
Curriculum Vitae

SATWANT KAUR,

ਜਮਨ ਿਮਤੀ- 01 ਜੂਨ, 1965

D/o ਪ�ੋ: ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ/ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ�ਦੀਵਾਲਾ, ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ

ਫੋਨ- 98783-55944
ਘਰ- ਘਰ ਨੰੂ 17, ਵਾਰਡ ਨੰੂ: -10, ਚੋਹਕਾ ਰੋਡ ਗੜ�ਦੀਵਾਲਾ, ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ।

ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ�-
o ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ� ) ਥੀਿਸਸ ਦਾ ਿਵ�ਾ: 'ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ' , 1992,

ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਛੱਪ ਿਰਹਾ ਹੈ

o ਐਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂ: ਪਿਟਆਲਾ ।

o ਬੀ. ਐ�ਡ., ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ।

o ਭਾ�ਾਵ� - ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਅੰਗ�ੇਜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ( ਪੰਜਾਵੀ ਤੱਕ ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇ� ਛੇਵੀ, ਸੱਤਵੀ ਤੇ ਅੱਠਵੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ

ਿਸਲੇਬਸ ), ਵਾਧੂ ਿਵ�ਾ- ਉਰਦੂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ-

o ਅਿਸਸਟ�ਟ ਪ�ੋ: ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋ ਅਪ�ੈਲ 1992, M.C.M College for women CHD
o ਅਿਸਸਟ�ਟ ਪ�ੋ: ਜੁਲਾਈ 1993 ਤ� ਿਦਸੰਬਰ 1993, B.A.M Khalsa College Garhshankar, HSP
o ਅਿਸਸਟ�ਟ ਪ�ੋ: ਜੁਲਾਈ 1996 ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ�ਦੀਵਾਲਾ, ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ

ਹਨ ।

ਵਰਕ�ਾਪ ਤੇ ਸੈਮੀਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ-
o ਐਸ. ਜੀ. ਜੀ. ਐਸ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਿਹਲਪੁਰ ( ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ) 8 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤ� 15 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ।

o ਿਵਿਦਆਰਥੀ �ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਕੈਪ- (ਗੁਰੂ ਰ ਮ ਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਿਹਬ ) 24-12-2009 ਤ� 21-12-2009 ਤੱਕ (ਗੁਰੂ

ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ )
o ਦੋ ਰੇਜਾ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ- ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ- 8,9 ਫਰਵਰੀ 2019. (��ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ

ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਿਹਲਪੁਰ ( ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ )
o ਪੋਸਟ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ�ਦੀਵਾਲਾ ( ਹੁਿ�ਆਰਪੁਰ ) ��ੋ: ਗੁ: ਪ�ੰ : ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ

ਅਧੀਨ- ਦੋ ਰੋਜਾ ਰਾ�ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ �ਤਾਬਦੀ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ- 20, 21 ਿਦਸੰਬਰ

2006
o ਨ� �ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ' Indian Women : Position and prospective GSS.D.G.S. Khalsa College Patiala

- 22 ਜਨਵਰੀ 2011
o ਕੰਿਨਆ ਮਹ� ਿਵਿਦਆਲਾ - ਜਲੰਧਰ, ਦੋ ਰੋਜਾ ਗੋ�ਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ' ਗੁਰਬਾਣੀ: ਜੀਵਨ ਜਾਚ ', 23,24

ਦਸੰਬਰ 2008
o ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ�ਦੀਵਾਲਾ, ਨ� �ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ - ਜਨਵਰੀ 2009
o Women Studies Centre, SGGS Khalsa College Mahilpur, Hsp ਇਕ ਰੋਜਾ ਨ� �ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ - ਵੁਮੈਨ

ਇੰਪਾਰਵਸੈਟ, 8 ਜਨਵਰੀ 2011
o ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ- ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਸੂਆ ' ਔਰਤ ਸੁ�ਕਤੀਕਰਨ ' ਮਾਰਚ

-2006
ਲੇਖ ਛਪੋ -

o ਪ�ੈ: ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਕਾਿਵ ਕਲਾ - ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ- 2012, ਮਾਰਚ ਅੰਕ

o ' ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ' ( ਸਾਡਾ ਿਵਰਸਾ ਸਾਡਾ ਗੋਰਵ ) ਨਵੰਬਰ 2013
o ' ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਿਮਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕ� ? ( ਪੰਜਾਬੀ ਿਟ�ਿਵਊਨ ) 10 ਅਪ�ੈਲ 2010
o ' ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ' (ਸਪੋਕਸਮੈਨ- ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ) ਅਕਤੂਬਰ 2011
o ' ਇੰਝ ਿਵਚਰਦੇ ਸਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ' (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ) 14 ਫਰਵਰੀ 2014
o ' ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਕੰਲਪ - ' ਸਮਦਰ�ੀ ' ਿਦੱਲੀ ਫਰਵਰੀ 2006
o ' �ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਵਤਾ - ਇਕ ਦੀਆ ਅਿਥਐਨ ' ਸਮਦਾ�ੀ ਦ, ਿਦਲੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2007
o ' ਮੇਰਾ ਮੁਰ�ਦ �ਾਹ ਅਨਾਇਤ ' ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ (ਭਾ�ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ) ਜਨਵਰੀ 2005
o ' ਵਾਹ ਪ�ਗਿਟਓ ਮਰਦ ਅਮੰਮਜਾ ' - 1699 ਦੀ ਿਵਸਾਖੀ ' -ਫਤਿਹਨਾਮਾ- ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਅਪ�ੈਲ 2015
o ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ- ਇਕ ਜੁੱ ਗ ਪਲਾਟਊ ਘਟਨਾ ' -ਵੰਗਾਰ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਅਪ�ੈਲ-2016



o ਹਿਰੰਦ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ ਰਿਚਤ ਮਹ�ਕਾਿਵ ' ਇਲਾਹੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪੈਡੇ ' ਿਵੱਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਰੂਪ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ

2013
o ' ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਇਕ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ' -ਗੁਅਿਤ ਪ�ਕਾਸ - ਫਰਵਰੀ 2014
o ' ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ- ਇਕ ਦੀਆ ਅਿਧਐਨ ' ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੇਖ

o ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ- ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਝਾਨ� ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਿਵੱਚ ( ਪੰਜਾਬੀ

ਦੁਨੀਆ- ਦਸੰਬਰ 2010 )
o ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ- ਡਾ: ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ' ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰਸਾ- 2015
o ਬੋਲਵਾ- ਕੀ ਤੇ ਿਕਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ' ' ਪੁਸਤਕ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ '
o ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਿਬੰਬ ਿਵਧਾਨ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਰਨ '- ' ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ ਪ�ਵਚਨ ਪੁਸਤਕ '
o ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾ ਵੱਲ� ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ- ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ- ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ' ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਨਾਮ '
o ਮੌਤ �ਬਦ ਦੀ ਿਨਰੁਕਤੀ- ਸਜਾਤੀ ਸਬੰਧ ਤੇ ਅਰਥ ਪਸਾਰਾ ' ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਬਲੀਕੇ�ਨ ਿਬਊਰੋ

ਸੰਪਾਦਕੀ-
o ' ਸੋਦਰ ' ( ਪ�ੋ: ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ )
o ਚੋਣਵੇ ਲੇਖ-1( ਪ�ੋ: ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ )
o ਸਨ� ਹੀਆ ਵੱਲ ਿਲਖੇ ਪੱਤੇ( ਪ�ੋ: ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ )
o ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਿਵ ਪ�ਵਚਨ( ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ )

ਪੁਸਤਕ ਿਰਿਵਊ-
o ਕਾਿਵ ਸੰਗ�ਿਹ ਤਾਿਰਆ ਵਾਲਾ ਕ�ਠਾ ( ਡਾ. ਹਰ�ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ )
o ਕਾਿਵ ਸੰਗ�ਿਹ- ਚੰਨ ਿਸਰਾਵੇ ( ਡਾ. ਹਰ�ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ )
o ਗੂੜੇ ਿਰ�ਿਤਆ ਦੇ ਗੁੱ ਝੇ ਰਹੱਸ ( ਡਾ. ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮਿਹਬੂਬ ਜੀ ਦੇ ਖੱਤ )
o ' �ਹੀਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ' ( ਡਾ. ਗੁਰਤਰਨ ਿਸੰਘ )

Courses:-
o ਓਰੀਐਟਂਲ ਕੋਰਸ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 04-07-2001 ਤ� 31-07-2001 ਤੱਕ

o ਿਰਫਰੈ�ਰ ਕੋਰਸ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 03-12-2013 ਤ� 23-12-2013 ਤੱਕ

o ਿਰਫਰੈ�ਰ ਕੋਰਸ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ, 22-06-2015 ਤ� 11-07-2015 ਤੱਕ

o ਿਰਫਰੈ�ਰ ਕੋਰਸ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ�, 30-05-2017 ਤ� 19-06-2017 ਤੱਕ

�ੋਕ-
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੜਨਾ ਤੇ ਪੜ�ਾਉਣਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੋਵੇ, ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ

ਿਕਤਾਬਾ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ਨ ਲਈ

ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਪੜ�ਾਈ ਸਬੰਧੀ  ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ।

ਸੋਚ-
ਹਰ ਸਮੇ ਹਾ- ਵਾਢੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ । ਵਧੀਆ ਤੇ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੋਚ ਦੀ �ਤਮ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਸਾਨ ਬਣਾਉ ਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਔਖਾ ਸਮ� ਹਰ ਚੰਗੇ

ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਹਮੇ�ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ।


