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 السيرة الذاتية
 صفاء عذوان خليل سكريت

-                        ؽاسع انسقٍ – استذ – األسدٌ

 يدًغ انغأ٘

                   0799300708/0788430969: خٕال

:  تشٚذ انكرشَٔٙ

safaasukkariah@gmail.com 

 

 :اإلوجازاث

  ػشك يؾشٔع ففاء فٙ يُردغ كشأٌ تالصا فٙ انثسش انًٛد يغ يُظًح انؼًم

 تدًٛغ فشٔػٓا تانثهذاٌ انًدأسج  انُٕٓك تانؼًم االئك ٔاَُا ًَٕرج ILOانذٔنٛح 

 .12/2019ايرثال ٚسرزا تّ 

  ٙزقٕنُا ػهٗ خائضج يٍ عًٕ ٔنٙ انؼٓذ االيٛش زغٍٛ ٔيشكض انؾثاب انؼشت

 . االٔنٗ فٙ االسدٌ 2019/ 10االياساخ تدائضج زهٕل ؽثاتٛح 

  أؽادج عًٕ االيٛشج تغًح اَُا ازذٖ انثالز يؾاسٚغ انشائذج فٙ انًًهكح االسدَٛح نؼاو 

  .11/2019 نفرر فشؿ ػًم خذٚذج فٙ خًٛغ انًسافظاخ 2019

  ذكشٚى يٍ عؼادج انؼٍٛ انذكرٕس هالل اتٕ غضانح  ٔ ٔصٚش االلرقاد انشلًٙ انًُٓذط

  .10/2019يثُٗ انغشاٚثح فٙ زفم اهالق تشَايح سٚاد٘ االػًال انقغٛش 

  ٍذشخٛـ أكادًٚٛح ففاء يSAQA 9/2019 مثو اندٕدج ٔاػرًادْا نهرذسٚة 

  ٍػًم تشَايح ذذسٚثٙ تاالمافح انٗ يُٓاج خاؿ ٔيؼرًذ يSAQA 9/2019 

  2019ػنٕ يإعظ فٙ خًؼٛح يٍٓ يٍ رْة انخٛشٚح.  

 ٍنماء ذهفضَٕٚٙ ٔئراػٙ ٔفسفٙ فٙ األسدٌ ٔخاسخٓا، يٍ مًُٓا لُاج  100أكثشي

 .انخ... سؤٚا ،اندضٚشج ، األنًاَٛح ،انثشٚطاَٛح ،انٛاتاَٛح ،األيشٚكٛح 

  ،ذكشٚى ٔاعرالو دسع يٍ يشكضانرًٛضاألسدَٙ األنًاَٙ نهطالح انؾًغٛح انًفشق

 .2018/12 األسدٌ ،

  ٙ2018/9ئستذ، األسدٌ،  (لشٚح انًٍٓ)االَنًاو ئنٗ فؼانٛاخ يغ يُظًح أٔكغفاو ف. 

 ؽشكح ففاء  )ئَؾاء أٔل ؽشكح سعًٛح تاألػًال غٛشانرمهٛذٚح تانؾشق األٔعو

 .2018/7 ئستذ، األسدٌ، (بكادروسائينهقٛاَح انًُضنٛح ٔانرذسٚة 

  سائذج أػًال(LuminusShamal Start)،ٌ2018/4   ئستذ، األسد. 

  سائذج أػًال لHadafi, Potential)) ،3/2018، انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح 

 ٍخائضج ي(Oaisis 500) ٌٔانَٕٛٛغف فٙ يدال االتركاسانًدرًؼٙ، ػًاٌ، األسد 
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  ،ٌ2017/11ذكشٚى يٍ عؼادج انؼٍٛ انذكرٕسهالل أتٕغضانح ،ئستذ، األسد. 

  ٘ئستذ، (انغٛذ ذٕيظ ؽُٛذس)ذكشٚى يٍ يذٚشيؾشٔع انغثاكح فٙ ٔصاسج انًٛاِ ٔانش،

 .2017/10األسدٌ،

  ذكشٚى يٍ لثم انًذستح األنًاَٛح(Brigitte Schlichting)  ،ئستذ،

 .2016/4األسدٌ،

  ٍأهال هللا تؼًشْا فٙ يشكضاأليٛشج تغًح ،ئستذ، سمىاألميرة بسمتذكشٚى ي 

 .2016/1األسدٌ، 

 :المؤهالث العلميت

 2000 : تكانٕسٕٚط فٌُٕ، خايؼح ديؾك، عٕسٚح. 

 

 :الخبراث العمليت والذوراث التي تم عملها مه قبلي

 ،حتى اآلن 6/2015 عاملت بمهىت السباكت مع المجتمع المحلي ،إربذ،األردن .

 تذريباث السباكت: 

انؾَٕح ، ػدهٌٕ ، دٚش ػال  )يثادساخ تانقٛاَح انقسٛح تانًُاهك االلم زظا  .1

11/201 

  .6/2019 عٛذج  ٔاهاللٓى انٗ عٕق انؼًم 17ذذسٚة ٔذًكٍٛ ٔذأْٛم  .2

، ع يٛشعٙ كٕسبتانرؼأٌ و (خٓذ)انقُذٔق األسدَٙ انٓاؽًٙ نهرًُٛح انثؾشٚح  .3

 .11/2018ئستذ ، األسدٌ، 

 .9/2018يإعغح سزًح إلغاثح انغٕسٍٚٛ، ػًاٌ، األسدٌ، .4

 .7/2018ؽشكح ففاء نهقٛاَح انًُضنٛح ٔانرذسٚة ، ئستذ، األسدٌ، .5

 .2017/12،انًفشق، األسدٌ، (GIZ)يشكضانرذسٚة انًُٓٙ تذػى يٍ  .6

 .9/2017، ئستذ، األسدٌ،  (IRC )نإلغاثحانهدُح انذٔنٛح  .7

انًُظًح األنًاَٛح نرؼهٛى انكثاسيغ زًاٚح األعشج ٔانطفٕنح ، ئستذ، األسدٌ،  .8

10/2016. 

 .5/2016، ئستذ، األسدٌ،(GIZ)تذػى يٍ  (زكًا)يشكضانرذسٚة انًُٓٙ  .9

10. Udemy.com, 4/2017 
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  11/2019ذذسٚة تؼل يٍ كٕادسَا تانرؼأٌ يغ ؽشكح اٚكٕتٛظ انؾشق االٔعو 

  2019انؼًم ػهٗ يثادساخ يغ لغى ذًكٍٛ انًشأج فٙ تهذٚح استذ 

 ٖ2019-2017فشٚذسٚؼ َأيٍ  عُٕاخ يغ يُظًح 3انؼًم نًذ 

  خهغاخ َماػ زٕل ذًكٍٛ ٔتُاء لذساخ ؽثاب انًدرًغ انًسهٙ ،زًاٚح األعشج، ئستذ

. 2018/10 ، األسدٌ ،

  يُغمح نًؾشٔع انًُظٕساإلعاليٙ يغ أٔلاف استذ ٔتُٙ كُاَح تانرؼأٌ يغ(GIZ)  ،

 .2017/ 2 ئستذ ، االسدٌ،

  يذسعح ففٛح انثإَٚح انؾايهح نهثُاخ ، ٔسؽح ػًم نطانثاخ انًُٓٙ زٕل اإلسؽاد

. 11/2016 انًُٓٙ ، ئستذ ، األسدٌ ،

 ، ٌػًم ذطٕػٙ فٙ خذيح انًدرًغ انًسهٙ يغ يُظًح أكرذٔانفأ،ئستذ ، األسد 

1/2016 .

 خهغاخ َماػ زٕل انرًكٍٛ االلرقاد٘ ٔاالخرًاػٙ نهًشأج فٙ ئداسج انًُضل يغ 

(IRC)، ٌ7/2015  ، ئستذ ، األسد. 

 

 

 : التذريب والذوراث

  ذذسٚثاخ يغ يُظًح انؼًم انذٔنٛح تانرؼأٌ يغFAFO ٔاالزقائاخ انؼايح 

9/2019 

  دٔساخ يرخققح فٙ يداالخ انرؼهٛى انًذَٙ ٔانهٛثشانٙ ٔزمٕق االَغاٌ ٔسٚادج

 7/2019-2017االػًال يغ يإعغح فشدسٚؼ َأيٍ 

  2/2019اخاصج يضأنح انًُٓح يغرٕٖ انًاْش نهرًذٚذاخ انقسٛح 

  فٛاَح ٔافالذ االخٓضج انكٓشتائٛح ٔاالنكرشَٔٛح يغ ؽشكحLG   3/2019 

   5/2019اخاصج يضأنح يُٓح نؼًم يغاػذ يكاَٛكٙ فٛاَح اَظًح انرثشٚذ 

  ، ذذسٚة سٚادج األػًال ٔتُاء ٔذخطٛو انًؾاسٚغ انشٚادٚح يغ يُظًح عثاسن ،ئستذ

 .2018/12األسدٌ ، 

  داسج انًؾاسٚغ يغ انًُظًح انٛاتاَٛحئذذسٚة(jica) ،،ٌ2018/12  ئستذ ، األسد. 

  ،ٌ10/2018دٔسج كٓشتاء يغ يُظًح انؼًم انذٔنٛح ، ئستذ ، األسد. 

  ، ٌ8/2018دٔسج ئػذاد يذستٍٛ يُٓٙ يغ يُظًح انؼًم انذٔنٛح ، ػًاٌ ، األسد. 

  ،ٌ8/2018دٔسج ئػذاد يذستٍٛ أكادًٚٙ تانرؼأٌ يغ يذٚشٚح انؼًم ، ئستذ ، األسد. 
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  االتركاسانًدرًؼٙ يغ ؽشكح(Oaisis 500)،ٌ2017/7  ٔانَٕٛٛغف، ػًاٌ، األسد. 

  اعرشاخٛاخ انرداسج االنكرشَٔٛح يغ يإعغح ئؽشاق تانرؼأٌ يغ(USAID) ،ئستذ ،

 .2017/5 األسدٌ،

  ئداسج ٔذطٕٚش يُظًاخ انًدرًغ انًذَٙ ػهٗ انرًكٍٛ اإلداس٘ ٔانمٛاد٘ نسهمح عالو

 .10/2016، كٛذ ،ػًاٌ ، األسدٌأَسٕانرغٛٛشيغ ؽثكح 

 ، ٌ2015/12 ئداسج أيٕال يغ انهدُح انذٔنٛح نإلغاثح ، ئستذ ، األسد. 

 يغ  (انغثاكح ) انقٛاَح انًُضنٛح نهرًذٚذاخ انقسٛح (GIZ) ،،ٌئستذ، األسد  

2015/3. 

 :المهاراث

 خٛذج فٙ اعرخذاو انساعٕب ٔاالَرشَد. 

 يًراصج فٙ يٓاساخ انرٕافم ٔانرمذٚى. 

 يثذػح، ًٚكٍ االػرًاد ػهٛٓا، َٔؾٛطح. 


