
 1 

 السيرة الذاتية

 

 للقنصل العام 

      

   الداوديانتصار 

 
 

 البيانات الشخصية

 لداودي ا انتصار فاضل عباس األسم  

 1962/ 5/7العراق/ الموصل  مكان وتاريخ الوالدة 

 انثى  الجنس 

 ة متزوج  الحالة األجتماعية 

 ولد  / ابنتان و3 عدد االوالد 

 ة تركيوالقليل من ال   ةيفرنسالمام بال انجليزي/ اللغة 

 

 ntisar_f_1962@yahoo.comi لبريد األلكتروني ا

 

 

 

 المؤهالت األكاديمية 

 

 جامعة بغداد  / بكالوريوس ادارة االعمال •

 

 الوظائف والمناصب 

القنصللل العللام لجمةوريللة العللراق فللي  •

 .لغاية االن 24/11/2022سدني منذ 

لجمةوريلة العلراق للد    باألعملالالقائم   •

 للفتلللللرة ملللللنجمةوريلللللة السلللللودان 

 .22/11/2022لغاية   1/11/2020

لعمل فلي سلفارة جمةوريلة العلراق فلي ا •

الجمةوريللللللة االسللللللةمية االيرانيللللللة 

( اشلةر 10( منةا )2016-2012للفترة)

 قائم بأعمال مؤقت.



 2 

القلللائم باألعملللال المؤقلللت فلللي سلللفارة  •

جمةوريللة العللراق فللي دولللة االمللارا  

للفتلللرة ابلللو  بلللي /العربيلللة المتحلللدة 

(2008-2010.) 

 وزارة خارجية جمةورية العراق /دائلرة •

 التخطيط السياسي.

 العراق اللدائرةوزارة خارجية جمةورية   •

 العربية/ مدير قسم جامعة الدول العربية.

وزارة خارجية جمةورية العراق اللدائرة  •

 العربية/ مدير قسم المشرق العربي.

وزارة خارجيللللة جمةوريللللة العللللراق  •

الللللدائرة االقتصللللادية / مللللدير قسللللم /

-2011المنظمللا  االقتصللادية الدوليللة )

2012.) 

وزارة خارجية جمةورية العراق /دائلرة  •

للفتلرة  إيرانالدول المجاورة /مديرة قسم 

(2010-2011.) 

وزارة خارجيللللة جمةوريللللة العللللراق  •

اللللدائرة العربيلللة /ملللدير قسلللم الخللللي  /

(2005-2008.) 

وزارة خارجية جمةورية العراق /معةلد  •

-1988الخدمللللة الخارجيللللة للفتللللرة )

2002.) 

التعيلللللللين فلللللللي وزارة الخارجيلللللللة  •

23/5/1985. 
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 دورات تدريبية 

 2019دورة في روسيا  •

 2011دورة في النمسا  •

)منظمللللة التجللللارة  دورة فللللي السللللعودية •

 الدولية(.

 .2007دورة كوريا الجنوبية  •

 .2006دورة جنيف  •

تأهيللل دبلوماسللي فللي معةللد الخدمللة  دورة •

-1985( 13)اللللدورة الخارجيلللة /بغلللداد 

1987. 

 البحوث

 لغلر  الترقيللة اللى درجلة مستشللار بحل   •

بعنللوان )الجللزر الللثة ( كنلل  الكبللر  

وكنلل  الصللغر  وابللو موسللىع والنللزا  

 االماراتي وااليراني.

بحلل  لغللر  الترقيللة الللى درجللة وزيللر  •

لداخليلة تلداعيا  السياسلة ا  مفو  بعنلوان

فلللي توجةلللا  ايلللران  وأثرهلللاااليرانيلللة 

 الخارجية.

 الشكر والتقدير 

كت  شكر من معالي وزيلر الخارجيلة علدد  •

(4.) 

 كتاب شكر من مكت  رئيس الجمةورية. •

كتاب شكر من السيد رئليس مجللس النلواب  •

 العراقي.

كتاب شكر من السيد وزير السياحة واآلثلار  •

 العراقي.


