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 ((خودي ميَذووي زانسيت))              
                                        

 دكتوَر صباح صابر حممد خوَشناو وَفيسوَرثر

 
  -زانياري كةسي:

 : د. صباح صابر حممد مولود خوَشناو.ث -ناوي تةواو. 

 : ثرؤفيسؤر  -ناونيشاني ثيشةيي 

 ِؤني:ثيَطةي ئةليكرت-  (sabah.mohammed@su.edu.krd) 

 :07514460260 + 07704460260 + 07518079862 -ذمارةي مؤبايل 

  -خويَندن:

 .خويَندني سةرةتايي و ناوةندي و دواناوةنديم لة شاري هةوليَر تةواو كردووة 

 دووةم دةرضووم لة سةر ئاسيت  بة ثلةيهةوليَر  _كوليَذي بةرِيَوةبردن و ئابووري زانكوَي سةالَحةددين ي ئابووريبةش
  .1995و وة بة ثلةي شةشةم لة سةر ئاسيت كوَليَذ لة سالَي  (77.456بة تيَكرِاي ) بةش

 لة بةرواري  2299-1-1بة فةرماني زانكؤيي ذمارة  1995-7-17دةستهيَناني برِوانامةي بةكالؤريؤس لة بةرواري  بة
29-7-1995 . 

 َ6/9لة بةرواري  ي ئابووري كوليَذي كارطيَرِي و ئابووري زانكؤي دهؤكنا لة بةشبرِوانامةي ماجستيَرم بة دةست هي/ 
 . 6/9/1999بةروراي ( لة7/1/1494بة ثيَي فةرماني زانكؤي دهؤك ذمارة ) .1999

 ( ناوونيشاني نامةي ماستةرةكةم برييت بوو لة
، 42لة ذمارةكاني ) (طوالَني عةرةبيهةموو نامةكة لة بةر طرنطي خوَي بالَوبوَوة لة طوَظاري )( 

 .2001– 1999ي انلة نيَوان سالَ.(66، 65، 44، 43

  لة بةشي ئابووري زانكوَي  1999 /16/9ناوونيشاني) مدرس مساعد( )ماموَستاي ياريدةدةرم( ثيَ بةخشرا لة
((  4/2/2009 ))هةوليَر ذمارة  –بة ثيَي فةرماني زانكؤي سةالَحةددين  هةوليَر. _سةالَحةددين

  .14/10/1999لةبةرواري
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  بة ثيَي فةرماني  لة هةمان بةشدا. 17/7/2005نازناوي زانسيت ) ماموَستا( )مدرس(م ثيَ بةخشرا لة بةرواري
كةوا لة سةرؤكايةتي زانكؤي  .1522006لةبةرواري((  113864))هةوليَر ذمارة  –زانكؤي سةالَحةددين 

 هةوليَر , نووسينطةي سةرؤكي زانكؤ دةرضووة. –سةلَاحةددين 

  ي لة بةش 2009 /24/11زانسيت دارايي طشيت لة بةرواري ئابووري و برِوانامةي دكتوَرام بة دةستهيَنا لة فةلسةفةي
هةوليَر  –بة ثيَي فةرماني زانكؤي سةالَحةددين  ,هةوليَر –ئابووري كؤليَذي بة رِيَوةبردن و ئابووري زانكؤي سةلَاحةددين 

 24112009لةبةرواري(( 51497))ذمارة 

  كةم برييت بوو لة )دكتوَراناوونيشاني نامةي
كوردستان  يوةتةوة لة مةركةزو كرابال19882007َ

 .2012للدراسات اإلسرتاتيجية لة سالَي 

  ( م ثيَ بةخشرا لة بةرواري ثرؤفيسؤري ياريدةدةرنازناوي زانسيت)بة ثيَي فةرماني  .ي ئابووريلة بةش 1/10/2014
زانكؤي كةوا لة سةرؤكايةتي  .1412015لةبةرواري((  11515))هةوليَر ذمارة  –زانكؤي سةالَحةددين 

 هةوليَر , نووسينطةي سةرؤكي زانكؤ دةرضووة. –سةلَاحةددين 

  ( م ثيَ بةخشرا لة بةرواري ثرؤفيسؤرينازناوي زانسيت)فةلسةفةي زانستةكاني ئابووري و دارايي لة  2/10/2020
12لةبةرواري(( 119074))هةوليَر ذمارة  –بة ثيَي فةرماني زانكؤي سةالَحةددين  .ي ئابووريبةشطشيت 

 هةوليَر , نووسينطةي سةرؤكي زانكؤ دةرضووة. –كةوا لة سةرؤكايةتي زانكؤي سةلَاحةددين  .112020

  -دامةزراندن:

 20هةوليَر لة بةرواري  _( لة كوَليَذي بةرِيَوةبردن و ئابووري زانكوَي سةالَحةددين ذةردامةزرام بة ناونيشاني )ي.توي  /
 /12/12( لة وبةرواري4242ةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة )بة ثيَي فةرماني سةرؤكاي1995 /12

 .19/12/1995 ( لة بةرواري4/2/5159ذمارة ) هةوليَر -وهةروةها فةرماني زانكؤي سةالَحةددين 1995

  2011 -2010فيَركردني بةردةوام بووم لة سالَاني بةرثرسي يةكةي ثالن دانان و بة دواداضوون و. 

 2011سالَاني هةوليَر لة  _لة كوَليَذي بةرِيَوةبردن و ئابووري زانكوَي سةالَحةددين بووم نك سةروَكي بةشي دارايي و با-
2012. 

 ( لة بةرواري 4/2/4305سةرؤكي ليَذنةي بةرزكردنةوةي ثلةي زانسيت كؤليَذ بة فةرماني كارطيَرِي كؤليَذ ذمارة )
6/10/2022. 

 2018-2017هةوليَر لة سالَي خويَندني  -ئةندامي بوَردي زانسيت طؤظاري زانكؤي سةلَاحةددين. 

 .ئةندامي بؤردي زانسيت سةنتةري ديراسات و تويَذينةوةو ئةكادميياي ثارتي دميوكراتي كوردستان 

 دايك.كوردي جطة لة زماني دةزامن  زؤر بة باشي زمانةكاني عةرةبي و ئينطليزي  
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  دةزامن بة زؤربةي بةرنامةكانيةوة. يباشبة كؤمثيوتةر 

  -:ةانة ووتنةوو ئةزمووني
 -:وةيةي خوارةوةيَلؤريؤس و ماستةر و دكتؤرا بةم شتؤتةوة لةسةر ئاسيت بةكاوانةي زانستيم ووضةندةها 

 1-  .بةكالؤريؤس و ماستةربؤ قؤناغي  ( ئابووري دارايي طشيت )إقتصاديات المالية العامة. 

 2 -   .بؤ قؤناغي دكتؤرا  (ئابووري هةمووةكي  )اإلقتصاد الكلي.  

 3 -  بؤ قؤناغي ماستةر  (ئابووري خزمةتطوزاري  ) .إقتصاديات الخدمات. 

 4- بةكالؤريؤسبؤ قؤناغي  (ذووي بريي ئابووري ميَ ) .تأريخ الفكر اإلقتصادي. 

 5 - بةكالؤريؤسبؤ قؤناغي  (ني باج ياسادانا ).التشريع الضريبي. 

 6 - .بةكالؤريؤسبؤ قؤناغي  (سةرةتاكاني ئابووري )مباديء اإلقتصاد. 

 7 - .بةكالؤريؤسبؤ قؤناغي  (ئابووري كار)إقتصاد العمل. 

 8- بةكالؤريؤسبؤ قؤناغي  (ذووي ئابووري ميَ).التأريخ اإلقتصادي. 

 بة مةبةسيت جياكاني هةريَمي كوردستان و عيَراق طاندووة لة طؤظارة ئةكادميية جياتويَذينةوةي زانستيم هةلَسةت دةيان
 بةرزكردنةوةي ثلةي زانسيت مامؤستاياني زانكؤكاني هةريَمي كوردستان و عيَراق.كردنةوة و وبالَ

  يين تايبةت لة كات و ساتي جياجيا لة طوَظارو رِوَذنامةي وانيم هةية، جطة لة نووسةدةيان بالَو كردنةوةي رِوَذنام
 رِوَذنامةكاني )برايةتي، خةبات( طوَظارةكاني)طوالَني كوردي، طوالَني عةرةبي، هةريَم(. -جوَراوجوَر، بوَ منوونة:

 زماني )كوردي و بة هةردوو ( و )ئامساني( بةشداريم كردووة لة ضةندةها بةرنامةي رِاديوَي و و تةلةظزيوَني )لوَكالَي
،  سكاس نيوزي هةوالَي كةنالَي جةزيرةي عةرةبي،، هةوالَي ئةمريكيPBS))( بوَ منوونةو توَماركراو زيندوو)عةرةبي( 

، 1999تةلةفزيوَني طوالَن سالَي كةنالَي رِووداو ،  ،نبائي رِوَيتةرز، رِوَذنامةي شرق ئةكةنالَي احلرة، وةكالةتي 
 و رِاديوَي كوَمةلَ،  K24 ،KNN،NRT ،NTV، GKرِابوون،، ثةيام، سثيَدة، ، زاطروَسستان )سةتاليت(دكور

روداو، خندان، كوردسات نيوز، هةروةها سايتة ئةلكرتؤنيةكاني  .((صوت العراق احلر .ي عيَراقكوردستاندةنطي رِاديوَي 
NRT ،PDK.)اخل ...  

  -تويَذينةوةكان و بلَاوكراوةكان:

 ئةمانةي خوارةوة: وةكوكراوةتةوة وبالَبة تايبةتي لة بواري دارايي طشيت  م هةية لة بواري ئابووري ويَكتويَذينةوة ضةند- 
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  () اإلشراف على أطروحة دكتوراه للطالب 33
19882018

34

2021

35

2021

بؤ هةردوو قؤناغي خويَندني  ثةرتووكيَكي زانسيت مةنهةجي بة ناوونيشاني  داناني36
2021دكتؤرا((بةرايي و بالَا )) ماستةر و 

بؤ  ثةرتووكيَكي زانسيت مةنهةجي بة ناوونيشاني  داناني37
 2021هةردوو قؤناغي خويَندني بةرايي و بالَا )) ماستةر و دكتؤرا((

  -:بةند و خولةكانو كؤرِانس كؤنفرِ
  لة كوَنطرةي )داد( لة شاري )نورنبريط( لة ذينةوة ئابووريةكان دةربارةي تويَبةشداري كوَنفرانسيَكي زانستيم كردووة

 .(5/11/2011 -1)  (.2011ووالَتي ئةلَمانيا و ثاشان لة كونفرانسيَكي زانسيت لة شاري )بةرلني( لة هةمان سالَدا )

 ئابووري مولَكانة لة دةربارةي ضؤنيةتي رزطار بوون لة بةشداريم كردووة لة كؤنفرانسي زانسيت لة تةوةري دارايي طشيت
 . 2016-1-21ماني لة بةرواري كي لة سليَيعيَراق و هةريَمي كوردستان لة زانكؤي ئةمر

 لةسةر تيَرِوانيين ئةكادمييانةي قةيراني دارايي لة هةريَمي كوردستان كةوا بةشداريم كردووة لة كؤنفرانسي زانسيت
 /24/4-23زانكؤي فاتح لة توركيا سةرثةرشيت دةكرد لة بةرواري بةسرتاوة لة ثةميتنطاي ئايندة لة شاري هةوليَر كةوا 

2016. 

 دةربارةي خويَندنةويَكي زانستيانةي بارو دؤخي رِامياري و سرتاتيجي هةريَمي بةشداريم كردووة لة كؤنفرانسي زانسيت
سرتاتيجي زانكؤي سةالَحةددين  كوردستاني عيَراق )) ئاسايشي ئابووري هةريَم ((، كةوا سةنتةري ليَكؤلَينةوةي رِامياري و

-4هةوليَر ثيَي هةلَسابوو لة سةنتةري رِؤشنبريي و كؤمةالَيةتي زانكؤس سةالَحةددين لة شارى هةوليَر لة بةرواري  –
5/5/2016. 

 ( بةشداريم كردووة لة كؤنفرانسي رِيَكخراوي ستؤث بؤ دذة طةندةلَي بة هاريكاري لةطةلَ رِيَكخراويNED ئةمريكي )
و و دةسةالَتي ياسايي لة هةريَمي كوردستان (( لة ةيَر ناوونيشاني )) كؤنفرانسي ساالَنةي بةهيَزكردني ليَثرسينةولة ذ

  .2016-7-26بةرواري  لةلة هةوليَر هؤتيَلي تانطرام 

  يت كردهةوليَر سةرثةرش –زانسيت كةوا سةنتةري ليَكؤلَينةوةي زانكؤي صالح الدين  بةشداريم كردووة لة كؤنفرانسي 
 Online Databases and their Role in Advancing Scientific Research inدةربارةي
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Higher Education )) لة بةراوري ،   ، هةوليَرهةوليَر –لة هؤلَي بؤنةكاني كؤليَذي  زانسيت زانتكؤي سةالَحةددين
17-18 /5/2017 

 ئابووري و دارايي لة نيَوان هةريَمي كوردستان و حكومةتي فيدرِالَي  بة ناوونيشاني ) ثةيوةندي ثيَشكةش كردني بابةتيَك
رِؤذي ضوارشةممة لة هؤلَي  26/6/2019عيَراقدا ( بؤ ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاني ليَذنةي دارايي لة بةرواري 

  سيميناراتي هؤتيَل شرياتؤن لة هةوليَر.

  كردووة لة ئةجنومةني وةزيران و دام و ةخش و بيَ بةرامبةرم خؤببةشداري دةيان رِاويَذكاري ئابووري و داراييم
دةزطاكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان لة رِيَطاي ثيَشكةشكردني دةيان ثرِؤذةو تويَذينةوةو ثيَشنياري زانسيت و واقعي 

 بؤ ضارةسةركردني كيَشة ئابووري و داراييةكاني هةريَمي كوردستان.

  بة مةبةسيت هةلَسةنطاندن و ثيَداني برِوانامةي  دكتؤرا و نامةي ماستةرنةي تاوتويَكردني ليَذ ضةندةهالة بوومة ئةندام
 .و دكتؤرا ماستةر

 -:جائزة ثاداشت ووةرطرتين 
 .رهةوليَ –احةددين زانكؤي سةلَؤفيسؤري ثرِ نازناوي غانيقةلَوةرطرتين 
  -:ثيشةييئةندامي 

 .ذلةي زانسيت كؤليَذنةي بةرزكردنةوةي ثيَلسةرؤكي  -
 .رياران و ووردبيناني كوردستانئةندامي سةنديكاري ذميَ -
 .يت مامؤستاياني كوردستانئةندامي يةكيَ -
 .ئةندامي سةنديكاري ئابووريناساني كوردستان -
 .ةننسياتي زانكؤي لوبناني فةرِئةندامي بؤردي طؤظاري قةلَ -

 -:كانثيشةيية ايةتيةة كؤمةلَياري تؤرِرذميَ
- ResearchGate 

- Facebook 

- Linkedin 

- Twitter 

- Google Scholar 

- Sabah Saber Mohammed 

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=xegt3foAAAAJ 

 
 


