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 ٌيٓةزيَ شاُلؤكاُي هة رووًيَ بةشي هة ِدكازْخويَ ياخود دةدةْ، رووًيَ ِدُةوةيدةطٌةُة ئةواُةي كة طسُطي بة خويَ
 رةوةكاُيتويَ و بكتيَ ئةوةتا ياْ ضوُلة ُةبّ، ًوزاد عةهي خةهيى دكتؤز ُاوي ئاشِاي ُاوضةكة و ساقعيَ و كوزدضتاْ

 . بةشدازبووة لةيتاوتويَ هة ياْ كسدووة، دكتؤزاكةي صيُاًة و تيَ ضةزثةزشيت و وتوةثيَ دةزضي ياْ ِدؤتةوة،خويَ

 ئةدةبيات، ريكؤهيَ روويًيَ بةشي هة وةزطرياُيٍ دواي بؤ تةوةيَئاشِايةتي بةُدة بؤ ُاوي دكتؤز خةهيى عةهي ًوزاد دةطةزِ
 ئةو و دةزضةكاْ هة موو، بؤ ٓةُديَدةضتداب سذيَ هة بةزٓةًةكاُيٌاْ بةكاُداكتيَ وُيَ هة مِدكازيَخويَ وةن مكاتيَ ئةًةط
 بوازي ضةزةتاي ليشاطسديَ كاتة ئةو ئةطةزضي. دةبيين وةيهيَ ضوودًاْ دةًاُِووضي ريِةواُةيتويَ و ثةيجةز

 طاييَزِ هة خةهيى دكتؤز بةدةزي ادةزِ هة تواُاي و وزدي بة ٓةضتٌاْ اَبةهَ بوويّ، رووًيَ ُاضيين و رووًيَ ِدةوةيخويَ
 دووزةوةية هة ُاضيِة ئةو تبيَ كسد ئةوة بؤ ئازةشووًاْ و حةش كات مٓةُديَ هة ةُطةوة دةكسد، بؤية زِبةزٓةًةكاُيية

 .دا خةهيى دكتؤز هةطةيَ ُصيلةوة هة ئاشِايةتييةكي تةببيَ

 ريكؤهيَ روويًيَ بةشي هة ًاضتةز ِدُيخويَ هة بةُدة كاتة ئةو كةي، اَبةهَ ةخطا،باضة، ئةَ دةزفةتةَ بؤ زِشايةُي 
 ُاًةي تاوتويَ رُةيهيَ ضةزؤكي خؤشبةختاُة لسدْ،ئةدةبيات وةزطرياَ و ُاًةي ًاضتةزةكةَ ئاًادة بوو بؤ تاوتويَ

 هةَ. ئةجناًدزا ئةدةبيات ريكؤهيَ هة فةزٓادي يٓؤهَ هة 2002 يةكةًي تصسيين ي22 هة كة بوو  خةهيى دكتؤز ًاضتةزةكةَ
 بةزةوشت، فيص، بيَ اَبةهَ شؤز، شاُيازييةكي و شاُطت خاوةْ مثياويَ ةكةهَ بيين، خةهيوٍ دكتؤز ُصيلةوة هة بةُد ؤذةدازِ

 ينيَكةهَ و كوْ هة مشؤزيَ و سبووَفيَ وةهيَ شيت شؤزتسيّ ُاًةكةَ تاوتويَ بة دةضتيلسد صياْبةزيَ كة مكاتيَ هة ضوُلة
 ئةو ضةزةتاي ليِدكازيًَين خويَ ُةبوو ئةوة بؤ وتّ دةي بيينتيَ بة كة ئةواُةشي ٓةًوو ضاكلسدًةوة، بؤ ُاًةكةي
 كة ؤذةوةزِ هةَ بؤية ت،بيَ باشرت بةُدة كازةكةي بوو ئةو بؤ لوبةهَ دةكةْ، وا ليآْةُديَ كة ِتةوةليَبصيَثيَ قؤُاغةي

 َ خةهيى دكتؤز ضةزداُي ًووضىَ شاُلؤي هة ئةوة دوا. ويطت خؤشٍ ةوةدهَ هة بوو، وامناُْيَ ديدازي يةكةَ ٍيَبوَ ـتدةكسيَ
 ليقؤُاغيَ ضوو ييةوةخؤشحاهَ بة ئاشِايةتييةكةًاْ وةهةويَ ئيدي طسمت، حوزمتي شؤز خويَ خاُة وةن صداسد، هةويَك

 .ضةالحةدديّ شاُلؤي هة ئةدةبيات ريكؤهيَ بؤ طواضتةوة اذةكةيزِ ُاوبساو ئةوةي دواي تايبةت بة ديلةوة

 هةَ بوو ميةكيَ خةهيى دكتؤز ، وةزطرياَ ئةدةبيات ريكؤهيَ روويًيَ بةشي هة دكتؤزا ِدُيخويَ هة بةُدة 2022 يضاهَ
 بوو، ئةوة دةكسد بيٍِتيَ ُاوبساو دةزضةكاُي هة ًّ ئةوةي دةوت، ٌاْثيَ دةزضي كؤزضات هة كة صاُةيبةزيَ ًاًؤضتا

قطةكاُي  دواي ذووزةوة دةضووًة كة اَبةهَ بلةَ، ئاًادة دةزضةكة دةدا ئةوةَ يٓةوهَ تواُاًةوةي ثةزي بةو ًّ مكاتيَ
  سةشداهيَ ضةزةتايّ، هة شؤز صتاكةٓيَ كة دةزدةكةوت ديطاُةوة وتِةوة، دةزس بة دةكسد دةضيت خةهيى دكتؤز ٌة،ئيَ



 تدابيَ مؤذيَزِ ييَبوَ تؤ وت دةَ خؤًةوة يدهَ هة ضوُلة ، ٓيواوة جازيض مٓةُديَ و بةخيوي هة مجؤزيَ دةكةومتة ُاشازميةوة
 ثياوة ةكةهَ ئةو وةن لوبةهَ مب، ًةغسوز يةوةثيَ ُةكات وا مشاُطتيَ شاُطت، هة مباوثسِثسِ ت،بيَهيَ ثياوةَ ةكةهَ ئةو وةن ًِيض
 .تةوةدةخووهيَ ُامخدا هة ٓةز صتاكةٓيَ دةكةَ ئةو باضي كة طتاكةشدائيَ هة لةئاواتيَ ئةوةط مب، فيص بيَ و ضادة

 وويزِ هة كسد، كازًاْ بةيةكةوة ضايَ ُصيلةي ضيَ ًاوةي ضةزثةزشتياز، بة بوو دكتؤزاكةًدا صيدكتؤز خةهيى هة تيَ
 هةطةيَ كسدْ ةةًةهًَاهَ ضؤُييةتي ئةكادميي، بابةتي ُووضيين ضؤُييةتي هة ٓةز سبووَفيَ وةهيَ شيت شؤزي شاُطتييةوة
 بةزشةكاُي ضيفاتة هة ميةكيَ كة روودا،ًيَ ُووضيِةوةي هة اليةُي بيَ طسُطرت ٓةًووشي هة بةيةن، دذ ضةزضاوةي

 وةن خةهيى دكتؤز كة منووُةيةي وةُدييةثيَ و صطستّيَزِ ووحييةتيزِ ئةو ديلةشةوة اليةكي هة اليةن، هة ئةوة. رووُووسًيَ
 ضةزداُي ت،دةطسيَ وةُديثيَ تؤ مدةًيَ ٓةز هة و مكاتيَ ٓيض و ِتدةيِويَ تداهةطةهَ كازكسدْ كاتي هة يةنيَٓاوزِ وةن بسايةن،
 ئيدي ت،ُاكسيَ واْضاوةزِ هيَ ديلةي ليشتيَ خؤط قطةي و خؤط وويزِ هة جطة ةوة،هة ًاهَ ياْ ت،بيَ شاُلؤ هة دةكةيت

  .تبيَ خؤشةويطت شؤزتس كسدووة واي ةوشتةيزِ و ئاكاز ئةو

 هةو خاًةكةَ ضوُلة بلةَ، خةهيى دكتؤز وةن ليثياويَ ةكةهَ وةضفي مسيَديَ ضةُد هة ًّ بؤ ُيية، ئاضاْ ٍيَدواجاز دةهَ
 هة جطة بؤية بلات، وةضف ًسؤظايةتييةكةي ةوشتةزِ و ئاكاز خةهيى، دكتؤز شاُطتييةكاُي تواُا تيٍِ بتواُيَُاب ئاضتةدا
 .خبواشَ ئاشيصةكةَ ًاًؤضتا بؤ ُيية ديلةَ ليشتيَ باط تةُدزوضتييةكي و ردزيَ تةًةْ ٓيواي


