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 شفان بيبو درويش: األسم الثالثي. 

 كورد: القومية. 

 دهوك/ سميل4/1/1985: المواليد. 

 دهوك/ سميل/خانك: عنوان السكن. 

 مدرس مساعد: الوظيفة. 

 العلوم االنسانية ـ قسم التاريخكليةجامعة دهوك ـ : مكان العمل . 

 التاريخ االستشراقي الحديث والمعاصر للكورد: االختصاص . 

 البريد االلكتروني      : biboshiva@yahoo.com shivadarwesh@gmail.com    

 (00964 +)07504262996:الموبايل 

 

: المعلومات االكاديمية

 2010جامعة في التاريخ الحديث والمعاصر لألديان والمجتمع من قسم ماجستير 2012ـ 

  .فرنسا/ بباريس (EHESS)الدراسات المتقدمة للعلوم األجتماعية 

 .1918ـ1800األيزيديون في المصادر التاريخية الفرنسية : عنوان الرسالة

 (Les Yézidis dans les sources historiques françaises 1800-1918). 

 2009شهادة اللغة الفرنسية 2010ـ ( مستوىB1)  من مركز(C.U.I.F.)  في جامعة 

 . في فرنسا3ستاندال ـ كرونوبل 

 2007في قسم التاريخ ـ كلية األداب ـ جامعة دهوك (معيد) مساعد باحث 2009ـ. 

 2006 بكالوريوس في التاريخ العام ـ كلية األداب ـ جامعة دهوك2007ـ . 

 2002دبلوم اعدادية ـ القسم االدبي في اعدادية خانك المختلطة2003ـ . 
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: المهارات الممتلكة

 اللغات: 

تكلم كتابة قراءة اللغات التي يجيدها 

 لغة األم لغة األم لغة األماللغة الكوردية 

 جيد جداًا  جيد جداًا ممتاز اللغة العربية 

  جداًا جيدجيد  جيد جداًا اللغة الفرنسية 

 جيدمتوسط  جيداللغة االنكليزية 

 

 

 ت الحاسوباكفاء: 
 Microsoft Office Power Pointـ مايكروسوفت اوفيس بوربوينت 

 word  Microsoft Officeـ مايكروسوفت اوفيس وورد

 .استعماالت االنترنيتـ 

 

 :االنشطة السابقة والحالية

  سابقا، ــ كلية العلوم االنسانية ـ جامعة دهوك(علم األجتماع)مقرر قسم السوسيولوجي ،. 

 مدرس مساعد في قسم التاريخ. 

  محاضر لمادة اللغة الفرنسية في قسم اللغة االنكليزية ـ كلية العلوم االنسانية وكذلك لمادة

جامعة دهوك كذلك في قسم علم االجتماع -  كلية العلوم –كوردولوجي في قسم الحاسبات 

 .سابقا

 سكرتير القسم الالتيني لمجلة اللش. 

 ترجمة الكتب والمقاالت من الفرنسية الى الكوردية والعربية. 

  كتابة المقاالت واالبحاث والقاء السمينارات في المراكز الثقافية واالجتماعية داخل اقليم

 .كوردستان

 دهوك/ باحث في الشؤون االيزيدية وعضو قسم الدراسات االكاديمية في مركز اللش 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج التلفزيونية والراديو داخل اقليم

 .كوردستان

 عضو متطوع في لجنة المساعدات في مركز اللش لنازحي كارثة شنكال. 


