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يةكةم :برِوانامةكان و ثلة زانستييةكان:

 خويَندني سةرةتايي لة ناحيةي(دينارتيَ) ي سةر بة قةزاي ئاكريَ تةواو كردووة .1969-1968 خويَندني ناوةنديي لة ئاكريَ تةواو كردووة .1972 - 1971 خويَندني ئامادةيي لة ئامادةيي عومةر كورِي خةتاب لة شاري موسلَ تةواو كردووة .1976 -1975 برِوانامةي بةكالؤريؤسي لة زانسيت كؤمةلَناسي لة كؤليَجي ئادابي زانكؤي سليَماني وةرطرتووة بؤ سالَيخويَندني .1981-1980
 برِوانامةي ماستةَ ري لة(سةنتةري ثالنداناني شارنشيين و هةريَمايةتي بؤ خويَندني باآل) ،زانكؤيبةغدا ،ثسثؤرِيي(ثالنداناني شارنشيين) سالَي  1988وةرطرتووة.
 برِوانامةي دكتؤراي لة(زانسيت كؤمةلَناسي سياسي) ،كؤليَجي ئاداب ،زانكؤي سةالحةدين ،سالَي 2004وةرطرتووة.
 لة  1989/7/30ةوة بة مامؤستاي ياريدةدةر(مدرس مساعد) لة بةشي زانسيت كؤمةلَناسي –كؤليَجيئاداب -زانكؤي سةالحةدين دامةزراوة و تا ئيَستا بةردةوامة.
 لة  1992/8/1ثلةكةي بؤ مامؤستا (مدرس) بةرزبووةتةوة. لة  2001/6/10ثلةكةي بؤ (ثرؤفيسؤري ياريدةدةر) بةرزبووةتةوة. --لة 2008 /10/13دا ثلةكةي بؤ (ثرؤفيسؤر) بةرز بووةوة.

دووةم :وانةطوتنةوة لة دةرةوةى عيَراق:

لة سالَي  1999-1996لة بةشي كوَمةلَناسيي كؤليَذي ئادابي هةردوو زانكؤي (ناسر و تةحةدي) لة
شاري مسراتةى ليبيا وانة طوتوَتةوة.

سيَيةم :ثوَسيت ئيداري:
 -سةروَك بةشي كؤمةلَناسي ،كؤليَذي ئادابي زانكؤي سةالحةدين لة .2007/12/6 -2006 /12/4

 -ياريدةدةري رِاطري كؤليَذي ئاداب بوَ كاروباري زانسيت ،زانكؤي سةالحةدين لة - 2007/12/6

.2008/10/7
 ياريدةدةري رِاطري كؤليَذي خويَندني ئيَواراني زانكؤي سةالحةدين لة - 2009/5/27.2010/2/16
 -سةروَك بةشي راطةياندن ،كؤليَذي ئادابي زانكؤي سةالحةدين لة .2017/7/2 - 2011 /9/7
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ضوارةم :كتيَبة بآلوكراوةكاني:
 -1دور املرأة الكوردية يف املشاركة السياسية – دراسة اجتماعية ميدانية ،دار ئاراس للطباعة والنشر،
أربيل.2006 ،
 -2دراسات يف اجملتمع الكوردي املعاصر ،دار سبرييز للطباعة والنشر ،دهوك. 2008 ،
 -3أساليب البحث العلمي يف علم األجتماع ،جمد الدار اجلامعية للدراسات والنشر ،بريوت.2011 ،
 -4تيوَرة هاوضةرخةكاني كوَمةلَناسي .ضاثخانةى وةزارةتي روَشبريى ،هةوليَر2012 ،
 -5دةروازةيةك بوَ كوَمةلَناسي ،هاوبةش لة طةلَ د .حممد حسني شواني  ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةى
سةردةم ،سليماني.2013 ،
 -6النظريات السوسيولوجية املعاصرة ،دار البريوني للدراسات والنشر ،عمان.2016 ،
 -7تيوَري هاوضةرخ لة كوَمةلَناسيدا .لة بالَكراوةكانى كوَمةلَةى كوَمةلَناسان و دةروونناسانى
كوردستان ،هةوليَر ،ضاثي دووةم.2017 ،
 -8دراسات يف علم اإلجتماع واإلعالم ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.2019 ،

بيَنجةم :بةشداريي لة سيمينار و كؤنطرة و كوَنفراسة زانستييةكاندا:
 - 1بةشداري لة كوَنكرةي دووةمي زانسيت زانكؤي سةالحةدين كردووة لة سالَي  ،1992بة
تويَذينةوةى ( اخلصائص الدميوغرافية ملدينة أربيل).
 -2بةشداري لة كوَنكرةي سيَيةمي زانسيت زانكؤي سةالحةدين كردووة لة سالَي  ،1994بة
تويَذينةوةى ( اخلصائص الدميوغرافية ملدينة املوصل).
 -3كؤنطرةي زانسيت  -ئةكادميي دةربارةي شاري كةركووك لة()5-3ي نيساني  2001لة هةوليَر  .بة
تويَذينةوةى (التكيف األجتماعي ملهاجري مدينة كركوك -دراسة ميدانية يف مدينة أربيل) بةهاوبةشي
لةطةلَ د .عةبدوحلةميد عةلي سةعيد بةرزجني.
 - -4يةكةمني كؤنطرةي زانستيي الوان لة ()20-18ئابي ،2002هةوليَر بة تويَذينةوةى (،رِؤلَي
ئامرازةكاني رِاطةياندن لة طةشةثيَداني هؤشياريي سياسي و بةشداريي سياسي الي الواني زانكؤ)
ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية.
 -5ديراسةتيَكي هةية لة مالَثةرِي ( )www.aljazeera.netبةناونيشاني ( بنية اجملتمع الكوردي)،
 ، 2006لةضوارضيَوةي ( فايلي كوردان .....رِيَطة سةختةكاني ميَذوو  -ملف الكرد .....دروب التأريخ
الوعرة).
 -6بةشداريي لة كؤنطرةي جيهانيي بؤ خويَندني باآل لة عيَراقدا كردووة كة لة كانووني يةكةمي
 2007لة هةول يَر بةسرتا بة تويَذينةوةيةك بةناونيشاني(ثيَداويستييةكاني ضاكسازيي خويَندني باآل لة
كوردستان-عيَراق).
 -7بةشداريي لة كؤنطرةي نيودةولةتي يةكةمي ثةميانطايي ضاوي روَذ هةالًتي ناوةرِاست بوَ تويَذينةوة
وديراسات لة ماوةي 12ي نيساني  2019لة هةوليًر بة تويَذينةوةى (دور اإلعالم يف بناء ثقافة
السالم).
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شةشةم :ئةو تويَذينةوانةي لة طؤظارة زانستييةكاندا بآلوي كردوونةتةوة:
 -1نيَشتةجيَكردني شارنشيين لة عيَراق ساآلني( ،)1987-1978طؤظاري زانكؤ ،زانكؤي سةالحةدين،
.1992
 -2ئاراستةكاني شارنشيين لة شاري دهؤك ،ليَكؤلَينةوةيةكة لة زانسيت كؤمةلَناسيي شارنشينيدا (علم
األجتماع احلضري) ،لة ذمارة()16ي هاويين  2000لة طؤظاري (سةنتةري برايةتي)ي هةوليَردا بة
زماني كوردي بآلو كراوةتةوة.
 -3خةسلَةتة دميوطرافييةكاني شاري هةوليَر ،لة ذمارة()8ي ثايزي2000ي طؤظاري(هةوليَر) كة
طؤظاريَكي رِؤشنبرييي سةربةخؤية لة هةوليَر ،بة زماني كوردي بآلو كراوةتةوة.
 -4ثيَطةياندني سياسي كؤمةآليةتي لة كوردستان-عيَراق ،ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة زانكؤي
سةالحةدين ،لة طؤظاري زانكؤ بؤ زانستة مرؤييةكان ،زانكؤي سةالحةدين ،ذمارة( ،)12سالَي ،2001
بآلو كراوةتةوة.
 -5ئةو فا كتةرانةي كار لة ثةرةسةندني دانيشتواني شاري موسلَ دةكةن ،طؤظاري (زانستة
كؤمةآليةتييةكان) ،كؤمةلَةي عيَراقي بؤ زانستة كؤمةآليةتييةكان ،بةغدا ،ذمارة(.2001 ،)22-21
 -6رِاهاتين كؤمةآليةتيي ئاوارةكاني شاري كةركووك ،بةهاوبةشي لةطةلَ د .عةبدوحلةميد عةلي
سةعيد بةرز جني ،طؤظاري (سةنتةري برايةتي) ،ذمارة( ،)20هاويين  ، 2001بةزماني كوردي بآلو
كراوةتةوة .تويَذينةوةكة لة كؤنطرةي زانسيت -ئةكادميي دةربارةي شاري كةركووك لة()5-3ي نيساني
 2001لة هةوليَر ثيَشكةش كرا .هةروةها بة زماني عةرةبي لة طؤظاري(كوالن العربي) ،ذمارة( 62و
 ،2001،)63هةوليَر ،بآلو كراوةتةوة.
 -7هؤشياريي هاتوضؤ و كاريطةريي لةسةر كةمكردنةوةي رِووداوةكاني هاتوضؤ ،ليَكوَلَينةوةيةكى
مةيدانيية ،لة طؤظاري(زانكؤ بؤ زانستة مرؤييةكان) ،زانكؤي سةالحةدين ،ذمارة( )17ئةيلولي،2002
بآلو كراوةتةوة.
 -8دياردةي كاركردني منداآلن -ل يَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة هةوليَر ،لة طؤظاري(زانكؤ بؤ زانستة
مرؤييةكان) بآلوكراوةتةوة ،زانكؤي سةالحةدين ،ذمارة( ،)23كانووني دووةم.2004 ،
 -9رِؤلَي ئامرازةكاني رِاطةياندن لة طةشةثيَداني هؤشياريي سياسي و بةشداريي سياسي الي الواني
زانكؤ -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية ،تويَذينةوةكة ثيَشكةش بة يةكةمني كؤنطرةي زانستيي الوان
كراوة()20-18ئابي ، 2002هةوليَر ،لة ذمارةيةكي تايبةتي طؤظاري زانكؤ كة تايبةت بوو بة كارةكاني
كؤنطرةكة بة زماني كوردي بآلو كراوةتةوة ،هةروةها بة زماني عةرةبي لة طؤظاري (زانستة
كؤمةآليةتييةكان)ي عيَراقيدا لة 2005دا بآلو كراوةتةوة.
 -10تيؤريي ثيَكهاتين بونياد الي ئةنتؤني طيدنز  -ليَكوَلَينةوةيةكى شيكاريي تيؤريية  -لة طؤظاري
(زانكؤ بؤ زانستة مرؤييةكان) بآلو كراوةتةوة ،زانكؤي سةالحةدين ،ذمارة(.2007 ،)30
 -11دور العوامل االجتماعية يف املعرفة العلمية  -دراسة سوسيولوجية يف علم اجتماع العلم ،جملة آداب
الرافدين ،جامعة املوصل ،العدد (. 2009 ،)53
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 -12البعد األيديولوجي لعلم االجتماع -دراسة يف النظرية االجتماعية ،جملة آداب الرافدين ،جامعة
املوصل ،العدد ( ،)57السنة التاسعة والثالثون .2010
 -13ماكس ظيَبةر و سوَسيوَلوَذياي نويَطةرايي  -ليَكوَلَينةوةيةكي شيكاريية ،لة طؤظاري زانكؤ بؤ زانستة
مرؤييةكان ،زانكؤي سةالحةدين ،ذمارة ( ،)49سالَي  ،2011بآلو كراوةتةوة.
 -14أهم يةةة املعلو مةةات ودور هةةا يف الب حةةث العل مةةي -درا سةةة يليل يةةة ،جم لةةة زان كة للع لةةوم االن سةةانية ،جام عةةة
صالح الدين ،العدد (.2012 )52
 - -15دور وسائل اإلعالم الكوردي فى تشكيل الوعي االجت مةةاعي لةةد ال شةةباب ا جلةةامعي -درا سةةة ميدان يةةة
على عينه من طلبة كلية اآلداب جبامعة صالح الدين /أربيل .جملة زانك ي سةةليمانى ،ال عةةدد ( )47ني سةةان
.2015
 -16التحليل االجتماعى واألنثروبولوجي للر مةةوز -درا سةةة يليل يةةة نقد يةةة ،جم لةةة زان كة للع لةةوم االن سةةانية،
جامعة صالح الدين ،العدد (.2015 ،)55
 -17كةنالَة ئامسانييةكان و كاريطةرييان لة سةر سيستةمي بةها كؤمةآليةتييةكان لةالي طةجناني زانكؤ
 زانكؤي سةآلحةددين وةك منوونة -تويَذينةوةيةكى رِووثيَويية -هاوبةشة لة طةل م.ي ظاهر محدأمنيصابر ،طوَظاري ثوَلَيتةكنيك ،بةرطي ( ،)6ذمارة ( )2حوزيراني .2016
 -18كاريطةري بةكارهيَناني ئامرازةكاني ثةيوةندي نويَ لة دروستكردني رِاي طشتيى كوردي لة
بةرانبةر بة دوًزة نيشتمانييةكان – توًرِي ئينتةرنيًت وةك منوونة – تويَذينةوةيةكى مةيدانيية.
هاوبةشة لة طةل م.ي ئازاد ،طوَظاري زانكوَ بوَ زانستة مروَظايةتييةكان ،بةرطي  ،20ذمارةي ( ،)5سالًي
.2016
 -19ئاكامة كوَمةالَيةتييةكاني قةيراني دارايي لة هةريَمي كوردستان لة ماوةي (.)2017-2014
هاوبةشة لة طةل م .ي .كارزان حةسةن عةبدورِمحن  ،طوًظاري تويَذةر /زانكوًي سوَران ،بةركي (،)2
زستاني .2019
 -20هوَكاري ئانوَميي كوَمةالَيةتي لة رِوانطةي تيوَري دوَ ركهاميةوة ،هاوبةشة لة طةل فائز ابراهيم
حمةمةد ،طوًظاري تويَذةر /زانكوَي سوَران ،بةركي ( ،)2ذمارة ( ،)4ثاييزى .2019
 -21هوَكاري ئانوَميي كوَمةالَيةتي لة رِوانطةي تيوَري ميَرتوَنةوة ،هاوبةشة لة فائز ابراهيم حمةمةد،
طوَظاري زانكوَ بوَ زانستة مروَظايةتييةكان ،بةرطى ( )23ذمارة ( ،)3سالًي .2019
 -22دةرهاويشتةكاني قةيراني ئابووري لةسةر ئاسايشي كوَمةالَيةتي  -تويَذينةوةيةكى مةيدانيي
كوَمةلَناسيية لة شاري هةوليَر ،هاوبةشة لة طةل م .ي .كارزان حةسةن عةبدورِمحن  ،طوَظاري تويَذةر
ثةسةند كراوة بوَ بالَوكردنةوة ،ذمارة  595/44/1لة ريَكةوتي .2019/10/10
 -23رِوَلَى ثيَطةكاني ثةيوةندي كوَمةالَيةتي لة ثيَطةياندني كوَمةالَيةتيدا  -تويَذينةوةيةكى شيكاريية،
هاوبةشة لة طةل م .ي .دانا فاضل حممد  ،ثةسةند كراوة بوَ بالَوكردنةوة ،طوَظاري زانكوَي راثةرِين،
ذمارة  723لة ريَكةوتي .2020/7/19
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 -24هوَشياري سياسي الي طةجنان  -تويَذينةوةيةكى شيكاريية ،هاوبةشة لة طةل دانا فاضل حممد،
ثةسةند كراوة بوَ بالَوكردنةوة ،طوَظاري زانكوَي هةلَةجبة ،ذمارة  72لة ريَكةوتي .2020/7/12
 -25دراسة يليلية حلوادث املرور يف مدينة أربيل يف الفرتة  ، 2019 - 1979مشرتك مع أوميد
عبداجمليد قادر ،منشور يف جملة قةالَي زانست العلمية ،اجمللد ( ،)5العدد( ،)3صيف .2020
 -26توَرِى كوَمةالَيةتي فةيسبووك و مةترسييةكانى لةسةر ئاسايشي كوَمةالَيةتي  -تويَذينةوةيةكى
شيكاريية ،هاوبةشة لة طةل هيمن أمني جالل شوانى ،طوَظاري زانكوَي راثةرِين ،بةرطى ( )7ذمارة (،)4
ديسمرب .2020
 -27العوملة والعنف -دراسة سوسيو أنثروبولوجية يف ظل العوملة ،مشرتك مع األستاذ املساعد د .حممد
سعيد حسني الربوار  ،منشور يف جملة جامعة دهوك ،اجمللد ( ،)23العدد(( ) 2العلوم اإلجتماعية
واإلنسانية).2020 ،

حةوتةم :سةرثةرشيت خويَندني باآل:
 -1ماستةر:
 -1نامةي بةرِيَز(لةيال ئةمري عاس) بةناونيشاني(نويَطةري لة رِؤشنبرييي الواندا -ليَكوَلَينةوةيةكى
مةيدانيية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2006 ،
 -2نامةي بةرِيَز(مريخان شةريف قادر) بةناونيشاني(رِؤلَي دةزطةي ضاوديَريي خيَزان لة ضارةسةري
كيَشة كؤمةآليةتييةكاني ئةوانةي ليَي سوودمةندن – ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر)،
بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2006 ،
 -3نامةي بةرِيَز(حمةمةد سةعيد حوسيَن بةرواري) بةناونيشاني(رِؤلَي خويَندني زانكؤيي لة
ثيَطةياندني سياسيدا  -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة زانكؤي دهؤك) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين.2006 ،
 -4نامةي بةرِيَز(رِؤزة عةبدولَآل شةريف) بةناونيشاني(رِةهةندة كؤمةآليةتيةكاني ناسةامطرييي سياسي -
ليَكوَلَينةوةيةكى شيكاريية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2007 ،
 -5نامةي بةرِيَز(ثريؤز حسن حمؤ) بةناونيسشاني(رِؤلَي ئافرةتي عيَراقي لة كاراكردني كؤمةلَطةي
مةدةنيدا -ليَكوَلَينةوةيةكى شيكاريية) ،زانكؤي جيهانيي بؤ زانستة ئيسالمييةكان لة لةندةن .2008 ،
 -6نامةي بةرِيَز(شنؤ خةليل حةسةن) بةناونيشاني (ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكاني طرووثة
نةذادييةكان  -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري كةركووك) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين،
.2009
 -7نامةي بةرِيَز (شريزاد ازاد سلطان) بةناونيشاني (كاريطةري هوَكارة كؤمةآليةتييةكان لةسةررةفتاري
سياسي -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2010 ،
 -8نامةي بةرِيَز (فائز ابراهيم حممد) بةناونيشاني (هوَكارة دةرووني و كؤمةآليةتييةكان تووشبون بة
مادة هوَشبةرةكان ،ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين.2010 ،
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 -9نامةي بةرِيَز(رمزية عبدالوهاب أمني) بةناونيشاني(دور العوملة على القيم االجتماعية يف اجملتمع
الكردي ،دراسة ميدانية اجتماعية) ،اجلامعة العاملية للعلوم األسالمية -لندن .2011
 -10نامةي بةرِيَز (مسية سعيد خالد) بةناونيشاني ( خصائص وأبعاد اجلرمية النسوية يف اجملتمع
الكردي ،دراسة تطبيقية على إصالحية ئيتوتيَ يف دهوك) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين،
.2011
 -11نامةي بةرِيَز (برظان محدي حسني) بةناونيشاني ( دور العوملة يف تغري القيم األجتماعية لد
الشبا ب اجلامعي ،دراسة ميدانية يف جامعة صالح الدين) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين،
.2011
 -12نامةي بةرِيَز (عبدالسالم صديق مصطفى) بةناونيشاني (أثر التغري األجتماعي على األحزاب
الكوردستانية ،نظرة سوسيولوجية ويليل مقارن) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2011 ،
 -13نامةي بةرِيَز (شليَر نوري صاحل) بةناونيشاني (األبعاد االجتماعية واالقتصادية للتخطيط احلضري
ملدينة أربيل  -دراسة ميدانية يف علم االجتماع احلضري) ،جامعة كوية ،بةشي كوَمةلَناسي.2012 ،
 -14نامةي بةرِيَز (رزطار رسول عزيز) بةناونيشاني (ثةيوةندي ثيشة بة تاوان لة كوَمةلَطاي كوردي -
تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة بةريَوةبةرايةتي ضاكسازي طةوران /هةريَمي كوردستان) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2012 ،
 -15نامةي بةرِيَز (يوسف حسن حسني) بة ناونيشاني (كاريطةري جيهانطةرايي لةسةر كولتور -
تويَذينةوةيةكي ئةنرتوًبوًلوًذي مةيدانيية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2012 ،
 -16نامةي بةرِيَز (ئازاد عبدالعزيز حممد) بةناونيشاني (بةكارهيَناني الواني زانكوَ بوَ ثيَطة
ئةلكرتوَنييةكان و تيَربوونةوةكان  -تويَذينةوةيةكي روثيَويية ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين،
.2013
 -17نامةي بةرِيَز (فاطمة مراد مال) بةناونيشاني (طوَرانكاريية ئابوري و كوَمةلايةتييةكان لة
خيَزاني كورديدا وثةيوندي بة ثيَطةي ذن -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2013 ،
 -18نامةي بةرِيَز (هةرمن شيَركو نصرالدين) بة ناونيشاني (فشارة ثيشةييةكان سةر راطةياندكاري
ئافرةت لة كةنالَة ئامسانية كوردييةكان – روثيَويية) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين.2014 ،
 -19نامةي بةرِيَز (شادطار عبداخلالق رمحن) بة ناونيشاني (كاريطةري دياردةي ملمالنييً نةوةكان لة
سةر يةكانطريي حيًزان  -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين.2014 ،
 -20نامةي بةرِيَز (راسيت نوري محيد) بةناونيشاني( دور الصورة اإلعالمية يف تشكيل إجتاهات الشباب
اجلامعي ،دراسة ميدانية لطلبة جامعة صالح الدين /اربيل) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين،
.2015
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 --21نامةي بةرِيَز (باران حممد عبداهلل) بة ناونيشاني (روًمالكردني ويًبساييت ميديا نيًودةولةتييةكان
بوً ثرسة كوردستانييةكان وكاريطةري لةسةر ئاسيت زانيين روًذنامةنووسان  -ويًبساييت )(CNNو
) (BBCعةرةبي بة منوونة  -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية ) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين،
.2015
 -22نامةي بةرِيَز (بةشدار حسني حممد) بة ناونيشاني (روَلَي بةرنامةى طفتوكوَ لة كةنالَة ئامسانيية
كوردييةكان لة ثيَكهيَناني بةها كوَمةلَايةتييةكان الي جةماوةر --تويَذينةوةيةكي مةيدانيية ) ،بةشي
راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين.2016 ،
 -23نامةي بةرِيَز (اوميد عبداجمليد قادر) بةناونيشاني (دور اإلعالم يف التوعية والوقاية من حوادث
املرور -دراسة ميدانية يف مدينة اربيل) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2019 ،
 -24نامةي بةرِيَز (هيمن أمني جالل) بةناونيشاني (مةترسيةكاني راطةياندن لةسةر ئاسايشي
كوَمةالَيةتي  -توَري كوَمةالَيةتي فةيسبووك بة منوونة  -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة شاري هةوليَر)،
بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2020 ،
 -25نامةي بةرِيَز (هةذار عثمان حسني) بةناونيشاني (سةقامطريى كوَمةالَيةتي و ثةيوندى بة
متمانةى سياسي بة ثارتة كوردستانيةكان -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لةسةر طةجناني زانكوَ -زانكوَكاني
سةالحةددين  -هةوليَر ،سليَماني ودهوَك بة منوونة) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2020 ،

 -2دكتؤرا:

 -1تيَزي بةرِيَز (سةليم بوترس ئةلياس) بةناونيشاني(رِؤلَي رِؤشنبري لة كاراكردن وبنياتناني
دامةزراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةنيدا  -ليَكوَلَينةوةيةكى شيكاريية) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين.2007 ،
 -2تيَزي بةرِيَز(لةيال ئةمري عاس) بةناونيشاني(ئاستةنطة كؤمةآليةتييةكاني بةردةم نويَطةريي سياسي
لة كؤمةلَطةي كوردستاندا -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين،
ئةيلولي .2009
 -3تيَزي بةرِيَز(رزطار مصطفى غفور) بةناونيشاني(الرضا الوظيفى لألخصائي االجتماعي وعالقته
بالكفاية املهنية – در اسة ميدانية يف مدينة السليمانية) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،تةمووزي
.2011
 -4تيَزي بةرِيَز (شنو خليل حسن) بةناونيشاني (دور امل سسة االصالحية يف إعادة تأهيل النزيالت -
دراسة ميدانية يف إصالحية االحداث ،قسم النساء ،أربيل) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني. 2012 ،
 -5تيَزي بةرِيَز (به هات حسيب علي) بةناونيشاني (العوامل امل ثرة يف انتقاء القيم اخلربية) ،بةشي
راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين. 2013 ،
 -6تيَزي بةرِيَز (صادق محه غريب) بةناونيشاني (رَوَلي راطةياندني كوردي لة بةريَوةبردني قةيرانة
سياسيةكاندا لة هةريَمي كوردستان) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين. 2013 ،
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 -7تيَزي بةرِيَز(فائز ابراهيم حممد) بةناونيشاني( ئةنوَمي كوَمةالَيةتي لة شاري هوليَر -
ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2016 ،
 -8تيَزي بةرِيَز (اكرم فريدون محه أمني) بةناونيشاني (كاريطةري نةخشةسازي ودةرهيَناني روَذنامة
كوردييةكان لة سةر خويَنةران -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين،
. 2016
 -9تيَزي بةرِيَز(كارزان حسن عبدالرمحن) بةناونيشاني (ئاستةنطة كوَمةالَيةتييةكاني بةردةم
نويَطةريي سياسي لة كوَمةلَطاي كوردستاندا  -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية ) بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين.2016 ،
 -10تيَزي بةرِيَز (دانا فاضل حممد) بةناونيشاني (كاريطةري ثةيوةندي كوَمةالَيةتي لةسةر هوَشياري
سياسي لة اليةن قوتابياني زانكؤي سةالحةدين /هةوليَر  -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية) بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين.2018 ،
 -11تيَزي بةرِيَز (ئازاد عبدالعزيز حممد) بةناونيشاني (ئاراستةكاني دةستةبذيري ميديايي سةبارةت
بة رِادةي ثابةندبووني ثيَطة ئةليكرتوَنيية كوردييةكان بة ئيتيكي ثيشةيي لة هةريَمي كوردستاندا -
تويَذينةوةيةكي شيكاري مةيدانيية) بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين.2020 ،

هةشتةم :تاوتوَيكردني نامة و تيَزي زانكؤيي:
 -1نامةى ماستةر:
 -1تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز( عمر صابر عمر) بةناونيشاني (واقع الرعاية االجتماعية  -دراسة
ميدانية يف أقليم كوردستان -العراق) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،تشريين يةكةمي .2002
 -2تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز( جناة حممد فرج) بةناونيشاني (( أسباب عمل االطفال -دراسة ميدانية يف
مدينة السليمانية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،تشريين يةكةمي .2003
 -3تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز( نادية عمر كاكةسوور) بةناونيشاني( رِوَلَي ئافرةتي كورد لة رِاطةياندني
كورديدا -يَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،نيساني
.2004

 -4تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز (سروة دةشيت وهاب) بةناونيشاني(حتليل جغرايف للمواقع الرتفيهية يف
مدينة أربيل  -دراسة ميدانية) بةشي جوطرافيا  -زانكؤي سةالحةدين.2004 ،
 -5تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(ئةسرين زرار قادر) بةناونيشاني( رِوَلَ ي سةنتةري ئافرةتان لة
ضارةسةركردني كيَشةا كؤمةآليةتييةكان  -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة هةريَمي كوردستان -عيَراق)،
بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،كانووني يةكةمي .2006
 -6تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(امساعيل حممد خضر شكاك) بةناونيشاني( طرفتة كؤمةآليةتييةكاني
ثيَشمةرطة ديَرينةكان لة هةريَمي كوردستاندا  -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة هةريَمي كوردستاندا لة
ماوةى  ،)1975 -1961بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،كانووني يةكةمي.2006 ،
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 -7تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(عبدالرزاق حممد مصطفى) بةناونيشاني( ثةيوةندي نيَوان ثزيشك
ونةخوَش وةك كيَشةيةكي

كؤمةآليةتي -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي

كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،حوزةيراني.2006 ،
 -8تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(دالرام عثمان صاحل) بةناونيشاني (املشكالت االجتماعية والعمرانية
للمناطق املتخلفة يف مدينة أربيل -دراسة يليلية وفق منظور علم االجتماع احلضري) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،تةمووزي .2006
 -9تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(هيوا أمني جالل شواني) بةناونيشاني( شيكردنةوةيةكي جوطرايف بوَ
طةشةي شارنشيين لة ثاريَزطاي هةوليَر) ،بةشي جوطرافيا  ،زانكؤي سةالحةدين ،تشريين دووةمي
.2007
 -10تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(بارزان كمال حسن) بةناونيشاني( رِةهةندة كؤمةآليةتييةكاني توند
وتيذي سياسي  -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة هةريَمي كوردستان -عيَراق) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين ،شوباتي .2008
 -11تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز (ئارام علي فرج) رِوَلَي ثارتةكان لة طةشةثيَداني سياسي لة هةريَمي
كوردستاندا  -ليَكوَلَينةوةيةكى سوَسيوَلوَجي سياسي شيكاريية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني،
تشريين يةكةمي .2008

 -12تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ذيا ع باااس قااادر) بةناوني شاااني ( روَ لاَي كااةنالي خ ياَزان لااة
ثيَطةياندني كوَماالَيةتي -ليَكوَلَينةوةيةكى مةيدانيية لة شاري سليماني) ،بةشي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي

سليماني ،تةمووزي . 2009

 -13تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(مريان حممد صاحل) بةناونيشاني (العالقة بني املواطن والسلطة
السياسية يف اجملتمع الكوردستاني  -دراسة ميدانية يف أقليم كوردستان -العراق) ،بةشي كوَمةلَناسي،
زانكؤي سةالحةدين ،كانووني دووةمي . 2009
 -14تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(شيالن محيد عبدالقادر) بةناونيشاني (اآلثار األقتصادية للتوسع
احلضري يف مدينة أربيل للمدة  ،)2007-1992بةشي ئابووري ،زانكؤي سةالحةدين ،تشريين يةكةمي
.2009
 -15تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(سريوان ولي علي) بةناونيشاني (رِةهةندة كؤمةآليةتييةكاني توند
وتيذي هيَمايي الي طةجنان -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة شاري هةوليَر) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي
سةالحةدين ،كانووني دووةم.2011 ،

 -16تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(كرخي جنم الدين نور الدين) بةناونيشاني (املواطنة الصاحلة
وأثرها يف تقدم اجملتمع العراقي -كردستان – العراق منوذجاً) ،اجلامعة احلرة يف هولندا،
قسم العلوم السياسية.2011 ،
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 - -17تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ع لةةي حم مةةد م صةةطفى) بةناوني شاااني (م شةةكالت الن قةةل احل ضةةري يف
مدينة أربيل -دراسة ميدانية للسنوات  ،)2009 -2005بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سااةالحةدين ،ني سةةاني
.2011
 -18تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز ( شةةاكر ح سةةني أ محةةد) بةناوني شاااني(رِةفتاري دةن طاادان لااة هااةريَمي
كوردستان لة هةلَبذاردنةكاني  ،)2009/7/25زانكؤي سةالحةدين ،تشريين دووةمي .2011
 -19تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(هيًمن باااقر عة باادول) بةناوني شاااني( رِوَ لاَي ثةيوةندي يااة ط شااتييةكانى
دا مااةزراوةكاني ضاااوديَريي كوَمةالَ يااةتي لااة تيَ كااةلَكردني خاوةنثيًداوي سااتيية تايبة تااةكان بااة كوَ مااةلَطا،
تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة دا مااةزراوةكاني ضاااوديَريي كوَمةالَ يااةتي شاااري سااليَماني ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،حوزةيراني 2012
 -20تاااوتوَيكردني نا مااةي بةرِيَز( ئااةمري قااادر عااةزيز) بةناوني شاااني ( هةلَ سااةنطاندني جااوطرايف
بةكارهيَنا نااةكاني زةوى ئااايين لااة شاااري اهاةوليَر بااة بااةكارهيَناني سي سااتةمي زانيار يااة جوطراف يااةكان
 ،)GISبةشي جوطرافيا  ،زانكؤي سةالحةدين ،ئةياري .2013
 -21تاااوتوَيكردني نا مااةي بةرِيَز(شا سااوار حم مااد حم مااود) بةناوني شاااني ( شاايكردنةوةيةكي جااوطرايف باوَ
دانيشتواني قةزاي دوكان) ،بةشي جوطرافيا  ،زانكؤي سةالحةدين ،تةمووزي .2013
 -22تاااوتوَيكردني نا مااةي بةرِيَز(فوز يااة عبدال لااة حم مااد) بةناوني شاااني (م شةةرات الف قةةر وا سةةرتاتي ية
معاجلتها يف اقليم كوردستان – العراق – دراسة إجتماعية ميدانية يف مدي نةةة أرب يةةل) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي،
زانكؤي كوية ،ئابي .2013
 -23تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(سنور عبدال لااة قااادر ) بةناوني شاااني (األب عةةاد األجتماعيةوالثقاف يةةة لل طةةب
الشعيب يف مدينة أربيل) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي كوية ،مايسي .2014
 -24تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ئاالن صااالس سااعدي ) بةناوني شاااني(طوَراني بون يااادي كوَمةالَ يااةتي لااة
شاااري كوَ يااة -تويَذينةوة يااةكي ئااةنرتوَبوَلوَذي مةيداني يااة) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي سااةالحةدين،
حوزيراني .2014
 -25تاوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ظاهر محةةد أ مةةني صةةابر ) بةناوني شاااني(روَلَي ريكال مااي تة لااةفزيوني لااة
ها نااداني رةف تاااري بةكار بااةر باوَ كري نااى كاااالَ -تويَذينةوة يااةكي روَثيَو يااة) ،بة شااي راطةيا ناادن ،زان كااؤي
سةالحةدين ،تشريين يةكةمي .2014
 -26تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(شيالن ياسني خضر ) بةناونيشاني(روَلَي كةنا لااة ئامساني يااة كوردي يااةكان
لااة درو سااتكردني ئارا سااتة سيا سااييةكان -تويَذينةوة يااةكي وة ساافيية) ،بة شااي راطةيا ناادن ،زان كااؤي
سةالحةدين ،تشريين دووةمي .2014
 -27تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز (جع فةةر ر سةةول و سةةو) بةناوني شاااني(روَلَي ئوَثوَز ساايوَني سيا سااي لااة
بااةنياتناني كوَمةلَ طااةي مةدةن ياادا -تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة شاااري سااليَماني) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،
زانكؤي سةالحةدين ،كانووني دووةمي .2015
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 -28تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(عمار جنم الدين هةواس) بةناونيشاني (ثةيوةندي راطةياندن بة
توندوتيذييةوة لة هةلَبذاردنةكاني هةريَمي كوردستان–هةوليَر وسليَماني بة منوونة) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،ئابي .2015
 -29تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز( ئةةاواز ح سةةن امساع يةةل ) بةناونيشاني( ضاااالكييةكاني ثةيوةندي يااة
ط شااتييةكان لااة حكو مااةتي هااةريًمي كورد سااتان -تويَذينةوة يااةكي روَثيَو يااة) ،بة شااي راطةيا ناادن ،زان كااؤي
سةالحةدين ،تشريين دووةمي.2015 ،
 -30تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(روان صةةبحي عب يةةداه ) بةناوني شاااني(ثةيوةندي لااة ن ياًوان بااذاردةى
سيا سااى باوً كةنا لاًة ئامساني يااة كوردي يااةكان ودةركرد نااي برِيارةكا ناادا -تويَذينةوة يااةكي روَثيَو يااة لة سااةر
ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان) ،بةشي راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين ،كانووني يةكةمي .2015
 -31تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ثاكزاد نااةذاد عز يااز) بااة ناوني شاااني (رِوَ لاَى خ ياَزان لااة ثيطةيا ناادني
سياسيدا -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة شاري هوليَر ) ،بةشي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي سااةالحةدين ،ني ساااني
.2016
 -32تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(رنا حازم سعيد) بة ناونيشاني (التحوالت األسلوبية يف أعمال الرسام
لوثر ايشو) ،بةشي شيَوةكارى ،زانكؤي سةالحةدين ،ئاياري .2016
 -33تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(حسني علي حاجي) بة ناونيشاني ( دور القنوات الفضائية اإلخبارية يف
نشر الثقافة السياسية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي مووسل ،حوزيراني .2016
 -34تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز(ج نةةار نةةامق ج سةةن ) بةناوني شاااني(دور املوا قةةع اإللكرتون يةةة الكورد يةةة يف
ت شةةكيل ا لةةرأي ال عةةام حةةول إنت هةةاك ح قةةوق األقل يةةة اإليزيد يةةة -مو قةةع خ نةةدان ورووداو أمنوذ جةاً) ،بة شااي
راطةياندن ،زانكؤي سةالحةدين ،ئةيلولي .2016
 -35تاااوتوَيكردني نا مااةي بااةرِيَز( فة اد أ محةةد سةةليمان ) بةناوني شاااني(إ سةةتخدم الرب ملةةانيني للتكنولوج يةةا
احلديثة لإل عةةالم واإلت صةةال الرقا بةةة الربملان يةةة) ،بة شااي راطةيا ناادن ،زان كااؤي سااةالحةدين ،ت شاارينى دووةم ،
.2016
 -36تاوتوَيكردني نامةي بةرِيَز(توانا عثمان محة أمني) بة ناونيشاني (رِوَ لاَى بااةها كوَمةلَايةتي يااةكان لااة
ريَكخ سااتين كوَ مااةلَطا  -تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة شاااري هااوليَر ) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي
سةالحةدين ،ئاياري .2017

 -2تيَزى دكتؤرا:
 -1تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز ( عبداحلميد علي سعيد الربزجني) بة ناونيشاني ( دور ثورة
أيلول  1975-1961يف حركة التغري االجتماعي -دراسة ميدانية يف أقليم كوردستان -العراق) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،كانووني يةكةمي .2005
 -2تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز(ثيمان عبدالقادر عظيم) بة ناونيشاني (دور التخطيط
االجتماعي يف إعادة بناء النظم االجتماعية احلضرية املتصدعة  -دراسة ميدانية يف مدينة السليمانية)،
بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،ئابي .2010
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 -3تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز( ئارام ابراهيم حسني) بة ناونيشاني(دور التخطيط يف التنمية
األجتماعية  -دراسة ميدانية يف أقليم كوردستان  -العراق) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين،
كانووني يةكةمي .2010
 -4تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز ( عبداهلل امساعيل محد) بة ناونيشاني(دور العوامل االجتماعية
واالقتصادية يف التوسع احلضري ملدينة اربيل للفرتة  -2008 - 1994دراسة ميدانية حضرية) ،بةشي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،كانووني دووةمي .2011
 -5تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز( حم مةةد سةةعيد ح سةةني) بااة ناوني شاااني(املعو قةةات االجتماع يةةة
والسياسية للتسامح يف اجملتمع الكوردي -دراسة ميدانية يف أق لةةيم كورد سةةتان -ال عةةراق) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي،
زانكؤي سةالحةدين ،تشريين يةكةمي .2011
 -6تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بةرِيَز( كااةذال ح سةةني حم مةةد) بااة ناوني شاااني( دور التنم يةةة الب شةةرية يف
يق يةةق الت صةةورات اإلجتماع يةةة جملت مةةع مدي نةةة ال سةةليمانية -درا سةةة سو سةةيولوجية يليل يةةة) ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،تشريين دووةمي .2011
 -7تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (روَزة ع بااداهلل شااريف) بااة ناوني شاااني (ئارا سااتة دةرووني يااةكان با َو
دميوكرا سااي وثةيوة ناادييان بااة رةو شااي ئا شاايت وط ياااني ليَ بااوردةيي الي قوتاب ياااني زان كاوَ -تويَذينةوة يااةكي
مةيدانيية) ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين  ،كانووني دووةمي .2012
 -8تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (ه يااوا صااادق سااليم) بااة ناوني شاااني ( التحل يةةل اجل غةةرايف لك فةةاءة
التوز يةةع امل كةةاني لل خةةدمات التعليم يةةة يف مدي نةةة أرب يةةل) ،بة شااي جوطراف يااا ،زان كااؤي سااةالحةدين ،شااوباتي
.2012
 -9تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (ناد يااة ع ماار كاكة سااوور) بةناوني شاااني(بنةما كوَمةالَ يااةتي و
كولتور يااةكاني كة سااايةتي كااوردي -تويَذينةوة يااةكي ئةنرتوَبوَلوَذي يااة لااة هااةريَمي كورد سااتان ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،تةمووزي .2012
 -10تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (ع بةةدالرزاق حم مةةد م صةةطفى) بااة ناونيشاني(طة شااةثيَداني
كوَمةالَ يااةتي لااة طو ناادةكاني هااةريَمي كورد سااتان  --تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة طو ناادةكاني ثاريَز طاااي
هةوليَر ،بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،تشريين دووةمي .2012
 -11تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (امساع يةةل حم مةةد خ ضةةر شةةكاك) بااة ناوني شاااني(ثًيكهاتةي
كوَمةالَيةتي شارةد-يًي حاجي ئؤمةران -تويَذينةوةيةكي سوَسيوَ ئةنرتوَبوَلوَذيية لااة دووَ لاَي بالَةكايةت ياادا ،
بةشي كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،ئاداري .2013
 -12تاوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (وا حاادة محااة و يااس ن صااراهلل) بااة ناوني شاااني( اجلر ميةةة يف ظةةل
العو ملةةة -درا سةةة سو سةةيولوجية يليل يةةة يف مدي نةةة ال سةةليمانية) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي سااليماني،
حوزيراني .2013
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 -13تاوتوَيكردني تيَزى دك تاوَراي بااةرِيَز ( ئةةارام ع لةةي فةةرج) بااة ناوني شاااني(بونياد و طاارداري كوَمةالَ يااةتي
وةك دوو ئا ساايت سااةرةكي لااة ليَكوَلَي نااةوةي كوَمةلَنا ساايدا ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي سااليماني ،ئااابي
.2013
 -14تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (جعفر ابراهيم حاجي) بااة ناوني شاااني( تةةأثري ا لةةنظم اإلنتخاب يةةة
يف االستقرار السياسي -العراق منوذجاً  ،)2010-2005جامعة سانت كليمنتس العاملية ،ئابي .2013
 -15تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (كامران ولي حممود) بة ناونيشاني (اإل سةةتقطاب احل ضةةري وأ ثةةره
يف البيئة احلضرية ملدينة أربيل -دراسة يف جغرافية املدن) ،بةشي جوطرافيا ،زانكؤي سااةالحةدين ،ماي سااى
.2015
 -16تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (زريان جزني حممد) بة ناوني شاااني (سرو شاات و جيَ طااة و دةوري
ئاييين يارسان لة رِةوشي فرة ئاييين و كولتووري كوردستاندا -تويَذينةوة يااةكي ئةنرتوَثوَلوَطي يااة ) ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين  ،ئةيلولي .2019
 -17تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (شهال ولي جبار) بة ناونيشاني (شيَوازي ذ يااان لااة شااارة نويَ كاااني
ني شااتةجيَبوون -تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة طةرِة كااة نويَ اكااني شاااري هااةوليَر) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي،
زانكؤي سةالحةدين  ،تشريين يةكةمي .2019
 -18تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز ( شةةريزاد ئةةازاد سةةلطان) بااة ناوني شاااني (هوَ كااارو ئاكا مااة
كوَمةالَيةتييةكانى هاتين داعش -تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لة هةريَمي كورد سااتان) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي،
زانكؤي سةالحةدين  ،كانووني يةكةمي .2019
 -19تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (شريين ابراهيم حممد) بة ناونيشاني( اجتاهات اجملت مةةع ال كةةوردي
حنو التعايش السلمي -دراسة ميدانية يف إقليم كوردستان /ال عةةراق) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي سااليماني،
ئاداري .2020
 -20تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (هذار خور شةةيد نةةوري) بااة ناوني شاااني( منظ مةةات اجملت مةةع ا ملةةدني
ودور هةةا يف تعز يةةز مف هةةوم املواط نةةة -درا سةةة ميدان يةةة يف مدي نةةة أرب يةةل) ،بة شااي كوَمةلَنا سااي ،زان كااؤي
سةالحةدين  ،ئابى .2020
 -21تاوتوَيكردني تيَزى دكتوَراي بةرِيَز (توانا فريدون حسني) بااة ناوني شاااني(رِوَلَي طة نااةلَي ثي شااةيي لااة
بااةفريِوَداني دةرامة تااة مروَييةكا ناادا -تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة لااة هااةريَمي كورد سااتان) ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سليماني ،كانووني يةكةمي .2020
 -22تاااوتوَيكردني ت ياَزى دك تاوَراي بااةرِيَز (دل شاااد ساايامند شايَراوى) بااة ناوني شاااني (رِوَ لاَى ثار تااة
سياسييةكان لة طوَراني كوَمةالَيةتى لة هةريَمي كورد سااتان /ع ياَراق -تويَذينةوة يااةكي مةيداني يااة ،بة شااي
كوَمةلَناسي ،زانكؤي سةالحةدين ،نيساني .2021

نوَهةم :ليَذنةكان:

 -1برياردةري ليَذنةي بةرزكردنةوةى ثلةى زانسيت كوَليَذ لة 2008 - 2005
- -2سةروَكي ليَذنةي بةرزكردنةوةى ثلةى زانسيت كوَليَذ لة 2013-2011
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 -3سةروَكي ليَذنةي تاقيكردنةوةى ثيَداني نازناوي زانسيت -سةروَكايةتي زانكوَ لة - 2011/11/19

.2012
 -4نويَنةرى بةشي كوَمةلَناسي لة ليذنةى خويَندني بالَاي كوَليَذ بوَ سالَاني خويَندن  2018 -2017و
 2019 -2018و2020-2019و .2021 - 2020
 -5سةروَكي ليَذنةي بةرزكردنةوةى ثلةى زانسيت كوَليَذ بة ثيَي ظةرماني كارطيَرِي ذمارة  969/1/1لة
 2019/4/3تا .2020/10/19
 -6ئةندامي ليَذنةي سةرثةرشتيكردني تاقيكردنةوةكاني خويَندني باالَ كوَليَذ بوَ سالَي خويَندن
.2019-2018
 -7ئةندامي ليَذنةي تاقيكردنةوةي ثيَشكةشكردن بوَخويَندني باالَ(ماستةر – دكتوَرا) كوَليَذ ب َوسالَي
خويَندن .2020-2019
 -8ئةندامي ليَذنةي سةرثةرشتيكردني تاقيكردنةوةكاني خويَندني باالَ كوَليَذ كوَرسي دووةم بوَ سالَي
خويَندن  2020 - 2019ذمارة  1318/1/1لة .2020/7/8
دةيةم :هةلَسةنطاندني زانسيت كتيَب:
 -1هةلَسةنطاندني كتيَبةك بة ناونيشاني (ميتوَدةكاني تويَذينةوةى ضةنديَيت و ضونيَيت لة كاري
كوَمةالَيةتي وكوَمةلَناسيدا) ،زانكؤي سليماني ،ليذنةي ثشتطريي ثاداشيت تويَذينةوة و دانان و
وةرطيَرِاني كتيَب ،بةروارى .2021/3/24

ثروَظيسؤر دكتؤر
طاهر حةسؤ زيَباري
كوليَذي ئاداب /زانكؤي سةالحةدين/هةوليَر
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