سییرةة مھھنییة للقانونییة نییكارر جاوویید إإبرااھھھھییم
ااالسم :نییكارر جاوویید إإبرااھھھھییم
تاررییخ االمییالدد١١ :نوفمبر /تشریین االثاني ١١٩٩٥٨٨
االمھھنة :مستشاررةة قانونییة
ـ مستشاررةة قانونییة حاصلة على شھھاددةة االماجستییر
وواالدكتوررااھه ااألوولییة في االقانونن
ـ حاصلة على شھھاددةة االقانونن االتطبییقي لحقوقق ااإلنسانن
ووشھھاددةة االدعم ااالجتماعي من جامعة غوتنبرغغ /االسویید
ـ شھھاددةة في ااإلددااررةة ووقییاددةة االشركاتت تجیید االلغاتت
االتالییة:
االعربییة ٬،ااألنكلییزییة ٬،االفاررسییة ٬،االتركییة ٬،االكرددییة االسلوفاكییة ٬،وواالسوییدییة
االخبرااتت االعملییھه
ـ االعمل كمستشاررةة قانونییة ووتولي االمعامالتت االقانونییة ـ تعلییم ووتنظییم ددووررااتت في االقواانیین
ااالجتماعییة ووإإددااررةة االشركاتت
ـ مساھھھھمة في لجانن ااإلددااررةة ـ في االقطاعیین االحكومي وواالخاصص ـ ووكذاا في منظماتت
االمجتمع االمدني
ـ االعمل كمستشاررةة لقضاییا ااألجانب ووحل مشاكل ااإلندماجج في االمجتمع االسوییدیي
ـ االعمل في مؤسسة حماییة االطفل االسوییدیي(برییس) ووتولي مسؤوولییة االعمل مع ااألططفالل
وواالشبابب
ـ صاحبة "مشرووعع االحواارر االدییمقرااططي" االذیي ططبق في االسویید لمدةة  ٢٢٠٠عا ًما في
مدااررسھھا ووجامعاتھھا ووسلطاتھھا االقضائییة إإضافة إإلى تطبییقھه في منظماتت ددییمقرااططییة
ـ تنظییم ددووررااتت تدررییبییة في كرددستانن لمحامیییین ووممثلي منظماتت االمجتمع
االمدني وولمدررسیین ووشركاتت
ـ تتولى ااآلنن مسؤوولییة إإددااررةة االمشاررییع ووتأسییسھھا في االعرااقق ووتنمییة االقطاعع
االخاصص بالتعاوونن مع غرفتي تجاررةة االسویید وواالعرااقق
نالت االجواائز وواالشھھاددااتت االتقدییر االتالییة:
ـ بطلة االعمل لعامم ١١٩٩٩٩٨٨

ـ سییدةة االمجتمع االسوییدیي  ٢٢٠٠٠٠٩٩ـ سفییرةة مدیینة
غوتنبرغغ  ٢٢٠٠٠٠٩٩ـ جائزةة محافظ بلدییة غوتنبرغغ
٢٢٠٠٠٠٩٩
ـ ززییاررةة تقدییرییة لملك ووملكة االسویید لموقع عملھھا ووااالجتماعع بقاددةة االشركاتت
وومسؤوولي االمدیینة  ٢٢٠٠٠٠٨٨االبراامج االتي قدمتھھا ووأأشرفت علییھھا:
ـ إإعداادد ووتطبییق برنامج االحواارر كأسلوبب في االتعامل بییننا ـ ووعالمییا ً ووتنظییم االحلقاتت
االحوااررییھه في االسویید ووخاررجھھا
ـ إإعداادد ووتنفییذ برنامج االمستشارر االخاصص (االمنتورر) في االسویید ووخاررجھھا
ـ تطوییر ووتنفییذ االبرنامج ااإلقتصاددیي لسییدااتت ااألعمالل في االسویید ٬،أأفرییقییا ٬،آآسییا
وواالشرقق ااألووسط
ـ اابتكارر ووتطبییق برنامج أأسلوبب االتربییھه ااإلنسانییھه ووإإحتراامم االقواانیین في االسویید
ووخاررجھھا
ـ إإعداادد ووتنفییذ برنامج خلق االكاددرر وواالنموذذجج االمثالي في مختلف االمجاالتت االحییاتییة عن
ططرییق (االمنتوررنت) االبرنامج االممییز في االعالم
ـ ااإلشراافف على برنامج تأسییس ووإإددااررةة االشركاتت االصغییرھه وواالمتوسطھه ووتطوییرھھھھا
في االسویید ووخاررجھھا ـ إإعداادد ووتطبییق برنامج تطوییر ھھھھییكلییة غرفف االتجاررةة في
أأفرییقییا وواالشرقق ااألووسط بتكلییف من غرفة االتجاررھه في االسویید /إإستوكھھولم
ـ إإعداادد ووتنفییذ برنامج تأسییس االجمعییاتت وومنظماتت االمجتمع االمدني على أأساسس
االدییموقرااططییة ووإإحتراامم حقوقق ااإلنسانن
ـ إإعداادد ووتطوییر مشرووعع إإییجادد فرصص عمل للعاططلیین من االشبابب في االسویید
ووخاررجھھا بالتعاوونن مع مكاتب االعمل وواالجامعاتت
ـ االتدررییب في تطبییق برنامج إإستثمارر االمواارردد االبشرییھه في تطوییر بعضھھا االبعض عن ططرییق
إإنشاء ووتشیییید بنك االكفاءااتت
ـ ااإلشراافف على تنفییذ برنامج (تربییل ھھھھلییكس) ألوولل مرھه في االعرااقق .االبرنامج ییجمع
ثالثث أأططراافف مھھمة في االمجتمع حولل مشرووعع مھھم وویینفذ بتعاوونن كل ااألططراافف
االمعنییھه
ـ االتنفییذ ووااإلشراافف على برنامج االقانونن االتطبییقي للمحامیییین اال ُجددد في االسویید
ووخاررجھھا

ـ ااإلشراافف على سییر برنامج ااالنتخاباتت ووتدررییب االكوااددرر االعاملھه في ااالنتخاباتت في
االسویید وواالعرااقق ـ تدررییس ووتطبییق برنامج االفكرةة االجدیید وواالمشرووعع االناجح لطالبب
االمرااحل االنھھائییة وواالمتوسطة ووااألبتداائییة
ـ تدررییب مجموعاتت على تنفییذ برنامج االحافز في تعلییم االرییاضییاتت بالتعاوونن مع غرفف االتجاررةة
وومدااررسس االمحافظاتت في كل من االسویید وواالنرووییج وواالدنمارركك
ـ قییاددةة ووتنظییم االمؤتمرااتت ووتنظییم ووررشش عمل تدررییب ووإإقامة االفعالییاتت االثقافییھه في
االسویید ووخاررجھھا تحت عنواانن :لقاء االثقافاتت ثرووةة ااقتصاددییة ووبشرییة
ـ تنظییم ووتنفییذ االزییاررااتت االتجاررییة ووخلق فرصة لقاء شركاتت وومستثمریین معًا بعضھھا في
االسویید ووخاررجھھا ـ إإبدااعع ووتنفییذ برنامج االدعم وواالمطابقة لطالبي االعمل ووتأھھھھییلھھم
لمقابلة أأرربابب االعمل وواالحصولل على فرصص مباشرةة
ـ تأسییس براامج ااإلندماجج ووتنظم خططھھا االتطبییقییھه ووعرضھھا على االجھھاتت
االسییاسییة وواالقضائییة ووااالجتماعییة في االسویید
ـ ااإلشراافف على إإعداادد براامج االصحة وواالسالمة ووتأھھھھییل االكاددرر االطبي االقاددمم من
خاررجج االسویید للعمل ددااخلھھا في مجاالتت ااختصاصھھم
ـ تنظییم ددووررااتت تدرربییة في مجالل إإددااررةة االمستشفییاتت وواالمؤسساتت وواالشركاتت
االكبییرةة في االسویید ووخاررجھھا

