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c.v. 
Name:  Sanaa S. Abd Ali Al Tamimi   
Address: Baghdad / new Baghdad city  
Telephone: 00690-3609693097 
                   00690-33077077036 
Email: sanaasaleh@uomustansiriyah.edu.iq 

           sanaafarhan@hotmail.com             
 Gender: Female 

marriage  :statusMarital  
 

Work experience 
 Worked as an assist lecturer at The University of Mustansryah, College 

of Arts/ Anthropology and Sociology department from 77/9/9070 and so 
far.  

 Teacher assistant in the Public Works Department of Studies and 
Planning at the Presidency of Al-Mustansiriya University - Document 
Auditing Division in (96-3-9079) up to (73-9-9070) . 

 Worked as a researcher in the Public Works Department of Studies and 
Planning at the Presidency of Al-Mustansiriya University - Admission 
department- Document Auditing Division in 97-5-9007. 

  Worked as an administrative employee in the Protection Directorate in 
the Ministry of Municipalities and Public Works in (9009-9007) 

 worked as a demonstrator by preparing many applied researches in the 
Work as leadership trainer in the Iraqi society, especially woman rights 
from 9000 to 9075.  

  worked as Chief & supervisor in farm in private sector in 9009 to 9009. 
  worked as a professional Photographer & videos recorder from 9000 to 

9079. 
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 work as a questionnaires designer and establisher in the filled of 
personality research and I also work in the same area relating to the 
Iraqi Center for Research and Studies in 9000. 

  worked as an anthropological researcher(97/5/9007 to 97/3/9079).  
 worked as a motivator and advisor in the field of Iraqi women rights from 

9009 To 9075. 
  worked as a volunteer trainer & Regional Coordinator in the center of 

Iraqi's NGO, in particularly, the center of certainty for the training and 
development studies in different cities in Iraq such as; Baghdad, Sallah-
Aldeen, Daiyalla, Al-Anbar, Babylon, Karbala in (9003-9006).   

 Education 
 M.Sc. degree in Sociology/ Anthropology /Sociology department. 

College of Arts – University of Baghdad, in average of very Good 
(70.05%) at the end of academic year (9079-9079), it is stage of 
Three years from October, 9070 to July, 9079 

  B.A. degree in Anthropology. Applied Anthropology Department-
College of Arts at Al-Mustansiria University, at the end of academic 
year (9009-9003), it is stage of four years from in October, 9009 to 
June, 9003 in average of Very Good (70.778). 

 B.Sc.in Horticulture – college of agriculture - University of Baghdad in 
average of good (398) which is ranked 79 out of 793 at the end of 
academic year (9000-9007), it is stage of four years in October, 7663 
to June, 9007. 

 Baccalaureate examination degree for the Preparatory Schools 
(Scientific Section) at the end of academic year 7669- 7663 at Hten 
Secondary school for girls /Baghdad/ Al- Rusafa- 9, with average of 
39.37% at July, 7663. this stage of three years from 7660 -7663. 
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 Baccalaureate examination degree for the Intermediate Schools at the 
end of academic year 7669-7660 at Alzohoor (The Flowers) 
intermediate school for girls /Baghdad/ Al- Rusafa- 9, with average of 
75.00% at July, 7660. this stage of three years from 7667 -7660. 

 Baccalaureate examination degree for the primary Schools at the end 
of academic year 7660- 7667 at Al-Ghufran primary school for mix 
gender /Baghdad/ Al- Rusafa/ 9, with average of 67.05% at July, 
7667. this stage of six years from 7675- 7667. 

Other certificates 
 I got a degree of Computer Proficiency Test with average v.good in 

(9073-9076). 
 I got a degree of TOEFL test with average V.good in Feb. 9076. 
 I got a degree of Arabic Proficiency Test in 9076 . 
 The transition course in the office of the Prime minister/ the Higher 

Committee for Education Development (HCED). English language 
center from (March–May) /9079.   

 The transition course in the office of the Prime minister/ the Higher 
Committee for Education Development (HCED). English language 
center from (February –November) /9075.   

 I got a degree of TOEFL, IBT test with score of 05 on 06/77/9070. 
 I got a degree of TOEFL, IBT test with score of 97 on 077/70/9070. 
 Participated in the educational qualifying course No. 733 held by 

University of Al-Mustansiria at Center of Development and Continuous 
Education for one month in October 9079. 

 A scientific promotion training course in computer programs and 
windows word, Excel, PowerPoint and Access and the Internet (Email 
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and Messenger and browse) in the Ministry of Higher Education and 
Scientific research / University of Al-Mustansiria in July /9070. 

 I got a degree of 678 in the English language course for lecturers 
which is held by University of Al-Mustansiria, College of Arts at Center 
of Development and Continuous Education. For the period from 
97/05/9070 to 09/07/9070. 

 I got a degree of TOEFL, ITP test with score of 073 on 07/70/9070. 
 I got a degree of IC9 with score of 399.9 on 97/07/9070. 

 
Courses  

 I have attended three courses, two months each as a total of six months 
in English language in Ministry of Labour and social affairs, employment 
and vocational training center, English department. Al -Wazerya in 
Baghdad in (April, 9005- October 9005- March 9009). 

 I have attended a two weeks course in internet in the internet center of 
new Baghdad post office in 9007. 
 I have attended a course in photograph in the Iraqi photograph 
association in Baghdad in the year 9007.  
 I have attended a four courses in French language in The French 
Cultural Center for two months each as a total of eight months in 9009- 
9000- 9007- 9070. 
 I have attended a training in gardening in the parking of Al-Zawra in 
Baghdad for 05 days in the year 9000.   
  

Languages 
       Mother tongue: Arabic. 
      Other languages: English – Good. 
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                               French – basic. 
Technical skills  
Windows : word – Internet –Excel - power point   
 Scientific & practical activities  
 I have represented a lecture titled Iraqi women (overlaps and details on 

the role of mutual each Iraqi women and society before and after the 
fall of the former regime) in Dar Al Nab `a in Baghdad. 

  I have represented a lecture on the economy of Iraq (study analysis of 
the deteriorating economic realities and inequities in the distribution of 
wealth before and after the fall of the former regime) in the values of a 
martyr Wise Hall at the University Mustansiriya University. 

 I have represented a lecture titled Iraqi women and witchcraft in Dar Al 
nabba.  
0. Preparation of field research on some decrees and phenomena of 
minority religions in Iraq, including the Christian.  

  I have attended and participated in organizing a Conference elite Iraqi 
enlarged meeting of the Maskat Al Democracy auspices of Mr. Nuri al-
Maliki for the period from 97 until 99 November 9003 entitled Baghdad 
(elite Iraqi role in the political process of democracy and national 
reconciliation and cultural integration 

 Prepare & view a lecture about federalization & it’s possibility as a 
choice to resolve the reacceleration in Iraq. 

 I have participated in applied researches about religious beliefs & 
appearance for different ethnics in Iraq. 

 I have participated in workshop in NGOs programs about restrict the 
institute corruption with universal Al Noor organization for five days. 
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  I have attended and represented two lectures & a symposium with 
united Iraqi women campaign with NGOs in Baghdad about the re-
correct the law (07) On the Personal Status Law No. 97 of the program 
of work in constitution of Iraq. 

 I have represented a leadership Training workshop coaching in NGOs 
programs about Democracy concepts & the human rights during the 
Hammurabi project in the culture of the human rights coordinating with 
Democracy net in the Arab Palas Hotel for 9 days in December 9003. 

 Represented a leadership training workshop coaching that related to 
learning the human rights for the Iraqi Civil society organization in 
Bagdad for 9 days with the alliance of the two organizations Human 
defenders’ organization & the peace makers’ organization for relief & 
development sponsoring by Canadian human rights learning 
International center. 

 Represented a leadership training workshop coaching in NGOs 
programs in Election monitoring training facilitated by the National 
Democratic Institute for International Affairs in Erbil for three days in 
January 9007.  

 Participated as a chair for workshop in NGOs programs in the 
Advanced Voter Education Training of the training workshop held in 
Erbil for five days in February 9007  

 I have attended and participated in several of social researches in 
woman issues in fact of Iraq specially in Baghdad.  

 Volunteer in contribution to Community Integration in International Medical 
corps/ MH project for IDPs, , from 6/9003 to 90/70/9075. 

 Team Leader for measurement and opinion poll in International 
Republican Institute, 9/5/9006-3/oct.9079. 
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 Member in Iraqis, Arabs Anthropologists &Sociologist gathered, from 9009 
till now. 

 Member in Iraqis Association for Agricultural Engineers since July 9007 .  
University in October 9079. 
 Acknowledgement and appreciation letter with a shield of excellence from 

the deputy of the Minister of the Iraqi Ministry of Interior as an appreciation 
toward presenting my voluntary lectures related to the development of the 
intellectual and cultural capabilities of their staff members in December 
9079. 
 Four acknowledgement and appreciation letters from the Higher Institute 

for the development of security and administrative/ the Iraqi Ministry of the 
Interior in July, August, September and October (9079). 
 Acknowledgments acknowledgement and appreciation letter from the 

Dean of the Faculty of Arts (9070 and 9075). 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Minister of Higher 

Education and Scientific Research in Iraq for my loyalty and dedication in 
the work in the Faculty of Arts in 9070. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the International Medical 

Institution for the one-year voluntary work since September 9070 until 
70/07/9075. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Red Crescent 

Association/ Al-Madaan branch, in the International Women's Festival in 
March 9079 for the best volunteering staff workers in the field, including 6 
areas of Al-Madaan and Nissan with the honor for best volunteer in crisis 
times within the areas. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Foundation of Eiyoon 

Al-Salam organization with a symbolic gift for the voluntary demonstration 
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of several courses in the development of the potential of women 
empowerment in Baghdad in January 9079. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Minister of Higher 

Education and Scientific Research in Iraq toward my dedication to work 
within the Department of Student Affairs, graduation official confirmation / 
presidency of Al-Mustansiriya University with the award of grants extra two 
months to the university service in 9077. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the President of the Al-

Mustansiriya University for my outstanding work and dedication to work 
within the Department of Student Affairs, graduation official confirmation / 
presidency of Al-Mustansiriya University with the award of grants extra one 
month to the university service in March 9077. 
 Honoring outstanding women Shield in March 9077 from the Red 

Crescent association/ Al-Madaan branch toward my volunteering work with 
them. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Al-Salam organization 

for youth for the best volunteer leadership coach who works in the scientific 
research field, within the areas of Hai Al-Nasir and Al-Rashad in Baghdad, 
In 9070. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Al-Mustansiriya 

University Vice-President of the higher education and Scientific researches, 
toward my outstanding work and dedication to work within the Department 
of Student Affairs, graduation official confirmation/ presidency of Al-
Mustansiriya University, in 9070. 
 Acknowledgement and appreciation letter from the Administrative affairs - 

Vice-President of Al-Mustansiriya University, toward my outstanding work 
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and dedication to work within the Department of Student Affairs, graduation 
official confirmation/ presidency of Al-Mustansiriya University, in May 9070. 
 Acknowledgement and appreciation letter and honor from the Vice-

President of Al-Mustansiriya University for Graduate Studies and Scientific 
Research toward my outstanding work and dedication to work within 
studies, planning and follow-up/ Presidency of Al-Mustansiriya University, 
in 9006. 
 Acknowledgement and appreciation letter from Jawharat Al-Rafidain 

organization with a symbolic gift toward the submission and demonstration 
of several development courses for women within different areas of 
Baghdad city, in January 9006 
 Acknowledgement and appreciation letter with the honoring from the 

protection directorate in the Ministry of Municipalities and Public Works/ 
mayor of the border sector of Baghdad, in 9003. 

 C.Vة ـــيرة الذاتيــالس
 الرماح التميمي . يعبد عمـناء صالح ـس   -: مـــاالس
 
       -: يرة الدراسيةـالس
 ران المختمطة .ـالغف   – ةـبتدائياإل .7
 .نواب الضباط في منطقة      ات .ـالزىور لمبن.  م  – المتوسطة .9
 دة . ـــداد الجديــبح / بغـــارع المســي شــف  .ات ــن لمبنـحطيع .   – ةـداديـاإلع .9
 
   –:   ةـيـامعـالج .0

منذ تشرين  طالبة دكتوراه بضمن برنامج لجنة تطوير التعميم في العراق/ رئاسة الوزراء       
 . 9079االول 

 عن الرسالة  9079 تموز اإلجتماع / فرع األنثروبولوجيا في جامعة بغداد / قسم ماجستير /     
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دراسة ميدانية في منطقة  محمي ( مجتمع  في  ةة االجتماعية لممرأ) المكان ةالموسوم       
 . ببغداد  الفضيمية

 Anthropologyقسم )األنثروبولوجيا( عمم اإلنسان التطبيقي   – كميـة اآلداببكموريوس      
Applied        (  9003 - 9009عام الدراسي ) المستنصرية في الالجامعة 

 -9000)العـام  في دادــجامعة بغ -Agricultureتنة ــقسم البس –ةيزراعىندسة  بكموريوس  
9007 ). 
                        yahoo.com70sanaay.  sanaasaleh@uomustansiriyah.edu.iq@ االيميل :
  -والوظائف التي مارستيا  / الواجبات

منذ تشرين االول المعيد العالي لمتطوير االمني / وزارة الداخمية متطوع في  مدربين مدرب .7
9079 . 

 9070ذ تشرين االول الييئة الطبية الدولية من لجنة االنسجام المجتمعي / مدرب متطوع في  .9
 . 9075وحتى تشرين االول 

 وجيا / كمية اآلداب / الجامعة المستنصرية منذ آذارمدرس جامعي في قسم االنثروبول م.  .9
9070 . 

م. مدرس جامعي في مديرية الدراسات والتخطيط والمتابعة في رئاسة الجامعة المستنصرية  .0
 .   73/9/9070 الى 9079موز تمنذ 

المستنصرية بمديرية الدراسات والتخطيط والمتابعة في رئاسة الجامعة  / لوجياحث أنثروبو ب .5
  .  97/3/9079 الى 97/5/9007 منذ

  –وزارة البمديات واألشغال العامة بمدية بغداد مديرية الحماية بلمدير العام في ا مدير مكتب. 9
 ( . 9007 /93/5  - 9009/ 7/79األطراف لمفترة بين عاَمي )

 .  9079جمعية االنثروبولوجيين العراقيين والعرب منذ كانون الثاني عضو . 0
عداد محاضرات توعية في جمعية اليالل األحمر العراقي / فرع بغداد  مدرب متطوع. 5 لتدريب وا 

 ( .  9079و  9077صحية ودعم نفسي لعامي ) 
ني إلستبيانات رأي إعداد ومأل ميداعن قائد فريق إستطالع وقياس الرأي في قاطع الرصافة . 9

العمميات ظل لموضع السياسي في توجيات المجتمع العراقي ورؤيتو  عممية مركزة حول
)  ضمن برنامج عمل المعيد الجميورياإلنتخابية لمجالس المحافظات والبرلمان األخيرتين 

IRI )(9079-9006) في عمى مدى ثالث سنوات  . 
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إضافة إلى  العراقيفي مجالي حقوق اإلنسان المجتمع المدني منظمات في مجال متطوعة . 3
 . 9079وحتى عام  9000التثقيف اإلنتخابي منذ عام  مجال

مدرب مدربين متطوع في جمعية اليالل األحمر / فرع بغداد / ناحية المدائن وثم في بغداد . 6
 .  9070الجديد منذ 

 . (9075- 9070)عضو الييئة االدارية في منظمة ينابيع المودة ببغداد منذ  .70
 . 9006مدرب مدربين مع منظمة شباب السالم في بغداد منذ . 77
مدرب مدربين ومنسق إقميمي لمحافظات الوسط والجنوب ضمن برنامج التوعية اإلنتخابية . 79

  ( . 9007و 9003بمركز اليقين لمدراسات لعامي ) 
 عنف ضد المرأة ونشر ثقافة السالم. ناشطة مع منظمة نساء بغداد في مجال ثقافة الال79

 بغداد . ب 9007 والتعايش السممي منذ
 .  9005عضو تجمع االنثروبولوجيين والسوسيولوجيين العراقيين منذ تموز . 70
وتطمعاتو في . مستطمع ومقايس ميداني إلستطالعات الرأي عن توجيات المجتمع العراقي 75

ضمن عمل المركز اإلستراتيجي طرأت في العراق الجديد ظل األحداث والمتغيرات التي 
 . 9005في عام  في بغداد وديالى وتكريت العراقي لمدراسات والبحوث اإلجتماعية

 .  9005مكافحة الفساد االداري منذ  ي مجالمدرب متطوع في مؤسسة النور الجامعة ف .79
 .  9009أشير ( في  عام   9ممك خاص لمدة فصل زراعي كامل )  مديرة مزرعة. 73
 .  9009. عضو جمعية المصورين العراقيين في بغداد منذ تموز 77
 .  9007. عضو جمعية الميندسين الزراعيين في بغداد منذ تموز 76
  -/ (عمميوال عمميالالطوعية بالمجالين ) واالسيامات اطاتـالنش
الجامعة المستنصرية -كمية االدابفي  يةالمحاضرات وورش عمل تدريبية تطوع بعض تقديم .7

 :االتيومنيا 
لمقابمة االعداد . جالذات في سوق العمل . تسويق  ب. .مياراتقدرات وتطوير الالبناء   . أ

 عمل ناجحة .
 .لوالء والمواطنة اىـ . ستغالل االطفال من قبل عصابات داعش االرىابية . إ. د
 ي.  المجتمع. تطويرالبشرية في التنمية دور  .ك  النازحون داخميًا بين االندماج والتيميش. و.
 . التنشئة والمجتمع في سموك العنف لدى االطفالثر أ
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، في المعيد العالي لتطوير االمني واالداري تقديم عدة محاضرات وورش عمل تدريبية تطوعاً  .9
وزارة بين الجامعة المستنصرية مع االكاديمي التطوعي ووكالة االستخبارات في التعاون 

 االتي :ومنيا   الداخمية
 . 9077 ايمول فيمع فمول داعش الداخمية االعالم في الحرب دور  . ب
-نيسان في ي بغداد( فميدانية والعسكري ) نظرة األكاديمي الفكرية والعالقة بين  صورةال . ت

9077. 
 . 9073 -7تشرين  فيالميارات وتطوير الذات بناء  . ث
 .( 9079( في )تموز/نظرة انثروبولوجية في المجتمع العراقيالوالء والمواطنة ) . ج
 .( 97/7/9079في )واعداد الخطط االستراتيجية في بناء القيادات العميا  تدريبيةمحاضرة  . د

المشاركة بحمالت دعم الحشد الشعبي التي تقيميا رئاسة الجامعة المستنصرية مع المشاركة  .9
الميدانية في ايصال المؤن لمسواتر في مناطق )تكريت والعمم والفتحة وبيجي وسامراء( من 

 صالح الدين .
د الشعبي كناشطة مجتمع مدني في تقديم التبرعات الشخصية المشاركة بحمالت دعم الحش .0

وايصال المؤن لمسواتر القتالية في مناطق )تكريت والعمم والفتحة وبيجي وسامراء( من صالح 
 الدين وديالى وامرلي .

في  النسوي مالكة حمامات السالم لمات في سريلمتدربالتدريب  ةمتطوعمدربين مدرب  .5
اب -وات االمنية والحشد الشعبي في االشير )تموزجامعتنا المستنصرية بضمن حممة دعم الق

 .  9070ايمول(/ –
االسعافات االولية في فضال عن تقديم ية في الدعم النفسي عند االزمات تقديم تدريبات طوع .9

 .(9079-9077)في  ببغداد برامج متنوعة لجمعية اليالل االحمر العراقي
نكوبة التواصل والدعم بالقدرة المحدودة لعوائل الشيداء وأيتام ضحايا اإلرىاب والعوائل الم  .3

وتكريميم طوعيآ بدعم شخصي في عدد من المناسبات واألعياد والمواسم الدينية في مناطقيم 
 ولحد اآلن 9009منذ 

مع إقامة برامج تثقيفية وتدريبية لمناشئة في بغداد خالل المناسبات الوطنية واالعياد  .7
 . مباريات رياضية متنوعة في عموم بغداد
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دورات خياطة ومحو إقامة دورات حرفية ومينية وتثقيفية تطويرية لمنساء بصورة طوعية ) .6
مع العديد من البرامج  9077ولحد  9009( منذ .Engأمية وتمريض وحاسوب ولغة انكميزية 

 اإلنسانية المختمفة بالتنسيق الممكن مع الجيات المعنية . 
تقديم ثالث محاضرات تطوعية عن تنمية القدرات وتمكين النساء في مناطق اطراف بغداد   .70

 .  9070العممي( بالتعاون مع منظمة شباب السالم في عام )حي النصر والرشاد والبحث 
تقديم دورة دعم نفسي تطوعية لمنساء األرامل والمطمقات وتنمية القدرات وكيفية حماية  .77

األطفال بضمن برنامج جمعية اليالل األحمر فرع بغداد بالتعاون مع مؤسسة النور النسوية 
  9079في نيسان 

من اإلعتداءآت  ة األطفاللمنساء األرامل والمطمقات مع حماي تقديم دورة دعم نفسي تطوعية .79
، ضمن برنامج جمعية اليالل األحمر فرع بغداد بالتعاون مع مؤسسة الرافدين لإلغاثة الجنسية

 .  9079في أيمول 
تقديم دورة دعم نفسي تطوعية لمنساء والفتيات في مناطق قاطع بغداد الجديدة والعبيدي  .79

 .  9079-9077رامج عمل منظمة ينابيع المودة في والمعامل ، بضمن ب
بضمن مشروع الكمية مستمزمات الخياطة بخياطة وتجييزىا بماكنة أرممة  95تكفل ودعم  .70

 .  (9079-9077)األمل الخيري الشخصي بتبرعات شخصية ذاتية في 
تقديم دورة دعم نفسي تطوعية لمنساء والفتيات في مناطق قاطع جسر ديالى والمدائن  .75
 .  9079بضمن برامج عمل منظمة عيون السالم في  ، وحي النصر النيروانو 
ريبين المنبر الحسيني بجياز مونتربو شخصي محمول بعد تد قارئات من عدددعم وتمكين  .79

في المجالس الشعبية في تجربة بضمن مشروع  عمى كيفية نشر ثقافة الرصينة وتوعية المرأة
 . (9070 – 9006)شير محرم من في  التطوعي األمل الخيري

بجياز مونتربو )مكبر صوت( وتوزيع صوتي  والمنشديند بعض الشباب من الرواديدعم  .73
عبر إيصاليم محاضرات واعية في  في المناسبات متميزة في انشاد القصائدالستثمار قدراتيم ال

ف ونشر روح التعاون بين سالم ونبذ العنفي ترسيخ مبادئ ال التسامحيسالم نشر ثقافة اإل
 . (  9070-9007من )في محرم  الناس

)تداخالت وتفاصيل عن الدور المتبادل لكل  عراقيةالمرأة ال بعنوانإعداد وطرح محاضرة   .77
لمطباعة دار النبأ عد سقوط النظام السابق( بقبل وببدراسة مقارنة من المرأة العراقية والمجتمع 

 .9009في تموز بغداد / والنشر 
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لواقع اإلقتصادي ا مقارنة في تحميل)دراسة  ة عن إقتصاد العراقضر محاإعداد وطرح   .76
قبل وبعد سقوط النظام السابق ( بين المحافظات الُمتردي وعدم اإلنصاف في توزيع الثروات 

 . 9009في  المحرابشييد مؤتمر أُ قيم عمى قاعة في 
الخاصة بأديان األقميات )طائفة بعض المراسيم والظواىر التعميد و عداد بحث ميداني عن إ .90

 .  9009في  /بغداد( الموجودة في العراقالمسيح الكاثوليك
المشاركة في تقديم تدريبات ورش عمل تدريبية وتثقيفيو لمنظمات المجتمع المدني ضمن  .97

-9009مشروع حممة مكافحة الفساد اإلداري برعاية مؤسسة النور الجامعة في بغداد )
9003. ) 

مشروع بحث  ضمنعند المرأة في المجتمع  السحرثقافة  بعنوان ةمحاضر  وطرح إعداد .99
 .  9003في العراقي ممجتمع لتطبيقي 

تحالف نساء العراق لمنظمات المجتمع المدني حممة  فيندوات ومؤتمرات  المشاركة ضمن .99
السيما العراق الجديد وحقوق المرأة العراقية في  العراقية عن المرأه اتندو عدة مع في بغداد 

 9005في )797رقم  شخصيةال األحوالقانون  عن( 07)رقم  يدستور العراقالقانون تعديل 
 .  ( 9003و 9009و
دار النبأ في  بالمجتمع في دراسة مقارنةة المرأة العراقيمكانة في  محاضرةعرض  وعداد إ .90

  9007ببغداد في آذار 
 ةدانية الكموسع عن مراسيم التعميد الخاصة بالدين المسيحي لمطائفمإعداد بحث ميداني  .95

 .  9003في عام 
رئاسة  رعايوبالديمقراطيو  و مسقطسع الذي أقامالمو  ةمؤتمر النخب العراقيفي  المشاركة .99

دور النخب العراقية في  بعنوان ) 9003تشرين الثاني أيام في  9مدة ل الوزراء في بغداد 
( وأيضآ عضو أساسي في لجنة العممية السياسية وتحقيق الوفاق الوطني والثقافي و الديمقراطيو 

 . 9007داد المؤتمر التكميمي الذي تم إنعقاده في حزيران إع
في او المعوقات أحد الحمول  ومدى إمكانية كونيا الفيدراليةعن  محاضرةعرض  وعداد إ  .93

 . 9007كانون الثاني وشباط  من عام  في  عراقالبالعنف الطائفي  موضوع
مقارنة بين طالب بعض المدارس إعداد بحث ميداني عن ثقافة العنف عند األطفال بدراسة  .97

 .   9070في بغداد في قضاء الرصافة ب
 .  9070كة ضمن برنامج المبادرة المدنية لمحفاظ عمى الدستور في بغداد المشار  .96
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/ المركز  مؤتمر برلمان منظمات المجتمع المدني في بغدادمشارك في ضيف شرف  .90
 9070الثقافي النفطي 

المشاركة في مؤتمرات عممية وثقافية جامعية وتربوية ونشاطات بيت الحكمة ومنظمات  .97
 .  متنوعة ببغداد المجتمع المدني وبرامج

المشاركة في العديد من الممتقيات الثقافية لبعض الشخصيات السياسة والفكرية والعممية في  .99
 بغداد والنجف وكربالء وأربيل.

  -/ واالختبارات دورات ـلا
في معيد تطوير المغات  واالعداد الختبار االيمتسالنكميزية تطوير المغة ا مشاركة في دورة .1

 .  9090 /( شباط90-6)لمفترة في العراق طوير التعميم / لجنة ت
 -قسم التعميم المستمرفي  التوفلاجتياز دورة االنكميزي في دورة تطوير المغة االنكميزية  .2

 .بتقدير جيد جدا،  9076 /شباطي فالمستنصرية الجامعة  –االداب  بكميةالمغات 
المستنصرية الجامعة  -كمية التربية  –الحاسبة االلكترونية  قسمفي  حاسوبة الاجتياز دور  .3

 .9077كانون الثاني ي ف
اجتياز دورة الترقية العممية لمتدريسيين لميارات الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية  .4

 . 9070بالجامعة المستنصرية بتقدير جيد جدًا في تموز 
مشاركة في دورة تطوير المغة االنكميزية المتقدمة في معيد تطوير المغات / لجنة تطوير  .5

 .  9079( / 6-7التعميم في العراق لشيري )
 6/0/9075في معيد كموبال )امديست( في (  PBTاداء اختبار التوفل الورقي الرسمي ) .6

 . 
في معيد سسكو بكمية المنصور االىمية في (  IBTل ))ااختبار التوفل اوفش .7

77/70/9070  . 
تطوير المغة االنكميزية الترانزشن في معيد تطوير المغات / لجنة  اجتياز دورة االنكميزي في .8

 (.5/5/9075) –( 7/9/9075تطوير التعميم في العراق في الفترة )
دريسيين في قسم التعميم المستمر بكمية اآلداب / الجامعة اجتياز دورة االنكميزي لمت .9

 ( . 9/7/9070) -( 97/5/9070%( في الفترة )67المستنصرية بمعدل )
اجتياز دورة الترقية العممية لمتدريسيين لميارات الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية  .11

 . 9070بالجامعة المستنصرية بتقدير جيد جدًا في تموز 
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 .  9070اختبار صالحية التدريس في كمية اآلداب في كانون الثاني اجتياز  .11
دورة طرائق تدريس في مديرية التعميم المستمر بكمية التربية / الجامعة المستنصرية لمدة  .12

 .9079شير في 
المشاركة في دورة إدارة الحممة اإلنتخابية في معيد الشرق األوسط بالتعاون مع معيد  .13

 .   79/9079(/96-93المصطفى / بغداد في )
لدعم النفسي في آذار دورات جمعية اليالل األحمر / فرع بغداد ضمن برامج الوقاية وا .14

 .   (9079 -9077)ونيسان 
المشاركة ضمن برنامج رشة عمل تبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني العراقية  .15

مع مؤسسة النور الجامعة  والعربية برعاية شبكة الديمقراطيين في العالم العربي وبالتنسيق
 .  9079( نيسان 99-77ببغداد لمفترة من )

دورة إعداد مدربي الدعم النفسي ضمن برامج التوعية الصحية في جمعية اليالل األحمر /  .16
  9079( / نيسان 0-9فرع بغداد لمدة يومين في )

ليالل دورة التوعية الصحية من مرض اآليدز ضمن برامج الوقاية الصحية في جمعية ا .17
 .9079األحمر / فرع بغداد لمدة يومين في آذار 

دورة إعداد المدربين التطويرية في اإلسعافات األولية في جمعية اليالل األحمر / فرع بغداد  .18
 .   9079ضمن برامج الدعم الصحية  في شباط  

مية دورة تبميغ إسالمي في القسم النسوي / جامعة المصطفى العالمية / فرع بغداد / الكاظ .19
( أيام في 70في الطرق الحديثة لنشر محاضرات توعية في روح التسامح باإلسالم الحق لمدة )

 9079( آذار /76 -70الفترة ) 
تطوير القيادات بالتعاون مع منظمة المرأة السويدية ، لرشة عمل بمنظمة نساء بغداد و  .21

 .   9077ي في مع المشاركة بالمنتدى األلكتروني لمبرنامج النيائ النسوية الشابة
 .  9077في  شابة(النسوية القيادات الدورة تدريبية بمنظمة نساء الرافدين )برنامج تدريب  .21
بئة اإلنتقالية ومرض العوز المناعي )األيدز( في جمعية اليالل األحمر دورة التوعية من األو  .22

 .   9077فرع بغداد ضمن برامج التوعية الصحية  في كانون األول 
بجامعة  في كمية التربية / قسم االنكميزي(  ITPالمغة االنكميزية  ) از امتحان توفلياجت .23

 .  9070بغــداد عام 
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ستخدام البرمجيات وتطبيقات األنترنت في مبادئ   IC9از امتحانيجتإ .24 مركز  -الحاسوب وا 
 .  9070جامعة المستنصرية في  االنترنت في مكتبة ال

لقياس الرأي العام وكيفية إعداد ومأل إستطالعات الرأي التدريبية  ورش العملفي المشاركة  .25
 9070نيسان و  ،9006في شباط  الديمقراطي (  IRIالمركز الجميوري ) التي اقامياالميدانية 

 . 9077وآذار  و
دورة التوعية لمرض سرطان الثدي ضمن برنامج مركز مكافحة سرطان الثدي / وزارة  .26

 .  9070الصحة في الجامعة المستنصرية عمى قاعة كمية اآلداب ببغداد في آذار 
المشاركة في دورة التوعية لمرض سرطان الثدي ضمن برنامج مركز مكافحة سرطان الثدي  .27

 9070امعة المستنصرية عمى قاعة كمية اآلداب ببغداد في / وزارة الصحة في الج
المركز  التي اقامياإلعداد ومأل إستطالعات ومقايسة الرأي العام ميدانيآ و تدريبية  ةدور  .28

 .  9006في أربيـل في شباط  الجميوري  الديمقراطي 
دورة تدريبية عن تمكين وتطوير قدرات القيادات الشابة ضمن برنامج عمل المعيد  .29

 .  9006الجميوري بالتعاون مع منظمة المرأة القيادية ببغداد في كانون الثاني 
الوطني  المعيدبرعاية مراقبة االنتخابات حول  المجتمع المدنيمنظمات دورة تدريبية ل .31
 في أربيل .  9007في كانون الثاني  أيام 9لمدة في العراق لدولية ا لديمقراطي لمشؤون ا
لوزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع اليونيفيم حول إسموب كتابة تقرير  الترشيح لدورة تدريبية .31

 القاىرة  .  -في عاصمة مصر  9/9007(/76-75الدولة وتقرير الظل لمفترة من )
الشؤون االنسانية مركز اليقين بالتعاون مع مكتب أألمم المتحدة لتنسيق في دورة تدريبية   .32

سة العاممة ضمن المنظمات غير الحكومية العراقية الكوادر المحمية الرئي والخاصة بتطوير
 9007( آذار  77-7من )لمفترة  والتي اقيمت في بغداد

-9007اربع دورات تدريبية في المغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي ببغداد في )   .33
9000- 9006-9007) 

( أيام والذي أقامو  5 متقدمة لتدريب المدربين عن التثقيف اإلنتخابي لمدة ) تدريبيةدورة  .34
بالتعاون مع المؤسسة الدولية لنظم  UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 في أربيل .   9007في شباط  IFESاإلنتخابات 
المجتمع المدني العراقي في بغداد  اتحقوق االنسان لمنظمونشر ثقافة  ميتعملتدريبية دورة  .35

لمتنمية  السالم صناعمنظمة اإلنسان و ن عن و لمدافعقوق احايام مع تحالف منظمتي  9لمدة 
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أيام ببغداد في كانون الثاني  9برعاية المركز الدولي لتعميم حقوق اإلنسان لمدة غاثة واإل
9007 . 

ركز اليقين بالتعاون مع مكتب أألمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في مدورة تدريبية  .36
ئيسة العاممة ضمن المنظمات غير الحكومية العراقية والخاصة بتطوير الكوادر المحمية الر 

  9007اذار  79الى  7والتي اقيمت في بغداد لمفترة من 
أيام والذي أقامو  5المتقدمة عن تدريب مدربي التثقيف اإلنتخابي لمدة  تدريبيةورشة العمل ال .37

نظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية ل UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 .   9007في شباط  IFESاإلنتخابات 

الوطني  المعيدبرعاية مراقبة االنتخابات حول  المجتمع المدنيمنظمات ورشة تدريبية ل .38
 9007في كانون الثاني  أيام 9لمدة (  NDIفي العراق )لديمقراطي لمشؤون الدولية ا
مكافحة الفساد دورة عمل تدريبية وتثقيفيو لمنظمات المجتمع المدني ضمن مشروع حممة  .39

 .  9003اإلداري برعاية مؤسسة النور الجامعة في بغداد 
تحالف نساء العراق حممة وحقوقيا في العراق الجديد ضمن  العراقية دورة تثقيفية عن المرأة .41

 .  9003في عام  في بغدادلمنظمات المجتمع المدني 
 والخاص بتطويرة المدنية فريق التوعيتدريبية اقاميا مركز اليقين بالتعاون مع عمل  ورشة .41

 . 9003في كانون األول التي اقيمت في بغداد لمفترة التدريبية وميسري الحوار الكوادر 
المجتمع المدني  اتحقوق االنسان لمنظممفاىيم الديمقراطية و  عنتدريبية ورشة عمل  .42

عاون مع ضمن مشروع حمورابي لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتايام  9العراقي في بغداد لمدة 
 .  9003شبكة الديمقراطيين في كانون األول 

 9المجتمع المدني العراقي في بغداد لمدة  اتحقوق االنسان لمنظم ميتعملتدريبية ورشة عمل  .43
غاثة لمتنمية واإل السالم صناعمنظمة اإلنسان و ن عن و قوق المدافعحايام مع تحالف منظمتي 

 . 9009أيام في كانون الثاني  9لمدة  برعاية المركز الدولي لتعميم حقوق اإلنسان
دورتين بالمغة اإلنكميزية متوسطة ومتقدمة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية / الوزيرية  .44

 .  9005و  9000في العامين 
دورة لغة إنكميزية مبتدئة في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية / الزعفرانية / شارع الُبطل  .45

 . 9000لمدة شيرين في العام 
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دورة تصوير فيديوي وفوتوغراف في جمعية المصورين العراقيين لمدة شـيرين في عـام  .46
9007 . 

(  05) لمدة متنزه الزوراء   –/ أمانة بغداد ستنة في دائرة المتنزىات تدريب في مجال الب .47
 . 9000 تموز عامفي يوم 

 . 9007ة ( في عام بريد بغداد الجديدمكتب وزارة اإلتصاالت ) في حاسوب وانترنت دورة  .48
 

  - /ر ــديـوالتقـكر الشُـ 
 
/وزارة الداخمية منذ المعيد العالي لتطوير االمني واالداريشكر وتقدير من  مجوعة كتب .7

 . 9073 حتى نيسان 9079تموز 
 .(  9073و9079 و9075جامعة المستنصرية في )رئيس ال السيد ب شكر وتقدير منكت .9
 ( .9073-9079-9075و 9070داب في )مية اآلر وتقدير من السيدة عميد ككتب شك .9
كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي عن اإلخالص والتفاني  .0

 .9070في  عمل كمية اآلداب في 
 9070كتاب شكر وتقدير من الييئة الطبية الدولية لمعمل الطوعي لمدة عام منذ ايمول  .5

 (7/70/9075حتى )
 ياً ميدانالمدائن ألحسن كادر تطوعي عامل معية اليالل األحمر / فرع شكر وتقدير من ج .9

 . 6بضمن قاطع 
قضاء الضمن  وقت االزمات مع تكريم كأحسن متطوعة 9079نيسان والمدائن في آذار        

 .  9079في عيد المرأة العالمي في آذار 
تطوير ديم عدة دورات بعن تقشكر وتقدير من مؤسسة منظمة عيون السالم مع ىدية رمزية . 9

 .   9079امكانيات النساء والتمكين في بغداد في  كانون الثاني 
لمتفاني بالعمل ضمن والبحث العممي كتاب شكر وتقدير من السيد معالي وزير التعميم العالي . 0

مع منح ِقَدم بالخدمة الجامعية / رئاسة الجامعة المستنصرية صحة الصدور  شؤون الطمبة قسم
 . 9077لعام في ا
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كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المستنصرية لمعمل المتميز والتفاني بالعمل ضمن . 5
في آذار منح ِقَدم لشير بالخدمة الجامعية قسم صحة الصدور / رئاسة الجامعة المستنصرية 

9077 . 
ات الفكرية لممشارك رئيس االئتالف الوطني العراقيلسيد اكتاب شكر وتقدير من مكتب . 9

في بل تذليميا سُ تقديم مقترحات لو  العمل ببغداد في العقبات والتمكؤوالتميز في طرح نقاط 
  9077آذار

شكر وتقدير من منظمة شباب السالم ألحسن مدرب متطوع لمعمل ضمن منطقة حي النصر . 3
 .  9070والرشاد والبحث العممي في 

جامعة المستنصرية لمشؤون اإلدارية ، لمعمل كتاب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس ال. 7
 9070المتميز والتفاني بالعمل ضمن قسم صحة الصدور / رئاسة الجامعة المستنصرية في 

 . 
كتاب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة المستنصرية لمدراسات والبحث العممي . 6

اسة الجامعة المستنصرية في لمعمل المتميز والتفاني بالعمل ضمن قسم صحة الصدور / رئ
 .   9070آيار 

كتاب شكر وتقدير وتكريم من السيد مساعد رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي . 70
لمعمل المتميز والتفاني بالعمل ضمن مديرية الدراسات والتخطيط والمتابعة / رئاسة الجامعة 

  9006المستنصرية في العام 
عن تقديم عدة دورات تطويرية مع ىدية رمزية  سسة جوىرة الرافدينمؤ شكر وتقدير من . 77

  9006في  كانون الثاني لمنساء في مناطق بغداد 
شكر وتقدير مع تكريم من مديرية الحماية في وزارة البمديات واألشغال العامة / بمدية  يكتاب. 79

  . 9003في العام  فاألطرا  –بغداد 
 
  -/  اتــــــغـمـال

 .  ةــربيـة العـمغـال : األم  ة ــالمغ        
 .  دةـجي – االنجميزية لغات اخرى :        

 . بتدئم –لفرنسية ا                         
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