ژیاننامەی كەسی
(السیزة الذاتیة – )C V
 سانیاریی كەسی:
ًبو :سەروەر حەهە ئەحوەد صبدق
هێژوو وشىێٌی لەدایكبىوى88 :ی حوىز  ،8988شبرەزوور-سلێوبًی.
ًبوًیشبى :هەرێوی كىردسخبى /پبرێسگبی هەولێر /گەڕەكی فەرهبًبەراى.
پلەی وەزیفیو شىێٌی كبری ئێسخب :هبهۆسخب لە كۆلێژی زاًسخە سیبسییەكبًی زاًكۆی
سەالحەددیي-هەولێر.
ببری كۆهەاڵیەحی :خێساًذار.
 بڕوانامەی بەدەستهاتىو:
 .8هەڵگری بڕاواًبهەی (بەكبلۆریۆش) لە زاًسخی سیبسی بە پلەی یەكەم لە كۆلێژی یبسبو
زاًسخە سیبسیەكبى ،بەشی زاًسخە سیبسیەكبى لە زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر ،بۆ سبڵی
خىێٌذًی  8009بۆ .8080
 .8هەڵگری بڕاواًبهەی (هبخسخێر) لە زاًسخی سیبسی ،بىاری پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبى لە
كۆلێژی ببزرگبًیو كبرگێڕی كبر ،بەشی زاًسخە سیبسیەكبى لە زاًكۆی حلىاى ،بۆ سبڵی
خىێٌذًی  8082بۆ ً ،8082بوًیشبًی حێسی هبخسخێر (المضیت الكىردیت هي هٌظىر السیبست
الخبرخیت األهریكیت " /دراست حبلت إلللین كىردسخبى العراق .)"8088-8000
 .2هەڵگری بڕاواًبهەی (حوهیذيو هخخصصو هخمذمو هخعوك) لە حەحكیوی ًێىدەوڵەحی لە
ئیخحبدی خلیدی ًێىدەوڵەحی بۆ ححكین لە (إححبد الخلیح الذولي للخحكین) لە لبهیرە ،سبڵی .8088
 .2هەڵگری بڕاواًبهەی (دیبلۆهی بباڵ) لە دیبلۆهبسیەحی ًێىدەوڵەحی ،لمی زاًكۆی كبهبریذج لە
لبهیرە ،سبڵی .8088
 .5هەڵگری بڕاواًبهەی (هبخسخێر) لە بىاری دیبلۆهبسی لە لمی زاًكۆی كبهبریذج لە لبهیرە،
سبڵی ً ،8082بوًیشبًی حێسی هبخسخێر (الخٌظین الذبلىهبسي في البیئت الذولیت).
 .6هەڵگری بڕاواًبهەی (ڕێسلێٌبى) لە حەوحەهیي ڤیسخیڤبڵی گىڵ عەًبەر لەالیەى سەًخەری
گەشەپێذاًی چبالكی الواى ئۆفیسی خىرهبڵ ،سبڵی .8088
 .7هەڵگری بڕاواًبهەی (ڕێسلێٌبى) لەالیەى سەرۆكبیەحی زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر ،بۆ
هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی  8085بۆ .8086

 .8هەڵگری بڕاواًبهەی (ڕێسلێٌبى) لەالیەى سەرۆكبیەحی زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر ،بۆ
هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی  8086بۆ .8087
 .9هەڵگررری بڕاواًرربهەی (ڕێسلێٌرربى) لەالیەى سررەرۆكبیەحی زاًكررۆی سررەالحەددیي-هەولێررر ،بررۆ
هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی  8088بۆ .8089
 .80هەڵگری بڕاواًبهەی (ڕێسلێٌبى) لەالیەى سەرۆكبیەحی زاًكۆی سرەالحەددیي-هەولێرر ،برۆ
هبهۆسخبی ًوىوًەی سبڵی خىێٌذًی  8089بۆ .8080
 كار و چاالكی:
 هبهۆسخبی زاًكۆ لە كۆلێژی زاًسخە سیبسیەكبًی زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر. ڕاوێژكبر (هسخشبر) لە ئیخحبدی خلیدی ًێىدەوڵەحی بۆ ححكین-لبهیرە. لێكۆڵەری سیبسی لە كۆهەڵەی زاًسخە سیبسیەكبًی كىردسخبى (.)KPSA حىێژەر لە سەًخەری سیبسیو سخراحیژی زاًكۆی سەالحەدیي-هەولێر (.)CPSS هبهۆسخبی واًەبێژ لە كۆلێژی یبسبو پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبًی زاًكۆی لىبٌبًیفەرەًسی ،بۆ سبڵی خىێٌذًی  8085بۆ  8086و ،سبڵی خىێٌذًی  8087بۆ .8088
 هبهۆسخبی واًەبێژ لە كۆلێژی یبسبو پەیىەًذییە ًێىدەوڵەحیەكبًی زاًكۆی بەیبى ،بۆ سبڵیخىێٌذًی  8087بۆ  8088و ،سبڵی خىێٌذًی  8088بۆ  8089و ،سبڵی خىێٌذًی  8089بۆ .8080
-

هبهۆسخبی واًەبێژ لە بەشی كبرگێڕی یبسبیی پەیوبًگبی حەكٌیكی كبرگێڕی هەولێر ،بۆ

سبڵی خىێٌذًی  8087بۆ  8088و ،سبڵی خىێٌذًی  8088بۆ .8089
 وانە وتزاوەکان:
لەهبوەی کبری هبهۆسخبیەحیوذا حبکىو ئێسخب ئەم واًبًەم وحۆحەوە(هذخل المبًىىً ،ظن السيبسيت
الومبرًت ،الوٌظوبث الذوليت ،حمىق اإلًسبى ،السيبست الخبرخيت ،علن اإلخخوبع السيبسي ،دراسبث
الوسخمبليت ،هذخل السيبسيت ،عاللبث العبهت ،اإلدارة العبهت  ...الخ)
 بەرهەم و باڵوكزاوەكانی:
.8

كخێبی (هەرێوی كىردسخبى لە هبوكێشە سیبسییە ًبوخۆییو هەرێویو ًێىدەوڵەحییەكبًذا)،
خبًەی هىكریبى بۆ چبپ وباڵوكردًەوە ،هەولێر ،سبڵی .8088

.8

كخێبی (ڕۆشٌبیریی سیبسی) ،چبپخبًەی هێڤی ،هەولێر ،سبڵی .8089

.2

كخێبی (المضيت الكىرديت هي هٌظىر السيبست الخبرخيت األهريكيت)ً ،ىسیٌگەی حەفسیر،
هەولێر ،سبڵی .8089

.2

کخێبی (کىردسخبى لە سخراحیژیەحی ڕۆژئبوادا) ،دەزگبی فبم ،هەولێر ،سبڵی .8080

.5

حىێژیٌەوەی (حرة الخلیح الثبلثت والخحبلف األهریكي الكىردي في العراق) ،الودلت خبهعت
حلىاى ،الودلذ ( ،)88العذد ( ،)8سٌت .8082

.6

حىێژیٌەوەی (هەرێوی كىردسخبى لە گۆشەًیگبی ئیذارەی دووەهی ببران ئۆببهب) ،گۆڤبری

یبسبو ڕاهیبری ،زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر ،ژهبرە ( ،)88كبًىًی یەكەهی .8087
.7

حىێژیٌەوەی (خرائن اإلرهبة وحذاعیبحه علی السلن واألهي الذولییي /خرائن داعش ًوىرخب)،
الودلت لەاڵی زاًسج ،الدبهعت اللبٌبًیت الفرًسیت-أربیل ،العذد ( ،)2كبًىى الثبًي .8088

.8

حىێژیٌەوەی (سخراحیژیەحی ویالیەحە یەكگرحىوەكبًی ئەهریكب لە ڕۆژهەاڵحی ًبوەڕاسج لە
سەردەهی ببران ئۆببهب (ئێراىو سىریب وەن ًوىوًە)) ،گۆڤبری یبسبو ڕاهیبری ،زاًكۆی
سەالحەددیي-هەولێر ،ژهبرە ( ،)82حىزەيراًی .8088

.9

حىێژیٌەوەی (پێگەی هەرێوی كىردسخبى لە سخراحیژیەحی وزەی یەكێخی ئەوروپب) ،گۆڤبری

یبسبو ڕاهیبری ،زاًكۆی سەالحەددیي-هەولێر ،ژهبرە ( ،)85کبًىًی یەکەهی .8088
.80

خبوەًی دەیبى وحبرو شرۆڤەو شیكردًەوە لەسەر پرسە سیبسییە خۆربەخۆرەكبى لە

گۆڤبرو ڕۆژًبهەو هبڵپەڕە ئەلیكخرۆًییەكبى.
 پەیىەندی:
Web: https://academics.su.edu.krd/sarwar.ahmad
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