سي يف [ ث.د .وعد حممد جناة صربي ]
ىاوي ضياىي :د .وعد حمند جناة صربي
ىاشىاوي شاىطيت  :ثسؤفيطؤز
شويَين كازكسدٌ :مامؤضتا لةبةشي فيصيا  /كؤليَري ثةزوةزدة  /شاىكؤي ضةالحةدديً ٍ -ةوليَس.
لةدايكبوويٍ 1964 :ةوليَس
ميَرووي يةكةكةو دامةشزاىدٌ 1986 / 8 /1 :
ماوةي خصمةت  36 :ضالَ لةشاىكؤ ( 30ضالَ )  ،لةدةزةوةي شاىكؤ (  6ضالَ )
بازي كؤمةالَيةتي  :خيَصاىدازة (  4ميدالَ)

بسواىامةكاٌ :
 -1بكالوزيوس لةبةشي فيصيا  ،كؤليري بةزوةزدة  ،شاىكؤي ضةالَحةدديً ضالَي خوييدىي 1986-1985
 -2ماضتةز لة كؤليري ثةزوةزدة ( أبن اهليثم)  ،شاىكؤي بةغدا ،ضالَي خويَيدىي .1998 -1997
 -3دكتوزا لة كؤليري ثةزوةزدة ( أبن اهليثم )  ،شاىكؤي بةغدا ضالَي خويَيدىي . 2002-2001

ئةو شماىاىةي دةيصاىي:
 -1كوزدي ثةتي بةثمةي ىاياب  -2عةزةبي بةثمةي شؤزباش  -3ئييكميصي بةثمةي باش

شازةشاييةكاٌ لةبوازي كازطيَسي :
 ضةزؤكي بةشي فيصياي شةقالَوة بؤضالَي خويَيدىي  2013 -2012و 2014-2013
 ضةزؤكي بةشي بايؤلؤذي لةشةقالَوة بؤ ضالَي خويَيدىي . 2013-2012
 ضةزؤكي بةشي ثةزوةزدةي تايبةت لةكؤليَري ثةزوةزدة لة ماوةي 2018 – 2016
 بةزيَوةبةزي فريكسدىي بةزدةواو لةضةزؤكايةتي شاىكؤي ضةالحةدديً بؤ ماوةي  4ضالَ.
 بسيازدةزي بةشي ثةزوةزدةو دةزووىصاىي بؤ ضالَي خويَيدىي 1999-1998و 2000-1999
 بةزثسضي فيَسكسدىي بةزدةواو لةزِاطسايةتي كؤليَري ثةزوةزدة /شاىكؤي ضةالحةدديً بؤ ماوةي ( 4
) ضالَ .
 ئةىدامي ئةجنوومةىي باالَي ضةىديكاي فيصيك ىاضاىي كوزدضتاٌ لةدامةشزاىديةوة تاكوئيطتا .
 يةكيَك بوة لةدامةشزيَيةزي كؤليَري ثةزوةزدةي شةقالوة لةشاىكؤي ضةالحةدديً – ٍةوليَس .
.

شازةشاييةكاٌ لةبوازي شاىطيت:
 22 تويرييةوةي بالَوكساوة لةبوازةي زيطاكاىي واىةووتيةوي فيصيا.
 ضةزثةزشتيازي (  )15ىامةي ماضتةز و ( ) 1ىامةى دكتؤزا.
 كفتؤكؤي (  )25ىامةي ماضتةز و دكتؤزا لةىاوةو دةزةوةي ٍةزيَه .

 بةشدازي كسدٌ لة ( )11خولي شاىطيت شاىكؤي ضةالحةدديً وةك واىةبيَري ضةزةكي .
 بةشدازي كسدٌ لة ( )3خولي شاىطيت لةدةضتةي ثةمياىكاي تةكييكي ثيَصوو و كؤليَري
ثؤليتةكييكي ٍةوليَسي ئيَطتا وةك واىةبير.
 بةشدازيكسدٌ لة ( ) 4خولي شياىدىي ماموَضتاياٌ وةك واىةبيَري ضةزةكي لةبةزيوةبةزايةتي
مةشق و زاٍيياٌ لةوةشازةتي ثةزوةزدةي حكومةتي ٍةزميي كوزدضتاٌ .
 بةشدازيكسدٌ لةليَرىةي ٍةلَطةىكاىدي بيَداىي ىاشىاوي شاىطيت لةوةشازةتي ثةزوةزدةي
حكومةتي ٍةزيَني كوزدضتاٌ .
 بةشدازيكسدٌ لةخولي بةٍيصكسدىي مامؤضتاياٌ لة شاىكؤي (  ) Foggiaلةووالَتي ئيتاليا بؤ
ماوةي (  ) 1ماىط .
 بةشدازيكسدٌ وةك واىةبيَر لةخولةكاىي شياىدىي ثةزوةزدةيي كة لةبةزِيَوةبةزايةتي مةشق و
زِاٍيَياٌ ضاالَىة وةشازةتي ثةزوةزدةي ٍةزيَني كوزدضتاٌ ئةجنامي دةدات .
 بةشدازيكسدٌ لة ( ) 15كؤىفساىطي شاىطيت لة دةزةوةو ىاوةوةي ٍةزيَنى طوزدضتاٌ .

ضوثاس و ثيَصاىني :
 بةدةياٌ ىوضساوي ضوثاس وبيصاىني لةاليةٌ بةزثسضاىي ٍةزدوو وةشازةتي خوييدىي باالَووةشازةتي ثةزوةزدةي حكومةتي ٍةزيَني كوزدضتاٌ لةماوةي خصمةتكسدٌ وةك ماموَضتاي واىةبيَرو
بةزيَوةبسدىي ئةو ثؤضتاىةي كةثيَي زِاضجيَدزاوة لةماوةي (  )36ضالَي خصمةت دا.

