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کارامەییە پرۆفیشینالەکان:

 

ئەزموونی کارکردن:

راگەیاندنکار

ئەزموونی کاکردن لە وەزارەتی

خو�ندنی با�ا (٢٠٠٨- ٢٠٢١ )

ئەزموونی سەرەتای کارکردن

لە رادیۆی کوردستان لە
سل�مانی(١٩٩٣).

ئەندامی نووسینگەی

بەر�وبەرایەتی رۆژنامە و رادیۆ

و تەلەفزیۆنی کوردستان.

بەر�وبەری کارگ�ری و دارایی

رادیۆو تەلەفزیۆنی
کوردستان لە سل�مانی بۆ

ماوەی شەش ساڵ

.(١٩٩٣-١٩٩٨)

 

 

 

چەندین کار و بەرپرسیار�تی

جیاوازم ئەزموون کردووە لە
وەزارەتی خو�ندنی با�ا و

تو�ژینەوەی زانستی وەک:

راگەیاندنکار لە بەشی راگەیاندنی

وەزارەتی ناوبراو(٢٠٠٨ - ٢٠١٠).

فەرمانبەری نوسینگەی بەریوبەری

گشتی کارگ�ری و دارای دیوانی

وەزارەت(٢٠١٠ - ٢٠١٢).

بەرپرسی وردبینی دۆسیەی

مامۆستایانی زانکۆ و پەیمانگا

ئەهلیی و تایبەتەکان لە

بەر�وبەرایەتی کاروباری زانکۆ

ئەهلیی و تایبەتەکان(٢٠١٤ - ٢٠١٥).

ئەندامی لیژنەی یەکسانکردنی

نمرەی بروانامەی بەکالۆریۆس و

ماستەر لە بەر�وبەرایەتی

پەیوەندی و ن�ردراوەکان. 

بەرپرسی یەکسانکردنی نمرەی

سەرجەم پسپۆری یە زانستە

مرۆڤایەتییەکان(٢٠١٥ - ٢٠١٨). 

 

 

 

 

 

 

 پرۆفایلی کەسی:
-فەرمانبەر 
 -میدیاکار  

-مامۆستای یاریدەدەر  
 

خو�ندن و راه�نان:

دەرچووی کۆل�ژی ئاداب/بەشی راگەیاندن

- زانکۆی سەالحەدین - هەول�ر

TV/ماستەر - لە بواری راگەیاندن

.(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)

TV /بەکالۆریۆس لە بواری راگەیاندن

.(٢٠١٣ - ٢٠١٤)

پسپۆری وورد/ ر�کخستن و چاود�ری

کەنا�ەکانی تەلەفزیۆن (ئیتیکی

راگەیاندن).

 

 

 

دیبلۆم لە زانستی سۆسیۆلۆجی/
ستۆکهۆلوم - سوید(٢٠٠٣ - ٢٠٠٥).

دیبلۆم لە بەشی کارگیری - پەیمانگای
تەکنیکی سل�مانی (١٩٩٢ - ١٩٩٣). 

 

 

 

بەشدارییە گرنگەکان:

بەشداریکردن لە کۆنفرانسی

پەرەپیدانی سەنتەرەکانی

ج�ندەرناسی لە زانکۆکانی هەر�می

کوردستان وەک ئەندامی با�ای

کۆنفرانس(2018). 

ئەندامی شاندی با�ای وەزارەتی

خو�ندنی با�ا بۆ کاروباری ووربینی لە

بروانامەی مامۆستایانی زانکۆ

ئەهلی و تایبەتەکان(٢٠١٥).

 

کارگ�ری و پەیوەندییە گشتییەکان.

توانای پالندانان بۆ پیشهاتە

گرنگەکان.

ووردبین و دەستپ�شخەر لە

چاسەرکردنی ک�شەکان.

توانای ئیشکردن بە تاک یاخود لەناو

گروپدا. 

 

پاراستنی پەیامن�ری جەنگ لە

رووما�ی هەوالەکان-ی جەنگدا, لە

چوارچ�وەی یاسای رۆژنامەوانی

ژمارە(٣٥)ی سا�ی(٢٠٠٧)/[٢٠١٨].

دیجیتاڵ میدیا..کاریگەری لە

فراوانبوونی جیهانگیری لە هەر�می

کوردستان[٢٠١٩].

رۆ�ی پەیوەندییە گشتییەکان لە

وەزارەتی خو�ندنی با�ا و تو�ژینەوەی

زانستی[٢٠٢٠].

رۆ�ی دەزگاکانی چاود�ریکردنی

میدیای, لە چاود�ۆی کەنالەکانی

تەلەفزیۆن لە هەر�می کوردستان -

ع�راق( ماستەرنامە )[٢٠١٩ - ٢٠٢٠].

 

 

 

تو�ژینەوە زانستییەکان:


