
C. V 

صاُياسيية كةطييةكاْ: -                      

ئوًَيذ عبذاهقادس عبذاهلشيٍ حظني.ُاوى تةواو:     

طويٌاُى. 2/4/1891طاَي و شوَيِى هةدايم بووْ:   

ًِذاَهة. 1خاوةْ  -باسى كؤًةآليةتى: خَيضاُذاس  

14418722474 -14011210142ر. ًبايى:   

 Omed.abdalkarim@su.edu.krd :ئيٌةيى  

 وَيِذْ:صاُياسي بواسى خ -

بةكاهؤسيؤطي هة بةشي صاُظتة طياطيةكاُي كؤهَيزي ياطا وصاُظتة طياطيةكاْ هة  بِشواُاًةى -
.بةدةطت َٓيِاوة(2111-2118) طاَهى ٓةوهَيش -حةديّالصاُلؤي طة  

بِشواُاًةى ًاطتةسى هة بةشي صاُظتةطظياطييةكاُى كؤهَيزى ياطا و صاُظتةطياطييةكاْ هة  -
( بةدةطت َٓيِاوة.2114ٓةوهَيش طاَهى ) –صاُلؤى طةالحةديّ   

 ثظثؤِسى طشتى : صاطتة طياطييةكاْ.

 ثظثؤِسى وسد: ٓضسى طياطي ٓاوضةسخ.

صاُياسى وةصيفي: -                      

دةطت  ةكاْهة كؤهَيزى ياطا و صاُظتة طياطيي وةن) ياسيذةدةسى توَيزةس/ ًعيذ( 2111هة طاَهى  -
.2114بةكاس بووة تا طاَهى   

ٓةوهَيش –صاُلؤى طةالحةديّ  اْ هة كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْبةسَيوةبةسى يةكةى ثالاُذاُ  -
 .2114طاَهى 

mailto:Omed.abdalkarim@su.edu.krd


–صاُلؤى طةالحةديّ  هة كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْدَهِيايي جؤسي بةسَيوةبةسى يةكةى  -

 .2119طاَهى ٓةوهَيش 

هة كؤهَيزى صاُظتة بِشياسدةسى بةشى طيظتةًة طياطييةكاْ و طياطةتى طشتى  -
 .2121-2118طاَهى ٓةوهَيش –صاُلؤى طةالحةديّ  طياطييةكاْ

ُاصُاوى صاُظيت )ًاًؤطتاى ياسيذةدةس(ى وةسطشتووة و وةن ًاًؤطتا هة كؤهَيزى  2118هةطاَهى  -
ة كشدووة.ٓةوهَيش، دةطتى بة واُة وتِةو –صاُظتة طياطييةكاْ هة صاُلؤى طةالحةديّ   

 واُة وتِةوة:

  دووةَ، كؤهَيزى صاُظتة  قؤُاغي –طيظتةًى طياطي هة عرياقي ٓاوضةسخذا
 .2121 -2118ٓةوهَيش  –طياطييةكاْ  صاُلؤى طةالحةديّ 

 ،دووةَ، كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ  قؤُاغي  ثةيوةُذيية ٓةسميايةتييةكاُى عرياق
 .2121 -2118ٓةوهَيش  –صاُلؤى طةالحةديّ 

 ،جامعة  قسم العالقات والدبلوماسية،العالقات االقتصادية الدولية، املرحلة الرابعة
 .2019اربيل،  -بيان

 ،اربيل،  -جامعة بيان قسم العالقات والدبلوماسية ،الثالثةاملرحلة  املنظمات االقليمية
2020 .

 ( ْيؤُآْضسى طياطي كؤ)  ،َكؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ  يةكة قؤُاغيكؤسطي يةكة ،َ
 .2121 ٓةوهَيش  –صاُلؤى طةالحةديّ 

 ( ِْسؤًآضسى طياطي كؤ)  كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ  يةكة قؤُاغيَ، دووةكؤسطي ،َ
.2121 ٓةوهَيش  –صاُلؤى طةالحةديّ 

فشاُع و ؤسن شؤث و طيٌثؤصيؤَ ض هة طةس ئاطتى كؤُْ هة ضةُذيّ دئةًةش طةسةِساي بةشذاسيلش
ٓةسوةٓا هة ضةُذيّ ، صاُلؤى طةالحةديّ   ياخود هةطةس ئاطتى كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ ن

 اس بووة، هةطةَي ئةوةشذا دةياْ بابةتى هة طايت و طؤظاسٓلاُذا ُوطيوة.كاسى سَيلخشاوةييذا بةشذ

 

  .ٓةوهَيش  –كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ  صاُلؤى طةالحةديّ شوَيِى كاسكشدْ: 



  ئاطتى صًاْ:

شاسةصاييةكى صؤسباش هة صًاُى عةسةبيذا و ئاطتى ًاًِاوةُذ هة و  صًاُى دايم صًاُى كوسدى 
   صًاُى ئيِطويضيذا.

 كاسى ِسَيلخشاوةيي:

 . طويٌاُى -ئةُذاًى كؤًةَهةى صاُظتةطياطييةكاْ •

 .هة ثَيِاو طشةثَيذاْ ئةُذاًى ِسَيلخشاوى حوكٌِشاَُيتى باش •

كؤهَيزى صاُظتة طياطييةكاْ   (CPSS)  طةُتةسى توَيزيِةوةى طياطى و طرتاتيزىهة ئةُذاَ  •
  .ٓةوهَيش  –صاُلؤى طةالحةديّ 

 


