
 

 

 

 

 

 ساالر عبدالكرٌم فندى  : االسم 

 ذكر : الجنس 

 : دهوك محل الوالدة  

 4974-7-4 : تارٌخ الوالدة  

 ئاشتى  محلة -دهوك  -كوردستان –عراق : محل السكن  

 :  اعزب الحالة الجتماعٌة 

 :  عراقى  الجنسٌة 

 زو محل االصداررقم الجوا: A12167720 

  ًالتحصٌل العلم :-  

  حدٌث معاصر التارٌخ  دكتوراه . 4                            

                             

 :ًاستاذ جامعى و ناشط مدنى  العمل الحال. 

   اللغات التً اتقنها : 

 ٌة باللهجتٌن السورانٌة والبهدٌنانٌة )جٌد جدا(دالكور .4

 العربٌة )جٌد جدا( .2

 االنكلٌزٌة )جٌد جدا( .3

 : النشاطات التً عملت بها 

  2004المشاركة فً الرقابة على االنتخابات التً جرت فً االقلٌم مع منظمة الحقوق المدنٌة دهوك . 

  ً2004المشاركة فً دورة حول التطوع و العمل المٌدانً مع منظمات المجتمع المدن  . 

 الدولٌوة فوً  والمشاركة فً ورك شووب واسوع حوول الترٌنور )التودرٌب( فوً مجوال حقووق االنسوان موع منظموة سوٌدا
 . 2004اربٌل 

  2004المشاركة فً دورة تقوٌة و تمكٌن المراة فً السلٌمانٌة. 

 لعدٌد من الدورات و الورك شوب فً مجال القٌادة و االتصاالت مع منظمة المشاركة فً اUSAID 2006. 

  المشاركة فً دورة عن علوم االدارة و العالقات العامة مع منظمةUSAID 2008. 

  المشاركة فً دورة متقدمة حول القٌادة واالتصاالت مع منظمةUSAID  2009  . 

  2009   مع منظمة المفاوضات و حل النزاعاتالمشاركة فً دورة متقدمة حول  USAID   . 

  2007المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات فً مجال الجٌندر و العنف ضد المراة مع منظمة الحقوق المدنٌة. 

  و استراتٌجٌاته مع منظمة القٌادٌة  تكوٌن الشخصٌة المشاركة فً دورةNDI   2007االمرٌكٌة فً اربٌل. 

CV 



  المشاركة فً دورة مكثفة عن القٌادي الشاب مع منظمةNDI  2007االمرٌكٌة فً اربٌل. 

  2008العمل كمتطوعة مع مركز ئاٌندة لمسألة الشباب فً دهوك. 

  (مع مركز ئاٌندة لمسألة الشباب  25المشاركة فً حملة ) 2009سنة. 

 كوردستان مع شبكة عٌن و شبكة شمس فً اقلٌم المشاركة فً مراقبة االنتخابات التً جرت على مستوى العراق و
 ( .2040-2005النتخابات التً جرت  بٌن عامً )

  المشاركة فً كونفرانس ل منظمةIRI   2008فً اربٌل عن الشباب و المشاركة السٌاسٌة . 

  علوى مسوتوى منطقوة بهودٌنان موع منظموة  استطالع الورييفً كٌفٌة عمل المشاركة فً دورة دولٌةIRI  االمرٌكٌوة
2008. 

  مووع منظمووة  اسووتطالع الوورييالعموول ك تووٌم لٌوودر او كوورئٌس فرقووة اثنووال القٌووام بعموولIRI   االمرٌكٌووة بووٌن االعوووام
(2008-2042. ) 

  ًاتخواذ القراربالتعواون مووع  حول النوزاع وكٌفٌووةدورات حووول المفاوضوات وعمول ورشووات عمول و تنفٌوذ المشواركة فو
 كوردستان . منظمات داخل 

 البٌئة فً كوردستان . رك شوبات عدٌدة فً مجال الحفاظ علىالمشاركة فً كونفرانسات ودورات و  و 

  المشوواركة فوووً دورات متقدموووة لتقوٌوووة اللغوووة االنكلٌزٌوووة موووع جامعوووة كامبرٌووودظ البرٌطانٌوووة فووورع دهووووك و منظموووة
USAID. 

  و تثقٌوف حوول قوانون مناهضوة العنوف المشاركة فً دورة حول ختوان االنواث فوً القووانٌن و اعطوال دورات توعٌوة
 فً السلٌمانٌة .  2045-2044فً منطقة دهوك  2044سنة  8االسري رقم 

 المشاركة فً دورة اعداد المدربٌن  TOT   2044بٌروت  -لمركز االبداع والشباب فً لبنان . 

 ز مهووا للتوودرٌب لبنووانالمشوواركة فووً دورة االٌووزو و مراقبووة النوعٌووة التجارٌووة و الصووناعٌة و المهنٌووة لوودى مركوو-
 . 2045بٌروت

  2042المشاركة فً دورة عن البروتوكل واالتكٌت. 

  المشاركة فً العدٌد من البرامج و الحوارات التلفزٌونٌة و االذاعٌوة و الصوحفٌة فوً مجواالت متنوعوة مثول )الثقافوة
 المحلٌة .العامة و االدب و السٌاسة و الراي العام ...( مع اجهزة االعالم الدولٌة و 

  المشاركة فً دورة كٌفٌة كتابة تقارٌر الظل للمنظمات الغٌر الحكومٌة معUNAMI  2048. 

 شروع الم 

 

 

 نقابة الصحفى كوردستان  فًعضو . 

  عضوومؤسس فى  نقابة اساتذة الجامعٌن فى كوردستان. 

 ة فً عضوpcp   مشروع خالٌا السالم 

  عضوشبكة جاف لمراقبة الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان  . 

 2005مة الند لدمقرطة الشباب عضوة فً منظ 

 

 

 

 



 الخبرة فً مجال : 

  سنوات فً مجال االدارة و الحسابات وادارة المؤسسات . 7خبرة واختصاص التقل عن 

 . ًاعداد المشارٌع والعمل فً مشارٌع المجتمع المدن 

 بشكل عام . التارٌخ رة واختصاص فً مجال خب 

 .)خبرة و اختصاص عمل فً مجال انظمة الحاسوب )الكومبٌوتر 

  ( مدربTOT) فى مجاالتGBV,FGM , 

  التنمٌة البشرٌةالقدرة على القال المحاظرات و الندوات فً مجاالت عدٌدة و بخاصة . 

 المقالة( فً الصحف المجالت . على الكتابة والتالٌف الكتب  فً ) القدرة 

 فً مجال االجرال االستفتال واستطالع الريي . خبرة 

 الشهادات التً حصلت علٌه :

  بكالورٌوس فى تارٌخ العام 

  ماجستٌَر فى تارٌخ الحدٌث 

  دكتوراه فى تارٌخ السٌاسى المعاصر 

  شهادة طرق التدرٌس فى جامعة دهوك 

  شهادة مدرب( TOT)   فى مواضٌع العنف القائم على النوع االجتماعى 

 

 ارقام التلفون و االٌمٌل: 

Mobil: 009647503563333 

009647504578534 

 

E-MIL:Alind_usa @yahoo.com 

 

 

 

 

 

                      


