
 ( CV)ذياننامةى كةسيَتى 

 
 1967 هةولَير/: شوَين و مَيذووى لة دايك بوون                           مهدي عباس قادر        ناو:   
 خَيزاندار  : بارى خَيزانى                99زانكؤ /ِرةكى طة هةولَير/ : ناونيشان  

  دكتؤرا َيندن:خوئاستى                     1497 446 0750         :مؤبايل  
        mahdi.qadir@su.edu.krd:ئيميل                            4448 880 0771           

يَندنو خو انامةبرِو  
 .2021نكؤى بةغداد از  ( Social Work)     ( ة االجتماعيةــــخلدما)   (  ارى كؤمةآليةتىـــــــــك)  لة دكتؤراة  -

 . 2013 موصل نكؤىزا  (Social Policy)    ( السياسة االجتماعية)   (  سياسةتى كؤمةآليةتى(لة  ماستةر  -

 .1991 موصلزانكؤى (  Social Work)     (  ة االجتماعيةــــخلدما)ارى كؤمةآليةتى(     ــــبكالوريؤس لة )ك -
 

 انــــزم
 بادينى( .  ــ/  بة هةردوو شَيوةزارى ) سؤرانى  )زمانى دايك( ناياب كوردى  1
 ئاخافنت، نووسني، خوَيندنةوة((زؤرباش  عةرةبى  2
 ناوةند )ئاخافنت، خوَيندنةوة، نووسني( ينطليزىئ 3

 

  يَدان.ثدنةوة و طةشةةزارةتى ئاوةدانكرلة و ت.مة خزسالَ نؤو ( بيست 29.  واتة زياتر لة )1992/ 12/ 12دامةزران:  بةروارى*  
 سةالحةدينزانكؤى  -كؤليذى ثةروةردة امم لة بةردةو(. ثرؤفيسيؤرى ياريدةدةر)  ثلةى زانسيت يَستام وةك مامؤستا بةي ئ*  كار

وةرطيَرِان   دانان و لة بوارى  

 . 2016امد للنشر والتوزيع/ االردن ر احل( داالسياسة االجتماعية يف اقليم كوردستان العراقوى )دانانى ثةرتووك بة نا •

 دوو بةرهةمى وةرطيَرِامن هةية لة زمانى عةرةبييةوة بؤ سةر زمانى كوردي ئةمانةش:   •

عيَراقى فيدرالَ ئامادةكراوة بؤ  زانيارييةكان ( ثةرتووكيَكة لةاليةن ريَكخراوى يونسيَف و وةزارةتى ثةروةردةى ى) تةكنةلؤجيا -1
 مى ئامادةيي.خويَندنى لة ثؤىل دةية

 ( ئامادة كراوة.CIPE)ئةجيَنداى كارةكان لة هةريَمى كوردستان( كة لةاليةن ريَكخراوى ) -2

  شويَن و بةروارى يةكةم دامةزراندن 

بة زمانى عةرةبي يّذينةوة بآلوكراوةكانتو  

ذمارة - هةوليَر ــزانكؤى سةالحةددين  - طؤظارى زانكؤ
.0162ي سالَى (5)  

ة )دراسة ميدانية يف جتماعيية االودوره يف التنم أس املال البشرير
.2003اقليم كوردستان العراق بعد   

1 

اجمللة العلمية لالحباث االجتماعية واالنسانية. 
.2017( لسنة 27العدد ) - اجلزائر  

األمن االجتماعي للسكان ودوره يف التنمية االجتماعية )دراسة 
.حتليلية(  

2 

اجلمعية العراقية  ــسات املستدامة جملة الدرا
( 4العدد ) - بغداد -تدامةدراسات الرتبوية املسلل

2021( لسنة 3اجمللد )  

التدخل املبكر لألخصائي االجتماعي يف حل مشكالت الطلبة يف 
 املدارس الثانوية )دراسة ميدانية يف مدينة أربيل(

3 

فسية وم الناجلمعية العراقية للعلجملة )نسق( 
.2021( ايلول سنة 31العدد )  -بغداد -والرتبوية  

ظاهرة  االرهاب والعنف يف اجملتمع العراقي )دراسة سوسيولوجية 
 حتليلية(

4 

جامعة  -كلية االداب -االدابقبول نشر يف جملة 
15/11/2020( يف 766رقم الكتاب ) - بغداد  

دستان العراق جتربة اخلدمة االجتماعية املدرسية يف اقليم كور
 )التحديات واملنطلقات(

5 

جامعة  -لية االدابك -لة االدابقبول نشر يف جم
15/11/2020( يف 876رقم الكتاب ) - بغداد  

التجارب الدولية يف اخلدمة االجتاعية املدرسية وانعكاساتها على 
 التجربة الكوردستانية

6 

tel:009647504548844
tel:009647504548844
tel:009647504548844


 

كارطيَرِى  بوارىلة   
 

 ال. و ثةروةردة و ئةشغى ئاوةدانكردنةوة لة وةزارةتةكان (ةوة كارى فةرميم لة بوارى راطةياندن بووة1992لة سالَى ) •

سةةالَى ) • مةةاوةى  ةة2006-1992لةةة  بةةؤ  بةةةردةو(  شةةيَوةيةكى  سةةالَ و بة سةةةنديكاى واردة  لةةة  كةةارطيَرِى  بةةةرى  ام وةك بةرِيَوة
 ئةندازيارانى كوردستان كارم كردووة )دةوامى ئيَواران بووة(،  

مةةنرى ئةجنومةنى ث. وةك سكرتي11/4/2007َ، تاكو 3/7/2005لة  • كةةم ئةجنو لةة ية كةارم اريَزطاى هةوليَر  هةةوليَر  طةاى  ى ثاريَز
 كردووة. لة شارى هةوليَر. 

نةةوةى  6/8/2008تاكو  12/4/2007لة  • وةك بةرثرسى مةشقى وانةبيَذان لة بةرِيَوةبةرايةتى مةشق و ئامادةكردن لة بوارى كرد
يةة.   ثةروةردة كارم  خوىل راهيَنان بؤ مامؤستايان و كاديرانى بوارى كردووة لةم بوارةشدا تاقيكردنةوة و ئةزموونى زؤرم هة

 وةك كارطيَرِى خولةكان يان وةك مامؤستاى خول.

 . بةرِيَوةبةرى بةرِيَوةبةرايةتى  اثةمةنييةكان بووم لة وةزارةتى ثةروردة 2009/ 12/12تاكو  7/8/2008لة  •

 ى ثزيشكى. ريزانكؤى هةولــ ى ثةرستارى بةرثرسى راطةياندن لة كؤليز 15/3/2012تاكو   13/12/2009لة  •

لة سةر ميالكى وةزارةتى خويَندنى باآل و  وةك )ياريدةدةرى بةٍريَوةبةرى خويَندنى باآل ( 17/11/2015   16/3/2012لة  •
 . نةوةى زانستى لة ديوانى وةزارةت تويَذي

 ةكان لة شارى هةوليَر. .  سةرؤكى بةشى سينةما لة كؤليذى هونةرةجوان31/5/2017تاكو   18/11/2015 •
لةاليةن بةريَز سةرؤكى زانكؤى سةالحةددين وةك راطرى كؤليذى . 1/11/2016ن ( لة  / 5بةثيَى فةرمانى زانكؤيي ذمارة )  •

  (بة شيَوةى كاتى)دةستنيشان كراوم  هةوليَر /هونةرةجوانةكان

لة بةشى ثةروةردةى تايبةت لة ؤري ياريدةدةر( ؤفيسبة ثلةى )ثر......   تاكو ئيَستاش .. وةك مامؤستا   1/6/2017لة  •
 . ... م لة كاربةردةوام ين .. سةآلحةددزانكؤى  - كؤليذى ثةروةدة

 لة بوارى كؤمثيوتةر
 شارةزاييةكى باشم هةية لة بةكارهيَنانى كؤمثيوتةر بة تايبةتى لة بةرنامةكانى:    

     ( Microsoft Word – Excel - Power point – Photo Shop) 
 

راطةياندن  بوارىلة   

بةة  1987لة سالَى   • سةتامن  سةانى كورد سةةنديكاى رؤذنامةنوو كةاراى  نةدامى  ةوة وةك رؤذنامةنووس كارم كردووة و ئيَستاش ئة
مةةى  -رؤذنامةى هاوكارى )  . ئةو رؤذنامانةى كة بةرهةمةكامن تيا بآلوكرادؤتةوة.2004(ى  سالَى 985ذمارة )  لةة  احلدباءرؤذنا
كةردمن   -طؤظارى طوآلن -طؤظارى رةنطني  -رؤذنامةى ثاشكؤى عيَراق  - موسلَ هةروةها طؤظارى ئةندازيار جطة لة بةشداري 

( سكرتيَرى نووسينى ئةم طؤظارة بووم . ويَراى ثيَشكةشكردنى 11كو ات 4بة نووسني لة ذمارةكانى سةرةتايي، بةآلم لة ذمارة )
سةة يةةكانى  ةندين بةرنامة و راثؤرتى تايبةت لة نةة ناوخؤي شةةى تةلةفزيؤ لةة شا سةتان  نةةوةى كورد نةةوةو بوذاند ر ئاوةدانكرد

 (.  1998-1992ئةوكات ساآلنى )

سةةرؤكايةت • بةاآلى  يةةكى  سةةرؤكايةتى ليَذنة سةةرؤكايةتى  ىوةك رؤذنامةنووسيَك  فةةرمانى  بةةثيَى  كةردووة  يةرامن  مةةنى وةز ئةجنو
مةةارة ) يةةران ذ مةةةنى وةز يةةوانى ئةجنو لةةة 7982د تةةةلَى 5/12/2004(  ثةةرؤذةي كؤ سةةازى  سةةتكردنى نةخشة بةةة درو بةةوو  بةةةت  .  تاي

خةوي2004َ(ى شوباتى سالَى 1شةهيدانى كارةساتى ) بةة  شةةهيدانى ،  ثرؤذةيةكة و بة شيَوةيةكى ئةندازيارى بةرز و شايستة  نى 
هةاتوو كارةساتةكة لة ناو ثاركى )سامى عةبدولرِةمحان( لة شارى هةوليَر بنيات نراوة. هاوثيَض لةطة لَ ئةم ياداشتة لة الثةرةى دا

كةة و  بةوونى ثرؤذة تةةواو  لةة دواى  نةة  جةة طولَي نةانى تا لةةكاتى دا غةة و  بفةرموون لةطةلَ  ةند ويَنةيةك لة كاتى دانانى بةردى بنا
 . ي ئةو كاتسةرؤكى حكومةتى هةريَم بةريَز لةاليةن ىكردنةوة

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناو سةرؤكى حكومةتى ئةوكات لةيَضريظان بارزاني( نز )يَبةرةاليةن ل ط(ى شبا1لَي شةهيدانى )ي ثرؤذةى كؤتةراسيمي دانانى بةردى بناغةمة
سةرؤكى حكومةت.  كة لةاليةن خوديكردنةوةى ثرؤذة . هةروةهايَر)سامي عبدالرمحن( لة شارى هةولثاركي   



 
 
 
 
 
 

 رؤذنامةى 
 )كوردستانى نوَى(

ى تاوتوَيى كردنى هةواَل 
ماستةرنامةكةمى 
 بآلوكردؤتةوة. 

)جَيطاى سوثاسة(          

(خةباترؤذنامةى )  
توَيى كردنى تاو ىهةواَل 

ماستةرنامةكةمى 
 بآلوكردؤتةوة. 

)جَيطاى سوثاسة(        


