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 خضر : فريا امحد عبد الكريمناوى مامؤستا
 ناونيشانى زانستى: مامؤستاى ياريدةدةر

 1966شوَين و ساىل لة دايك بوون: هةولَير 
 1978-1977تاكو 19 73-1972 خوَيندن لة ساىل ناوى قوتاخبانةى سةرةتايى: كؤمارى سةرةتايى تَيكةالو

 81-80تاكو  79-78ساىل خوَيندن  )رسالة(ى كوران لة  قوتاخبانةى ناوةندى: ناوةندى
 85-84تاكو  82-81دواناوةندى )االخوة( ى كوران لة ساىل خوَيندن قوتاخبانةى دوا ناوةندى: 

 1989-1988تاكو  86-85كؤلَيذى بةرَيوة بردن و ئابوورى / زانكؤى موسل لة ساىل خوَيندن كؤلَيذ : 
 .بةش: دةرضووى بةشى ذمَيريارى

 ارى خَيزانى: خيزاندارب
 بيشةى خَيزان : مامؤستا

 2ذمارةى مندال: 
 1997 /27/12 كؤلَيذى دةرمانسازى لة ساىل دامةزراندن: سال و شوَينى

 ئةم خوالنةى كة تيدا بةشدار يم كردوة:
 كة لة بةرَيوةبةرى دارايى طشتى ئةجنام دراوة. 1998لة ساىل خوىل وردبينى  -1

 تى زانكؤى سةالح الدين وةبة دست هَينانى ثلةى سَييةمخوىل وردبينى لة سةرؤكاية -2
 سةرؤكايةتى زانكؤى سةالحةددين ئةجنام دراوة.كة لة   2000 خوىل كومبيوتةر لة ساىل -3

 .ئةجنام درا دةرمانسازى  ذىكة لة كؤلَي  2001خوىل كومبيوتةر لة ساىل لة وانة بَيذ -4

وة  خوَيندنى تةكنيكى ئةجنام درا كة ئَيستا زانكؤى ثؤىل تةكنيكةدةستةى كة لة  2012خوىل رَيطاكانى وانة وتنةوة لة  -5
 .ثلةى سَييةم دست هَينانىبة

لة   داموودةزطاكانى هةرَيمى كوردستان ى فةرمانبةرانى ذمَيريارىثلةى ناونيشانبةرز كردنةوى لة خوىل  ذوانة بَي -6
 .2012ساىل  ذمَيرياران ووردبينانى هةرَيمى كوردستان ئةجنام دراوة لةاى كسةندي

لة   داموودةزطاكانى هةرَيمى كوردستان لة خوىل بةرز كردنةوى ثلةى ناونيشانى فةرمانبةرانى ذمَيريارى ذوانة بَي -7
 .2013سةنديطاى ذمَيرياران ووردبينانى هةرَيمى كوردستان ئةجنام دراوة لة ساىل 

يارى داموودةزطاكانى هةرَيمى كوردستان  لة وانة بَيذ لة خوىل بةرز كردنةوى ثلةى ناونيشانى فةرمانبةرانى ذمَير -8
 .2014سةنديطاى ذمَيرياران ووردبينانى هةرَيمى كوردستان ئةجنام دراوة لة ساىل

ثى كردنةوةى بةشى )ادارة الكمارك( لة ثةميانطةى تةكنيكى ضؤمان لة دانانى بابةتةكانى ؤبةشدارى كردن لة وؤركش -9
 ساالنةى ئةم بةشة.

 وؤركشؤثى بة ئةليكرتؤنى كردنى بةريوة بردنى كارةكانى كؤلَيذ لةسةر ئاستى وةزارةت.بةشدارى كرن لة  – 10
 بةشدارى كردن لة وؤركشؤثى ثةيوةندى نَيوان زانكؤكةمان لةطةل زانكؤى ئيشق. -11

 ئةم بروانامانةى كة بةدةستم هَيناوة:
 1989-1988لة ساىل خوَيندن  بةكالؤريؤس لة بوارى ذمَيريارى لة زانكؤى موسل. -1
بؤ ذمَيريارانى ياسايى (كةواتة )املعهد العربي للمحاسبني القانونيني( لة )ئينستتيوتى عةرةبى  بروانامةى ذمَيريارى ياسايى -2

 2011لة ساىل  مةى ثيشةيية لة بوارى ذمَيريارى كة هاوسةنطة بة بروانامةى ماجستَيركةبةرزترين بروانا
ة يف تدقيق حسابات الوحدات التعليمية دور مراقب احلسابات واجراءاتذينةوى ذمَيريارى ياسايى بة ناونيشانى )توَيذينةوةكان: توَي

 حلسابات الوحدات التعليمية يف الكلية التقنية/ اربيل(حبث تطبيقي لوضع برنامج تدقيق مقرتح  –احلكومية 



 :ردراوةلةطةل ئةو ئةركةى كة ثَيم سثَي ئةم ثؤستانةى كة  وةرمطرتووة
 1998 -1997بةرثرسى يةكةى ذمَيريارى لة كؤلَيذى دةرمانسازى لة ساىل  -1
 2004 -1999بةرثرسى وردبني لة هةمان كؤلَيذ  لة  -2
 2012 -2011بريادةرى بةشى ذمَيريارى 3
 2012ئةندامى لَيذنةى تاقيكرنةوةى كؤتايى سال لة  -4
 2013ال لة كولَيذةكةمان ئةندامى لَيذنةى باالى تاقيكرنةوةى كؤتايى س -5
 .2013سةرؤكى لَيذنةى شيكردنةوةى دلنيايى جؤرى كؤلَيذةكةمان  -6
 2014سةرؤكى لَيذنةى كارطَيرى تاقيكردنةوةكانى كؤتايى سال لة كؤلَيذى تةكنيكى كارطَيرى هةولَير  -7
 2015طَيرى هةولَير سةرؤكى لَيذنةى كارطَيرى تاقيكردنةوةكانى كؤتايى سال لة كؤلَيذى تةكنيكى كار -8
 2012سةرؤكى لَيذنةى مةشقى هاوينةى قوتابيانى كؤلَيذى تةكنيكى هةولَير -9
 2013سةرؤكى لَيذنةى مةشقى هاوينةى قوتابيانى كؤلَيذى تةكنيكى هةولَير  -10
 2014سةرؤكى لَيذنةى مةشقى هاوينةى قوتابيانى كؤلَيذى تةكنيكى كارطَيرى هةولَير  -11
 2015ذنةى مةشقى هاوينةى قوتابيانى كؤلَيذى تةكنيكى كارطَيرى هةولَير سةرؤكى لَي -12
 2012ئةندامى تاوتوَى كردنى توَيذينةوةى دةرضووى قوتابيانى قؤناخى ضوارةم لة  -13
 2016-2015ئةندامى تاوتوَى كردنى توَيذينةوةى دةرضووى قوتابيانى قؤناخى ضوارةم لة  -14

 2014دةرضوانى قوتابيانى كؤلَيذةكةمان سةرؤكى لَيذنةى ئاهةنطى -15  
 2013سةرؤكى لَيذنةى ريبةرى دةرضوانى قوتابيانى كؤلَيضةكةمان -16
 2014سةرؤكى لَيذنةى ريبةرى دةرضوانى قوتابيانى كؤلَيضةكةمان -17
 2012 -12-12 هةولَير لة ياريدةرى راطرى كؤلَيذى تةكنيكى -18   
 31/8/2013تاكو  1/8/2013كةوتى راطرى كؤلَيذ بة وةكالةت لة رَي- 19 

 2016سةرؤكى لَيذنةي سةرثةرشتى كاركَيري هؤلي تاقيكردنةوةكانى كؤلَيذ  -20
 2017سةرؤكى لَيذنةي سةرثةرشتى كاركَيري هؤلي تاقيكردنةوةكانى كؤلَيذ  -21
 2018سةرؤكى لَيذنةي سةرثةرشتى كاركَيري هؤلي تاقيكردنةوةكانى كؤلَيذ  -22
 تاكو ئيستا. 2013لة  هةولَير رى راطرى كؤلَيذى تةكنيكى كارطَيرىياريدةدة -20

 


