ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਾ

ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ
ਅਿਸਸਟਟ ਪੋਫ਼ੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਿਵਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

ਯੋਗਤਾਵਾਂ
-ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ, 2014-2015, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਰਾਹ ‘ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਵਆਕਰਨ’ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
-ਪੀਐ ਚ. ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ‘ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਜੁਗਤ: ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪਕਾਰਜ’
ਿਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ 2013 ਿਵਚ .
ਐ ਮ. ਿਫਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 2006, ਿਵਸ਼ਾ: ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ
ਸੰਸਿ ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
NET (JRF), UGC ਿਦੱਲੀ ਤ 2006 ਿਵਚ ਪਾਸ
ਐ ਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ (ਆਨਰਜ਼), ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 2005 ਿਵਚ , 67 ਪਤੀਸ਼ਤ
ਐ ਮ. ਏ. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ 2011 ਿਵਚ, 67 ਪਤੀਸ਼ਤ
ਇਕ ਸਾਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕੋਰਸ, 2009 ਿਵਚ , 91%
ਇਕ ਸਾਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਿਵਚ, 78%

ਅਿਧਆਪਨ ਕਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਜੁਲਾਈ 2013 ਤ 2014 ਤੱਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ.
9/7/2012 ਤ 5/4/2013 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਐਡਹਾਕ ਅਿਸਸਟਟ ਪੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ.
11/09/2007 ਤ 06/07/2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
30/04/2007 ਤ 10/09/2007 ਤੱਕ C-Dac Noida ਿਵਖੇ Research Intern ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ.
1 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2015 ਤ ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਿਧਐਨ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਬਤੌਰ ਅਿਸਸਟਟ ਪੋਫੈਸਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ.

ਖੇਤਰ:
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਨਕ ਅਿਧਐਨ, ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ

ਪੁਸਤਕਾਂ
1. ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਰੂਪ, ਬਣਤਰ ਤੇ ਪਕਾਰਜ (ਸਿਹ ਲੇ ਖਕ) ਗਰੇਸੀਅਸ
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ
2. ਮੁੱਢਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਗਆਨ, ਮਦਾਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ
3. ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਆਕਰਣ (ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਜੁਗਤ (ਸਿਹ ਲੇ ਖਕ), ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਖੋਜ ਪੇਪਰ
1. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ: ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਨਾਨਕ ਪਕਾਸ਼ ਪਿਤਕਾ, ਦਸੰਬਰ-2008.
2. ਸੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ: ਿਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਿਨਭਾਉ, ਖੋਜ ਪਿਤਕਾ ਅੰਕ-70, ਪੰ. ਯੂਨੀ.
ਪਿਟਆਲਾ ।
3. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਤਤਦਵ) ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਖੋਜ ਪਿਤਕਾ ਅੰਕ-71, ਪੰ. ਯੂਨੀ.
ਪਿਟਆਲਾ ।
4. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁ ਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
।
5. ਿਨਰਲੱਜ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁ ਨੀਆਂ, ਮਾਰਚ-2011, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ।
6. ਲਿਲਤ ਿਨਬੰਧ, ਅਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰੂਪਾਕਾਰ: ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਪਿਟਆਲਾ।
7. ਹੀਰ ਵਾਿਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣਕ ਜੁਗਤਾਂ, ਖੋਜ ਪਿਤਕਾ, ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ.
ਪਿਟਆਲਾ।
8. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ, ਪਿਟਆਲਾ।
9. ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਪਕਾਸ਼ ਪਿਤਕਾ, ਕਬੀਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਜੂਨ 2011
10. ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਿਵਆਕਰਨ: ਇਕ ਅਿਧਐਨ, ਿਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ, 2017.
11. ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ (ਖੋਜ ਪੱਤਰ), ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗਰੇਸੀਅਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼,
ਪਿਟਆਲਾ 2017.

ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਿਵਚ ਪੜੇ
1. ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਿਵਮੈਨ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ.
ਪਿਟਆਲਾ 11-12 , ਫਰਵਰੀ 2011

2. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਪਚਿਲਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ
ਯੂਨੀ. ਪਿਟਆਲਾ, 7 ਜਨਵਰੀ, 2011.
3. ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਿਵਚ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦੁ ਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਪਿਟਆਲਾ।
4. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਿਹੰਸਾ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਅਯੋਕੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਪਸੰਿਗਕਤਾ, ਨੈ ਸਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਪੁਰਾ।
5. 5ਮਨੁ ੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੁ ਰਾਹਾ।
6. ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਣ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਸਟੇਟ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਰਾਜਪੁਰਾ।
7. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ; ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਸੰਗ ਿਵਚ, 39 ਵ ਦਾਿਵੜੀਅਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।
8. ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪਟੇਲ
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਰਾਜਪੁਰਾ।
9. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ: ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖੁਲਾਸੇ, ਿਵਮੈ ਨ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
10. ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਅਿਧਐਨ, ਦੂ ਜੀ ਿਵਸ਼ਵ ਸਾਿਹਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ. ਪਿਟਆਲਾ
11. ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸੰਗੀਤ: ਬੋਲ ਅਤੇ ਿਦਸ਼, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ।
Articles:
1.
2.

ਮਾਂ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਟਿਬਊਨ, 08 ਮਈ 2008
ਜੋੜ ਮੇਿਲਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਟਿਬਊਨ 26 ਦਸੰਬਰ, 2006.

ਗੁਰਮੁਖੀ ਤ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਨਵਰਟਰ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗੀ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ’ ਪੋਜੈਕਟ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗੀ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਕਾਿਸ਼ਤ
ਐਡਜਸਟ, ਕਹਾਣੀ ਧਾਰਾ
‘ਅਮਿਰੰਦਰ ਨਹ ’ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
‘ਕੁ ਲ ਦਾ ਨਾਸ਼’ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ

