
 

 

 

 

 
   ةالذاتي ةالسير

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 
  Ansam Faik Abdulrezzak Al_Obidi :أنسام فائق عبد الرزاق محمود العبيدي  االســــــــــــم 

      أيطاليا.جامعة تورين /  / ةسياسيالعلوم  كلية ال:   أدارة حفظ السالم /     التـخـصــص

    مديرة وحدة حقوق االنسان /جامعة بغداد  /  جامعية  ة: تدريسي    ةالوظيفــــــ

 مدرس           الدرجة العلمية :

            بغداد / العراق /:كلية العلوم / جامعة بغداد     عنوان العمل

   009647710526484 -    009647813344206:      الهاتف النقال

 ansam_faiq@hotmail.comالبريد إاللكتروني :

life.so.short.2000@gmail.com 

 البريد االلكتروني الجامعي :

ansam.faik@sc.uobaghdad.edu.iq 

 مواقع التواصل االجتماعي :

obidi-al-https://www.linkedin.com/in/ansam 

https://www.facebook.com/ansam.obidi 

   قناة اليوتيوب الخاصة بي:

https://www.youtube.com/channel/UC03eaynpq2Xai7IbwHdOyPA 

   الملف الشخصي..........
في العلوم   الماجستير  بكالوريوس في اللغة االنكليزية من الجامعة المستنصرية وحاصلة على  اكاديمية جامعية / برتبة مدرس /  

المتعلق في السياسات الدولية في ادارة حفظ السالم  و الخبرات المكتسبة  التخصص الدقيق ايطاليا / / من جامعة تورين  السياسية 

فضال عن الخبرات االدارية الدولية النمط كمساعد مبرمج من  بالكيفية التي تعمل بها المنظمات الدولية إلعادة الـتأهيل االنساني  

ل  علمية ادارية محلية و دولية  مع اجادة تخصصية  مما اكسبني خبرات عم   خالل  التعاون مع فريق عمل يونسكو العراق في عمان

متميزة للغة االنكليزية و التقنيات االلكترونية وفق متطلبات العمل المحلية و الدولية وصوال الى وظيفتي الحالية كتدريسية و مديرة  

في االنسان  بغداد  لوحدة حقوق  وباحث    .جامعة  بغدا   اكاديمي  بجامعة  االنسان  وحدة حقوق  العلوم  ,دمديرة  نقابة     كلية  عضو 

و عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية  عمان    /العربي  يالسي برانعضوية قطاع األمن  ممثلة العراق في  االكاديميين العراقيين  و  

 )   دبلومو    (Training of Trainer)حاصلة على دبلوم في )اعداد  المدربين (    .و عضو في مركز اكد للدراسات االستراتيجية

دبلوم )  و    بولنداWarsaw University of Life Science  WIOHجامعة وارسو /  /   (   HRMادارة الموارد البشرية  

. لدي العديد من البحوث التي تم نشرها و طرحها من خالل مشاركاتي الفاعلة في مؤتمرات محلية و دولية في  ادارة الجودة (  

و الحصول على العديد من  شهادات الشكر و التقدير  .   المرأة و تطوير العملية التعليمية مجاالت مختلفة خاصة فيما يتعلق بحقوق

و مقيمة  باحثة في مجاالت العلوم االنسانية  كتدريسية و بين المهارات االكاديمية ماتجمع  دائمة التطوير مليةالععلمية و ال خبراتي

و مدرب تنمية بشرية دولي معتمد  الخبرات التقنية االلكترونية العالية مع االتقان التام في اللغة االنكليزية  فضال عنلبحوث عديدة 

ً  ذات   .قدرات أنشاء استراتيجيات فعالة هادفة  للحفاظ على عالقات عمل جادة  في بيئة متعددة الثقافات محلياً ودوليا
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 المؤهالت العلمية . 

 القسم  /الكليـــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 / أدارة حفظ السالم   العلوم السياسية جامعة تورين/ أيطاليا   الماجستير 

 اآلداب / اللغة االنكليزية  المستنصرية/ بغداد /العراق  بكالوريوس

 

 فيها.  تالمؤتمرات والندوات العلمية التي شارك 
 

 السنة  /انعقادهامكان    نوع النشاط  ت
السي  ووقاية االوطان ) بحثي في االمن   يالسي برانالمؤتمر الدولي لألمن  1

 و اثاره( يبران

امارة راس الخيمة / مؤسسة فرسان السالم و  

 2021اضاءات للتميز و االتقان / 

كورونا على سير العملية  تأثيراتفي ظل كورونا  بحثي )  الحكومة مؤتمر 2

 التعليمية( 

للتدريب و   لاكاديمية ثري ام إنترناشونا

   2021التطوير و االستشارات 

العراق الدولي للتنمية المستدامة  بحثي )التنمية المستدامة بوابة  مؤتمر 3

 لمستقبل واعد( 

اكاديمية الوحدة العربية للتنمية و الدراسات  

 2021 المهنية 

المؤتمر الدولي الواحد و الثالثين )حول دور الجامعات في االستثمار و التنمية  4

 ظل ازمة كورونا ( ( بحثي بعنوان ) تحديات التعليم عن بعد في 

  2021اتحاد الجامعات الدولي  في تركيا 

مؤتمر )الـتـعـلــيــم الـرقـمــي / اإللـكـتـرونـي .. الـمـدرسـة والـجـامـعـة  5

بحثي بعنوان )اهمية التعليم الرقمي  الـرقـمـيـة بـيـن الـحـاجـة والـضــرورة(

  /االزمات الناتجة عن جائحة كورونا (  إلدارةفي ظل السياسات الدولية 

مع جامعة   قاتحاد الجامعات الدولي و باالتفا

 2020 جيهان في اقليم كردستان العراق 

)ازمة حقوق المرأة في ظل   بعنوان  بحثيعن حقوق المرأة   ندوة علمية  6

 2020جامعة الموصل  و السياسات الممكنة للحد منها ( 19-كوفيد وباء 

مركز الدراسات االستراتيجية و الدولية /  

 بالتعاون مع مركز الدراسات االقليمية /  

محاضرات توعوية في ورش مؤسسة التعاون و االعمار / قسم  سلسلة  القاء 7

 (  التنمية البشرية  )ظاهرة العنف االسري في زمن الجائحة

مؤسسة التعاون و االعمار / قسم التنمية  

 2020البشرية  / بغداد / العراق 

اعداد  و   الندوة العلمية) االبتزاز االلكتروني ( بالتعاون مع وزارة الداخلية 8

 القاء محاضرة عن اضرار االبتزاز االلكتروني و مخاطرة 

جامعة بغداد / كلية العلوم / وحدة حقوق  

 2019 االنسان 

عضو مشارك بالفريق التطوعي ضمن تطبيقات عملية  /الملتقى العلمي السابع  9

 ( عضو لجنة تحضيرية (للتنمية المستدامة

االستشارات  اقامه البورد االلماني للتدريب و 

االكاديمية العلمية للتنمية البحرية و منظمة 

 2019/ االعتماد االمريكية

محاضره بعنوان) االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم و مواجهة القاء   10

 التحديات و المشكالت المجتمعية(

الملتقى العلمي السابع بمركز البورد االلماني  

منظمة االعتماد  للتدريب و االستشارات و 

 2019 الدولي االمريكية

 ية  الخبرات العمل 

 مديرة وحدة حقوق االنسان  اكاديمية جامعية  /  

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين  

 الجمعية العراقية للعلوم السياسية عضو في  

 عضو في مركز اكد للدراسات االستراتيجية    

 مدرب اعالمي معتمد في حقوق االنسان   

 مدرب دولي معتمد  في مجال التنمية البشرية   

 مدرب دولي معتمد في  اعداد المدربين   

 مراسل صحفي إلذاعة الديوانية  

 " تم " 2030عضو شبكة التنمية المستدامة  

 عضو في جمعية نساء بغداد   

 عضو في اعالم جمعية الميزان  

 عضو في منظمة حواء لإلغاثة و التنمية   

 عضو ارتباط مع المفوضية العليا لحقوق االنسان   

  يالسي برانعضوية قطاع األمن ممثلة العراق في  

   االردن /العربي

 الفترة  جهة العمل انماط االعمال

 2010 -2021 كلية العلوم / جامعة بغداد / بغداد / العراق  وحدة حقوق االنسان  مديرةتدريسية بمرتبة )مدرس( 

 مسؤولة وحدة اللغة االنكليزية 

 مقرر لجنة تصميم الموقع االلكتروني باللغة االنكليزية 

وحدة اللغة االنكليزية /وحدة االنترنت  

 والمعلوماتية/ جامعة بغداد  كلية العلوم  

2009-2010 

 2009-2008 منظمة يونسكو العراق في عمان / االردن  مساعد مبرمج في القسم العلمي

 2007-2006 كلية العلوم / جامعة بغداد / بغداد /العراق   مسؤولة وحده البحث والتطوير ومديره مكتب العميد 

 2007-2006 كلية العلوم / جامعة بغداد / بغداد / العراق   والمعلوماتية مسؤوله وحده االنترنيت 

 2006-2005 كلية العلوم / جامعة بغداد / بغداد / العراق   العلميةمقررة لجنة الترقيات 

 1998-1994 كلية العلوم / جامعة بغداد /بغداد / العراق   مقررة لجنة التعليم المستمر 



 

 

 

 

الندوة الفصلية  العلمية الثانية )استراتيجية بناء السالم في العراق لمرحلة ما  11

 ()القاء بحث (/ بعد داعش 

مركز الدراسات  االستراتيجية  و الدولية  

  جامعة بغداد /مستشارية االمن الوطني /

2019 

المؤتمر العلمي الدولي  االول للعلوم التربوية و النفسية )اطفال الشوارع  12

 )القاء بحث (مأساة واقعية و رؤى مستقبلية ( 

العراق/    كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد

 2019بغداد 

  االردني االمريكي   IIEمعهد التعليم الدولي  )عضو مشارك (/مؤتمر فديوي )التعسف ضد االطفال( 13

2019 

المؤتمر العلمي الدولي االول لنقابة االكاديميين العراقيين رؤية نحو التعليم   14

 ()القاء بحث(/ المعاصر

دهوك   /جامعة دهوك / كلية التربية االساسية 

 2019كردستان العراق  /

  نقابة مقاولي  االنشاءات االردنيين / عمان  ()عضوا مشارك (للطاقة و الطاقة المتجددة و التعدين )المنتدى العالمي الثاني 15

2019 

)عضو (إلعادة اعمار سوريا و دول الجوار في المنطقة)المؤتمر الدولي  16

 ك مشار

  نقابة مقاولي االنشاءات االردنيين / عمان 

2018 

المرئي و اثره في لغة الطفل و سلوكه / الرسوم الندوة العلمية )االعالم   17

 )القاء يحث(المتحركة أنموذج(

كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية /بغداد/  

 2018العراق 

المؤتمر الدولي العلمي السادس ) دور التربية و التعليم في مواجهة التحديات   18

 ()عضو مشارك  الفكرية والتربوية _مرحلة ما بعد داعش 

كلية التربية  ابن رشد  للعلوم االنسانية  

 2018جامعة بغداد / بغداد/ /

)عضو الطبيعية(مؤتمر ) جيولوجيا الصحراء الغربية العراقية و ثرواتها  19

   (مشارك

 2018(/كلية العلوم / جامعة بغداد /بغداد 

المؤتمر الدولي الثالث ) الدور الريادي لكتابات المرأة وتأثيرها في المجتمع  20

دور المرأة العربية بمكافحة العنف و التطرف   )العربي (القاء بحث بعنوان 

 2018/ ()القاء بحث / مقررة الجلسة الثانية (

جامعة  الفلوجة بالعراق بالتعاون مع 

  / تونس االكاديمية الدولية للمالية و التحكيم

2018  

21 
International multi –conference on systems ,signals& devices 

 

بصفاقس /   نللمهندسيالمدرسة الوطنية 

 2018)عضو مشارك تونس

)القاء ندوة) مكافحة المخدرات والحد من انتشار الشائعات و الحرب النفسية ( 22

 بحث(

جامعة بغداد / كلية العلوم / وحدةحقوق  

 2017 االنسان / العراق 

 التربويةمركز البحوث جامعه بغداد / ()القاء بحث  الوضع االنساني في العراق /  مؤتمر )معاناة النازحين 23

  جامعة بغداد /بغداد/ العراقكلية الصيدلة/  ( ) عضو مشاركالمؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات العليا 24 2017 /والنفسية

مؤتمر حول )دور التعليم في التنشئه وبناء المجتمع و مناهضه االرهاب  25 2016

 )القاء بحث (/ ( والطائفية

بغداد /  جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية /

 2015العراق 
 بحث /برعاية وزيرة حقوق المرأة   مؤتمر  حول ) العنف ضد المرأة( 26

 

   2014 كلية الصيدلة/ جامعة بغداد/ بغداد 

 )القاء بحث(المؤتمر الدولي االول حول) االرهاب و انتهاك حقوق االنسان( 27

 

 

االمانة العامة لمجلس    /وزارة حقوق االنسان

 2013/الوزراء/بغداد / العراق

 2012/بغداد   حقوق االنسانالمعهد الوطني ل  )القاء بحث( مخاطر االرهاب( )حول  العلمي الثاني المؤتمر 28

منظمة يونسكو العراق في عمان / عمان   )مشاركة بورقة بحثيه(ندوة )حول تطور التعليم في العراق ( 29

 2009االردن/
األلغام في الحدود   إلزالة)المشروع االنساني القاء بحثي في مؤتمر بعنوان   30

 ) القاء بحث( اللبنانيه دول الجوار والشراكة األوروبية (

جامعة تورين / كلية العلوم السياسية/ تورين 

 2008/ ايطاليا /

/   للجيش االيطالي العسكريةمعهد الدراسات   ) القاء بحث(/ بعد النزاع  السالم/األمن( مؤتمر )العراق  ما 31

 2008 إيطاليافنج / 

32 
تورين  /جامعة تورين / كلية العلوم السياسية  ) القاء بحث(على االطفال( وتأثيرها رياح الحروب)مؤتمر)تجنيد االطفال 

 2008ايطاليا /

 الجامعة العربية / قنا /جمهوريه مصر العربيه 2006) القاء بحث (/و العلوم للثقافةالمؤتمر العربي الثامن  33

 

 تنمية القدرات دورات االشتراك في 
  

و بدعم من منظمة كفينا السويدية  و تنفيذ من   UNDPالمتحدة  لألممبالتعاون مع البرنامج االنمائي  متتالية  تدريبية ورشثالثة  1

   2021قبل منظمة حواء ) ورقة سياسة الحماية في ضوء اهداف التنمية المستدامة ( 
  2021ورشة  تدريبية ) خارطة طريق للمرأة العراقية وفق اهداف التنمية المستدامة (  اقامتها  منظمة حواء لالغاثة و التنمية  2



 

 

 

 

( بأربع مستويات اقامتها نقابة االكاديميين العراقيين  بالتعاون مع شبكة  T.O .Tدورة تدريبية دولية )سلسلة اساسيات الدريب  3

 2021العراقيين  المدربين 
  2021االوربية  WIOH دورة تدريبية دولية )امن المعلومات (  اقامها مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي بالتعاون مع  4

الطوعي بالتعاون مع  الحصول على دبلوم  في تدريب المدربين في مجال التنمية البشرية  منفذ من قبل المركز العالمي للتدريب 5

   2020االمريكية  G.T.U جامعة 
( ) اهمية 1)جمعية نساء بغداد ضمن مشروع )تعزيز مشاركة المرأة السياسية و المدنية في بغداد  ااقامتهاالشتراك بورش  تدريبية  6

   ( )اعداد المدربين 3) 1(ت28-27-26المدافعة ( ) –( )مهارات القيادة 2و ) 1ت   20/21/22المشاركة السياسية للمرأة ( في 

(29/30/31)(TOT2020  

 2020في الواليات المتحدة: حقائق ، خيال ونصائح عملية ورشة اقمتها مدرسة  هارفرد الطبية فيروس كورونا 7

 
 2020الكترونيا  في كيفية التعامل مع فايروس كورونا  اقامتها جامعة الخليج الطبية برنامج تدريبي  8

  2020العربية المتحدة  لألماراتالتابعة  ( TRAبهيئة تنظيم االتصاالت  )الخاصة الدورات التدريبية  9

1-How can the IT team boost employees cybersecurity skills ,even when they work from home 6 

Oct 2- The management 02 Oct.  

3.Advantages of cloud computing / 13 Sep  

4-The role of women in the ICT sector :ideas ,experiences and visions for the future TRA /13 Sep 

 2020التعاون لألعمار و التنمية   دورة تدريبية )مهارات و طرق تدريس مراحل رياض االطفال ( اقامتها مؤسسة 10
( اقامته  المدافعة –مهارات القيادة ) (2و ) 1ت  20/21/22( ) اهمية المشاركة السياسية للمرأة ( في  1)تدريبية حول تين ورش 11

 2020 1(ت28-27-26)تعزيز مشاركة المرأة السياسية و المدنية في بغداد )جمعية نساء بغداد ضمن مشروع 
 2020و التي اقامتها جامعة الطيف / كلية الطب /  تنظيم الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطاناالشتراك في  12

 2019 اقامتها  منظمة حواء لالغاثة و التنمية 2030و اجندة   المستدامة التنمية  حول اهداف   T.O.Tاعداد المدربين برنامج  13

 2019اقامته مؤسسة التعاون لألعمار و التنمية  دوره تدريبية ) العنف ضد المرأة( 14
 2019"  اقيمت من قبل) اتحاد المدربين العرب( مدارسهابعنوان  "مبادي واسس القيادة و  ساعة  20بواقع  برنامج تدريبي  15

  IIEفيدوية لثالث اشهر بعنوان "طرائق و اساليب التدريس في الجامعات" اقيمت من قبل ) معهد التعليم الدولي  برنامج تدريبي   16

 2019  االمريكي االردني
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 ، وورد وإكسل. MSOfficeفي  متميزة جدا •

 على الحاسوب.  تثبيت البرامج في متميزة جدا •

 ة جدا خاصة فيما يتعلق مهارات التعليم االلكتروني .متميزمهارات استخدام اإلنترنت   •

 و التي منها التالي ناشطة متميزة في وسائط التواصل االجتماعي  •

obidi-al-https://www.linkedin.com/in/ansam 

https://www.facebook.com/ansam.obidi 

-redhttps://www.youtube.com/channel/UC03eaynpq2Xai7IbwHdOyPA/featu   

 التي تجيدها   اللغــات
   

 )اللغه االم ( اللغة العربيه . •

 )بطالقه( اللغة االنكليزيه . •
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of Political Science from the University of Turin /Italy / Master's degree in international policy 
in peacekeeping management. Hold a diploma in (training of trainer T.O.T) & Diploma in 
(Human Resources Management) (HRM) / Warsaw University of Life Science WIOH Poland 
and diploma (Quality Management) Implemented by the World Voluntary Training Center in 
collaboration with G.T.U. University. A member of the Iraqi Academics Union and a 
membership representative of Iraq in the Arab Information Cyber Security Sector / Amman, 
Jorden. A member of the Iraqi Association of Political Sciences & a member in the Strategic 
Studies Center &Media accredited in human rights. 
and experience gained in how international humanitarian rehabilitation organizations work. 
In addition to, international management experiences style as a programmer assistant 
through cooperation with UNESCO  Iraq team in Amman, which has gained me local and 
international administrative scientific work experiences with specialized outstanding  
proficiency for English language and electronic technologies in accordance with local and 
international work requirements to my current job as a university  academic lecturer & 
researcher and director of the Human Rights Unit at Baghdad University. A member of the 
Iraqi Academics Union and a membership representative of Iraq in the Arab Information Cyber 
Security Sector / Amman, Jorden. A member of the Iraqi Association of Political Sciences & 
a member in the Strategic Studies Center &Media accredited in human rights.. In addition , 
many researches that have been published and presented through my active participation in 
local and international conferences in various fields, especially with regard to women's 
rights, the development of the educational process and the acquisition of many certificates 
of thanks. My ever-developing scientific and practical expertise combines academic skills 
as a teacher and researcher in the fields of humanities and resident of many researches as 
well as high electronic technical expertise with full English language mastery and an 
international human development trainer with the capabilities to create effective and targeted 
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and internationally.    
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