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_ ثسثؤرى طشتى :زانستى سياسةت
_ ثسثؤرى تايبةت :تيؤرييةكانى سياسى
_ ثرؤفيسؤرى ياريدةدةر لة زانستة سياسيةكان لة 2012
_ يةك سال ديراساتى زانستى لة زانكؤى جورج مةيسؤنى ئةمريكا 2010 _ 2009
_ لة ساىل  2006بة هاوبةشى لة زانكؤى Tennessee State Universityئةمريكى و
زانكؤى صالح الدين شةهادةى Leadership Development for Professionals
وةرطرتووة.
_ بةكةلؤريؤس لة  1995لة زانكؤى تاران ،ماستةر لة ساىل  1999لة زانكؤى ئازادى اسالمى كةرةج،
دكتورا لة ساىل  2006 _ 2005لة زانكؤى تاران لة زانستة سياسةكان وةرطرتووة.
_ لة ساىل  2006و  2007راطرى كؤليذى زانستة سياسيةكان بووة.
_ لة سالةكانى  2011تاكو  2019ئةندامى زانستى بةشى زانستة سياسيةكانى زانكؤى صالح الدين
بووة.
وانةكانى طووتراوى
 _1قؤناغى بةكةلؤريؤس:
1

_ كؤمةلناسى سياسى ،طةشة كردنى سياسى و فكرى سياسى
 _2قؤناغى ماستةر:
_ تيورييةكانى سياسى ،فةلسةفةى سياسى هاوضةرخ ،تيورييةكانى سياسى هاوضةرخ ،ئازادى لة ناو
تيورييةكانى سياسى و تيورييةكانى بةراوردكارى سةبارةت بة عةدالةت
 _3بؤ قؤناغى دكتؤرا:
_ ميتؤدؤلؤذى سياسى :ثؤزيتيويسم و هيَرمنؤتيك
ثةرتؤكةكان:
_ ئةتنيك طةرايي و دةولةتى نةتةوةيي لة سةردةمى جيهانى بوون ،دياسةى نةموونةى كوردستانى عيَراق
_ قةيران خولقيَنى زهليَزةكام لة كوردستانى عيَراق
ووتارةكانى زانستى:
_ كاريطةرى ديسكؤرسةكانى كلتورى لةسةر سيستةمى سياسى عيَراق ،طؤظارى قةالى زانست،
2019/7/16
_ كاريطةرى دياليَكتيكى سوننةت و مؤديَرنيتة لةسةر بارودؤخى سياسى هةريَمى كوردستان ،طؤظارى
تويَذةر2019/9/15 ،
_ شيكردنةوى هؤكارةكانى الوازى ناسنامةى نيشتمانى لة عيَراق ،طؤظارى تويَذةر ،هاوينى 2019
_ متمانةى سياسى بة حكومةتى هةريَمى كوردستانى عيَراق ،طؤظارى تويَذةر2019/4/18 ،
_ متمانةى سياسى بة ثةرلةمانى كوردستانى عيَراق ،تويَذينةوةيةكى مةيدانية لة هةريَمى كوردستان،
طؤظارى قةالى زانست2019/3/25 ،
_ شيكردنةوةى كؤمةلطاى مةدةنى لة هةريَمى كوردستان بة ثيَي تيورييةكانى هابرماس و ئانتؤنى
طيديَنز ،طؤظارى زانكؤ2018/12/18 ،
2

_ شيكردنةوةى ميَكانيزمةكامى دروستبوونى دةولةتى كوردستان لة روانطةى تيورى مةيدانى يةكطرتوو،
طؤظارى ياسا و راميارى2018/4/29 ،
_ كوردستان و دياليَكتيكى ميَكانيسمى ،كوردستانى توركيا وةك منونة ،طؤظارى ياسا و راميارى،
حوزةيرانى 2017
_ فاكتةرةكانى كاريطةر لةسةر رةوشى سياسى هةريَمى كوردستان ،طؤظارى ياسا و راميارى2012 ،
_ دةرئةجنامةكانى ثةيوةندييةكانى ئةمريكا و هةريَمى كوردستان ،طؤظارى تةرازوو2012 _2003 ،
_ كاريطةرى كؤمةلطاى مةدةنى لةسةر رةوشى سياسى هةريَمى كوردستان ،طؤظارى ياسا و راميارى،
كانونى يةكةمى 2011
سةرثةرشتى كردنى نامةكانى ماستةر و دكتؤرا
 _1نامةكانى دكتؤرا
_ متمانةى سياسى بة سيستةمى سياسى هةريَمى كوردستان ،قؤتابى بارزان جوهر صادق ،زانكؤى صالح
الدين ،ساىل 2018
_ The Impact of the Trump Doctrine on US Policy Towards Syria and
Iraq, student Chenar Babaker Mehmmad, Soran University, 2018
_ نقش احزاب در توسعةى سياسى اقليم كردستان عراق ،بازة زمانى  ، 2017 _ 1991قوتابى بارزان
حسن زانكؤى تاران ،ساىل 2017
_ حبران هويت داخلى عراق و تاثري ان بر ساخت دولت ملى از  2003اىل  ،2015قوتابى جليل عباس
نادر ،زانكوى تاران ،ساىل 2015
_ تبيني مكانيسمى از دياليكتيك بازيطران در حوزة ذئو ثؤلتيك ،مطالعه موردى نواحى كردنشني
خاورميانه ،قوتابى امحد غم ثرور ،زانكؤى خوارزمى تاران ،ساىل 2016
 _2نامةكانى ماستةر:
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_ ضوارضيَوةى تيورى سياسةتى دةرةوةى ئيَران ،قوتابى ثرويز رحيم ،زانكؤى صالح الدين ،ساىل 2013
_ كاريطةرى نةوت و غاز لةسةر ثيَطةى هةريَمى كوردستان ،قوتابى ضنار بابكر حممد ،زانكؤى صالح
الدين ،ساىل 2014
_ كاريطةرى جيهانى بوون لةسةر ثةيوةندييةكانى دةرةوةى حكومةتى هةريَمى كوردستان ،قوتابى
سطظان هالؤ ،زانكؤى صالح الدين ،ساىل 2014
_ كاريطةرى فاكتةرى سياسى لةسةر طةشة كردنى كؤمةلطاى مةدةنى لة هةريَمى كوردستان دواى
 ،2005قوتابى نيهاد خضر ،زانكؤى صالح الدين ،ساىل 2016
_ كاريطةرى سياسةتةكانى ئةمريكا و ئيَران لةسةر عيَراق دواى ساىل  ،2001قوتابى رجب زبري ،زانكؤى
صالح الدين ،ساىل 2016
_ رابطه استقالل خواهى كردستان عراق و جهانى شدن ،قوتابى مصطفى رشيدى ،دانشطاة ازاد اسالمى
واحد علوم و حتقيقات تاران ،ساىل 2018
كارةكانى كؤمةاليةتى و مةدةنى:
_ ضةندين وانة بؤ ريَكخراوةكانى كؤمةلطاى مةدةنى و حيزبةكانى كوردى طووتوة.
_ ضةندين هةزار ضاوثيَكةوتنى ميديايم لةطةل تةلةفزيؤنةكان ،راديؤ و رؤذنامةنووسةكانى ناوخؤى و بيانى
كردووة.
_ ضةندين مسينار و وركشؤثم بؤ ريَكخراوةكانى كؤمةلطاى مةدةنى ئةجنام داوة.
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