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پرۆفایڵ:
ژ
کۆلیی
پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ماهی عەبدولواحید عەزیز مامۆستای کۆمەڵنایس سیایس لە
َ
ئاداب زانکۆی سەالحەدین .دكتۆرا لە بوارى كۆمەڵنایس سیایس لەكۆل ژیى زانستە كۆمەلیەتییەكان
ى
ی
ی
:
ودیراساب نێودەوڵەب لە زانكۆى ئێكسیتەر لەبریتانیا .هەڵگری دوو بڕوانامەی ماستەرە یەکەمیان
کۆلیی ئاداب زانکۆی بەغدا ودووەمیشیان لە (سیاسەت وکۆمەڵنایس) لە ژ
ژ
کۆلیی
لە کۆمەڵنایس لە
ى
ژ
بیکبێیک ( )Birkbeck Collegeزانکۆی لەندەن .لە  1991 -1991مامۆستا لە بەیس كۆمەڵنایس
و بەرێوەبەرى هۆبەی خوێ ى
ندب باڵ بووە لە كۆل ژیى ئاد ىاب زانكۆى سەالحەدین .لە بواری ئەکادییم
ووانەوتنەوەدا :بۆ ماوەی دە ساڵ مامۆستای بابە یب کۆمەڵنایس بووە لە (کۆل ژیی ۆڵثەم فۆرست)
لە لەندەن .مامۆستای بابەتە جیاجیاکان بووە لەهەر یس ژ
بەیس کۆمەڵنایس وکاری کۆمەڵیە یب و
میدیا لە کۆل ژیی ئاداب و ژ
بەیس سیستەمە سیاسییەکان لە کۆل ژیی زانستە سیاسییەکان بۆ قوتابی ىاب
بەکەلۆریۆس وماستەر و دکتۆرا .لەساڵ  2010وە هەڵسەنگێنەری ز ی
انست وسەرپەرشتیارو
تاوتوێكەری ناوخۆب و دەرەیک چەندین ت ىیی دکتۆرا وماستەرنامە بووە لە بوارى كۆمەڵناست وکاری
کۆمەڵیە یب و زانستە سیاسییەکان لە زانكۆی كوردستان  -هەولی ،وزانكۆ ى
کاب سەالحەدین و
ى
سڵێماب وسۆران وموسڵ وبەغدا .لە  0200-0202مامۆستای وانە ب ژی بووە بۆ بابە یب (م ژیووی
ى
گییدا خاوەن
هاوچەرخ کورد) بە ( )Part-Timeلە زانکۆی ئه مرییک لە دهۆک .لە بواری کار ڕ
ئەزموونێیک زۆر و دەوڵەمەندە؛ لە ساڵ  0222تا  0229وەک بەرێوەبەرى بەڕێوەبەر ی
ایەب
پەیوەندییە ئەكادیمییەكان لە سەرۆكایە یب زانكۆى سەالحەدین کاری کردوە ،پاشان بووە بە
ایەب نیدراوان لە وەزارە یب خوێ ى
بەڕێوەبەری بەڕێوەبەر ی
ندب باڵ و توێژینەوەی ز ی
انست ،ودواتر وەك
ى
بەڕێوەبەری بەڕێوەبەر ی
ییەکاب ناو وەزارەت کاری کردوە .لە ساڵ 2010
ایەب پەیوەندییە ڕۆشنبی
ی
دەوڵەب) بووە لە هەولی .لە ساڵ  2011وە تاکو
بۆ ماوەی ساڵێک سەرۆیک زانكۆى (سابییس نێو
ئێستا یاریدەدەری بەڕێوەبەری گ ی
شت فەرمانگەی نیدراوان و پەیوەندییە ڕۆشنبیییەكانە لە
ى
كسانكردب بڕوانامەكان بووە و بۆ
وەزارە یب ناوبراو ،هەروەها بۆ ماوەى یس ساڵ ئەنداىم ل ژینەى یە
ى
كسانكردب بڕوانامەكان لە هەمان وەزارەت کاری
ماوەى دوو ساڵیش وەک سەرۆیک ل ژینەى یە
بابەتەکاب کۆمەڵنایس و کاری کۆمەڵ ی
ى
کردوە .ولە ساڵ  0212سەرۆیک ژ
یەب
لینەی پێداچوونەوە بە
ى
بووە لە سەر ئ ی
انکۆکاب هەرێیم کوردستان .لە ساڵ  0212وە سەرۆیک پەیمانگەی (عەین)
است ز
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ی رۆژهەڵ یب ناوەڕاستە بۆ توێژینەوەو لێکۆڵینەوەی ی
سیات ژیی و پەرەپێدان و ئاشتەواب کۆمەڵگەب،
ژ
کە پەیمانگەێیک نافەرىم قازانج نەویستە .لە ساڵ  0201وە سەرپەرشتیاری ى
لەبەیس
تیێیک دکتۆرام
ى
ى
کۆلیی ئاداب زانکۆی سەالحەدین کە ى
ژ
ینگلیی دەنورسێت .هەروەها
بەزماب ئ
تیەکە
کۆمەڵنایس
ى
کۆلی سەرپەرشتیاری چوار ماستەرنامەم کە دوانیان بە زمابى
ی
ژ
ژ
لەبەیس کاری کۆمەڵیەب هەمان
ینگلیی دەنوسن و ى
نوسیت ى
ى
ى
تیی دکتۆرا و ماستەرنامە
دواب تریشیان بەکوردی .ئەم ئەزمونەی
ئ
ى
لەم دوو بوارەدا یەکەم جارە ئەنجام دەدرێت لەسەر ئ ی
انکۆکاب هەرێم و عیاق ،بەر لە
است هەموو ز
ی
بەزمان
هەولێ کە لە ساڵ  0212سەرپەرشتیاری چوار ماستەرنامەم کردوە
زانکۆی کوردستان -
ر
ئینگل ر یێی بووە لەبەش کۆمەڵناش .لە ساڵ  1921بە هۆی ڕەفزكردنم لە بەشدارى كردن لە
ى
(تەرقی قەید) کراوم،
الشعت) رژێیم بەعس ،بۆ ماوەى ساڵێك لە زانكۆى سەالحەدین
(الجیش
ى
دواتر بڕیارەکە کرا بە بڕیاری فەسل كردن و گەڕانەوە بۆ زانکۆ .

توانا و لێهاتووی:
ى
بوارەکاب بەرێوەبردن ،وانەب ژیى و ڕۆژنامەگەرى.
 -1شارەزایێیک بەرفراوان لە
 -2توانستێیک باش لە تەكنەلۆژیاى زانیارییەكان.
 -3كاركردن بە شێوەێیک رێك و پێك لە كارە تیمییەكان و رێكخستنێیک باش لە كاتە دژوارەكان.
 -4پاراو وشارەزا لە ى
زماب كوردى ،عەرە ىب ،ئینگل ىیى.

خوێندن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ
 (Ph.D.) 2009 – 2004دكتۆرا لە بوارى (كۆمەلناىس سیاىس) لە -لەكۆل ژیى زانستە
كۆمە َلیەتییەكان ودیر ی
اساب نێودەوڵە یب زانكۆى ئێكسيتەر ،بریتانیا.
َ
 (M.Sc.) 1999 – 1997ماستەری زانست لە سیاسەت وكۆمەلناىس ،كۆل ژیى بیكبێك ،
زانكۆى لەندەن ،بریتانیا.
، (ESOL: English to Speakers of Other Languages) 1997 – 1996
) (Pitman’s Qualification - Waltham Forest Collegeلەندەن ،بریتانیا
َ
 (M.A.) 1990 – 1988ماستەری ئاداب لە كۆمەلناىس ،لە كۆل ژیى ئاداب  -زانكۆى
بەغداد.
َ
ژ
 (B.A.) 1987 – 1982بەکەلۆریۆس ئاداب لە كۆمەلناىس ،لە كۆلیى ئاد اب  -زانكۆى
سەالحەدین ،هەولی.
 1981 – 1975بەكەلۆریای شە ىىس ئامادەی لە بە ىىس ئەدەی ،دواناوەندى ئە لئوخوە -
هەولی.
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دامەزراندن و ئەركە كارگێییەكان:
ى
ی
بابەب (م ژیووی هاوچە ى
ژ
بەزماب
رخ کورد)
وانەبی بۆ
 .1ئازاری  - 2020ئازاری  :2022مامۆستای
ى
ینگلیی لە کۆل ژیی ئاداب و زانستەکان  -زانکۆی ئەمرییک کوردستان  -دهۆک.
ئ
 .2لە تەموزی  - 2022ى
تش ی
ی
گشت فەرمانگەی نیدراوان و
ین یەکەیم  :2022بەڕێوەبەری
ى
پەیوەندییە ڕۆشنبیییەکان کاری کردووە لە وەز ی
خوێندب باڵو توێژینەوەی ز ی
انست.
ارەب
ى
 .3لە  2018/2/22کە بۆ ماوەی ىس مانگ بوو سەرۆیک ژ
بابەتەکاب
لینەی پێداچوونەوە بە
ى
کۆمەڵنایس و کاری کۆمەڵ ی
یەب بووە لە سەر ئ ی
انکۆکاب هەرێیم کوردستان بە پت
است هەموو ز
ى
فەرماب وەزاری ژمارە  021لە .0212/0/00
ی
ى
(عی)ی رۆژهەڵ یب ناوەڕاستە بۆ توێژینەوەو
 .4لە ساڵ  2017وە تا ئێستا :سەرۆیک پەیمانگەی
لێکۆڵینەوەی ی
سی ژ
اتیی و پەرەپێدان و ئا شتەواب کۆمەڵگەب کە پایمانگەێیک نافەرىم قازانج
نەویستە.
ی
ساڵ  2011وە تا ئێستا :یاریدەدەرى بەرێوەبەرى گ ی
شت فەرمانگەى نیدراوان و
 .5لە
َ
پەەیوەندییە رۆشنبیییەكانە لە وەزارە یب خوێ ى
ندب بال و توێژینەوەى ز ی
انست لە هەولی
َ
ومامۆستا یە لەبە ژیس كارى كۆمەلیە یب كۆل ژیى ئاداب-زانكۆى سەالحەدین.
ى
ی
كسانكردب
دەوڵەب -هەولی .وئەنداىم ل ژینەى یە
 :2011 - 2010 .6سەرۆیک زانكۆى سابییس نێو
بروانامەكان لە وەزارە یب خوێ ى
ندب باڵو توێژینەوەى ز ی
انست.
كسانكردب بڕوانامەكان لە وەزارە یب خوێ ى
ى
ندب باڵو
 :2013 - 2011 .7سەرۆیک ل ژینەى یە
توێژینەوەى ز ی
انست.
َ
َ
َ
 :2010 - 2009 .8مامۆستاى كۆمەلنایس ،لەهەردو بە ژیس كۆمەلنایس وكارى كۆمەلیە یب،
ی
سەرۆکایەب
كۆل ژیى ئاداب -زانكۆى سەالحەدین ،وبەڕێوەبەرى پەیوەندییە ئەكادیمییەكان لە
ی
بابەب (نەتەوەسازگەراب
زانكۆى سەالحەدین ،هەولی وبە ) (Part-Timeوانەب ژی بۆ
وڕەچەڵەکنایس) لە زانكۆى كوردستان -هەولی).(UKH
 :2009 - 2007 .9مامۆستا لە كۆل ژیى یاسا و زانستە ڕامیارییەكان و بەرێوەبەرى پەیوەندییە
ی
سەرۆکایەب زانكۆى سەالحەدین ،هەولی.
ئەكادیمییەكان لە
 :2007 - 2006.10توێژەرى یاریدەدەر لە لەكۆل ژیى زانستە كۆمە َلیەتییەكان ودیراسابی
نێودەوڵە یب لە زانكۆى ئێكستەر  ، Exeterبریتانیا.
ی
ژ
(کۆلیی وۆڵثەم فۆرست) لە لەندەن.
بابەب کۆمەڵنایس لە
 :2006 - 1996 .11مامۆستای
ى
ى
ینگلیی لە لەندەن ،بریتانیا.
وەهەروەها وەرگیى زارەیک عەرە ىب و كوردى بۆ زماب ئ
Waltham Forest College - London Borough of Walthamstow- London.
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 :1999 - 1995 .12ئەمیندار لە سەنتەرى زانیارى كورد Kurdish Information and
َ
َ
بابەب ى
ی
زماب كوردى لە قوتابخانەى كۆمەلگەى هەلەبجە،
 Advocacy Centreمامۆستاى
 ،Caxton Houseلەندەن ،بریتانیا.
َ
 :1995 - 1993 .13رۆژنامەنوویس سەربەخۆ و وتەب ژیى بابەتە ڕامیارییەكان لەرۆژهەل یب
ناوەراست بۆ رۆژنامەى ال ژشق األوسط  ،هۆلبۆرن ) ، (Holbornلەندەن ،بریتانیا.
ى َ
َ
ندب بال لە كۆل ژیى ئاداب،
 :1993 - 1990 .14وانەب ژی لە كۆمەلنایس و بەڕێوەبەری هۆبەی خوێ
زانكۆى سەالحەدین ،هەولی.

َ
ی
زمای كوردى ،عەرەی،
بالوكراوەكان و چاوپێكەوتنەكان بە هەرىس
ئینگل یێى:
ئینگلیى و وەرگیدراو بۆ ی
ی
ی
زمان توریک:
بەزمان
یەکەم :کتێب
1. The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National Identity in Iraqi
چای یەکەم Kurdistan, I.B. Tauris, London, 2011.
ی
2. The Kurds of Iraq: Nationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan,
چای دووەم I. B. Tauris, London 2015.
ی
3. This book has been translated into Turkish in Istanbul, in 2013. Irak
Kürtleri: Irak Kürdistanı'nda Milliyetçilik ve Ulusal Kimlik, by Mahir A.
Aziz, Zülal Kılıç (Translator), Published May 2013 by Kitap Yayınevi,
ی
ی
لە ساڵ  2013لە تورکیا وەرگێدراوە بۆ زمای توریک Istanbul.
4. Book review of Mahir A. Aziz, The Kurds of Iraq: Nationalism and
Identity in Iraqi Kurdistan" Reviewed by Nadia Jones Gailani, Central
ى
نگاندب )European University, Kurdish Studies, 4:1 (May 2016
هەڵسە
گەیالب لە گۆڤاری دیراسابی
ى
ى
کتێبەکەم بە زماب ئینگل ىیى لەالیان پرۆفیسۆر نادیە جۆند
کوردی.

ی
بەزمای عەرەی:
دووەم :کتێب

ى
وحضیة الوظیفة .کتێبێکە بە ى
ی
أربیل ب ی
زماب عه رە ىب که له قۆناغ چاپ
ی ترریخیة الجذر
کردندايە.
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سێیەم :توێژینەوەی ئه كادیىم به هەرىس ی
ی
ئینگلێی وعەرەی و
زمای
ی ی
کوردی بەپن ساڵ بڵوبوونەوەی:
ڕەویس خزمەتگوزاری کۆمەڵ ی
ژ
یەب لە بواری چاودێری ناکامان :توێژینەوەێیک تیۆرییە -بە
-1
ى
خوێندب باڵ  -ماستەر لە ژ
بەیس کاری
قوتاب
هاوبەش لەگەڵ ڕێناس ڕەحیم مستەفا -
ى
ا
کۆمەڵ ی
ژ
دان زانکۆی سەلحەدین ڕەزامەندی بڵوکردنەوی پێدراوە لە گۆڤاری
کۆلیی ئا
یەب
ی
ی
زانکۆی گەرمیان بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان ،بەریک نۆیەم ،ژمارە (.2022 ،)4
ى
الحضي :مقاربة اجتماعية -تاريخية ىف تأثی الفكر الی ی
ى
اغماب
 -2مدرسة شيكاغو ف علم االجتماع
ى
كإطار نظري مرجع فيها ،0202 -1290 ،مجلة كلية ر
الێبية للبنات ،جامعة بغداد،
العدد( ،)2مجلد( ،(29 June 2022) ،)33ص.126 -113 :

3- A Socio-Historical Analysis of Machiavelli’s Political Thought in The
Prince and The Discourses, Journal of Kurdistani for Strategic Studies,
No: (2), (1st May 2022), PP: 241-250.
ى
ی
 -4المجتمع العراف من  0221إىل  :0202مقاربة سوسیولوجیة ف ضوء الواقع السیایس
ى
والسكاب واالجتماغ ،مجلە جامعة گرمیان للعلوم االنسانیە ،المجلد الثامن،
واالقتصادي
العدد (( ،)3ڕێبەندان  ، (2021ص.257 -246 :
5- A Socio-Political Analysis Work of John Stuart Mill’s Theory of Liberty
and his Utilitarian Premises, Zanco Journal of Salahaddin University,
Humanity Sciences, Vol. 25, No. 5, (20th November 2021), PP: 340-347.
6- A Socio-Political Analysis of Paul Hirst’s Theory of Associative Democracy
as Representing the English Pluralist Theory of the State. Zanco Journal
of Salahaddin University, Humanity Sciences, Vol. 24, No. 5, (10th
December 2020), PP: 259-270.
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7- A Socio-Political Analysis of Immanuel Kant’s Perpetual Peace and the
International Society. The Journal of Duhok University for Humanities
and Social Sciences, Vol. 21, No. 1, (13th August 2020), PP: 40-44.
8- A Sociological Comparative Study to Vladimir Lenin and Antonio
Gramsci's views on the State – Journal of the University of Raparin for
Humanities and Social sciences, Vol. 6, No. 1 (28th June 2019), PP: 1428. A joint Paper with Saleem P. Elias.

9- Emile Durkheim’s View on the Truth of Religion as an Expression of
Social Reality: A Sociological Analysis - Journal of Raparin University for
Humanities and Social Sciences, Vol.5, No.15, (December 2018), PP:
257-268. A joint Paper with Saleem P. Elias.
10- Iraq from 1920-2003: A Sociopolitical Analysis of State -Building
Dictatorship and the Identity Dilemma of Iraqiness. Journal of Koya
University, Human Sciences, (Vol.44.2017).
11- Max Weber’s Comparative Historical Sociology of World Religions: A
Sociological Analysis of the Religious Ethics and Social Transformations.
Journal of Raparin University - Vol.4, No.10, (March 2017), PP: 47-60.
12- Max Weber’s Conception of Plebiscitary Democracy and Liberal
Democracy. Journal of Raparin University - Vol.4, No.11, (July 2017),
PP: 53-62.
ی
 الپەڕە،) 2011  ساڵ70  (ژمارە، هەولێ، گۆڤارى مێگ،) (وتار، زمان و كۆمەڵگە-13
.65-62
ی
، گۆڤارى الصوت الخر،) (مقالة، شذرات من ذكریات أیام الدراسة ف الجامعة-14
.16-15  الپەڕە،)2011  ساىل339  (ژمارە،هەولێ
ی
ی
ر
 چاوپێكەوتن لە گۆڤارى خەبای قوتابیان سەبارەت بە ڕۆڵ قوتابیان لەژیای سیاسیدا-15
ی
.7-6  الپەڕە، )2011 ساڵ،102  (ژمارە،لە زانکۆ ئەهلییەکان
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ی
 -16بەزمای ئینگل یێیThe Three Phases of Kurdish nationalism: Kurdewary, ،
Kurdayety, Kurdistanyety
ر
ر
ی
(ىس قۆناغەكای ناشنال یێیم كوردى :كوردەوارى ،كوردایەی ،كوردستانیەی) ،لێكۆلینەوەكە لە
ی
َ ر
كۆنفرانسێىك نێودەولەی پێشكەشم كردوە لە ( 3 – 2ى نیسای  ،)2009زانكۆى ئێكستەر
)(Exeterلە بریتانیا .کۆنفرانسەکە لەژێر ناوی كورد وكوردستان :م ىێوو ،رامیارى وکەلتوور
’’“The Kurds and Kurdistan: History, Politics and Culture
ر
ی
ی
گروی لێكۆڵینەوەى عێاق)،
بەزمای ئینگل یێی( ،ئەكادیمیستای كورد و ڕاپۆری
-17
ی
3( ،Kurdish Globeمارىس www.kurdishglobe.net (2007

ی
ی
 -18بەزمای ئینگل یێی( ،گۆرانكاری حزبە سیاسیەكای ئەمریىك) “ The transition of
13( ،American political parties’’, Kurdish Globeى مارىس .)2007
.www.kurdishglobe.net
 -19چاوپێکەوتن لە گە َل كنعان بهاءالدین دەربارەى كۆبونەوەكەى شەرم الشێخ لە ئایارى
ر
گرنگێین كارى كۆنگرەى شەرم الشێخ ئەوە بو كە بانگەواز بۆ سەقامگەیرى و
( ،2007
ی
نەمای تێۆركرا ،رۆژنامەى خەبات  ،هەولێ ( 4ى ئایارى  ، )2007ژمارە  ،2484الپەڕە .3

ی
ی
 -20بەزمای ئینگل یێی( ،لەسەر زمای كوردى ورەچەڵەك ناىس کوردان)(Kurdish ،
) ،Globeرۆژى سێشەمە10( ،ى ى
تشی ین یەكەیم .www.kurdishglobe.net .)2006

ی
بەزمای ئینگل یێی( ،ئایا سەرهە َلدان وسەركە ی
وتن ح یێبێىك ئیسالیم سیاىس لە توركیا لە
-21
ی
ساىل  1996دا نیشانەى تێكشكای سیكیۆالریزیم كەمالی ر
سن بوو؟) گۆڤاری توێژینەوە،
ی
ئینگلێیەوە بۆ كوردى لە الیەن سامان هەلەبجەی
(ژمارە  ، )2006 ،6الپەڕە  .60 – 53لە
وەرگێدراوە.
َ
ی ر
ی
 -22بەزمای ئینگل یێی( ،هەڵسەنگاندنێىك سیاىس  -كۆمەڵیەی شۆڕ ىىس ئێان بە پن
َ
َ ر
فاكتەرى كۆمەلیەی و دی ین لە ساىل  ،)1979گۆڤارى توێژینەوە( ،ژمارە  )2006 ،7الپەڕە
 .28 – 119لە ئینگل یێیەوە بۆ كوردى لە الیەن سامان هەلەبجەی وەرگێدراوە.
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ی
 -23بەزمای ئینگل یێی( ،جیاوازی لە نێوان توێژینەوەى چەندێ رن و توێژینەوەى جۆرێ رن
ی
چییە؟ ئایا دەكرێت هەردوکیان بەیەكەوە ببەست ی
ی؟) بەزمای ئینگل یێی ،هەولێ گڵۆب،
ی
هەولێ .ژمارە 17( ،5ى نیسای  ،) 2005الپەەرە .www.kurdishglobe.net .3
َ
ی
ی
 -24بەزمای ئینگل یێی( ،بەئامانج كردی تێۆریستان لەكوردستان باشە ،بەالم زۆر باش نا)
هەولێ گلۆب 22( ،ئایارى  ،)2005ژمارە  ،7الپەڕە .www.kurdishglobe.net .9
َ ر
ی
ر
مۆدێرنین لە رۆژهەلی ناوەراست) ،لە
 -25بەزمای ئینگل یێی( ،ئیسالیم سیاىس و
ی
ئینگلێیەوە بۆ كوردى لە الیەن سامان هەلەبجەی وەرگێدراوە ،گۆڤارى توێژینەوە (ژمارە 3
لە  ،)2005الپەڕە .232 – 221
( -26ناسیۆن ی
الێم وناسنامەى نەتەوەی كورد) ،گۆڤاری توێژینەوە( ،ژمارە  4لە ى
تش ی
ین
یەکەیم  ،)2005الپەرە .78 -55
ی
 -27عرض ومراجعة لكتاب الێوفيسور الێيطای كارث ستانسفيلد والمطبوع باللغة
ی
االنجلێية یف جريدة ى
الشق األوسط اللندنية ،العدد 9357 :والمنشورة بتاري خ ( 11تموز
.)2004
))Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent Democracy

ی
ی
ی
 -27چاوپێکەوتن لەگەڵ ڕۆژنامەنووىس بریتای (کریس بەنتینگ) بەناونیشای( :پشتگێیکردی
َ
ی
ی
ی
بووی خۆیان)16( ،ی ى
تش ی
ین یەکەیم ساڵ  ،)2002ژمارە 560 ،1
كردی خەلك بۆسەربەخۆ
الپەڕە .19
Chris Bunting: ‘Support the People in Freeing Themselves’, The Higher
Education Supplement, www.Thes.co.uk.
ی
( -28الشخصیە الكوردیة :دراسة إجتماعیة ف ضوء األ رنێوبولوجیة الحضاریة) ،گۆڤاری
ی
ی ی
گوڵی عەرەی ،هەولێ( ،ژمارە  30 ،73حوزەیرای  ،)2002الپەڕە .61 -6
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ی
ی ی
( -29العائلة ودورها ف التنشئة االجتماعیة) ،گۆڤاری گوڵی عەرەی( ،ژمارە 31 ،74ى
تەموزى  ،)2002الپەڕە .105 – 98

ر
ئەندامێن لە رێكخراوەكان و ناوەندى توێژینەوە ئەكادیمیەكان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ی ی
ر
باڵو توێژینەوەی ز ر
انسن ئەندایم دەستەی
لە  2017وە وەک نوێنەری وەزارەی خوێندی
راوێژكاری رێكخراوی (سپارك) ی هۆڵەندیم.
ر
ر
لە  2009وە ئەندامم لە ( )Chatham Houseئینستیتیوی شانشینییەی کاروباری نێو
ر
دەوڵەی کە لە لەندەنە.
َ
َ
ی
ر
لە  1998وە ئەندامم لە كۆمەلەى شانیشینیەی بەریتای بۆ كۆمەلناىسBritish .
Sociological Association
لە  2006-1998ئەندایم چاالك بووم لە ناوەندى رۆشنبێى كوردى لە لەن دەن وە
هەروەها لە زۆربەى چاالیك وسیمینارە سیاسییەكان دەربارەى كورد بەشداریم كردوە.
ر
لە  2003 -1997ئەندام بووم لە کۆڕی رۆشنبێى عێاف لە لەندەن کە بەسەرپەرشتیاری
کۆمەڵناىس عێ راف دکتۆر فالح عبدالجبار بو کە تیایدا بەرپەرىس کەییس ك وردان بووم.
لە  2006-2005یەكێك بووم لە رێكخەرە چاالكەكان ى سێمینار و ك ۆر و كۆبوونەوەكان كە
ی
ندی كوردى لە زانك ۆى ) (Exeterڕێك دەخرا.
لە الیەن ناوەن دى خوێ

بەشدارى كردن لە ى
لێنەو خولەكان و كۆنفرانسە زانستیەكان لە ناوەوەو
دەرەوەى هەرێىم كوردستان:
ی
ی ر
 .1لەڕۆژی دامەزر یای ى
ساڵ  2008و تاکو ئێستا ئەندایم ى
لێنەی
بەىس کاری کۆمەڵیەی لە
ر
انیسن بەشم.
ز
ی
ی
ی
 .2لە رۆژای  11و  12ی مانىك حوزەیرای  2022لە (کۆنگرەی نیشتیمای بۆ چارەسەری
ر
دیاردەی هاوسەرگێی پێشوەختە لە عێاقدا) بەشداریم کرد ،کە لەالیەن ئەمینداریەی
ر
ی
ی
ر
گشن ئەنجومەی وەزیرای عێاق و (سندوف نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان) رێکخرا
ی ی
ر
ی
بوو لە هوتێیل رەشید لە بەغدا بەبەشداری کردی سەفارەی هەر یەکێک لە وڵتای
ر
ئوسێالیا .و چەندین الیە یی دیکەی پەیوەنددار بەم بابەتە.
فەرەنسا و بەریتانیا و
ی ی
ر
 .3لە  2022/3/27تاکو  2022/3/31وەک نوێنەری وەزارەی خوێندی باڵو توێژینەوەی
9

ز ر
انسن لە ڕێکخراوی (سپارک) ی هۆڵەندی بە شداربووم لە شاندێك کە پێک هاتبوون لە
ی
ر
ی
ر
ر
ی
نوێنەرای وەزارەی جیا جیا ونوێنەرایەی پەرلەمای هەرێم سەرۆکایەی ئەنجومەی وەزیران
ی
ی ی ر
ردای هەردوو شاری الهای و ئە ر
مسێدام مان کرد لە
سەردای وڵی هۆڵەندامان كرد کە سە
هۆڵەندا.
 .4لە  2019/4/3لە زانکۆی کۆیە لە کۆنفرانیس (التعایش السلىم) کە بەهەماهەنىك زانکۆی
کۆیە و زانکۆی بەغدا کرا بە توێژینەوەێىك ز ر
انسن بەشداربووم.
ی
ی
ی
قوتابیای ماستەر و دکتۆرا لە ى
 .5ئەندام لە ى
بەىس
لێنەی چەسپاندی ناونیشای ماستەرنامەی
کۆلێی زانستە سیاسییەکان و لە هەردوو ى
ى
بەىس كۆمەڵناىس م یدیا
زانستە سیاسییەکان لە
ر
ی
ى
کۆلێی ئادای زانکۆی سەالحەدین بەپن فەرمای کارگێی ژمارە  30/1/1لە ڕێکەوی
.2021/4/26
 .6لە  2019/5/3تاکو  12.5.2019لە مۆسکۆ لە کۆنفرانیس زانکۆ ئه وروپییەکان لەمۆسکۆ
ی ی
ر
باڵ وتوێژینەوەی ز ر
انسن هەرێم بەشداربوم.
وەک سەرۆیک شاندی وەزارەی خوێندی
 .7لە  2013/4/3لەکۆنفرانیس زانکۆی سۆران بە توەێژینەوەێىك ز ر
انسن بەشداربووم کە
ر
لەسەر کورد و ى
بەسێا.
مێووی کورد
ی ی
ی
ی
پێشخستن خوێندن باڵ لە عیا
 .8لە ساڵ  2013لە )الدوحة) بەشداری کۆنفرانیس بە
بووم.
َ
ی
 .9لە ساىل  2007ئەندام بووم لە پێکهێنای ل ىێنەى ) (Educational Advising Centerبە
هاریكارى لەگەڵ رێكخراوى ) (USAIDئەمریىك لە شاری هەولێ.
َ
ی
.10لە ساىل  2009بەشداریم كرد لە خولێك بە ناونیشای (االتحاد االورو یی) بە هەماهەنگەى
َ ی
مای كە لە شارى هەولێ ئەنجام درا.
لەگە َل ڕێكخراوى ) (AGEFى ئەل
َ
َ
ی
.11لە ساىل  2009هەماهەنگ بووم وەک کەىس یەکەم لەگە َل الیەنە فەرمیەكای ئەلمانیا
َ
وەهەروەها بەشداربوێىك چاالك بووم لە شاندى كۆل ىێى بەرێوەبردن و ئابوورى بۆ بەرەو
َ ی
ی
پێش بردی پەەیوەندییە زانستتیەكان لەگەڵ زانكۆى ) (Erlangenى ئەلمای لە ماوەى
 2009/12/7تاوەكو  2009/12/18كە جێو پەنجەم دیار بوو لە زۆربەى كۆنگرە
ی
زانستیەكان كە لە م وڵتە ئەنجام درا وەك توێژەرو بەرێوەبەرى پەەیوەندییە ئەكادیمیەكان
لە زانكۆى سە َالحەدین.
.12لە  2010/3/8تاكو  2010/3/15سەرۆیک شاندی زانك ۆى كوردستان  -هەولێ و زانكۆى
ی
ئیكست ەری بەریتای بەشداربووم وەک نوێن ەرى زانكۆى سەالحەدین و بەرێوەبەرى
پەەیوەندییە ئەكادیمی ەكان لە زانكۆى سەالحەدین.
َ
ی
.13لە ساىل  2010ئەندام بووم لە پرۆژەی دامەزراندی بەرنامەى (جێندەر) لە كۆل ىێى ئاداب
لە زانکۆی سەالحەدین ،کە لەزانکۆی لەندەن ئەنجامدرا لە ماوەى  2010/4/10بۆ
 2010/4/13لە چوارچێوەى پرۆژەى ).(DELPHE – IRAQ
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 .14لە  2010/5/27تاکو  2010/5/31بەشداربوم لە كۆنفراىس ( Istanbul as seen from
ر
 )a distanceكە لە تورکیا لە شارى ئیستەنبول ئەنجامدرا لە الیەن ئینستیتیوی سویدى
لە ئیستەنبول سازکرا.
ی
ی
ر
 .15لە  2013-2011نوێنەرى وەزارەی خوێندی بال بووم بۆ ل ىێنەى دانای بنەمایەك بۆ
ی
ی
ی
ناغ دواناوەندى لەگەل وەزارە ری پەروەردە.
یەكسانكردی بڕوانامە بیانیەكای قۆ
 .16لە  2011/8/15تاکو  2011/8/20بەشداربوم لە كۆنفراىس پەیوەندى كردن لەگەل دەزگا
ی
ی
ی
ی
پزیشكییەكای ئوردی بۆ چەسپاندی بۆردى پزیشىك لەگەل زانكۆكای كوردستان کە لە
عەمان -ئوردون سازدرا.
 .17لە  2012/2/25تاکو  2012/3/1بەشداربوم لە لە كۆنفراىس ( Conflicts and
ر
 )Identities in Contemporary Kurdistan in Comparative Contextلە ولی
ئوردن.
ی
 .18لە  2013/2/10تاکو  2013/2/14بەشداریكردنم لە رۆىل مەشق كردی دووەم دەربارەى
ر
ر
رابەرایەی و كارگێی كە لە الیەن ڕێكخراوى یۆنیسكۆ لە ولی قەتەر لە شارى دەوحە لە
ی ی
ی
ر
 .19لە ماوەی ( )15ساڵ رابردوو کە کە لەوەزارەی خوێندی باڵ و زاىکۆی سەالحەدین کارم
کردووە ( )8سوپاس و ی
ى
بەخشاوە وهەروها ()3دانەش
پێانینم لە دوو وەزیری پێشوو یی
لەسەرۆیک زانکۆی سەالحەدین.
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