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  داَب ػجذانكشٚى عؼٛذ يحًذ االسم الرباعي:

            ركش                 الجىس:

 يزضٔط     :الحالة الزوجية

 Janof  t1s 7197         :تاريخ الميالد

 عهًٛبَٛخ/ كٕسدعزبٌ :مكان الميالد

 كٕسد٘ :القومية

 عهًٛبَٛخ/ يحهخ فخسيبَجخساٌ        :العىوان الذائم

 15 770 800964  5514       :لرقم الموباي

     

 dana.saeed@univsul.edu .iq  :البريذ االلكترووي

                   (انهغخ انكٕسدٚخ )نغخ االو( + انهغخ انؼشثٛخ )عٛذ عذاً( + انهغخ االَكهٛضٚخ )عٛذ عذا                  :للغةا

    

 8022-8002عبيؼخ انغهًٛبَٛخ  -انمبٌَٕ انؼبو فٙ فهغفخدكزٕساِ  -    :لخلفية العلميةا

 8002-8002عبيؼخ انغهًٛبَٛخ -يبعغزٛش فٙ انمبٌَٕ انؼبو -                         

 8002-8002عبيؼخ انغهًٛبَٛخ -ثكبنٕسٕٚط فٙ انمبٌَٕ -                         

 2999-2992اسثٛم –عبيؼخ طالػ انذٍٚ  -ثكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انغٛبعٛخ -                         

 اعزبر يغبػذ    :اللقب العلمي
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 ) انمبٌَٕ االداس٘ + انمبٌَٕ انذعزٕس٘( انمبٌَٕ انؼبو    :التخصص العلمي

 

 العمل والتجربة:

 # اسم المؤسسة عىوان العمل التأريخ

  .2 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ نغٛبعخ ٔكبنخػًٛذ كهٛخ انمبٌَٕ ٔا يغزًش - 2/8022

  .8 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ سئٛظ لغى انمبٌَٕ/ كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ 22/8022-2/8022

  .a عبيؼخ انغهًٛبَٛخ رذسٚغٙ يغزًش -8002
  .3 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ يذٚش يشكض انذساعبد انمبََٕٛخ ٔانغٛبعٛخ 2/8022-20/8022
 -لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ دساعبد–عكشرٛش رحشٚش يغهخ  8/8023-2/8022

 .ْٔٙ يغهخ ػهًٛخ يحكًخ

  .2 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ

 -دساعبد لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ–رحشٚش يغهخ  سئٛظ يغزًش -2/8022

 ْٔٙ يغهخ ػهًٛخ يحكًخ

  .2  عبيؼخ انغهًٛبَٛخ

  .2  عبيؼخ انغهًٛبَٛخ (Bعبيؼخ انغهًٛبَٛخ ْٛئخ رحشٚش يغهخ )ػضٕ  28/8022 -2/8022

  .2 ٔصاسح انزخطٛظ نمبََٕٙانًغزشبس ا 2/8002-3/8002
ٔصاسح انؼاللبد  يذٚشٚخ انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخيذٚش  3/8000-2/8002

 ٔانزؼبٌٔ
2.  

  .9 عبيؼخ انزًُٛخ انجششٚخ يحبضش يغزًش -8009

  .20 عهًٛبَٛخ-عبيؼخ عٛٓبٌ يحبضش يغزًش -8022

 -دساعبد لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ–رحشٚش يغهخ  سئٛظ يغزًش 2/8022

 ْٔٙ يغهخ ػهًٛخ يحكًخ.

  .22 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ

 

 

  :تجربة التذريس واالشراف على البحوث العلمية

    

عبيؼخ انغهًٛبَٛخ  -كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ -يشحهخ انجكبنٕسٕٚط رذسٚظ يبدح )انمضبء االداس٘(،  .2

 .نغبٚخ االٌ 8002يٍ عُخ 

-ٛٓبٌععبيؼخ  -كهٛخ انمبٌَٕ  -(، يشحهخ انجكبنٕسٕٚط انمبٌَٕ انذعزٕس٘رذسٚظ يبدح ) .8

 .8022- 8022-عهًٛبَٛخ

عبيؼخ انزًُٛخ  -كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ -رذسٚظ يبدح )انمضبء االداس٘(، يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  .3

 .8022-8009انجششٚخ يٍ عُخ 

 -عهًٛبَٛخ-عٛٓبٌعبيؼخ  -كهٛخ انمبٌَٕ  -يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  انمبٌَٕ االداس٘(رذسٚظ يبدح ) .2

8022 -8022. 
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 -انزًُٛخ انجششٚخعبيؼخ  -كهٛخ انمبٌَٕ  -يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  االداس٘(انمبٌَٕ رذسٚظ يبدح ) .2

8022 -8022. 

كهٛخ انمبٌَٕ -رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى انذساعبد انؼهٛب يشحهخ انًبعغزٛش .2

 .8022 ,عبيؼخ انغهًٛبَٛخ  -ٔانغٛبعخ 

 -كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ -ذثهٕوان رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى انذساعبد انؼهٛب يشحهخ .2

 .8022عبيؼخ انغهًٛبَٛخ يٍ 

كهٛخ -انكٕسط انضبَٙ-رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى انذساعبد انؼهٛب يشحهخ انًبعغزٛش .2

 .8022-8022عٕساٌ عبيؼخ  -انمبٌَٕ 

كهٛخ -لانكٕسط االٔ–انذساعبد انؼهٛب يشحهخ انذكزٕساِ  رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى .9

 .8022-8022 -عبيؼخ انغهًٛبَٛخ – ٔانغٛبعخ انمبٌَٕ

انكٕسط –انذساعبد انؼهٛب يشحهخ انذكزٕساِ  رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى .20

 .8022-8022 -عبيؼخ انغهًٛبَٛخ – ٔانغٛبعخ كهٛخ انمبٌَٕ -االٔل

انكٕسط –زٛشانذساعبد انؼهٛب يشحهخ انًبعغ رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى  .22

 .8022-8022 -عبيؼخ انغهًٛبَٛخ – ٔانغٛبعخ كهٛخ انمبٌَٕ -انضبَٙ

انًشزشن يغ عبيؼخ انزًُٛخ  رذسٚظ يبدح )انمبٌَٕ االداس٘( فٙ لغى انذساعبد انؼهٛب .28

كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ  -عبيؼخ انغهًٛبَٛخ –كهٛخ انمبٌَٕ -االٔلانكٕسط –يشحهخ انًبعغزٛش انجششٚخ

 .8029-8022انجششٚخ عبيؼخ انزًُٛخ –

 

 .8022عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، -( سعبئم يبعغزٛش، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ2االششاف ػهٗ ) .23

( سعبئم انذثهٕو انؼبنٙ، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، 2االششاف ػهٗ ) .22

8022. 

عبيؼخ انغهًٛبَٛخ،  -( اطشٔحخ دكزٕساِ )يغزًش(، كهٛخ انمبٌَٕ 8االششاف ػهٗ ) .22

8022. 

 .8022ششاف سعبنخ يبعغزٛش، كهٛخ انمبٌَٕ، عبيؼخ عٕساٌ، ا .22

 -كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ –يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  -ثحٕس انزخشط (82االششاف ػهٗ ) .22

  نغبٚخ االٌ. 8002عبيؼخ انغهًٛبَٛخ يٍ عُخ 
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 :ٔاطشٔحخ دكزٕساِ انًبعغزٛش انًُبلشخ انؼهًٛخ نشعبئم نغبٌ (29نـ ) ٔسئبعخ ٚخؼضٕان .22

I. َعبيؼخ  -ف، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخْذاحشاف انمشاس االداس٘ ػٍ لبػذح رخظٛض االا

 .8022-3-89انغهًٛبَٛخ، 

II. انزحمٛك انجشنًبَٙ ٔعٛهخ نهشلبثخ ػهٗ اػًبل انحكٕيخ، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ- 

 .8022-2-22اسثٛم، -عبيؼخ طالػ انذٍٚ

III.  ٌَٕ8022ٔانغٛبعخ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، انطؼٍ فٙ انؼمٕثبد االَضجبطٛخ، كهٛخ انمب. 

IV. اخزظبطبد انمضبء االداس٘ فٙ الهٛى كٕسدعزبٌ/ انؼشاق، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ- 

 .8022-2-30عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، 

V.  اخزظبطبد يحكًخ انمضبء االداس٘ ثٍٛ انزمٛٛذ ٔانحشيبٌ، كهٛخ انمبٌَٕ، عبيؼخ

 .8022عٕساٌ، 

VI. 8022-كٕٚخعبيؼخ -و فٙ انؼشاق، كهٛخ انمبٌَٕ انُظبو انمبََٕٙ الػبسح انًٕظف انؼب. 

VII. ٍٚاناليشكضٚخ االداسٚخ ٔانغٛبعٛخ فٙ انؼشاق، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ، عبيؼخ طالػ انذ-

 .8022اسثٛم، 

VIII. عبيؼخ -انُظبو انمبََٕٙ نهًٕظف انًإلذ فٙ انؼشاق، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ

 .22/28/8022-اسثٛم-طالػ انذٍٚ

IX. عبيؼخ -ٛز احكبو انمضبء االداس٘ فٙ انؼشاق، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعٛخاشكبنٛبد رُف

 .22/2/8022-انغهًٛبَٛخ

X. ،عبيؼخ طالػ انذٍٚ انغٕاَت االعشائٛخ فٙ انؼمٕد انُفطٛخ، كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ-

 .2/20/8022 -اسثٛم

XI. ٌَٕ8022-28 -عبيؼخ دْإن -انمضبء االداس٘ ثٍٛ انًششٔػٛخ ٔانًالئًخ، كهٛخ انمب. 

XII. ٌَٕاالخزظبطبد غٛش انمضبئٛخ نًغهظ شٕسٖ الهٛى كٕسدعزبٌ انؼشاق، كهٛخ انمب- 

 .8029عبيؼخ كٕٚخ، 

ٌ عبيؼخ دْٕن ٔ عبيؼخ انزمٛٛى انؼهًٙ ألسثؼخ سعبئم انًبعغزٛش فٙ كهٛبد انمبَٕ .29

 انغهًٛبَٛخ ٔعبيؼخ كّٕٚ.
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 المىشورات العلمية:

 :انكزت

I. ضؼف االداء انزششٚؼٙ ٔانشلبثٙ ًُْٛخ  -شحدٔس انجشنًبٌ فٙ االَظًخ انجشنًبَٛخ انًؼبط

 .8023انغهطخ انزُفٛزٚخ، يُشٕساد انحهجٙ انحمٕلٛخ، ثٛشٔد، 

II.  دساعخ رحهٛهٛخ يمبسَخ،  –حم انجشنًبٌ ٔاصبسِ انمبََٕٛخ ػهٗ يجذأ اعزًشاسٚخ اػًبل انذٔنخ

 .8022يإعغخ انحذٚضخ نهكزبة، طشاثهظ، 

III.زؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ، يطجؼخ ٚبدكبس، انمبٌَٕ االداس٘، انكزبة االٔل، ٔصاسح ان

رى رأنٛفّ ثزكهٛف يٍ لجم  -. )كزبة يشزشن يغ أ.و.د.صاَب سؤٔف حًخ كشٚى8022

كزبة يُٓغٙ نهًشحهخ انضبَٛخ نكهٛبد انمبٌَٕ ٔصساح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ْٕٔ 

 .انؼشاق(-فٙ عبيؼبد الهٛى كٕسدعزبٌ

IV.ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ، يطجؼخ ٚبدكبس، َٙ، انمبٌَٕ االداس٘، انكزبة انضب

رى رأنٛفّ ثزكهٛف يٍ لجم  -)كزبة يشزشن يغ أ.و.د.صاَب سؤٔف حًخ كشٚى .8022

ٔصساح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ْٕٔ كزبة يُٓغٙ نهًشحهخ انضبنضخ نكهٛبد انمبٌَٕ 

 .انؼشاق(-فٙ عبيؼبد الهٛى كٕسدعزبٌ

V. كزبة يشزشن يغ أ.و.د.صاَب سؤٔف حًخ همشاس االداس٘ ٔانؼمٕد االداسٚخ، انُظشٚخ انؼبيخ ن(

 .(رحذ انطجغ -كشٚى

VI.،٘رى رأنٛفّ ثزكهٛف يٍ لجم  -)كزبة يشزشن يغ أ.و.د.صاَب سؤٔف حًخ كشٚىانمضبء االداس

ٔصساح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ْٕٔ كزبة يُٓغٙ نهًشحهخ انضبَٛخ نكهٛبد انمبٌَٕ 

 .(، رحش انطجغانؼشاق-الهٛى كٕسدعزبٌفٙ عبيؼبد 
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 :انجحٕس انؼهًٛخ 

I. يغهخ دساعخ رحهٛهٛخ يمبسَخ،  -انحكٕيخ االعزغٕاة انجشنًبَٙ كٕعٛهخ نهشلبثخ ػهٗ اػًبل

عبيؼخ -دساعبد لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ رظذس ػٍ يشكض انذساعبد انمبََٕٛخ ٔانغٛبعٛخ

 .8023، انغُخ االٔنٗ انؼذد االٔل انغهًٛبَٛخ

II. د انُظبو انجشنًبَٙ ٔاشكبنٛبرٓب فٙ الهٛى كٕسدعزبٌ انؼشاق، يغهخ دساعبد رظذس اعبعٛب

 .8022ػًبٌ، -ػٍ انغبيؼخ االسدَٛخ

III.   ٍاالحكبو انزفغٛشٚخ انًؼذنخ نهذعزٕس ٔانمٕاٍَٛ انؼبدٚخ، يغهخ يظش انًؼبطشح رظذس ػ

 .8022انغًؼٛخ انًظشٚخ نهؼهٕو االلزظبدٚخ ٔاالحظبء ٔانزششٚغ، انمبْشح، 

IV. ًخبطش كأعبط نًغإٔنٛخ االداسح ثذٌٔ خطأ، دساعخ رحهٛهٛخ يمبسَخ فٙ ضٕء االحكبو ان

، يغهخ دساعبد لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ رظذس ػٍ يشكض انظبدسح يٍ انًحبكى االداسٚخ

 عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، لجٕل انُشش.-انذساعبد انمبََٕٛخ ٔانغٛبعٛخ

V. نؼشاق، يغهخ عبيؼخ انزًُٛخ ٔالغ انفغبد ٔعٕٓد االطالػ فٙ انزششٚؼبد انٕظٛفٛخ فٙ ا

 .8022، 8، انؼذد3انجششٚخ، انًغهذ 

VI.  اشكبنٛخ رُفٛز االحكبو االداسٚخ ٔضشٔسح االطالػ انزششٚؼٙ فٙ انؼشاق ٔالهٛى

 كٕسدعزبٌ انؼشاق، يغهخ انحمٕق، عبيؼخ انُٓشٍٚ.

VII. فٙ ظم لبٌَٕ انًحبفظبد أللهٛى  االخزظبص االداس٘ ٔانًبنٙ نًغبل انًحبفظبد

 .انغهًٛبَٛخ -، يغهخ عبيؼخ عٛٓب8009ٌنغُخ  3نؼشاق سلى كٕسدعزبٌ ا

VIII.  االطالحبد انزششٚؼٛخ انشايٛخ نحم يشكهخ االيزُبع ػٍ رُفٛز االحكبو االداسٚخ، يغهخ

انغُخ انغبثؼخ،  23عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، انؼذد  -دساعبد لبََٕٛخ ٔعٛبعٛخ، كهٛخ انمبٌَٕ

8029. 
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 العضوية في الىقابات والجمعيات:

 

I. ٌارحبد حمٕلٙ كٕسدعزب 

II. ٌعًؼٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ فٙ كٕسدعزب 

III. ٌعًؼٛخ اكبدًٚٙ كٕسدعزب 

 

      جزء مه الىشاطات:  

 .8002 كًذلك WFPانؼًم يغ يُظًخ االغزٚخ انؼبنًٛخ  .2

فٙ يششٔع انًغبػذاد  4Rs  ٔUNHCRيُغك ٔصاسح انؼاللبد ٔانزؼبٌٔ يغ يُظًزٙ  .8

 .8008نالعئٍٛ

 SCFذسٚجٛخ ثؼُٕاٌ )انزحضٛشاد فٙ انظشٔف االعزضُبئٛخ( يٍ لجم يُظًخ انًغبًْخ فٙ انذٔسح انز .3

8008. 

َشش ػذد كضٛش يٍ انًمبالد ٔانجحٕس انمبََٕٛخ ٔانغٛبعٛخ فٙ انًغالد ٔانغشائذ انًحهٛخ )كٕسدعزبَٗ  .2

 ٚبعب...(. -انفكش ٔانزٕػٛخ-افبق ششق أعطٛخ-االرحبد-َٕٖ

ٔعٛبعٛخ رظذس ػٍ كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ عبيؼخ  يذٚش رحشٚش يغهخ )ٚبعب( ْٔٙ يغهخ لبََٕٛخ .2

 .8002-8000انغهًٛبَٛخ 

 .8002ػًبٌ، -انًُؼمذ فٙ االسدٌ (اػبدح ثُبء انؼشاق)انًغبًْخ فٙ يإرًش  .2

، NDI & CDOانًغبًْخ فٙ يإرًش )انًشبسكخ انغٛبعٛخ نهشجبة ٔانًشأح( فٙ انغهًٛبَٛخ يٍ لجم  .2

8002. 

ٕق االَغبٌ يٍ لجم اعٓضح االيٍ ٔانششطخ( يٍ لجم يُظًخ يششف يششٔع ) انزٕػٛخ ٔحًبٚخ حم .2

CDO 8002. 

 .8023انًغبًْخ فٙ انًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انًُؼمذ فٙ انغهًٛبَٛخ يٍ لجم عبيؼخ انزًُٛخ انجششٚخ  .9

انًغبًْخ فٙ انًإرًش انؼهًٙ ثؼُٕاٌ )يغزمجم انذًٚمشاطٛخ فٙ افهٛى كٕسدعزبٌ انؼشاق( يٍ  .20

 .8022بعٛخ عبيؼخ انغهًٛبَٛخ لجم عكٕل انؼهٕو انغٛ

( نغُخ اداسٚخ ٔػهًٛخ فٙ كهٛخ انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ 20 فٙ يب ٚمبسة يٍ ))أانشئبعخ( انؼضٕٚخ  .22

 .8022-8002ثٍٛ عُٕاد 

 اثذاء انًالحظبد انؼهًٛخ حٕل ػذد يٍ يششٔػبد انمٕاٍَٛ. .28
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د )ضًٍ ثشايظ اد انؼهًٛخ انًُؼمذح فٙ انغبيؼب( يٍ عًُٛٛبس20انًغبًْخ فٙ يب ٚمبسة يٍ ) .23

 انزؼهٛى انًغزًش(.

( ٔسشبد انؼًم انًُؼمذح فٙ انغبيؼبد ٔيُظًبد انًغزًغ 20انًغبًْخ فٙ يب ٚمبسة يٍ ) .22

 انًذَٙ.

انًُؼمذ يٍ لجم كهٛزٙ انمبٌَٕ فٙ عبيؼزٗ  انؼهًٙ انذٔنٙ االٔل سئٛظ انهغُخ انؼهًٛخ نهًإرًش .22

يبسط شػٛخ انحكٕيبد( انًُؼمذ فٙ شٓش انغهًٛبَٛخ رحذ ػُٕاٌ )ش -انغهًٛبَٛخ ٔكًت عبيؼخ عٛٓبٌ

8022. 

سئٛظ انهغُخ انؼهًٛخ نهًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انضبَٙ انز٘ عُٛؼمذ يٍ لجم كهٛزٙ انمبٌَٕ فٙ  .22

انغهًٛبَٛخ رحذ ػُٕاٌ )َحٕ ثُبء َظبو لبََٕٙ يحكى نجُبء  -عبيؼزٗ انغهًٛبَٛخ ٔكًت عبيؼخ عٛٓبٌ

 انًمجم. 8022االعشح(( فٙ شٓش يبسط 

 

ٙ ٔاشُطٍ فٙ انٕالٚبد انًمبيخ ف( JESUP)سكخ كًششف فٙ انًغبثمخ انمبََٕٛخ انذٔنٛخ انًشب .22

 .8022 يبسط( دٔنخ فٙ شٓش20انًزحذح انًشٚكٛخ  ثًشبسكخ ػذٚذ يٍ انغبيؼبد فٙ اكضش يٍ )

انًشبسكخ ثٕسلخ انجحضٛخ فٙ ٔسشخ ػًم حٕل )انمبٌَٕ انذٔنٙ االَغبَٙ( انًمبيخ يٍ لجم انهغُخ  .22

  . 8022فٙ رَٕظ انؼبطًخ فٙ شٓش َٛغبٌ  ICRCظهٛت االحًش انذٔنٛخ نه
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