
 ه تعالىبسم
 المعلومات الشخصية :

 الفاضلي شريف  فرح باقر أحمد     األسم : 
                         عراقية   الجنسية : 

 متزوجة: الحالة االجتماعية 

 في كلية المستقبل األهليةالوظيفة الحالية : أستاذة جامعية 
  النجف االشرف –في جامعه الكوفة  ة: أستاذة محاضر السابقةالوظيفة 

 مدرب اتيكيت وبروتوكول في اكاديمية التطوير المؤسسي / عراق / نجف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المؤهل العلمي :
 2017سنة   في اللغة العربية وباحثة نسوية في مجال الجندر دكتوراه

  اآلدابمكان الحصول على المؤهل العلمي :  العراق / جامعة الكوفة/ كلية 
  2013سنة  ماجستير نقد وبالغة في القران الكريم 

 مكان الحصول على المؤهل العلمي :  العراق / جامعة الكوفة/ كلية التربية
 2010سنة  بكالوريوس لغة عربية 

 مكان الحصول على المؤهل العلمي : العراق /  جامعة الكوفة/ كلية التربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدورات التدريبية

 ساعة تدريبية 120المدة                         CERTIFIED TRAINER            سم الدورة : ا )1(

 المركز العالمي للتنمية البشرية ، المركز العربي للتعلم السريع،   iatc لشهادة الجهة المانحة ل

 محمد جاسم محمد   أمل الرفاعي ، سامر الرفاعيوايت ود سمول ،  المدربون : 

 
 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT BY LJL SEMINARSاسم الدورة :  )2(

 MEDEX INTERNATIONALالجهة المانحة للشهادة : 

 ساعة  50دة التدريبية : الم
 

                  لغوية العصبية     دبلوم البرمجة ال   أسم الدورة :  )3(

                                    20عدد الساعات :  
 المركز العالمي للتنمية البشرية في العراقالجهة المانحة للشهادة : 

 

 خصيرة : التخطيط االستراتيجي الشاسم الدو )4(

  الجهة المانحة للشهادة : األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي
 ساعة تدريب ، من مركز التدريب والتطوير  20عدد الساعات : 

 

 دبلوم التمكين التربوي )التعلم الناشط(       اسم الدورة : )5)

 ساعة تدريبية  50المدة  

 IDAو   GATCالجهة المانحة للشهادة : 

 

 spt التخطيط االستراتيجي المؤسسي وفق منهجية   اسم الدورة :  )6(

 ساعة تدريبية  60وفق نظام مكثف : 

 



 الجهة المانحة للشهادة : األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير

 
 الدورة : استراتيجيات الكايزن : اسم  )7(

 IDAالجهة المانحة للشهادة ساعة  20

 
 : المدرب محمد عسكر  رة التخطيط التشغيلياسم الدو )8(

 ساعة تدريب  12عدد الساعات 

 
 IDAالجهة المانحة للشهادة 

 
  اسم الدورة : األنماط  الشخصية باستعمال مؤشر مايرز وبركز )9(

 الجهة المانحة للشهادة : األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير
 

 ستعمال قانون الجذب لفرص النجاح غيلي من خالل ااسم الدورة : التخطيط التش )10(

 الجهة المانحة للشهادة : األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي
 

 : من أكاديمية عمارة   دورة قوة الكلمة والتفكيراسم ال )11(

 من دون شهادة 
 

 الجهة المانحة للشهادة : مركز ماسة الشام  اسم الدورة : الهاالت السبعة   )12(

 اسم الدورة القوانين الكونية 
 الجهة المانحة للشهادة : مركز ماسة الشام

 

  مارس في تطوير العالقات األسريةاسم الدورة الم )13(

 IDAو  GATCالجهة المانحة للشهادة : 

 
 الشاملة والتميز المؤسسي اسم الدورة إدارة الجودة( 14)

المانحة للشهادة : المستشار والمدرب المهني بمصادقة وزارة التربية في لبنان ومصدقة من الجامعة الجهة 
 األمريكية 

 الخبرة العملية 
 .خبرة أربع سنوات في مجال التدريب -
 في مجال التدريس الجامعي. ثالثة أعوامة خبر  -
 سنوات. 7ف والبحث لمدة ال تقل عن التألي -
 .اد الحقائب التدريبيةإعد -
 .sptعامين في إعداد الخطط االستراتيجية وفق منهجية خبرة  -

 ذها:ينفتم تالبرامج التدريبية التي 



 كورس تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين )استراتيجيات السعادة الزوجية( -
  القرآنيةلموظفي المعاهد كورس اعداد القادة الشباب  -
 كورس المشاريع الصغيرة -
فة / لموظفات في كلية التربية األساسية / الموظ ةأالمر  وقت تنظيم وسبل الحياتية المهارات تطوير -

 جامعة الكوفة
 التخطيط االستراتيجي الشخصي لطالب جامعة الكوفة -
 لعدد من الجهات والفئات العامة األنماط الشخصية باستعمال مؤشر مايرز وبركز -
 اتيكيت العمل الوظيفي لشركات الطيران  -
 االتكيت والبروتوكول لمسؤولي العالقات العامة  -
 ورش عمل في اتيكيت العمل الوظيفي -
 حاضرات في اتيكيت التعامل مع المراهقين م -
 دورة في إعداد مدربات خاصة بالعتبة العلوية -

 
 اإلنجازات : 

 أواًل: في مجال التأليف األكاديمي : 
 الكتب  - أ

 )مطبوع(الذكورة واألنوثة في القرآن الكريم/ دراسة تحليلية  -1
 )قيد الطبع(تعدد المعنى في القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية  -2
 يد الطبع(الجامعية لألقسام غير ذوي االختصاص )ق األولىمختصر اللغة العربية للمراحل  -3

 البحوث:  - ب
 العربي النقد في ةالشعري الصورة -1
 الكريم والقران العرب لغة في والدخيل المعرب -2
 ( اسلوبية دراسة ، الكريم القران في العدول) قراءة في أطروحة  -3
 الجاهلي الشعر في االسواق -4
 النصوص تحقيق مراحل  -5

 
 لـ  sptثانيًا: في مجال إعداد الخطط االستراتيجية وفق منهجية 

 لنجفمؤسسة المرأة العراقية / فرع ا - أ



 مطبعة ومعمل القضاء   - ب
 أكاديمية التطوير المؤسسي )خطة اإلنشاء ، والخطة السنوية (  - ت

 
)دليل المدرب والمتدرب والعرض التدريبي ووسائل  ثالثًا: إعداد الحقائب والبرامج التدريبية بجميع مستلزماتها

  التدريب والتمرينات واالستبيانات واالختبارات، والفديوات( وكما يأتي : 
 استراتيجيات السعادة الزوجية .1
 تمكين المرأة  .2
 اعداد القادة الشباب  .3
 االتكيت  .4
 االتكيت والبروتوكول .5
 اتيكيت إعداد الوالئم وكيفية التعامل معها في المحافل الرسمية .6
 البرنامج التدريبي المتكامل في: اتيكيت سيدات األعمال . .7
 ت العليا البرنامج التدريبي : اتيكيت العمل الوظيفي لإلدارا .8
 البرنامج التدريبي : اتيكيت العمل الوظيفي  .9

 البرنامج التدريبي : اتيكيت العمل الوظيفي لموظفي شركات الطيران  .11
 اتيكيت خدمة العمالء .11
 فن صناعة المؤتمرات .12
 األنماط الشخصية باستعمال مؤشر مايرز وبركز .13
 البوصلة الشخصية  .14
 ( totن )البرنامج التدريبي المتكامل في إعداد المدربي .15


