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 :معلومات شخصية
 .إيمان داغستاني :االسم

 .1691/ آب / 11 دمشق :تاريخ الميالدمكان و 
 .سورية :الجنسية

 عازبة. :الحالة االجتماعية
 .ناظم باشا -مهاجرين - دمشق :العنوان

 3666019990 :هاتفال
 (.  9955:ب .دمشق_مهاجرين ) ص ,مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية :جهة العمل

 ( 0115655 - 0119310)  :هاتف العمل
   0115159 :العمل فاكس

 iman.3.dagh@gmail.com :البريد اإللكتروني
 .) وسط ( فرنسي  - ) جيد (انكليزي  :اللغات

 
 :المؤهل العلمي

 ./ جامعة دمشق1661عام  اختصاص جيوتكنيك – مدنيةالهندسة إجازة في ال 
 

 :المهارات
   تصميم قواعد بيانات وفق برنامجACCESS. 
  مجاالت )  عدة في حاسددددددددددددددوبية برامج تددريبOFFICE برمجة ,V.B, PHOTOSHOP, 

AUTOCAD,  FOXPRO ,SPSS ). 
 ووضع الخطط التدريبية تحديد االحتياجات التدريبية للجهات . 
 وضع الخطط االستثمارية. 
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 :الخبرات العملية
 اإلداريةالتسمية  إلى من مكان العمل

MDPC 0/9330 حتى اآلن 
مدير مديرية األساليب الكمية ونظم المعلومات_كبير 

 باحثين
MDPC 6/9339 0/9330 .باحث أول في مديرية التنظيم اإلداري 

MDPC 1/9339 9/9331 
 مدير مديرية التدريب وتوثيق المعلومات تكليفًا باإلضافة

 إلى عملي
MDPC 1/1669 9/9339 مديرية التدريب وتوثيق المعلومات باحث أول في 

 
  :داخل القطروالمؤتمرات الدورات التدريبية والندوات 
 الجهة المنظمة الموضوع

 MDPC اإلنتاجدورة قياس العمل وتحديد معايير 
 MDPC دورة تحليل وتصميم أنظمة المعلومات

 UNIFMمؤسسة الشرق األدنى بالتعاون مع  دورة احتياجات ومشاكل صاحبات األعمال
 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية MDPC دورة إدارة التفاوض

 ISOوالمواصفات الدولية  TQMدورة 
9000 

MDPC بالتعاون مع مركز تطوير األداء و التنمية 

 دورة إعداد دراسات الجدوى وتطبيقات
 COMFAR نظام 

MDPC  المنظمة العربية للتنمية الصناعيةبالتعاون مع 

 نقابة المهندسين M.S PROGECTدورة 
 MDPC دورة هندسة التفوق والنجاح
Oracle 11g Database 
Introduction to SQL 

 SBSمركز 
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 "ISO 9001:2008دورة في المواصفة "
MDPC  بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة

 داخليدورة مدقق 
MDPC  بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة

 "ISO 17021:2011دورة في المواصفة "
MDPC  بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة

 دورة رئيس مدققين
MDPC بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة

 "ISO 17024:2011"دورة في المواصفة 
MDPC بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة

 TOTدورة إعداد مدربين 
 MDPC بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية

 التحتية للجودة
ندوة تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة  

 والمتوسطة
 االختبارات واألبحاث الصناعية

 نقابة  المهندسين ندوات في تطبيق قواعد السالمة المهنية 
اللجنة الوطنية العليا للجودة والجمعية العلمية السورية  الوطنية للجودة اتالندو 

 للجودة 
 MDPC ندوة اإلدارة العليا

 هيئة المواصفات والمقاييس ندوة المسؤولية المجتمعية
مؤتمر نشر تكنولوجيا المعلومات 

 والتسهيالت التجارية في المنطقة العربية
وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية
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 :الدراسات المنجزة
  ضمن فريق عمل من مديرية الهندسة الصناعية  دراسة معايير وقياس عمل لأللبسة,شركة الشرق

 .في المركز
  ضمن فريق عمل من وزارة الصناعة والجهات التابعة  المشاركة المعدنية,شركة بردى للصناعات

  .بدراسة المشروع الرائد مع خبير ياباني لها
 


