوسی 
- 

 قسەکردن

Reading- 
Speaking 

Writing Language Skills 

 Excellent Excellent Kurdish نایاب نایاب وردیك

 Very good Very good Arabic زۆر باش زۆر باش ەرەن  ع

ینيئ ی  Very Good Very Good  English زۆر باش زۆر باش  گلێ 

 Year Major Education سال پسپۆری بروانامە

زانکۆی  -دكتۆرا
ی   -سنار ژ  

کۆلێ 
خوێندنی باال و 

توێژینەوەی 
بەشژ  -زانست  

یاری.   
 ژمێ 

یاری و    
ژمێ 

ی   
کارگێ 

 .  داران 

2017 2017 
Accounting 
and Financial 
Management 

Ph.D. University of 
Sinnar/ Faculty of post 
graduate and scientific 
Research/Accounting 
Dep. 

زانکۆی  –ستەرما
  -يم األزهريالزع

ی خوێندنی  ژ  
کۆلێ 
 .باال

یاری و   
ژمێ 

 داران  
2012- 2014 2012- 2014 

Accounting 
and   Finance 

M.sc University of Al- 
Zaeim Al- 
Azhari/Faculty of 
Graduate Studies/ 
Accounting Dep 

زانکۆی -بكالۆريۆس
ی  -ەدینسەالح ژ  

کۆلێ 
ی و ئابووری  

-کارگێ 
یاری.   

 بەشژ ژمێ 

یاری  
 Accounting 0288 -0282 2011 -2010 ژمێ 

B.sc: University of 
salahaddin/college of 
Economic& 
Administration/Account
ing Dep. 

 Research توێژینەوە



  2022 The Effect of Digital Marketing, And E-
Commence on SMEs performance of 
Baghdad 

  2022 E-Commerce Adoption among SMEs: A 
Review of Iraqi Enterprises 

  2022 Diagnosis of the Dimensions of the 
Quality of Tourism Services and their 
Impact on Customer Satisfaction 

  2020 JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS AN 
EMPIRICAL INVESTIGATION HERDING 
BEHAVIOR IN STOCK MARKETS: A CASE 
STUDY OF CHINA. 

  2020 PERCEIVED EFFECT OF INTERNAL 
CONTROL ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE OF MANUFACTURING 
FIRMS IN KURDISTAN REGIONAL 
GOVERNMIENT OF IRAQ. 

  2019 Electronic-Government and its impact 
on reducing expending and increasing 
incomes- Kurdistan Democratic Party- 
Political Bureau. Institute for 
Research, Capacity Building and Policy 
Studies. Shrove journal. 

  2018 Social and Environmental Accounting 
Effect on Companies Profit (An 
empirical study some companies in 
Erbil) 

ام مدقق الحسابات بأخالقيات  ی اثر الێ 
مهنة التدقيق عىل جودة األداء 

 بحث نظري- المهنية

2018   

ي تعزيز 
ی
دور وحدات الرقابة الداخلية ف
ي المنظمات 

ی
كات ف حوكمة الشر

  وزارات  –الحكومية
دراسة ميدانية يی

 اقليم كوردستان العراق

2018   

ي تطوير 
ی
دور مهنة المراجعة ف

دراسة حالة  – تكنولوجيا المعلومات
  كوردستان

كات القطاع الخاص يی  شژ

2015   

ي 
ی
توفێ  دور القوائم المالية ف

المعلومات المحاسبية الحتياجات 
يبة   مديرية  -الضی

دراسة تطبيقية يی
يبة الدخل   اربيل –ضی

2011   

 Computer Skills رەيوتكۆمپ

 Very good Microsoft Word زۆر باش ردوو 

 Very good Microsoft Excel زۆر باش كسلئە



 Very good Microsoft PowerPoint زۆر باش ينتپاورپۆ 

 Work Experience شارەزای لە بواری تر

ی  – ئابووری – ئامار  
 .Statistics – Economics – Administration .کارگێ 

 Politics – Law – International Relations and .پەیوەندیە نێودەولەتیەکان – یاسا -سياسەت 
Protocols. 

 

 Job Qualifications ئەو شوێنانەی کارم تێداکردووە

یاری ر
ی تەکنییک    -سەرۆیک بەشی تەکنییک ژمێ  ی ر

کۆلێ 
 . ر
ی هەولێ  ر

 کارگێ 
 

 -دەستەی ئاماری هەرێم -وەزارەتی پالندان
ر 
 .0202 -0202، بەرێوبەرایەتی ئاماری هەولێ 

Kurdistan Regional Government Ministry of 
Planning. Directorate of Statistic - Erbil Statistics 
Office  

 Knowledge University for Sciences and Technology 0282-0282، نۆلج بۆ زانست تەکنەلۆجیا زانکۆی 

  فزانکۆی 
یاری، ەرنس  لبنانی  

، بریاردەری بەشژ ژمێ 
0282- 0286. 

Head Assistant – Department of Accounting and 
Finance / Lebanese – French University 

  پۆلیتەکنییک زانکۆی 
پەیمانگەی تەکنییک  -هەولێ 

 .0288 -0282، رانسۆ 
Erbil Polytechnic University, Soran Technical 
Institute 

ی نێودەولەن    
  International University of Erbil زانکۆی هەولێ 

 Rwandz Private Technical Institute رواندزتایبەتی تەکنییک  يمانگەيپە

 Paitaxt Private Technical Institute تایبەن  پایتەختتەکنییک پەیمانگەی 

 Subjects taught ئەو وانانەی وتومەتەوە

یاری ر
یع _کوردی) بنەماکانی ژمێ  ی  .Principle of accounting (Kurdish_ Arabic _ English) .(ەرەنی _ ئینگلێ 

یاری ناوەند  
ی(.  _کوردی)  ژمێ  ی  Intermediate accounting (Kurdish_ Arabic _ English) عەرەنی _ ئینگلێ 

ی یاری مێ   
 Governmental accounting (Kurdish- Arabic) (.عەرەنی  _کوردی)  ژمێ 

ی(.  _کوردی) چاودێری و وردبینی  ی  .Auditing & control (Kurdish_ Arabic _ English) عەرەنی _ ئینگلێ 

یاری تێچوو  
ی(.  _کوردی)  ژمێ  ی  .Cost accounting (Kurdish_ Arabic _ English) عەرەنی _ ئینگلێ 

یاری  
ی( _کوردی) پرۆگرامەکانی ژمێ  ی  .Accounting Programs (Kurdish_ Arabic _ English) عەرەنی _ ئینگلێ 

یاری یەکگرتوو  
 .Unified Accounting system (Kurdish_ Arabic) (. عەرەنی  _کوردی) سیستەیم ژمێ 

یاری گەشتیاری ) ر
 .Tourism Accounting (Kurdish_ Arabic) (عەرەنی  _کوردی  ژمێ 

 Seminars سمینارەکان

پێشکەوتنی تەکنەلۆجیای زانیاری کاریگەری لەسەر 
ی و   -زانکۆی سەالحەدین -وردبینی   

ی کارگێ  ژ  
كۆلێ 

 .ئابووری

Developing Information Technology and the Role 
auditing. Salahaddin University / College of 
Administration and Economy.  

 چاودێرى داراني هەرێىم كوردستان لە  
رۆلي ديوانی

ى  
ي و كارگێ  زانکۆی  -كەمكردنەوەى گەندەل داراني

 لبانی فەرەنس

Kurdistan Region-Iraq Board of Supreme Audit, its 
Role in reducing corruption in administration and 
finance. Lebanese – French University, Accounting 
Department. 

  -زانکۆی سەالحەدین   -رێگاکانی هەلسەنگاندنی کۆگا
ی و ئابووری  

ی کارگێ  ژ  
یاری -كۆلێ   

 بەشژ ژمێ 
Evaluation of Inventories- Salahadin University 
Directorate of Continuous Education 

ۆنیکردنی حکومەت و   کاریگەری لەسەر  بەئەلیکێ 
  -کەمکردنەوەی خەرجیەکان و زیادکردنی داهاتەکان

، سەنتەری دیراسات و توێژینەوە و ئەکادیميان  پارن  )

Electronic-Government and its impact on reducing 
expending and increasing incomes- (Kurdistan 
Democratic Party- Political Bureau. Institute for 



ر 
پەیمانگەی ، سەرۆکایەتی زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

 تەکنییک سۆران، پەیمانگەێ ئاگای ناحکویم(
Research, Capacity Building and Policy Studies, Erbil 
polytechnic university, Soran technical institute, Aga 
institute 

کاریگەری لەسەر داراني ،  پرۆژە یاسای چاکسازی
 پەیمانگەی تەکنییک سۆران -هەرێم

Kurdistan Region Reform Project and its Impact on 
Finance.  Soran technical institute 

 
ی
اق لە نێوان ناکۆیەکان  

بودجەی گشن  عێ 
 هەرێم و بەغدا

 
پەیمانگەی تەکنییک  -حکومەن

 سۆران

Iraqi National Budget and disagreement between 
Iraqi Federal Government and Kurdistan Region. 
Soran technical institute   

اق له سه کان له پێشبینی زیانه  
ری  گه ئه  ر ئابووری عێ 

ای ئابووری به سه  سی
ی
اق له سه پاندن  

ن  الیه  ر عێ 
  مریکا به رۆك ئه دۆنالد ترامپ سه

ی
هۆی ناچارکردن

ە ی وە رە چونه دە ی  
  هێ 

ی
اق له ریکا مه ئه کان  

  -عێ 
 پەیمانگەی تەکنییک سۆران

Forecast of Iraq’s economy in the wake of USA 
Embargo on Iraq. In the case of forcing US force out 
of Iraq. Soran technical institute 

 سێکتەری ئاو  
ی
ۆن  ئەلیکێ 

ی
بەسیستەمکردن

کاریگەری لەسەر کەمکردنەوەی خەرجیەکان و 
ۆدانی ئاو  پەیمانگەی تەکنییک سۆران  -بەفێ 

Electonify Water Supply and its impact on reducing 
waste of clean water.  Soran technical institute 

 Courses Attended خول بەشداربوو

 زانکۆی سەالحەدین -رێگاکانی وانەوتنەوەخول 
0282 

Methods of Teaching Course, salahaddin university 
2014 

 -خول دبلوماسيەت و پرۆتۆكۆلە نێودەولەتيەكان
 .0282زانكۆى خەرتوم 

Diplomatic and international protocols/ Khartum 
University, 2013 

راهێنةرانی ئامارى خول سةرپةرشتياران و 
   -ئاوارەكان

بەرێوبەرایەن  ئاماری پارێزگاى هةولێ 
0282. 

Supervising and managing statistics/Erbil, 2012-
2013 

ی  مەکتەنی  -و ئامار خۆل رێکخسی 
)ی،ق،ک(   0282سکرتاریەن 

Organizing and Statistic Course at Student Union 
Secretariat.  

ى    -ريرىەشةهيد فةرةنسؤ ح خول رؤشنبێ 
لق 

 0228سؤران )ي،ق،ك( 
Cultural course, Soran Development Center – 2001 

  کاری رێکخراوەی

سەنتەری دیراسات و  -ئەندایم تییم توێژەران
 ،  .0202 -0288ئەکادیمیای پارن 

 

، ي ئةكادميياي كادران)ث.د.ك(71دةرضووي خولي 
2172. 

Kurdistan Democratic Party Academy 07’s Course 

  و ئەندایم 
ي زانكۆو پەيمانگاكانی هەولێ 

ى لق   
كارگێ 

نةى قوتابيان ر  
 -2012  زانكۆى سةالحەدين -لێ 

2010. 

Head Administrator of Universities and Institutes 
Branch, Member of students' committee of 
Salahaddin University 2010- 2012. 

نەى قوتابيان و ئەندایم  ر  
بەرپرس و نوێنەرى  لێ 

ر   
ى و ئابوورى  -ئەنجومەنی كۆلێ   

ى  کارگێ  ژ  
     كۆلێ 

2010- 2007. 

Representative and head of student’s committee 
and college council.  College of administration and 
economy 2007- 2010. 

  ئەندام لە یەکێن  و سەندیکان



 کوردستان
ی
یاران ووردبینان  

ئەندایم   -سەندیکای ژمێ 
  ا. کار 

Active Member of Kurdistan Accountant and 
Auditors Syndicate. 

 کوردستان
ی
 .Member of Kurdistan Teachers Union ئەندام   -یەکێن  مامۆستایان

   یدادگای پێداچوونەوەێ ناوچە
ان    -هەولێ  ی  

لە لێ 
یاری و    

ی داراني ژمێ   
 .کارگێ 

 

Expert Accounting and Financial Management, in 
Erbil Appeal Court.  

  كانبةشداري لة لَيذنة

نەی باالی سەرپەرشت ژ  
یکردنی مەشق  ئەندایم لێ 

، هاوینەی قوتابیان،    
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

0208 – 0200. 

 

نەی جێبەجێکردنی سیستەیمئەندایم  ژ  
،   ECTS لێ 

  
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
 .0200 – 0208 ، کۆلێ 

 

نەی پێداچوونەوە بۆردی نمرە و قوتابسەرۆیک  ژ  
یانی  لێ 

، بەشژ ،  و کەوتو   
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
 .0200 – 0208 تەکنییک ژمێ 

 

نەی پێداچوونەوە بە ناو و نمرەی سەرۆیک  ژ  
لێ 

، بەشژ ،  نقوتابیا  
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
 .0200 – 0208 تەکنییک ژمێ 

 

نەی چاوپێکەوتتی قوتابیان بۆ پرۆژەیئەندایم ل ژ  
 ێ 

Innovation hub lab   زانکۆی پۆلیتەکنییک
  
    -هەولێ 

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
  کۆلێ 

 – 0208 ،ی هەولێ 
0200. 

 

نەی دابەیس ژ  
،  ،ئەندایم لێ   

ی هەولێ   
تەکنییک کارگێ 

یاری،   
 .0200 – 0208 بەشژ تەکنییک ژمێ 

 

نەی  ژ  
ییک زانکۆی پۆلیتەکن، colloquium ئەندایم لێ 
  
 .0200 – 0208 ،هەولێ 

 

نەی زانست  ناو  ژ  
زانکۆی ،  یندەئەندایم لێ 

  
 .0200- 0208 ،  پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

نەی هەلسەنگاندنی پرۆژەی دەرچوونی  ژ  
سەرۆیک لێ 

ی   ،قوتابیانی قۆناغی چوارەم  
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
 .0200 – 0208 هەولێ 

 

نەینئە ژ  
بەی زانست  هەگ نگاندنی هەلسە دایم  لێ 

ی تەکنی،  ستايانمامۆ  ژ  
  کۆلێ 

  یک کارگێ 
 ، ی هەولێ 

0208 – 0200. 

 

نەی سەرپەرشتیکردنی خوێندنی سەرۆیک  ژ  
لێ 
ۆنی    ئەلیکێ 

ی   -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
، بەشژ تەکنییک ژمێ   

ی هەولێ   
تەکنییک کارگێ 

0208- 2022. 

 

نەیسەرۆیک  ژ  
ئەنجامدانی سمیناری بەرزکردنەوەی  لێ 

  
، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ    -پلەی نازناوی زانست 

 ،  
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
 .2022 -2021کۆلێ 

 

نەی زانست  بەشسەرۆیک  ژ  
، زانکۆی پۆلیتەکنییک لێ 

  
، بەشژ   -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
 



یاری،   
 .2022 -2021تەکنییک ژمێ 

نەی سەرۆیک  ژ  
سەرپەرشتیکردنی قوتابیان، زانکۆی لێ 

  
ی   -پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
، بەشژ تەکنییک ژمێ   

 .2022 -2021هەولێ 

 

یئەندایم   
نەی کەرن  کارگێ  ژ  

، سەرۆکایەن  زانکۆی لێ 
 ،  
 .2022 -2021پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

نەی ئەندایم  ژ  
هەلهێنجاندن، سەرۆکایەن  زانکۆی لێ 

 ،  
 .2022 -2021پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

نەی سەرۆیک  ژ  
  ECTSلێ 

  -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 
، بەشژ تەکنییک   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .2022 -2021ژمێ 

 

نەی سەرۆیک  ژ  
خوێندنی قوتابیانی بەدوواداچوونی لێ 

  
ی تەکنییک    -باال، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

 -2021کارگێ 
2022. 

 

نەی مقاییسەسەرۆیک  ژ  
، زانکۆی پۆلیتەکنییک لێ 

  
، بەشژ   -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .0200 -0208تەکنییک ژمێ 

 

نەی چەسپاندنی پرۆپۆزەیل قوتابیانی ئەندایم  ژ  
لێ 

  
ی   -ماستەر، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

تەکنییک کارگێ 
0208- 0200. 

 

نەی ئەندایم  ژ  
ناوەند، سەرۆکایەن  زانکۆی زانست  لێ 

 ،  
 .0200 -0208پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

نەیسەرۆیک  ژ  
، خوێندنی باال  کانی تاقیکردنەوە لێ 

  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی چەسپاندنی پرۆپۆزەیل قوتابیانی ئەندایم  ژ  
لێ 

  دکتۆرا 
ی تەکنییک    -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

 -0202کارگێ 
0208. 

 

نەی بەدووادئەندایم  ژ  
  خوێندنی لێ 

 اچوونی کرن 
  
ی   -قوتابیان، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
 ،  
ی هەولێ   

 .0208 -0202تەکنییک کارگێ 

 

نەی بۆردی توێژینەوەئەندایم  ژ  
، لێ  ی زانست 

 ،  
 -0202سەرۆکایەن  زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

0208. 

 

نەی ئەندایم  ژ  
مەشق  باالی سەرپەرشتیکردنی لێ 

   ی قوتابیان،هاوینە
  -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

 ،  
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
 .0208 -0202کۆلێ 

 

نەسەرۆیک  ژ  
 هەلسەنگاندنی پرۆژەی دەرچوونی  یلێ 

  
ی   -قوتابیان، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

تەکنییک کارگێ 
0202- 0208. 

 



یئەندایم   
نەی کەرن  کارگێ  ژ  

سەرۆکایەن  زانکۆی ، لێ 
 ،  
 .0208 -0202پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

ژ لسەرۆیک   
، مەشق  هاوینەسەرپەرشتیکردنی  نەیێ 

  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی گازندەی بەرزکردنەوەی ئەندایم  ژ  
نازناوی پلەی لێ 
، سەرۆکایەن   ،زانست    

 زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 
0202- 0208. 

 

نەی سەرپەرشتیکردنی خوێندنی سەرۆیک  ژ  
لێ 
ۆنی    ئەلیکێ 

ی   -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
، بەشژ تەکنییک ژمێ   

ی هەولێ   
تەکنییک کارگێ 

0202- 0208. 

 

نەی هەلسەنگاندنی هەگبەی مامۆستایانئەندایم  ژ  
، لێ 

  زانکۆی پۆلیتەکنییک 
ی   -هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی گازندەئەندایم  ژ  
ی تاقیکردنەوەکانی کۆتای سال، لێ 

  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی سەرپەرشتیکردنی سەرۆیک  ژ  
پرۆژەی دەرچوونی لێ 
    قوتابیان

ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
، بەشژ تەکنییک ژمێ   

ی هەولێ   
تەکنییک کارگێ 

0202- 0208. 

 

نەی ئامادەکردنی رێبەری دەرچووانئەندایم  ژ ، لێ 
  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی زانست  بەشسەرۆیک  ژ  
 ، زانکۆی پۆلیتەکنییکلێ 

  
، بەشژ   -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .0208 -0202تەکنییک ژمێ 

 

نەی مقاییسەسەرۆیک  ژ  
، زانکۆی پۆلیتەکنییک لێ 

  
، بەشژ   -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .0208 -0202تەکنییک ژمێ 

 

نەی تاقیکردنەوەی زارەیک قوتابیانی ئەندایم  ژ  
لێ 

  ، زاباال  وێندنی خ
ی   -نکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

تەکنییک کارگێ 
0202- 0208. 

 

نەی تەندروست  و سەالمەن  لئەندایم  ژ  
، زانکۆی ێ 

  
ی   -پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

نەی زانست  بەشسەرۆیک  ژ  
، زانکۆی پۆلیتەکنییک لێ 

  
، بەشژ  -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .0202 -0288تەکنییک ژمێ 

 

نەی ئەندایم  ژ  
 ماستەرنامەی قوتانی لێ 

تاوتوێکردنی
  
  -خوێندنی باال/ ماستەر، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

، بەشژ تەکنییک   
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 



یاری،   
 .0202 -0288ژمێ 

نەی مقاییسەسەرۆیک  ژ  
نکۆی پۆلیتەکنییک ، زالێ 

  
، بەشژ   -هەولێ   

ی هەولێ   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

 .0202 -0288تەکنییک ژمێ 

 

نەی ئامادەکردنی رێبەری دەرچووانئەندایم  ژ ، لێ 
  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 

 ،  
 .0202 -0288هەولێ 

 

نەی سەرۆیک  ژ  
پرۆژەی دەرچوونی  تاوتوێکردت  لێ 

    قوتابیان
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  

کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ   

تەکنییک کارگێ 
0288- 0202. 

 

نەی سەرپەرشتیکردنی خوێندنی سەرۆیک  ژ  
لێ 
ۆنی    ئەلیکێ 

ی   -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  
کۆلێ 

یاری،   
، بەشژ تەکنییک ژمێ   

ی هەولێ   
تەکنییک کارگێ 

0288- 0202. 

 

نەی هەلسەنگاندنی پرۆژەکانی  ئەندایم ژ  
ی  لێ  یەکەمی 

، سەرۆکایەن  زانکۆی کۆنفرانس قوتابیان
 ،  
 .0202 -0288پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

ژ لسەرۆیک   
، مەشق  هاوینەسەرپەرشتیکردنی  نەیێ 

  
ی   -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
کۆلێ 
یاری،   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
 .0202 -0288هەولێ 

 

یئەندایم   
نەی کەرن  کارگێ  ژ  

، سەرۆکایەن  زانکۆی لێ 
 ،  
 .0202 -0288پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

نەی ئەندایم  ژ  
مەشق  باالی سەرپەرشتیکردنی لێ 

   ی قوتابیان،هاوینە
  -زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

 ،  
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
 .0202 -0288کۆلێ 

 

نەی تاقیکردنەوەکان ژ  
، بەیانزانکۆی   -ئەندایم لێ 

0286- 0281. 
 

نەی تاقیکردنەوەکان ژ  
    -ئەندایم لێ 

زانکۆی لبنانی
 .0282 -0282، فەرنس  

 

نەی زانست  بەشئەندایم  ژ  
زانکۆی پۆلیتەکنییک ، لێ 
  
یاری،  -هەولێ   

پەیمانگەی تەکنییک سۆران، بەشژ ژمێ 
0282- 0288. 

 

نەی سەرۆیک  ژ  
پرۆژەی دەرچوونی  تاوتوێکردت  لێ 

  قوتابیان
پەیمانگەی  -، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 

یاری،   
 .0288 -0282تەکنییک سۆران، بەشژ ژمێ 

 

ی  انی  ی  
  سوپاس و پێ 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .1/2/0200هەولێ 

 

انیتی وەزارەن  بازرگانی و پیشەسازی  ی  
سوپاس و پێ 

0200. 
 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .1/80/0208هەولێ 

 



انیتی وەزیری  ی  
خوێندنی باال و توێژینەوەی سوپاس و پێ 

 .1/88/0208زانست  
 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .1/82/0208هەولێ 

 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .01/8/0208هەولێ 

 

انیتی وەزیری خوێندنی باال و توێژینەوەی  ی  
سوپاس و پێ 

 .0/88/0202زانست  
 

ی سوپاس و   
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

انیتی راگرایەن  کۆلێ  ی  
پێ 

  
 .01/1/0202هەولێ 

 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .08/6/0202هەولێ 

 

انیتی سەرۆیک زانکۆی پۆلیتەکنییک  ی  
سوپاس و پێ 

  
 .86/6/0202هەولێ 

 

  بەشداری لە کۆنفرانس

ی کۆنفرانس زانست  قوتابیان تایبەت بە  یەکەمی 
 .86/6/0202پرۆژەی دەرچوون. 

 

 7th international engineering conference IEC0 2021 

 Concluding the TAGRIS Project - past Achievements 
and future outlook for Higher Education in the 
Kurdistan region of Iraq 13/10/2020. 

 International Virtual Scientific conference title 
"Corona pandemic present & future 11/11/2020. 

  هەلهێنجاندنی توێژینەوەی زانسن   هەلسەنگاندی و 

هەلسەنگاندنی )نۆ( توێژینەوەی زانست  قوتابیانی 
، ماستەر، زانکۆی پۆلیتەکنییک سلێمانی خوێندنی باال/ 

0202- 0208. 

 

 هەلسەنگاندنی )شەش( توێژینەوەی زانست  قوتابیانی 
،  خوێندنی باال/   

ماستەر، زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ 
0202- 0208. 

 

( توێژینەوەی زانست  قوتابیانی 06هەلسەنگاندنی )
خوێندنی باال/ دبلۆیم باال، زانکۆی پۆلیتەکنییک 

 ،  
 .0208 -0202هەولێ 

 

( توێژینەوەی زانست  قوتابیانی 8هەلسەنگاندنی )
، ، زانکۆی سەالحەدین خوێندنی باال/ ماستەر   

هەولێ 
0202- 0208. 

 

قوتابیانی ( توێژینەوەی زانست  8هەلسەنگاندنی )
خوێندنی باال/ ماستەر، زانکۆی لبنانی فەرەنس، 

0202- 0208. 

 

( توێژینەوەی زانست  بۆ مەبەست  0) هەلهێنجاندنی 
، زانکۆی  بەرزکردنەوەی پلەی نازناوی زانست 

 ،  
 .0200 -0208پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

https://epu.edu.iq/news/erbil-polytechnic-university-holds-the-first-scientific-conference-of-the-students-at-16-18th-august-2020-online/
https://epu.edu.iq/news/erbil-polytechnic-university-holds-the-first-scientific-conference-of-the-students-at-16-18th-august-2020-online/
https://epu.edu.iq/news/7th-international-conference-is-held-between-erbil-polytechnic-university-and-tishk-international-university/
https://epu.edu.iq/news/7th-international-conference-is-held-between-erbil-polytechnic-university-and-tishk-international-university/
http://international.charmouniversity.org/news/tigrisproject3rdfinaldisseminationconference
http://international.charmouniversity.org/news/tigrisproject3rdfinaldisseminationconference
http://international.charmouniversity.org/news/tigrisproject3rdfinaldisseminationconference
https://www.runtheworld.today/app/invitation/11455?fbclid=IwAR3uMk2uZDDtCBIdmgOxxBkw57diwcbXq_fygFJ44_GxgzytqDraFmyEYBQ
https://www.runtheworld.today/app/invitation/11455?fbclid=IwAR3uMk2uZDDtCBIdmgOxxBkw57diwcbXq_fygFJ44_GxgzytqDraFmyEYBQ


 

( توێژینەوەی زانست  بۆ مەبەست  2) هەلهێنجاندنی 
، زانکۆی  بەرزکردنەوەی پلەی نازناوی زانست 

 ،  
 .0208 -0202پۆلیتەکنییک هەولێ 

 

( توێژینەوەی زانست  بۆ مەبەست  8) هەلهێنجاندنی 
، زانکۆی سۆران،  بەرزکردنەوەی پلەی نازناوی زانست 

0281- 0288. 

 

 باال
ی
 خوێندن

ی
  سەرپەرشن  قوتابیان

)دوو( قوتانی خوێندنی باال/  کردنی سەرپەرشتی
   ماستەر،

ی زانکۆی پۆلیتەکنییک هەولێ  ژ  
، کۆلێ 

  تەکنییک کارگ
یاری، ێ   

، بەشژ تەکنییک ژمێ   
ی هەولێ 

0202- 0208. 

 

قوتانی  Article review( 8) کردنی سەرپەرشتی
،   ،ماستەر خوێندنی باال/  زانکۆی پۆلیتەکنییک سلێمانی

  
ی تەکنییک کارگێ  ژ  

یاری، یکۆلێ   
، بەشژ تەکنییک ژمێ 

0202- 0208. 

 

قوتانی  Article review( 06) کردنی سەرپەرشتی
زانکۆی پۆلیتەکنییک  ،دبلۆیم باال خوێندنی باال/ 

، بەشژ   
ی هەولێ   

ی تەکنییک کارگێ  ژ  
، کۆلێ   

هەولێ 
یاری،   

 .0208 -0202تەکنییک ژمێ 

 

 Contact Information زانیاری پەیوەندیکردن

 Arshad.s.abdullah@epu.edu.iq  E-mail لێيمئ

 Arshad.h.sidiq@facebook.com  Facebook يسبوكەف

 arshad_sidiq Twitter@ رەتويت

 .Tell 009647504464622 بايلۆ م

mailto:Arshad.s.abdullah@epu.edu.iq
mailto:Arshad.h.sidiq@facebook.com

