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 الشهادات العلمية :  

 . يف قسم التاريخ كلية العلوم االنسانية جامعة السليمانية 2005يف عام م و على الكلية بتقدير جيد جدا حصل على بكالوريوس التاريخ مبرتبة أول على القس

 يف جامعة السليمانية .  2008حصل على املاجستري يف احلضارة العصور الوسطى عام 

 هـ( 232 – 132باسي األول رسالة املاجستري بعنوان )انعكاس احلضارة اليونانية يف احلضارة االسالمية يف العصر الع 

 جامعة السليمانية .  2014عصور الوسطى )االسالمي( عام الدكتوراه يف تاريخ احلضارة ال –حصل على شهادة فلسفة 

 م ( .1044 – 750هـ /  447 – 132)دور و أثر االيرانيني يف تطوير جماالت االجتماعية يف احلضارة االسالمية يف العصر العباسي أطروحة الدكتوراه بعنوان 

   كفائات و أعمال االدارية : 

 .  2005/  11/  21يف  ريخ كلية العلوم االنسانية جامعة السليمانية يف قسم التا اموعيدتعني 

 .  2008 /  9/  21وبعد حصوله على ماجستري صار مدرسا مساعدا و استاذا يف قسم التاريخ جامعة السليمانية يف 

 .  20013 – 2008مقررا للقسم التاريخ عام 

 و صار مقررا للقسم اآلثار حتى اآلن .  2013من املؤسسني لقسم اآلثار يف كلية العلوم االنسانية جامعة السليمانية عام 

 حتى اآلن .  2011جودة التعليم يف كلية العلوم االنسانية من  ضمان رئيس اللجنة

 حتى اآلن .  2008من  عضوا ثم رئيسا للجنة االمتحانات يف قسمي التاريخ و اآلثار

 حتى اآلن .  2013عضو اللجنة العلمية يف قسم اآلثار من 

 .  2012 – 2011رئيس جلنة املشرتيات الكلية  

 .  الكلية ؤرمراتالتحضريية مل انو اللجعض
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 .  2015سليمانية ة( املقام يف جامعة العضو اللجنة العلمية ملؤرمر )الشريعة و احلري

 التدريس : 

و تاريخ اسنولوجيا كردستان و فلسفة و درس يف قسم التاريخ كلية العلوم االنسانية جامعة السليمانية مواد )تاريخ املغول و االيوبيني و املمالك و تاريخ اليونان و الرومان 
طرق البحث العلمي  يف  –علم املسكوكات االسالمية  –ار االكادمي احلو –كوردولوجيا  –الفنون الزخرفية االسالمية  -قواعد احلضارات(  ويف  قسم اآلثار) الفن االسالمي 

ختطيط املدن االسالمية( ويف قسم التاريخ كلية العلوم االنسانية /  -حضارة االسالمية  –حضارة كردستان يف العصورالوسطى  –التاريخ و االثار )بكالوريو + ماجستري( 
ويف قسم العلوم االجتماعية كلية الرتبية االساسية يف جامعة كرميان )تاريخ الدولة  كردستان( اسنولوجيا تاريخ املمالك و و ينيااليوب و املغول تاريخخانقني جامعة كرميان )

كلية الرتبية االساسية  ويف قسم العلوم االجتماعيةتاريخ احلضارة االسالمية و تاريخ الكرد يف العصور الوسطى و تاريخ الشرق القديم و تاريخ كردستان القديم(،  –السالمية 
تاريخ االموي و  –صدر االسالم جامعة السليمانية )الدوام املسائي( )تاريخ الدولة االسالمية(، و يف قسم التاريخ كلية الرتبية / سيد صادق جامعة السليمانية )تاريخ 

  )كوردولوجيا( .  ال يف جامعة التنمية البشريةو تاريخ احلضارة الكردية(، و –النروجيية )تاريخ احلضارة   NPAاالندلس(، ويف منظمة 

 :  و الندوات املؤرمرات

 كردستان يف ظل اخلالفة العثمانيةمؤرمر  –ه مثل )مؤرمر األول جلامعة زاخو تان العراق و خارجمن املؤرمرات و الندوات العلمية داخل اقليم كردس شارك يف جمموعة
مؤرمرات جامعة السليمانية  –جامعة كرميان مؤرمر  –كتابة التاريخ الفرنسية و العراقية أربيل مؤرمر  – أربيل يف التاريخمؤرمر  – )جامعة الصالح الدين و ماردين(

املباني  –أجمد الزهاوي الشيخ  – كريمال عن القرانالدفاع  –كردستان )مهاباد( مجهورية  –يف تاريخ كركوك  –جينوسايد الكرد  –رية تضاد أم تكامل )الشريعة و احل
جامعة  –/ مؤرمر االداب و احلضارة الكردية و االيرانية يف االسالم  ايرانتهران  –قم  –لرتاثية يف السليمانية ..... ( / ويف اخلارج )مؤرمر الرتث املشرتك بني عراق و ايران ا

 ( ... وعديد من املؤرمرات و الندوات االخرى ... ايران  كردستان / مدينة سنندج /

 : االحباث العلمية املنشورة 
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