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 الذاتية السيرة
 

 

 

 

 لعبيدياإسماعيل  خليل إبراهيمعفراء     :   ـم ـــــــــاالســ

 1972غداد ب    : تاريخ الميـالد 

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 التخصص العام  : علوم نفسية وتربوية

  علم النفس التربوي :    الدقيق  صــالتـخـص

          ة التربية للبنات/ قسم االقتصاد المنزليجامعة بغداد/كلي:       عنوان العمل

                       :       

 ibrahimafraa0@gmail.com :: أاللكترونيالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

بية للبنات بغداد ل   التر
ز  1994 اقتصاد متز

بية للبنات بغداد ماجستت  ال  2000 تربية طفل التر

 الدكتوراه
 

بية المستنرصية بوي كلية التر  2006 علم النفس التر

 

 لوظيفي.االتدرج  ثانياً: 

ة من  الجهة الوظيفة ت  إل -الفتر

بية/ الجامعة المستنرصية مدرس-مدرس مساعد 1  2006-2-14 إل 2002-2-16 كلية التر

بي مدرس 2  2007-1-31ال2006-2-14 الجامعة المستنرصية/  ةكلية التر

بية مدرس 3  2009-2-14ال 2007-1-31 للبنات/جامعة بغداد كلية التر

بية للبنات/جامعة بغداد أستاذ مساعد 4  2014- 2009-2-14 كلية التر

بية للبنات/جامعة بغداد استاذ 5  2014 كلية التر
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

بية 1  2007-1-30ال 2002-2-16 الجامعة المستنرصية كلية التر

بية للبنات 2  أالنوال  2007-1-31 جامعة بغداد كلية التر

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعاً: 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

ياء/كلية ال 1 ز بيةالفت  بوي الجامعة المستنرصية/ تر  2003-2002 علم النفس التر

بية/الجامعة المستنرصية 2 بوي التاري    خ/كلية التر  2004-2003 علم النفس التر

بيةعلوم القران/  3 بوي علم الجامعة المستنرصية/ كلية التر  2006-2004 النفس التر

بية للبنات/جامعة بغداد 4 /كلية التر ل 
ز ( حضانات إدارة االقتصاد المتز  2016- 2007 )نظري + عمل 

بية للبنات/جامعة بغداد 5 /كلية التر ل 
ز بوي اإلحصاء االقتصاد المتز  أالنوال  2007 )دراسات اولية( التر

بية للبنات/جامعة بغداد 6 /كلية التر ل 
ز بوي)دراسات عليا( اإلحصاء االقتصاد المتز  2009-2006 التر

2014-2015 

/كلية 7 ل 
ز بية للبنات/جامعة بغداد االقتصاد المتز وع ب التر  أالنولحد  2007 حث التخرجمشر

بية للبنات/جامعة بغداد 8 /كلية التر ل 
ز   سمنار   االقتصاد المتز

 
 أالنولحد  2007

بية للبنات/جامعة بغداد 9 /كلية التر ل 
ز بوي)دراسات عليا( االقتصاد المتز  2015-2014 اإلحصاء التر

/كلية التر  10 ل 
ز  2016-2015 علم نفس النمو)دراسات اولية( بية للبنات/جامعة بغداداالقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 11 /كلية التر ل 
ز  2016-2015 نمو الطفل وتطوره)دراسات عليا( االقتصاد المتز

2016-2017 
 

بية للبنات/جامعة بغداد 12 /كلية التر ل 
ز  2017-2016 علم نفس النمو)دراسات اولية( االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 13 /كلية التر ل 
ز  2018-2017 نمو الطفل وتطوره)دراسات عليا( االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 14 /كلية التر ل 
ز  2018-2017 علم نفس النمو)دراسات اولية( االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 15 /كلية التر ل 
ز  2019-2018 راسات عليا(نمو الطفل وتطوره)د االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 16 /كلية التر ل 
ز  2019-2018 علم نفس النمو)دراسات اولية( االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 17 /كلية التر ل 
ز  2019-2018 )دراسات أولية(التعليم الثانوي   االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة ب 18 /كلية التر ل 
ز ( إدارة حضانات غداداالقتصاد المتز  2019- 2018 )عمل 
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 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

  ال ككاء ب اساليب المعاملة الوالدية وعالقته ا  1
ر
والتواف   ال درا   ل د   األخ ال 

  
 تالمكة الصف السادس االبتدائ 

ل  
ز  2011-2009 االقتصاد المتز

تالم  كة ل د  ال درا   ودافعي ة االنج ا  س مو ال كات الح وار االيي وعالقت ب   2
 المرحلة االبتدائية

ل  
ز  2016-2014 االقتصاد المتز

 

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشها:سادساً: 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة
ي دراسة الم 1 ل  الحرصز

ز رأة والنشاط االقتصادي المتز
  مدينة بغداد

ز
 ميدانية  

/عالقات  مها سام  جاسم ماجستت 
 عائلية

ل  
ز  23/6/2009 االقتصاد المتز

 عضوا

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التدريس  2
ات  المدر   والخصوص  عل وف  بعض المتغت 

 
نور مهدي عبد 
 الكريم ألعبيدي

لم نفس ماجستت  ع
 تربوي

 6/12/2010 تربية وعلم النفس
 عضوا
 

  وعالقتب بالتفكت  التحليل  لد   3
الحساب الكهنز

 طلبة الجامعة
منز محمد مكطوف 

 اال يرجاوي
ماجستت  اداب /علم 
بوي  النفس التر

بوية والنفسية  19/12/2011 العلوم التر
 عضوا

  تنمية بعض المهارات  4
ز
اثر برنامج تدرين    
ز حركيااالجتماع  ية للمعاقي 

ز عل كعيد  حسي 
 الراجح  

ماجستت  تربية / 
 تربية خاصة

بية الخاصة  2012 / 11/6 التر
 عضوا

ادارة المعرفة وعالقتها بالدافعية نحو االنجا   5
 االكاديم  لد  تدريس  الجامعة

ميادة عبد هللا خزعل 
  
يفز  الشر

-ماجستت  اداب
تربية/ علم النفس 

بوي  التر

بوية و  العلوم التر
 النفسية 

18/7/2012 
 عضوا

اتيجية )فكر 6   تنمية الككاء - اوج-اثر استر
ز
شارك(  

 االجتماع  لد  اطفال الرياض
ل عبد المالك فر 

 احمد
ماجستت  طرائ  
تدريس رياض 
 االطفال

كلية   / تربية خاصة
بية االساسية جامعة -التر
 الموصل

15/10 / 2012 

–ة المعرفية فاعلية برنامج تدرين   مستند ال النظري 7
  تنمية الككاء االجتماع  لد  طالبات 

ز
االجتماعية  

 معاهد اعداد المعلمات

ان يوسف جت    نت 
 الواسط  

 دكتوراه
بوي/   علم النفس التر

بية/ قسم  كلية التر
بوية  العلوم التر

والنفسية/ الجامعة 
 المستنرصية

28/7/2013 
 عضوا

طلبة عالقة اساليب التفكت  باالتزان االنفعال  لد   8
 الجامعة

ز  / علم  جمال نارص حسي  ماجستت 
بوي  النفس التر

بويةة العلوم النفسي  2013 / 12/9 والتر
 عضوا

  الطفال  9
  تنمية الوع  الغكائ 

ز
اثر برنامج تعليم   

 الرياض بحسب مستو  الككاء
 اهية عبد الستار 
 عبد الجبار المخزوم  

ماجستت  تربية / 
 رياض االطفال

بية االسا -سيةكلية التر
 رياض االطفال

9/12/2013 
 عضوا

عالقة حل المشكالت بمهارات مابعد المعرفة  10
  )االندفاع

ز
وي( لد  طالب -واالسلوب المعر  التر

ينانالمدارس الث ز  وية للمتمت 

محمد عل  ذياب 
 الشمري

دكتوراه/ علم النفس 
بوي  التر

بية/ قسم  كلية التر
بوية  العلوم التر

الجامعة  / والنفسية
 ةالمستنرصي

20 / 1 / 2015 
 عضوا

11   
ر
اثر برنامج تعليم  مستند ال فضائل الككاء االخال 

  تنمية المواطنة لد  اطفال الرياض
ز
  

ماجستت  / رياض  سعدية موه  وريوش
 االطفال

بية االساسية -كلية التر
الجامعة المستنرصية/ 
 قسم رياض االطفال

9 / 2 / 2015 
 عضوا

كات ودافعية الحوار االيي وعالقتب  سمو ال 12
 االنجا  الدرا   لد  تالمكة المرحلة االبتدائية

ز  غت   اقبال حسي 
 خلف

االقتصاد ماجستت  / 
ل  
ز  المتز

بية للبنات/  كلية التر
ل  قسم 

ز  االقتصاد المتز
14/1/2017 

فا(  )عضوا ومشر

الكفاية المدركة وعالقتب بموقع الضبط لد  تالمكة  13
  
 الصف السادس االبتدائ 

ماجستت  / االقتصاد  وادميعاد لطيف ع
ل  
ز  المتز

بية للبنات/  كلية التر
ل  
ز  قسم االقتصاد المتز

17/2 / 2018 
رئيسا للجنة 
 المناقشة

عالق     ة االب     داع االنفع     ال  ب     التفكت  اإليج     ائ   وتنظ     يم  14
 الكات االكاديم  لد  طلبة الجامعة

ز علوان كريم دكتوراه/ علوم تربوية  ياسمي 
علم النفس -ونفسية

بوي  التر

بية/ قسم ك لية التر
بوية  العلوم التر

والنفسية/ الجامعة 
 المستنرصية

13/11 / 2018 
 عضوا
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 ، البحوث( التي قومهاالرسائل االطاريح،سابعا: )

اسم الطالبة/  اسم األطروحة  أو  الرسالة او البحث ت
 اوالمجلة

الشهادة و 
 التخصص 

 تاري    خ التقويم القس   م

  وعالقتب ب 1
ز
اساليب التمثيل المعر 

التعليم والتفكت  لد  طلبة المرحلة 
 االعدادية) بحث مستل( 

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

/علم  ماجستت 
 النفس

بية وعلم النفس  13/3/2011 التر

                      الموسومة ب رسالة ماجستت   2
  وعالقتب بالدافع 

" التفكت  المنطفر
  وحل المشكالت عند الطلبة 

ز
المعر 
  المتف

ز
  
ً
ز دراسيا ز وغت  المتفوقي  وقي 

 المرحلة الثانوية" 

ايمان صدام 
 محمد

 /  الماجستت  
بية وعلم  التر
 النفس

بية وعلم النفس  4/10/2011 التر
"  "خبت  علم 

)القل   رسالة ماجستت  الموسومة ب  3
وعالقتب بالتفكت  أالبتكاري لد  الطلبة 

) ز  الموهوبي 

 / تربية  ماجستت   عباس محمد عل  
  
ز
بية   التر

 الخاصة

بية قسم  التر
بية  الخاصة/كلية التر

 األساسية

24/4/2012 
 سالمة علمية

 

  تنمية الككاء  4
ز
اثر برنامج تعليم   

 االنفعال  لد  أطفال الرياض
 سحر مؤيد 
 جبوري

/ تربية -ماجستت 
 رياض االطفال

قسم رياض 
األطفال/تربية 

جامعة -األساسية
 المستنرصية 

12/6/2012 
 ةسالمة علمي

أنماط الرعاية الوالدية وعالقتها بالخوف  5
 االجتماع  لد  أطفال الرياض

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

قسم رياض 
 االطفال

 / 55رقم البحث 
 148العدد

25/6/2012 

التفضيالت المهنية وعالقتها بمركز  6
السيطرة الدماغية لد  طلبة المرحلة 

 االعدادية 

ز علوان   ياسمي 
 كريم

ب ماجستت  آدا
بية/ علم    التر

ز
 

بوي   النفس التر

بوية  قسم العلوم التر
بية -والنفسية/ كلية التر
 الجامعة المستنرصية

بتاري    خ  86العدد م ع / 
9/7/2012 

7   
ز
استخدام أساليب التعزيز االيجائ    
 جكب انتباه أطفال الرياض البرصي

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

قسم رياض 
 االطفال

 86رقم البحث 
 242العدد 

13/12/2012 

بية اإلسالمية  8 دور التنشئة االيية واثر التر
  تكوين مفهوم الالعنف لد  األطفال 

ز
 

  مرحلة الطفولة الوسط"دراسة 
ز
 

ات"  لبعض المتغت 

بيىة  مؤتمر كلية التر
للبنات / المؤتمر 
  
 الدول  الثائز

قسم االقتصاد 
ل  
ز  المتز

 / 16/12/2013 

طلبة عوامل التفوق الدرا   لد   9
 المرحلة الثانوية

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

بية  قسم التر
 وعلم النفس

( العدد 37رقم البحث )
(82) 

25/4/2013 

  تنمية –فاعلية برنامج تعليم   10
ز
تعلم   

مهارات التفكت  االستدالل  لد  طلبة 
 المرحلة المتوسطة) اطروحة دكتوراه(

 دكتوراه فلسفة ميثم كاظم
بية / علم   التر

ز
  

بوي  النفس التر

بوية  قسم العلوم التر
بية -والنفسية –كلية التر

 الجامعة المستنرصية

 2013 / 15/5بتاري    خ  66العدد 

11   
ز
عالقة ما وراء الكاكرة بالتفضيل المعر 
لد  الطالبات المتفوقات وغت  

  المرحلة االعدادية
ز
 المتفوقات دراسيا  

احمد محمد   هراء
ز   الحسي 

/علم  ماجستت 
 النفس

بوية قس م العلوم التر
بية -والنفسية –كلية التر

 الجامعة المستنرصية

 89العدد: 
 2013 / 6 / 27بتاري    خ : 

الخضوع االجباري وعالقتب باالمن  12
 النفس  لد  طلبة الجامعة

بحث  تقويم) 
 تعضيد(لل

بوية  مركز البحوث التر
والنفسية / جامعة 

 بغداد

 333العدد 
  
ز
 14/4 / 2014 

 وعالقتب بالتفكت  التامل  النتاج الجمال   13
  لد  طلبة معاهد 

ز
والتمكن المعر 

 الفنون الجميلة

اطروحة  سعاد عباس ريوان
دكتوراه/ علم 
 النفس 

بية  الجامعة –كلية التر
 المستنرصية

 211العدد 
 2014 / 6/5بتاري    خ 

معاملة ترقية من )مدرس مساعد ال   14
 االبحاث:  مدرس(

  
ز
نامج التعليم    تنمية فاعلية الت 

 االستدالل التماثل  لد  اطفال الرياض
المفاهيم الجغرافية لتالميك الصف االول 
ز  ز وغت  الملتحقي    من الملتحقي 

االبتدائ 
 برياض االطفال

  تنمية مهارات 
ز
تاثت  برنامج تعليم   

 االستماع النشط لد  اطفال الرياض

م.م. ينب خنجر 
 مزيد

ترقية علمية من 
مدرس مساعد 
 ال مدرس

بية االساسيةكل –ية التر
 الجامعة المستنرصية

 2029العدد/ 
 2014 -6-24التاري    خ / 

ي المواد  15 مشكالت تدريس  ومحارصز
  الكليات 

ز
بوية والنفسية واالجتماعية   التر

 االختصاص

مجلة البحوث 
بوية والنفسية  التر

تقويم بحث 
 للنشر 

بوية  مركز البحوث التر
والنفسية /جامعة 

 بغداد

 4/5/2015ي    خ بتار  48العدد
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الجماعات الطالبية وكيفيات تاسيسها  16
 2دراسة ميدانيةعل طلبة جامعة الجزائر

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 بالمجلة للنشر 

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

 محمد بخيرصز  سكرة

 2015م.ع.ا.م.  119رقم :ص
 تاري    خب
4/6/2015 

 
 
 
 
 

بية والطب 17 مجلة علوم  يعة عند روسوالتر
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

_ محمد بخيرصز  سكرة

 الجزائر

 2015م.ع.ا.م. 126رقم:ص
 2015 / 15/6بتاري    خ 

18   
ز
اختبار فعالية االمتحانات النظامية  

لد  طلبة   قياس المستويات المعرفية 
  ضوء النظرية العلوم االج

ز
تماعية  

دراسة ميدانية ب  )جامعة  -المعرفية 
، جامعة الجلفة، جامعة -2-الجزائر 

 ورقلة(

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

_  سكرة خيرصز محمد 

 الجزائر

رقم 2015 / 21/9
 2015م.ع.ا.م. 184ص: 

طالة عل خريح   الجامعات اثر الب 19
 االردنية وانعكاساتها عل روح المواطنة

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

محمد خيرصز  سكرة_ 
 الجزائر

رقم 2015 / 11/10
 2015م.ع.ا.م. 189ص: 

 

اساليب العنف المستخدمة من قبل  20
 االطفال االمهات ضد 

مجلة البحوث 
بوية والنفسية  التر

تقويم يحث 
 للنشر 

بوية  مركز البحوث التر
والنفسية /جامعة 

 بغداد

 التاري    خ 52العدد 
19/10 / 2015 

  االعالم  21
ز
كيفيات تشكبل صورة العرب  

 الغرئ   
مجلة العلوم 
االجتماعية / 
جامعة عمار 

/ باالغواط  ثليح  
 الجزائر-

تقويم بحث 
 للنشر 

لعلوم مجلة ا
االجتماعية / جامعة 
/ باالغواط  -عمار ثليح  

 الجزائر

30 / 7 / 2016 

الطب الشعن   والطب الحديث ..اية  22
 عالقة

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

محمد خيرصز  سكرة_ 
 الجزائر

15/11 / 2016 

  العراق(لري) تقويم منهاج 23
ز
و ارة العمل والشؤون    اض االطفال  

 االجتماعية
1/12 / 2016 

المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة  24
بية للبنات  الحياة لد  طالبات كلية التر

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

حث بتقويم 
 للنشر 

بية للبنات  كلية التر
 جامعة بغداد/ 

 التاري    خ 15االعدد
1/2 / 2017 

تلميكات المرحلة المتوسطة اتجاهات  25
بية البدنية والرياضية  نحو حصة التر
ية  دراسة  بالمناط  الريفية والحرصز
ميدانية عل بعض متوسطات والية 

  سكرة

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

محمد خيرصز  سكرة_ 
 الجزائر

7 / 9 / 2017 

تاثت  االية عل اتجاهات التلميكات نحو  26
بية البدنية والرياضية بالمناط   حصة التر
ية  دراسة ميدانية عل  الريفية والحرصز

 بعض متوسطات والية  سكرة

مجلة علوم 
 االنسان والمجتمع

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

محمد خيرصز  سكرة_ 
 الجزائر

2 / 11 / 2017 

الوع  رسالة ماجستت  الموسومة ب  ) 27
بالكات وعالقتب بالمساندة االجتماعية 

 (لد  طلبة الجامعة

كلية 
بية/الجامعة  التر
 المستنرصية

بوية  ماجستت  تربية /  قسم العلوم التر
بية   والنفسية/كلية التر

  184العدد 
 2017 / 12 / 28بتاري    خ

 سالمة علمية
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ة علمية  28 لرسالة الماجستت  )عالقة خت 
الدافعية االبداعية بالتفكت  الحاذق لد  

 طلبة الجامعة(

كلية 
بية/الجامعة  التر
 المستنرصية

بوية  ماجستت  تربية /  قسم العلوم التر
بية   والنفسية/كلية التر

  9العدد 
 2018 / 1 / 22بتاري    خ

تقويم البحث الموسوم : معوقات االبداع  29
  المؤسسات التعليم

ز
ية الجزائرية  

وكيفية التغلب عليها من وجهة نظر 
 االستاذ الجامع  

مخت  دفاتر مجلة 
  
ز
بوية   المسألة التر
  ظل 

ز
الجزائر  

 التحديات الراهنة

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

كلية العلوم االنسانية 
جامعة -واالجتماعية

-محمد خيرصز  سكرة
 الجزائر

 
 . 2018 / 4 / 25بتاري    خ

بية التلوث النفس  ل 30 د  خريح   كليات التر
  الجامعات الحكومية والخاصة 

ز
 

  االردن
ز
ز عن العمل    العاطلي 

بية  مجلة كلية التر
 للبنات

تقويم بحث 
 للنشر بالمجلة

بية للبنات /  كلية التر
 جامعة بغداد

 31كتاب ذي العدد 
 2018 / 30/4بتاري    خ: 

 

 

  .الخرى ا: األنشطة العلمية  ثامنا 

 داخل الكلية

 2012وال  2007لخطة العلمية ألبحاث أساتكة القسم منك متابعة ا

ل  
ز   اللجنة العلمية لقسم االقتصاد المتز

 2011-2010عضو  ز

  اللجنة 
ل   االمتحانيةعضو  ز

ز  2011-2010لقسم االقتصاد المتز

ل   
ز   اللجنة االرشادية لقسم االقتصاد المتز

 2011-2010عضو  ز

ل  (رئيس لجنة متابعة االنشطة الطالبي
ز  2011-2010ة ) لطالبات قسم االقتصاد المتز

ل   
ز   اللجنة االرشادية لقسم االقتصاد المتز

 2012-2011عضو  ز

ل  
ز   اللجنة العلمية لقسم االقتصاد المتز

 2012-2011عضو  ز

ل  
ز   قسم االقتصاد المتز

  لجنة مقابلة الطالبات الجدد المقبوالت  ز
 2012-2011عضو  ز

  لجنة السيمنا
ل   –ر )صباح  عضو  ز

ز   قسم االقتصاد المتز
(  ز  
 2012-2011مسائ 

ل  
ز   قسم االقتصاد المتز

  لجنة مناقشة بحوث تخرج طالبات المرحلة الرابعة  ز
 2012-2011عضو  ز

  لجنة تحديث المناهج لجنة تربية الطفل والعالقات العائلية 
 2013-2012عضو  ز

  لجنة مصادر التعليم 
 2014-2013 / 2013-2012عضو  ز

ل  لالع    وام  
ز   اللجن    ة االرش    ادية وتوجي    ب الطالب    ات لقس    م االقتص    اد الم    تز

-2015 / 2015-2014 / 2014-2013 / 2013-2012عض    و  ز
2016 

 2014-2013 / 2013-2012-لجنة توصيف وتقييم وتطوير المناهج /لجنة ضمان الجودة واالداء الجامع  
 

ل  
ز   لجنة تقييم كتاب مبادئ االقتصاد المتز

 11/2013المقدم بتاري    خ  عضو  ز

ل  بتاري    خ 
ز   ندوة قسم االقتصاد المتز

 11/11/2014مقرر الجلسة االول  ز

قية العلمية   عضو لجنة االستشارة العلمية لتحديد صالحية البحث للتر
ل  بتاري    خ 

ز   قسم االقتصاد المتز
  2015 / 2 / 18قبل البدء بالتنفيك  ز
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ل  بتاري    خ      واالطاري    ح والبحوث العلميةويقة الرسائل  ستاللاعضو لجنة متابعة 
ز  2015 / 2/  17عن قسم االقتصاد المتز

 ومستمرة ال االن 596 / 21كتاب العدد 

ل  بتاري    خ     
ز   قسم االقتصاد المتز

ز
اف مختت  الطفل    2015 / 2عضو لجنة اير

ل  للعام الدرا   
ز  2015/2016عضو اللجنة العلمية لقسم االقتصاد المتز

ل  للعام الدرا   عضو اللج
ز  2015/2016نة االمتحانية لقسم االقتصاد المتز

 2015 / 1/11بتاري    خ  2014/2015عضو لجنة تدقي  الشيتات االمتحانية للعام الدرا   

/ تربية الطفل والعالقات العائلية  المناهج وتغيت  رئيس لجنة تحديث وتطوير   مفردات المواد الدراسية النظري والعلم 
 2015 / 8/11بتاري    خ 

ية    ن  دوة االقتص  اد والعلمي  ة عض  و اللجن  ة التحض  ت 
ز
ل  الس  ابعة 

ز ل  وقض  ايا وتكنولوجي  ا  2016االول لع  ام  - الم  تز
ز بعن  وان/ االقتص  اد الم  تز

 العرص
  يوم 

ز
بية للبناتمقاعة ال-2016 / 4/1المقامة    صطفز كلية التر

بية للبنات    الكناب ذي العدد قسم االقتصاد –عضو اللجنة االرشادية بكلية التر
ز
ل   

ز  2016 -1 -25ط بتاري    خ  ش668المتز

ل  –عضو لجنة متابعة ست  مناقشة طلبة الدراسات العليا 
ز  23/2/2016ذع بتاري    خ/ 146العدد-عن قسم االقتصاد المتز

ل  الثانية لعام 
ز ل  والتنمية البشر  2016عضو اللجنة العلمية لندوة االقتصاد المتز

ز  ية المستدامة بتاري    خالموسومة االقتصاد المتز
23 / 3 / 2016 

  
ية  ز   يوم )دور لحلقة النقاشية الموسومة لعضو اللجنة التحضت 

ل   ز
ز  الحضانة وانعكاسها عل عمل المراة العاملة( لقسم االقتصاد المتز

بية للبنات-2016 / 11/4  قاعة المصطفز كلية التر

ل  بموجب االمر االداري ذي العدد ( لقسم 2016-2015عضو اللجنة االمتحانية للعام الدرا   )
ز  بتاري    خ 1256 / 13االقتصاد المتز

24 / 4 / 2016 
 
 
ل  للعام الدرا   ) 

ز    8053( بموجب االمر االداري ذي العدد 2017-2016عضو اللجنة االرشادية لقسم االقتصاد المتز
 شط  ز

10/11 / 2016 

ل  للعام الدرا   
ز   قسم االقتصاد المتز

((2017-2016 )عضو اللجنة العلمية  ز  ) امر داخل 

ل  للعام الدرا   )
ز   قسم االقتصاد المتز

اف عل مختت  تربية طفل  ز (2017-2016عضو لجنة االير  () امر داخل 

  تش كيل شخص ية الطف ل( ي وم الخم يس المواف  )
( قاع ة مخت ت  2016 / 11 / 10اقامة ورشة عمل تح   عن وان ) الح وار االيي ودوره  ز

 التصميم. 

ية عضو ال ل  )المرأة والطفل وملوثات البيئة لندوة االقتصاد لجنة التحضت 
ز  البيئة تدمت  للحياة " تدمت  “شعار تح   (المتز

ة  2017 / 4/1وذلك يوم االربعاء المواف   بية للبنات كلية  / عل قاعة المصطفز  صباحا،الساعة العاير  التر
 

ز المص ادف رش ادية لطالب ات قس م االقتص اد الن دوة ارئيس اللجنة لل   ي وم االثن ي 
ل  المرحل ة الثاني ة تح   عن وان توجيه ات ارش ادية  ز

ز الم تز
14/3 / 2017 

 د.ع / 1291العدد 2016 / 11 / 7استالل رسالة طالبة الماجستت  نهلة مهدي كامل بتاري    خ
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ل  ت  اري    خ  ع  ن قس  م 2018-2017عض  و لجن  ة متابع  ة اس  تالل ويق  ة الرس  ائل واالط  اري    ح والبح  وث العلمي  ة للع  ام ال  درا   
ز االقتص  اد الم  تز

 د.ع / 1038العدد  2017 / 17/9الكتاب 

 د.ع / 8011العدد  2017 / 28/9استالل رسالة طالبة الماجستت  رشا عل  رسول بتاري    خ 

 د.ع / 1149العدد 2017 / 4/10استالل رسالة طالبة الماجستت  نادين  محمد خالد بتاري    خ 

 العدد / د.ع 2017  / 10بتاري    خ   /  لطيفاستالل رسالة طالبة الماجستت  ميعاد 

 د.ع / 1236العدد 2017 / 10 / 16 الر اق بتاري    خاستالل رسالة طالبة الماجستت  هد  عبد 
 
 
 

 2018 -2017عضو اللجنة العلمية للعام الدرا   

  لجنة مختت  تربية الطفل للعام الدرا   
ز
 2018 -2017عضو  

(للتدريسية سهام محسن لبحثه تقديم استشارة   وعالقتب بالتواف  الزواح  
ر
ل العرا  ز   المتز

ز
قس                                                   م  ا الموسوم ) تاثيث غرفة النوم  

بية للبنات-االقتصاد المزل    2017 / 25/10بتاري    خ  كلية التر

ل   الروح المعنوية لد  تدريس  الجامعةبعنوان:  / اقامة حلقة نقاشية
ز بية للبنات–لتدريس  قسم االقتصاد المتز كلية التر

 4 / 10 / 2017 

ل   / التسامح والتصالح مع الكاتبعنوان:  الساعة الحرة( نشاط)عمل اقامة ورشة 
ز  بتاري    خ لطالبات قسم االقتصاد المتز

12 / 10 / 2017 

بية العلمية الميدانية بوابة المستقبل( بتاري    خ  بية للبنات والموسومة) التر   كلية التر
بوية  ز  / 10 / 30حضور ندوة قسم العلوم النفسية والتر

 2017 / 11 / 28بتاري    خ  210وحسب الكتاب تاييد الحضور ذي العدد:  2017

 د.ع / 1476العدد 2017 / 12 / 12 الستار بتاري    خاستالل رسالة طالبة الماجستت  اياء احمد عبد 
 

قية ال مرتبة االستاذ  المساعد/ رئيس لجنة االستالل البحاث كل من المدرس وداد فاضل عباس والمدرس مها محمد نافع الغراض التر
 2017 / 12 / 17بموجب االمر الداخل   بتاري    خ 

 
قية ال مرتبة االستاذية/   رئيس لجنة االستالل البحاث االستاذ المساعد فاطمة فائ  الغراض التر

بية العلمية الميدانية بوابة المستقبل بية للبنات والموسومة) التر   كلية التر
بوية  ز  / 10 / 30( بتاري    خ حضور ندوة قسم العلوم النفسية والتر

 2017 / 11 / 28بتاري    خ  210وحسب الكتاب تاييد الحضور ذي العدد:  2017

ل  الموسومة )ب             )
ز ية لندوة قسم االقتصاد المتز   اللجنة التحضت 

ل  نموذج للحياة العرصية)عضو  ز
ز  ((االقتصاد المتز

ل  ه   و عل   م الحي   اة"  تح     ش   عار 
ز   ي   و  " االقتص   اد الم   تز

بي   ة -ع   ل قاع   ة المص   طفز  2018 / 1 / 21م االح   د المص   ادف المنعق   دة  ز كلي   ة التر
 للبنات

ن ا" بت اري    خ  ز بية للبنات تح  شعار " ه دفنا تاهيل ك ونجاح ك يمت 
  كلية التر

حضور الندوة التعريفية لوحدة التاهيل والتوظيف والمتابعة  ز
بية للبنات-عل قاعة المصطفز  2018 / 1 / 24  كلية التر
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ات" بتاري    خ اقامة سمنار السا   ضوء بعض المتغت 
ز
ل  بعنوان "عقاب الكات لد  طلبة الجامعة  

ز  2018 / 21/2تكة قسم االقتصاد المتز

  قاعة المرسم 
ز
ع(   ز العرف والشر بية للبنات يوم الثالثاء –حضور ورشة عمل لقسم علوم القران بعنوان ) االبراج والتنجيم بي  كلية التر

 2018 / 2 / 27المصادف 

ز  وةندالحضور  عل  2018 / 5/3العلمية لقسم الخدمة االجتماعية الموسومة الحشد الشعن   مواقف وتحديات المصادف يوم االثني 
بية للبنات-قاعة المصطفز   كلية التر

  دورة الحاسبات نظام تشغيل 
ز
ة من ) Windows7مشاركة     قسم الحاسبات للفتر

ز
(/ وحدة 2018 / 6/3ال  4/3/2018المقامة  

 لمستمرالتعليم ا

  تحقي  التنمية والمستقبل المستدام  حرة لطالباتساعة ورش العمل ضمن نشاطات اقامة 
ز
 القسم عن موضوع دور المراة  

 2018 / 3 / 15يوم الخميس المصادف 

ون الموسوم-حضور مؤتمر قسم اللغة العربية   دراسة النص  "مؤتمر قسم اللغة العربية السادس والعشر
ز
قاع                                                   ة  "التفاعل الدالل   

بية للبنات-المصطفز   2018 / 3 / 20-19 كلية التر

 لة الرابعة للعام الدرا   حتدقي  نتائج المر  2017-2016تدقي  نتائج امتحان المرحلة الرابعة للعام الدرا   
ل   2016/2017

ز  قسم االقتصاد المتز

ل  االول الموس وم رةي ة مس تقبل
ز   ظ ل تح ديات العرص / ع ل قاع ة عضو اللجنة العلمية لمؤتمر قسم االقتصاد الم تز

ل   ز
ز ية لالقتص اد الم تز

بية المواف  –المصطفز   2018 / 4 / 4كلية التر

  ظ ل تح ديات العرص / 
ل   ز

ز ل  االول الموسوم رةية مستقبلية لالقتصاد الم تز
ز المشاركة بالمعرض العلم  ضمن مؤتمر قسم االقتصاد المتز

بية المواف  –عل قاعة المصطفز   2018 / 4 / 4كلية التر

ل  
ز ية القامة حفل تخرج اطفال مختت  الطفل /قسم االقتصاد المتز  2018 -4 -17-حضور+ عضو اللجنة التحضت 

بية للبنات المؤتمر العلم  االول للدراسات العليا حضور   19/4/2018 قاعة المصطفز -كلية التر

ية+مشاركة بورقة بحثية"القيم الشخصية تكوينها وتنميتها  الن      دوة االرش      ادية الموس      ومة"تعزيز الق      يم  لد  الطلبة" عضو لجنة تحضت 
ل  االيجابية وتنمية الشخصية"

ز بية للبنات-قسم االقتصاد المتز  لخياطةاقاعة -كلية التر
 2018 / 4 / 18بتاري    خ  1288 / 21 الكتاب ذي العدد  2018 / 19/4يوم 

ل  للعام 
ز  2018-2017الدرا   عضو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا قسم االقتصاد المتز

 2018 / 4 / 29بتاري    خ  1419 / 13بموجب الكتاب ذي العدد  

ل  للعام الدرا   
ز  2018-2017عضو لجنة مناقشة ابحاث التخرج لطالبات قسم االقتصاد المتز

ل  للع ام ال درا   
ز حة لسمنار طالب ات الماجس تت  قس م االقتص اد الم تز

كت اب ذي الع دد   2018-2017عضو لجنة مناقشة المواضيع المقتر
 2015 / 5 / 15بتاري    خ  4
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ل  للعام الدرا   
ز  2019-2018عضو لجنةمتابعة واستالل ويقة الرسائل واالطاري    ح والبحوث العلمية عن قسم االقتصاد المتز

 2018 / 10 / 31د.ع بتاري    خ  / 1185بموجب االمر اإلداري ذي العدد 

ل  ي  وم األر 
ز   ض  وء  2018 / 10 / 7بع  اء المواف    الق  اء س  منار الس  اتكة قس  م االقتص  اد الم  تز

ز
بعن  وان" اال ده  ار النفس    ل  د  طلب  ة الجامع  ة  

ات" بموجب الكتاب ذي العدد      122بعض المتغت 
ز
 2018 / 10 / 22المؤرخ  

ل  ي   وم الخم   يس المواف     
ز بعن   وان " معرف   ة   2018 / 11 / 8إقام  ة ورش   ة عم   ل ض   من نش   اط الس   اعة الح   رة لطالب   ات قس   م االقتص   اد الم   تز

   157ت" بموجب الكتاب ذي العدد الكا
ز
 2018 / 11 / 11المؤرخ  

بي  ة للبن  ات   كلي  ة التر
ز
ب  وي     ال  دورة التدربي  ة لوح  دة التوجي  ب واالرش  اد التر

ز
اك     -االش  تر

ز
ز   جامع  ة بغ  داد بعن  وان" االرش  اد النفس    للع   املي 

ز المواف    / 25بت اري    خ  3397 / 35بموج ب الكت اب ذي الع دد  ي امولمدة ثالث ة أ 2018 / 11 / 12الوحدات االرشادية" ابتدا من يوم االثني 
11 / 2018 
 

  دورة الص   فوف التعليمي   ة 
ز
اك   ة م   ن   Google Classroomلالش   تر   للف   تر

وئز   مرك   ز اب   ن س   ينا للتعل   يم االلك   تر
ز
 25-26 / 11 / 2018 

 2018 / 11 / 26بتاري    خ  156بموجب الكتاب ذي العدد 

بو  حضور   قاع            ة المص            طفز  "الحواضن الفكرية واالجتماعية لالرهاب" الموسومة:  يندوة وحدة التوجيب واإلرشاد التر
ز
 -

بية للبنات يوم األربعاء   2018 / 12 / 12كلية التر

بية للبنات   مدرس ة كاف ل اليت يم م ن وجه ة نظ ر  -تقويم بحث لمجلة كلية التر
الموس وم المش كالت النفس ية واالجتماعي ة للطف ال االيت ام  ز

 2018 / 12 / 12بتاري    خ  84ة حسب الكتاب ذي العدد معلميهم دراسة تطبيقي

ل  
ز بي ة للبن ات –عضو اللجنة االرش ادية الفرعي ة لقس م االقتص اد الم تز  / 20ع ن المرحل ة الثاني ة بموج ب االم ر اإلداري ذي الع دد –كلي ة التر

 2018 / 24/12بتاري    خ  3829

ب ل  بعن وان "التر
ز بموج ب االم ر ال داخل   2019 / 1 / 2ي ة اإليجابي ة" ي وم األربع اء المواف   القاء حلقة نقاش ية الس اتكة قس م االقتص اد الم تز

 2019 / 1 / 8بتاري    خ  281ذي العدد 
 

ل  
ز ( ي وم المشاركة بندوة قسم االقتصاد المتز ل 

ز الموسومة)افاق التعاون مع س وق العم ل لخل   ف رص مس تقبلية لخريج ات االقتص اد الم تز
 2019 / 1 / 27االحد المواف  

 

 

 

 االخرىألنشطة العلمية ا: تاسعا

 

 خارج الكلية

  الكي مللعضو اللجنة العلمية 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية -رصز  سكرة يقيمب جامعة محمد ختؤتمر الدول  الثائز

  الجزائر
 بالتعاون مع مخت  التغت  االجتماع  والعالقات العامة  ز

  موضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص 
 2014نوفمت  /  / 26-25تح  شعار "التحديات والفرص" يوم    ز
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تحكيم البحث الموسوم ب " ممارسات الشباب الجامع  للمواطنة الرقمية عت  شبكات التواصل االجتماع  الفايسبوك 
.  نموذجا، دراسة  

ر
 ميدانية تحليلية بجامعة ام البوا 

  الكي تقيمب جامعة م
  المؤتمر الدول  الثائز

ز
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية -رصز  سكرة يحمد خالمشارك  

  الجزائر
ز
 بالتعاون مع مخت  التغت  االجتماع  والعالقات العامة  

  موضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم  
ز
 2014نوفمت  /  / 25-26 

ز الممارسات االتصالية ومخاطر  وأثرها الجديدة تحكيم البحث الموسوم ب " البيئة االعالمية    سد الفجوة المعرفية بي 
ز
 

ونية. الجرائم    الكي تقيمب جامعة محمد خ االلكتر
  المؤتمر الدول  الثائز

ز
رصز  سكرة وكلية العلوم االنسانية يالمشارك  

  الجزائر واالجتماعية بالتعاون
ز
 مع مخت  التغت  االجتماع  والعالقات العامة  

  م
ز
 2014نوفمت  /  / 26-25وضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم   

  
ز
  االعالم الجديد من خالل التوعية بمخاطر وسائلب المختلفة.  المشارك  

ز
   

تحكيم البحث الموسوم ب " عقلنة التلفر
  الكي تقيمب جامعة محمد خ

مع مخت  التغت   واالجتماعية بالتعاونكرة وكلية العلوم االنسانية رصز  سيالمؤتمر الدول  الثائز
  الجزائر

ز
 االجتماع  والعالقات العامة  

  موضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم  
ز
 2014نوفمت  /  / 25-26 

  الحراك 
  الكي تحكيم البحث الموسوم ب " دور االعالم الجديد  ز

  المؤتمر الدول  الثائز
.  المشارك  ز الديمقراط  العرئ  

مع مخت  التغت  االجتماع  والعالقات العامة  واالجتماعية بالتعاونرصز  سكرة وكلية العلوم االنسانية يتقيمب جامعة محمد خ
  الجزائر

  ز
  موضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفر 

 2014نوفمت  /  / 26-25ص" يوم   ز

  المؤتمر 
ية.  المشارك  ز   تنمية القدرات العلمية وتكوين الموارد البشر

   ز
وئز تحكيم البحث الموسوم ب " دور التعليم االلكتر

  الكي تقيمب جامعة محمد خ
ماع  مع مخت  التغت  االجت واالجتماعية بالتعاونرصز  سكرة وكلية العلوم االنسانية يالدول  الثائز

  الجزائر
 والعالقات العامة  ز

  موضوع : االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم  
 2014نوفمت  /  / 26-25 ز

 
  الكي تقيمب جامعة محمد خ

  المؤتمر الدول  الثائز
رصز  سكرة يتحكيم البحث الموسوم ب " التعليم عن بعد.  المشارك  ز

  الجزائر واالجتماعية بالتعاوناالنسانية وكلية العلوم 
 مع مخت  التغت  االجتماع  والعالقات العامة  ز

  
 2014نوفمت  /  / 26-25االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم   موضوع:  ز

 
 
 

 ها كلية العلوم االنسانية واالجتماعية عضو اللجنة العلمية لمجلة علوم االنسان والمجتمع مجلة دولية محكمة تصدر 
  موض  وع : االع  الم الجدي  د وقض  ايا المجتم  ع  / 11/2015_ لجامع  ة  س  كرة الجزائ  ر

   ز
االع  داد الخاص  ة ب  المؤتمر ال  دول  الث  ائز

 2014نوفمت  /  / 26-25المعارص تح  شعار "التحديات والفرص" يوم  
 
مجل   ة  / 2ع  ل طلب  ة جامع   ة الجزائ  ر كيفي  ات تاسيس   ها دراس  ة ميداني   ةتق  ويم بح  ث للنشر    / الموس  وم )الجماع   ات الطالبي  ة و  

 الجزائر. -علوم االنسان والمجتمع
 
  مجل    ة عل    وم االنس    ان والمجتم    ع 

  قي     اس  الجزائ    ر / الموس    وم-تق    ويم بح    ث للنشر      ز
اختب    ار فعالي    ة االمتحان    ات النظامي    ة  ز

  ض    وء ال  المس    تويات المعرفي    ة 
، -2-دراس    ة ميداني    ة ب      )جامع    ة الجزائ    ر  -نظري    ة المعرفي    ة ل    د  طلب    ة العل    وم االجتماعي    ة  ز

 9/2015 / 21 -جامعة الجلفة، جامعة ورقلة(
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  مجل  ة مجل  ة عل  وم االنس  ان والمجتم  ع
ز
اث  ر البطال  ة ع  ل خ  ريح   الجامع  ات االردني  ة  الجزائ  ر / الموس  وم-تق  ويم بح  ث للنشر    

 10/2015 / 11وانعكاساتها عل روح المواطنة بتاري    خ 

  مجلة العلوم االجتماعية / كلية العلوم االنسانية واالجتماعية / جامعة عمار ثليح   باالغواط تقوي
ز
الجزائر / -م بحث للنشر  

( بتاري    خ  الموسوم   االعالم الغرئ  
ز
 7/2016 / 30)كيفيات تشكيل صورة العرب  

نسانية واالجتماعية / جامعة عمار ثليح   باالغواط االنضمام ال الهيئة االستشارية لمجلة العلوم االجتماعية / كلية العلوم اال 
 7/2016 / 30الجزائر/  بتاري    خ –

  مجلة مجلة علوم االنسان والمجتمع
ز
اثر البطالة عل خريح   الجامعات االردنية وانعكاساتها  الجزائر / الموسوم-تقويم بحث للنشر  

 10/2015 / 11عل روح المواطنة بتاري    خ 

  مج
ز
 / جامعة محمد خيرصز  سكرة_ الجزائر -كلية العلوم االنسانية واالجتماعية   -لة مجلة علوم االنسان والمجتمعتقويم بحث للنشر  

 11/2016 / 15بتاري    خ عالقة  الحديث.. ايةالطب الشعن   والطب  الموسوم
 

 2016–االنضمام ال الهيئة العلمية االستشارية لمجلة علوم االنسان والمجتمع 

 الجزائر / 2017 -3 -31ملتفر التخصصات /  –ئة العلمية االستشارية لمجلة جامعة التكوين المتواصل االنضمام ال الهي

  مجلة مجلة علوم االنسان والمجتمع
ز
جامعة محمد خيرصز  سكرة_ الجزائر / -كلية العلوم االنسانية واالجتماعية   -تقويم بحث للنشر  

ية دراسة ميدانية عل  اتجاهات تلميكات المرحلة المتوسطة نحو  الموسوم بية البدنية والرياضية بالمناط  الريفية والحرصز حصة التر
 2017 / 9/  7بعض متوسطات والية  سكرة بتاري    خ 

 
  مجلة مجلة علوم االنسان والمجتمع

جامعة محمد خيرصز -كلية العلوم االنسانية واالجتماعية   -تقويم بحث للنشر  ز
بية البدنية والرياضية بالمناط  الريفية الاتجاهات ية عل تاثت  اال  سكرة_ الجزائر / الموسوم  تلميكات نحو حصة التر

ية دراسة ميدانية عل بعض متوسطات والية  سكرة بتاري    خ   2017 / 11/  2والحرصز

بي   ة اب   ن رش   د للعل   وم االنس   انية اله   داء نس   خة م   ن الكت   اب ) العج   ز الم   تعلم وعالقت   ب  كت   اب ش   كر وتق   دير م   ن عمي   د كلي   ة التر
).....  

بي    ة اب    ن رش   د للعل    وم االنس    انية االس    تاذ ال   دكتور ع    الوي س    ادر ج    ا ع الج    ابري باالسلوب المعر ز عمي   د كلي    ة التر
 20/11/2017تاري    خب  5536العدد  

بية وعلم النفس المشاركة ب   التر
  للعلوم واالداب  ز

قاع       ة مطع       م قرص         2017 / 11 / 18 مؤتمر اربيل الدول  الثائز
  ضوء متغت  العمر وجنس مشارك بغداد-السدير 

بية للبنات  ز ة ببحث: قياس التهميش االجتماع  لد  طالبات كلية التر
 الوالدين

 

بويةللجناالنضمام ال ا كلي                                       ة  الجزائر-جامعة محمد خيرصز  سكرة/  ة العلمية لمجلة دفاتر مخت  المسألة التر
 2018 / 9/1 بتاري    خ العلوم االنسانية واالجتماعية

  الم  ؤ 
بي  ة اب  ن رش  د للعل  وم االنس  انيةمش  اركة  ز جامع  ة بغ  داد بالبح  ث الموس  وم عق  اب -تمر العل  م  ال  دول  الس  ادس لكلي  ة التر

ي النوع والعمر المواف     ضوء متغت 
 2018 / 26/4-25الكات لد  طلبة الجامعة  ز

  المؤسس   ات التعليمي   ة الجزائريةوكيفي   ة التغل   ب عليه   ا 
م   و وجه   ة نظ   ر االس   تاذ  تق   ويم البح   ث الموس   وم : معوق   ات االب   داع  ز

   ظل التحديات الراهنةدفاتر مجلة -الجامع  
  الجزائر ز

بوية  ز  / 25:  بتاري    خ.  سكرة –جامعة محمد خيرصز -مخت  المسألة التر
4 / 2018 

  الوطن العرئ   تحديات الحارصز ورة  المستقبل" 7تقويم عدد 
 أبحاث للمؤتمر االدول  األول " التعليم الرقم   ز

/  / 26-25مرص-ةجامعة القاهر    2018ديسمت 
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  الوطن العرئ   تحديات الحارصز ورة  المستقبل"
ز
 المشاركة بالمؤتمر الدول  األول " التعليم الرقم   

/  / 26-25مرص -جامعة القاهرة   2018ديسمت 
  ع   ت  بواب   ة المج    الت العلمي   ة الض   وابط والخط   وات  )النشر    ح   ث الموس   وم بالب

وئز ك م   ع  المنهجي    ة(االلك    تر أ.د. عبي    دة مش   تر
 الجزائر-صبط  من جامعة محمد خيرصز  سكرة 

 
 
 

  دورة الصفوف التعليمية 
ز
ة من  Google Classroomالمشاركة     للفتر

وئز   مركز ابن سينا للتعليم االلكتر
ز
 25- 26 / 11 / 

 2018 / 11 / 26بتاري    خ  156بموجب الكتاب ذي العدد  2018

كلية –رقية من مرتبة أستاذ مساعد ال االستاذية من الجامعة المستنرصية ( من األبحاث الخاصة بمعاملة ت5تقويم عدد )
بية بموجب الكتاب ذي العدد   2018 / 11 / 21بتاري    خ  2642التر

 

بوي    ة ل    د  طلب    ة الجامع    ة( المقام    ة م    ن قب    ل مرك    ز البح    وث  المش    اركة بالن    دوة العلمي    ة الموسومة)المش    كالت النفس    ية والتر
  يوم الثالثاء ا

ز
 2019 / 1 / 22لمواف  النفسية  

 

 

 

 التعليم.أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيالبحثية  تالمشروعا عاشراً:
 السنة محل النشر  أسم البحث ت

 األي  وأطفالدور الدولة  أطفالالمشكالت السلوكية لد   1
/ دراسة مقارنة ز  . العاديي 

بية للبنات  2002 مجلة كلية التر

ئة االجتماعية وعالقتها ببعض الظواهر أساليب التنش 2
ز  السلوكية غت  السليمة لد  األطفال األيتام واقرأنهم العاديي 

  المرحلة االبتدائية
ز
  

بية/الجامعة المستنرصية  2002 مجلة كلية التر

مستو  الطموح وعالقتب بموقع التحكم المدرك لد  طلبة  3
 الكلية

بية/الجامعة المستنرصية  2005 مجلة كلية التر

ات تأكيد  4 بية/الجامعة  الكات لد  طلبة الجامعة وعالقتب ببعض المتغت   2006 المستنرصيةمجلة كلية التر

  االستقالل مقابل االعتماد عل المجال  5
ز
األسلوب المعر 

 اإلدراك  وعالقتب بدافع االنجا  الدرا   
بية/ الجامعة المستنرصية  2006 مجلة كلية التر

بية  للبناءوعالقتب بالصحة النفسية  األييالمناخ  6 الجامعة / األساسيةمجلة كلية التر
 المستنرصية

2006 
 49العدد

ات 7 بية ابحاث  مجلة  الشعور بالخزي لد  طلبة الجامعة وعالقتب ببعض المتغت  كلية التر
 األساسية/جامعة الموصل

ين 2( العدد)5المجلد ) ( تشر
 2007اول/ 

ائية لد  عينة من طلبة المرحلة مفهوم الكات وعالقتب بالعد 8
 المتوسطة

 2007 مجلة العلوم النفسية

االنفعال  وعالقتب بالمسؤولية االجتماعية لد  طالبات  االتزان 9
 اإلعداديةالمرحلة 

 2007 مجلة العلوم النفسية

  وعالقتب بالتفاةل 10
التشاةم لد  عينة من -الككاء العاطفز

بية والعلوم لل   التر
 بناتطالبات كلينر

بوية والنفسية  2009 مجلة البحوث التر

النفس  وعالقتب بالشعور بالوحدة النفسية لد  عينة  األمن 11
ك((اإلعدادية. من طلبة المرحلة   مشتر

 2009 مجلة العلوم النفسية

  لد  طلبة جامعة  12
ام الدينز ز االجهاد النفس  وعالقتب بااللتر

 بغداد
( من مجلة كلية 1عدد خاص/ المجلد)

بيةال  الجامعة المستنرصية -تر
 2011نيسان/ / 20-21

  ضوء  13
ز
الروح المعنوية لد  تدريس  وتدريسيات الجامعة  

ات ك(بعض المتغت   .)مشتر
بي  -مجلة دراسات اجتماعية

 قسم الدراسات االجتماعية/ الحكمة
2011 
 (24العدد)

مستو  االيجابية وعالقتها بقل  المستقبل لد  عينة من  14
 عةطلبة الجام

بوية/ الجامعة  -مجلة دراسات العلوم التر
 األردنية

ين   3ملح / 38المجلد  / تشر

 (964-942ص)2011األول/ 

  وعالقتب بعامل  االنبساط والعصابية لد   15
ر
الككاء االخال 

 طالبات الجامعة
بية األساسية/ الجامعة  مجلة كلية التر

 المستنرصية
( ملح  17المجلد )

ين األول-1(/ 72العدد) -تشر
 (715-681ص)/ 2011
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الجحود( للوالدين وعالقتب -أسلوب معاملة البنات )اإلحسان 16
 باستقرارهن النفس  

بية للبنات/جامعة بغداد اذار  1العدد  23المجلد  مجلة كلية التر
2012 

الجوهر والمظهر وعالقتهما بفاعلية الكات والتحصيل  17
 الدرا   لد  طلبة المرحلة اإلعدادية

 

بية االساسيةجلة كلية م جامعة -التر
 الموصل
 
 
 

( لسنة 4( العدد)11المجلد )
 (62-30( ص)2012)

 
 
 

 أالبناء النفس  لشخصية المت 18
ً
الصف  من تالمكة  خرين دراسيا
  
 السادس االبتدائ 

عدد خاص ضمن وقائع البمؤتمر العلم  
  االول(كلية 

السنوي الخامس )الوطنز
بية األساسية  جامعة الموصل-التر

11-12/4/2012 

  ضوء بعض  19
ز
القابلية لالستهواء لد  طلبة الجامعة  

ات  المتغت 
بية األساسية  –مشارك بمؤتمر كلية التر

 الجامعة المستنرصية
وقائع المؤتمرالعلم  الرابع 

/الجزء االول)  (351-330عشر
9-10/5/2012 

20   
ز التعاطف والسلوك العدوائز  طبيعة العالقة االرتباطية بي 

  "دراسة مي
ز
دانية لد  عينة من طلبة المرحلة المتوسطة  

 مدارس بغداد الرسمية"

 4+3( العدد 27المجلد ) /  مجلة جامعة دمش  
 2011لسنة 

لد  طلبة الجامعة  األفضلالمراقبة الكاتية والوجود النفس   21
  القابلية لال 

 ستهواءمرتفع  ومنخفضز
 

بية االساسية الجامعة -مجلة كلية التر
 المستنرصية

 

 75ملح  العدد  18المجلد 
ا حزيران /  -2012السنة 

 ( 380-335ص)

  وعالقتب بالتواف  الدرا   لد  تالمكة الصف  22
ر
الككاء االخال 

ك ( مشتر   ) مستل من رسالة ماجستت 
 السادس االبتدائ 

بوية والنفسية ين االول/  31العدد  مجلة البحوث التر / تشر

2011 
 (96-74ص)

  ضوء البناء النفس  ل 23
ز
متغت  النوع شخصيات طلبة الجامعة  

ك(  والتخصص والمرحلة الدراسية والحالة االجتماعية )مشتر
مشارك بالمؤتمر الدول  األول لكلية 

بية للبنات ين  / 12-11التر تشر
 2011األول/ 

 منشور
/  االجتماعيةمجلة العلوم ب

بغداد –جمعية علم االجتماع 
 2013( سنة 5العدد)

عند طلبة المدركة جودة الحياة بديم  وعالقتب التلكؤ األكا 24
 الجامعة

بية وعلم    التر
ز
مجلة دراسات عربية  

ز العرب بويي 
 مرص"-النفس" رابطة التر

  2013شهر مارس  35العدد 

ات 25   ضوء بعض المتغت 
ز
ك الكي اقامتب   االتصال التفاعل  لد  طلبة الجامعة   مشارك بالمؤتمر المشتر

بية ابن رش د للعلوم االنسانية كلية التر
بية للبنات /منشور بعدد خاص  وكلية التر

 بوقائع المؤتمر

3-4/4/2013 

ات الصادمة وعالقتها بالسلوك الفوضوي لد  26  عينة من  الخت 
ك( مع أ.م. د. انور قاسم يحن  المرحلة  طلبة

المتوسطة) مشتر
 العزاوي

بية    مؤتمر كلية التر
ز
مشارك  

( االساسية جامعة الموصل -)الدول 
 9/5/2013-7بتاري    خ 

 منشور

7-9/5/2013 

  وعالقتب بالمناخ االيي لد  عينة من طلبة  27
ز
التلوث الثقا 

 الجامعة
كلية   / -مجلة علوم االنسان والمجتمع

العلوم االنسانية واالجتماعية لجامعة 
  سكرة /الجزائر

 2013/ سبتمت  /  7العدد 
 (101-75ص)

( وعالقتب بالتواف  الدرا   لد   –التفكت  )االيجائ    28 السلن  
 طلبة جامعة بغداد

 

العربية لتطوير التفوق/مركز  المجلة
تطوير التفوق بجامعة العلوم 

ز  والتكنولوجيا والمجلس العرئ   للموهوبي 
/صنعاء  ز  اليمن -والمتفوقي 

العدد السابع  -المجلد الرابع 
30/11/2013  

ندماج الجامع  لد  عينة من المعاناة النفسية وعالقتها باال  29
  جامعة بغداد

ز
 الطالبات االرامل  
 

بية  الجامعة المستنرصية –مجلة كلية التر
ون  عدد خاص بالمؤتمر العلم  العشر

 /24-25-4-2013  

 2013( / 2المجلد )

ات 30   ضوء بعض المتغت 
ز
بوية والنفسية /مركز    الككاء الروح  لد  طلبة الجامعة   مجلة البحوث التر

بوية واالبحاث النفسية  –الدراسات التر
 جامعة بغداد

  41العدد )
ز
-نيسان – 6(  

2014 
 (53-34ص)

وعالقتها باالستقرار النفس  لد  طلبة العصابية الكمالية  31
 الجامعة

جامعة –مجلة علوم االنسان والمجتمع 
 الجزائر-محمد خيضت   سكرة

 2015/ مارس  14العدد 

 سعادة النفسية لد  طلبة جامعة بغدادالحكمة وعالقتها بال  32
 

مجلة تطوير التفوق /جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا/ اليمن

(/ 10المجلد السادس العدد )
 2015 / 6/8بتاري    خ  2015

ات 33   ضوء بعض المتغت 
ز
عدد خاص بالمؤتمر العلم   مجلة االستاذ/جامعة بغداد الفراغ الوجودي لد  طلبة الجامعة  

 الثالث
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 2015ايلول/ 

  ضوء بعض  34
ز
وجات   ز   لد  الطالبات المتر

الطالق العاطفز
ات  المتغت 

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 
الوادي) -جامعة الشهيد حمة لخرصز 

 الجزائر(

-( ديسمت  14 / 13العدد )
 (40-23ص)2015

ات 35   ضوء بعض المتغت 
ز
   سمو الكات لد  طلبة جامعة بغداد  

ز
 -والمجتمع نمجلة علوم االنسا منشور  

 الجزائر-جامعة محمد خيضت   سكرة
  2016، مارس 18العدد 
 (252-237ص)

 

ات 36   ضوء بعض المتغت 
ز
مجلة مركز جيل العلوم االنسانية  الككاء الوجودي لد  طلبة الجامعة  

 واالجتماعية
 الجزائر-البحث العلم   لمركز جي

- 16العدد -العام الثالث
 فيفري

 (163-153ص)2016

  ضوء متغت  الجنس ا  37
ز
لتدف  النفس  لد  طلبة الجامعة  

 والتخصص الدرا   
مجلة االستاذ العدد الخاص بالمؤتمر 

– 2016الرابع لسنة  العلم  الدول  
 المجلد الثالث

بية –ابن رشد للعلوم االنسانية -كلية التر
 جامعة بغداد

 / 24/4المجلد الثالث ل
 (214-197ص)  -2016

بقدرة الكات عل تحدي ضغوط الحياة لد  االنتماء وعالقتب  38
ز  من ذوي االحتياجات الخاصةالتالمكة  واقرانهم العاديي 

 )دراسة مقارنة(
ك د. عفراء ابراهيم و د. اشواق سام  

 مشتر

بية ابن  منشور بمجلة االستاذ/كلية التر
 جامعة بغداد–رشد للعلوم االنسانية 

المجلد الثالث/  / 224العدد 
2018 

 (42 -21ص) 

الحوار االيي وعالقتب  سمو الكات لد  تالمكة الصف  39
ز  ( اقبال حسي  ) مستل من رسالة ماجستت   

السادس االبتدائ 
 الجبوري

بوية  مجلةبمنشور  البحوث التر
بوية  والنفسية/ مركز البحوث التر

 جامعة بغداد-والنفسية
 

  52العدد)
( / كانون الثائز

 (52-22ص)-2017/ 

اتالصمود النفس  لد   40   ضوء بعض المتغت 
ز
منشور بعدد خاص من مجلة االستاذ  طلبة الجامعة  

 المؤتمر الدول  الخامس البن رشد
 المجلد الثالث لسنة

 /2017 
 (36-19ص) 

المرونة االيجابية وعالقتها بمفهوم الكات االكاديمية لد   41
ك : سيناء مجيد حميد(   طلبة الجامعة ) مشتر

بية ب منشور   2017( تمو  3)28مجلد  للبناتمجلة كلية التر

  ضوء  42
ز
قياس الشخصية االستغاللية لد  طلبة الجامعة  

ات  بعض المتغت 
  للنشر بمجلة مرسل 

ات 43   ضو ء بعض المتغت 
ز
منشور بمجلة العلوم االجتماعية / كلية  الشفقة بالكات لد  طلبة الجامعة  

جامعة عمار ثليح   -العلوم االجتماعية
 ائرالجز -باالغواط

( سبتمر 26العدد ) 6المجلد 
 (55-41ص)2017

  ضوء  44
ز
ي النوع عقاب الكات لد  طلبة الجامعة   متغت 

 والعمر
  مجلة االستاذ عدد خاص 

ز
منشور  

 بالمؤتمر العلم  الدول  السادس
 2018/ المجلد الثالث لسنة

 (18 -1ص )

بية للبناتقياس  45    التهميش االجتماع  لد  طالبات كلية التر
ز
  

ي العمر ضوء   وجنس الوالدين متغت 

 

  للعلوم 
مشارك بالمؤتمر الدول  الثائز

بية وعلم النفس+   التر
ز
 واالداب  

  مجلة دفاتر المخت  جامعة 
ز
منشور  

  19محمد خيضت   سكرة العدد 

عل قاعة  2017 / 11 / 18
 فندق قرص السدير

 2018 / 7/10النشر تاري    خ 
 19العدد 

ات الصادمة وعالقته 46  عينة من  ا بالسلوك الفوضوي لد الخت 
ك( مع أ.م. د. انور قاسم يحن  المرحلة  طلبة

المتوسطة) مشتر
 العزاوي

بوية  منشور بالمجلة الدولية للدراسات التر
المركز الديمقراط  العرئ   –والنفسية 

ز -المانيا  برلي 
 

  
 تمو  –العدد الثائز

2018 
 (152 -127ص)
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 والندوات العلمية التي شارك فيها. المؤتمرات :حادي عشر 

نوع المشاركة ) بحث / بوستر  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 حضور( /

 

المؤتمر السنوي الخامس عشر لكلية  1
بية/الجامعة المستنرصية  التر

 إعداد وتحضت   الجامعة المستنرصية 2002

ز  2   لرابطة التدريسيي 
المؤتمر السنوي الثائز

ز  ز الجامعيي   العراقيي 
ز  2005  حضور نقابة المعلمي 

بية  3 المؤتمر العلم  السنوي األول لكلية التر
 األساسية/جامعة الموصل

 مشاركة ببحث جامعة الموصل 2007

الندوة العلمية الخامسة لقسم االقتصاد  4
)من اجل نمط حياة أفضل( ل 

ز  المتز
بية للبنات 2009  حضور كلية التر

األول و ارة التعليم  المؤتمر العلم  الدول   5
/لجنة بحوث المرأة  العال  والبحث العلم 

بية للبنات)دور  بالتنسي  مع كلية التر
  بناء المجتمع والدولة(

ز
 المرأة  

 مشاركة ببحث فندق المنصور ميليا 16-18/2/2010

السنوي لقسم االقتصاد  اإلنتاجمعرض  6
ل  
ز  المتز

بية للبنات 30/3/2011  حضور كلية التر

بية ال 7 مؤتمر العلم  الثامن عشر /كلية التر
الجامعة المستنرصية وتح  شعار ) –

  العراق سلم المجد(
  / بعلمائب يرتفر

بية  4/2011 / 20-21 الجامعة / كلية التر
 المستنرصية

 مشاركة ببحث

بية  8 المؤتمر الدول  االول / كلية التر
بية  جامعة بغداد وتح  شعار -للبنات التر

  مجتمع
 معارص والتعليم  ز

بية للبنات/  11-12/10/2011 كلية التر
 جامعة بغداد

 مشاركة ببحث

ندوة التعليم المستمر )االهداف  9
  تنمية جودة التعليم 

السلوكية ودورها  ز
 )  العال 

 د.احمد هاشم

بية للبنات/  28/11/2011 كلية التر
قاعة -جامعة بغداد
 المصطفز 

 حضور

تطوير  سبل)المستمر ندوة التعليم  10
ونجاح العام الدرا   من وجهة نظر 

 دينية(
  
 د.طب القيس  و د.عامر المشهدائز

بية للبنات/  4/12/2011 كلية التر
قاعة -جامعة بغداد
 المصطفز 

 حضور

ندوة قسم التاري    خ الموسومة ب  )نشاة  11
 (1933-1921الدولة العراقية المعارصة

بية للبنات/  14/12/2011 كلية التر
قاعة -جامعة بغداد

 مصطفز ال

 حضور

ورشة عمل تطويرية تثقيفية لرةساء  12
  كليات 

واعضاء اللجان الفرعية لالرشاد  ز
مركز الدراسات -ومعاهد جامعة بغداد

بوية واالبحاث النفسية  التر

قاعة عل  –جامعة بغداد  2011 / 20/12
 الوردي

 حضور

ز  13 ز الشعبي    بي 
معرض التواصل الثقا ز

  ) ذاكرة صو 
  واليابائز

 رية لليابان( العرا ر
بية للبنات 12/2011 / 21-22  حضور كلية التر

بية وعلم النفس/ مدرسات  14 ندوة قسم التر
المستقبل"التطبيقات التدريسية لطالبات 

 الصفوف الرابعة"

بية للبنات/  2/2012 / 12 كلية التر
قاعة -جامعة بغداد
 المصطفز 

 حضور

15   
جامعة بغداد / قاعة  7/3/2012 ندوة أسبوع اإلعالم الجامع  الثائز

 الحكيم 
 حضور

ل  " العلمية  16
ز ندوة قسم االقتصاد المتز

  عالمنا 
األول/ أهمية الغكاء والتغكية  ز

 المعارص 

بية للبنات/قاعة  11/3/2012 كلية التر
 المصطفز 

 مقرر جلسة

بية األساسية/جامعة  17 بية األساسية/  12/4/2012-11مؤتمر كلية التر  مشاركة ببحثكلية التر
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   الموصل المؤتمر العلم  
الخامس )الوطنز

تح  شعار تفعيل التعليم األول( 
 األسا   مدخل إل جودة التعليم العام 

 جامعة الموصل

18  / بية األساسية الرابع عشر مؤتمر كلية التر
 الجامعة المستنرصية

بية األساسية/  9-10/5/2012 كلية التر
 الجامعة المستنرصية

 مشاركة ببحث

اضية العلمية ند 19 وع المكتبة االفتر وة )مشر
 العراقية(

قاعة الحكيم/جامعة  21/11/2012
 بغداد

 حضور

  األول للكيمياء مؤتمر ال   20
كلية   /  الوطنز

 العلوم
كانون / 19-20

 2012االول/ 
 حضور قاعة الحكيم

 االرشاد  / علم النفس  ندوة 21
ز مهنة المسؤولية  بعنوان ) التدريس بي 

 (واداء الرسالة

بية للبنات/قاعة  20/12/2012 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

: تعزيز الثقة ندوة وحدة ابحاث المرأة 22

بية للبنات(  بالنفس لد  طالبات كلية التر
بية للبنات/قاعة  24/12/2012 كلية التر

 المصطفز 
 حضور

بوي وبالتعاون  23 اللجنة المركزية لالرشاد التر
بوية والنفسي ة ورشة مع مركز البحوث التر

العمل العلمية ) تنمية المهارات االرشادية 
   
ز
لد  اعضاء اللجان الفرعية االرشادية  

 كليات جامعة بغداد(

كلية العلوم قاعة الحرية /   25/12/2012
 السياسية 

 حضور

 ندوة علم النفس / االرشاد بعنوان 24
منهجية التعبت  لد  اعضاء الهيئة 
اهيم  التدريسية ( المحارصز د. بهاء ابر 

 كاظم

بية للبنات/قاعة  27/12/2012 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

ندوة ضمان الجودة/ دور معايت  االعتماد  25
  تحقي  جودة التعليم العال  

االكاديم   ز
ز   والتميت 

بية للبنات/قاعة  16/1/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

ندوة علم النفس/ تنمية مهارات  26
لبات التطبيقات التدريسية عند طا

 الصفوف الرابعة

بية للبنات/قاعة  1/2013 / 20 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

المهرجان الرابع لقسم علوم القران  27
بية االسالمية بمناسبة المولد النبوي  والتر

يف  الشر

بية للبنات/قاعة  28/1/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

يف لقسم اللغة  28 حفل المولد النبوي الشر
 العربية

 حضور قاعة المصطفز  30/1/2013

ندوة قسم التاري    خ العلمية "دور الوثائ   29
  حفظ تراث العراق"

 والمخطوطات  ز
بية للبنات/قاعة  18/2/2013 كلية التر

 المصطفز 
 حضور

ل   30
ز ورشة عمل قسم االقتصاد المتز

بعنوان" المشاكل التغكوية لالطفال دون 
 سن الخامسة"

بية للبن 19-20/2/2013 ات/قاعة كلية التر
 المصطفز 

 حضور

ندوة قسم علوم القران ) اكون ، ساكون،  31
 وكيف ساكون؟ الشخصية الناجحة( 

بية للبنات/قاعة  25/2/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور

ورشة عمل السفارة اليابانية حول التجربة  32
 اليابانية

بية للبنات/قاعة  11/3/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

  مؤتمر قسم  33
اللغة العربية " قراءات  ز

"  
 االدب والفكر اللغوي العرا ر

 حضور  قاعة المصطفز  13-14/3/2013

وحدة ابحاث المرأة/ االحتفالية السنوية  34
 بيوم المرأة

بية للبنات/قاعة  17/3/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

دورة تدريبية للجان االرشاد الفرعية/  35
 الوحدة االرشادية

بية للبنات/قاعة  17/3/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

/ كلية  36  
المؤتمر العلم  السنوي الثائز

 العلوم للببنات
 حضور كلية العلوم للبناتكرفان/   26-28/3/2013
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الندوة االرشادية لطالبات قسم االقتصاد  37
ل  
ز  المتز

بية للبنات/قاعة  19/3/2013 كلية التر
 المصطفز 

 عضو

ك  38   -المؤتمر المشتر
المؤتمر الوطنز

بية  السنوي تح  شعار " دور كليات التر
بية ابن رشد  ية" كلية التر   التنمية البشر

ز
 

بية للبنات  للعلوم االنسانية وكلية التر

بية  3-4/4/2013 قاعة ابن رشد/ كلية التر
 ابن رشد للعلوم االنسانية

 مشارك ببحث

بوية  39 الندوة الثقافية لقسم العلوم التر
بية للبناتوالنفسية/كل  ية التر

بية للبنات/قاعة  2013 / 16/4 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

بية  40 ون لكلية التر –المؤتمر العلم  العشر
 الجامعة المستنرصية

بية 2013 / 24-25/4  مشاركة ببحث قاعات كلية التر

ندوة ضمان الجودة واالداء الجامع  )  41
ضمان الجودة الشاملة( د. عفاف 

  
 الساعائر

بية للبنات/قاعة  29/4/2013 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

بية االساسية  42 جامعة –مؤتمر كلية التر
الموصل المؤتمر السنوي السادس ) 

)  
 الدول  الثائز

بية االساسية 2013 / 7-9/5  مشاركة ببحث كلية التر

اتيجيات التخطيط والمتابعة  43 ندوة استر
 وتقييم نتائج االعمال

ل  قسم االقتص 2013 / 25/9
ز  حضور اد المتز

احتفالية يوم الطفل العالم  / الكي اقامب  44
ل  وقسم رياض 

ز قسم االقتصاد المتز
 االطفال

بية للبنات/قاعة  25/11/2013 كلية التر
 المصطفز 

ية  لجنة تحضت 

  لدراسات نفط  45
المؤتمر العالم  الثائز

 العراق
كانون / 10-12

 2013االول/ 
/ كلية قاعة  االدريس 
 العلوم

 حضور

بوية والنفسية 46 / كلية  2014 / 24/2 ندوة قسم العلوم التر قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

ل  بعيد االم  47
ز / كلية  23/3/2014 احتفالية قسم االقتصاد المتز قاعة المصطفز

بية للبنات  التر
 حضور

بية  48   لكليتا التر
المؤتمر العلم  الدول  الثائز

 للبنات وابن رشد
قاعة الحكيم/ جامعة  2014 / 4 / 16-17

 بغداد
 مشاركة ببحث

الندوة العلمية السادسة لقسم االقتصاد  49
  
ل  تح  شعار )دور االية  ز

ز المتز
  الحديث(

 المجتمع العرا ر
 

/ كلية  11/11/2014 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

مشاركة ببحث + مقرر 
 الجلسة االول

قاعة الحكيم /جامعة  2014 / 3/12-1 عيةالمؤتمر العلم  التاسع للبحوث الزرا 50
 بغداد

 حضور

_كلية ندوة قسم الخدمة االجتماعية  51

بية للبنات  الموسومة"الطفولة التر
ات البيئة االجتماعية"  العراقية ومتغت 

/ كلية  2015 / 7/1 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

  قسم ورشة عمل بعنوان   52
تصميم اال ياء  ز

ل  االقتصاد الم
ز  تز

/ كلية  2015 / 1 / 22 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

  لوحدة الرياضية  53
افتتاح المعرض الفنز

بية    كلية التر
بية الفنية  ز الجامعية والتر

 للبنات

22 / 1 / 2015   / باحة قاعة المصطفز
بية للبنات  كلية التر

 حضور

ورشة عمل بعنوان سلبيات وايجابيات  54
  قسم اال

ل  الفيس بوك  ز
ز  قتصاد المتز

قاعة عل  الوردي/ كلية  2015 / 2 / 19
بية للبنات  التر

 محارصز 

ورشة عمل بعنوان اثر استخدام وسائل  55
االتصال الحديث عل العالقات العائلية 

ل  
ز   قسم االقتصاد المتز

  ز

قاعة عل  الوردي/ كلية  2015 / 3 / 19
بية للبنات  التر

 محارصز 

ة بقع ورشة عمل بعنوان طرق ا ال 56
ل  
ز   قسم االقتصاد المتز

ليا  ز ز  المال س متز
/ كلية  2015 / 29/3 قاعة المصطفز

بية للبنات  التر
 حضور

بية ابن  57 بية ابن   قاعات 2015 / 13/4-12المؤتمر العلم  الثالث لكلية التر  مشاركة ببحثكلية التر
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-12رشد للعلوم االنسانية للمدة من 
بية  2015 / 13/4 وتح  شعار التر

 والتعليم عماد بناء االنسان  المعارص

الفراغ الوجودي لد  طلبة  رشد للعلوم االنسانية
  ضوء بعض 

ز
الجامعة  
ات  المتغت 

ج/ رئاسة  2015 / 22/4 احتفالية يوم الجامعة 58 ساحة الت 
 الجامعة

 مشاركة بكتب

قسم  / احتفالية مختت  الطفل السنوي 59
ل  
ز  االقتصاد المتز

28/4 / 2015  / كلية   قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

الورشة العلمية التاسعة لقسم االقتصاد  60
ل  /العناية بصحة المرأة

ز  المتز
/ كلية  2015 / 12 / 29 قاعة المصطفز

بية للبنات  التر
مشاركة بورقة بحثية مع د. 

اشواق سام  / العنف وانواعب 
 وانعكاسب عل صحة المرأة

ل  السابعة 61
ز  / ندوة قسم االقتصاد المتز

ل  وتكنولوجيا العرص
ز  االقتصاد المتز

/ كلية  2016 / 4/1 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

مشاركة بورقة بحثية مع د. 
اشواق سام  / اطفالنا وعرص 
 الموجة الثالثة..امال واخطار

ل  العلمية  62
ز ورشة قسم االقتصاد المتز

 الثانية
  تواجب قسم 

الواقع والمعوقات النر
ل  
ز  االقتصاد المتز

/ كلية  25/2/2016 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

عضو اللجنة العلمية لندوة االقتصاد  63
ل  الثانية لعام 

ز الموسومة  2016المتز
ية  ل  والتنمية البشر

ز االقتصاد المتز
 المستدامة 

/ كلية  2016 / 3 / 23 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

عضو لجنة علمية +مشاركة 
)الجانب  بورقة بحثية

جتماع  للتنمية اال 
كالمستدامة(  مشتر

ية لحلقة  64  نقاشية عضو لجنة تحضت 
 الموسومة

دور الحضانة وانعكاسها عل عمل المرأة )
قسم االقتصاد  اقامها الكي  / (الموظفة
ل  
ز  المتز

/ كلية  11/4/2016 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

ية +مشاركة  عضو لجنة تحضت 
بورقة بحثية )طفل االم 

ز االية ودار الموظفة  بي 
 الحضانة(

بية ابن  65 المؤتمر الدول  الرابع لكلية التر
-24رشد للعلوم االنسانية للمدة من 

وتح  شعار)مقدمات  2016 / 25/4
  العراق 

بية والتعليم  ز ونتائج الصالح التر
بية انموذجا( –  كليات التر

بية ابن  2016 / 24-25/4 قاعات كلية التر
 رشد للعلوم االنسانية

 اركة ببحثمش
التدف  النفس  لد  طلبة 

  ضوء متغت  الجنس 
الجامعة  ز

 والتخصص الدرا   
 

66   
ل  الثائز

ز / كلية  2016 / 5 / 11 مهرجان قسم االقتصاد المتز قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

اعمال منوعة تم الكليف بها 
 من قبل القسم

 

احتفالية يوم الطفل العالم  / قسم  67
ل  
ز  مختت  الطفل–االقتصاد المتز

/ كلية  27/11/2016 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

 حضور

ل  )المرأة  68
ز ندوة قسم االقتصاد المتز
 (والطفل وملوثات البيئة

 

/ كلية  2017 / 1 / 4 قاعة المصطفز
بية للبنات  التر

ية +  عضو اللجنة التحضت 
 مشاركة بورقة عمل

  دورة صيانة الحاسبات /  69
المشاركة  ز
 عليم المستمروحدة الت

قسم الحاسبات / كلية  3/2017 / 5-7
بية للبنات   التر

 مشاركة متدرب

-الندوة االرشادية لقسم االقتصاد المزل   70
 –بعنوان 

 -توجيهات ارشادية / 

المرحلة -قاعة الخياطة 14/3/2017
 الثانية

 رئيس اللجنة

احتفالية تخرج اطفال مختت  قسم  71
ل  
ز  االقتصاد المتز

 حضور ختت  الطفلم 4/4/2017

ل  الثالث 72
ز بية للبنات 2017 / 6/4 مهرجان قسم االقتصاد المتز رئيس لجنة الضيافة+  كلية التر

 فلكسات تربوية ارشادية

بية ابن  73 المؤتمر الدول  الخامس لكلية التر
رشد للعلوم االنسانية وتح  

  بناء 
بية والتعليم  ز شعار)اسهامات التر

 االنسان وتنمية الفكر(

بية  2017 / 5 / 3-4 بن اقاعات كلية التر
 رشد للعلوم االنسانية

مشاركة ببحث )الصمود 
  
النفس  لد  طلبة الجامعة  ز

ات(  ضوء بعض المتغت 
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  للعلوم واالداب  74
مؤتمر اربيل الدول  الثائز
بية وعلم النفس    التر

ز
  

-قاعة مطعم قرص السدير  2017 / 11 / 18
 بغداد

مشاركة ببحث: قياس 
ش االجتماع  لد  التهمي

  
ز
بية للبنات   طالبات كلية التر
ضوء متغت  العمر وجنس 

 الوالدين

75    
ز
بوية   ندوة قسم العلوم النفسية والتر
بية  بية للبنات والموسومة) التر كلية التر

 العلمية الميدانية بوابة المستقبل(

كلية –قاعة المصطفز  2017 / 10 / 30
بية للبنات  التر

 حضور 
يد الحضور وحسب كتاب تاي

 / 28بتاري    خ  210ذي العدد: 
11 / 2017 
 

حضور احتفالية قسم علوم القران  76
يف يوم االحد  بمناسبة المولد النبوي الشر

 عل قاعة المصطفز  2017 / 12 / 3

كلية –عل قاعة المصطفز    2017 / 12 / 3
بية للبنات  التر

 حضور 

ل  المشاركة ب 77
ز ندوة قسم االقتصاد المتز

اقة الغد(الموسومة)طفل   اليوم اير
كلية –عل قاعة المصطفز  2017 / 27/12

بية للبنات  التر
مشاركة بورقة عمل بعنوان 

)مشكالت اي ذوي 
 االحتياجات الخاصة(

ية لندوة قسم  78 عضو اللجنة التحضت 
ل  الموسومة :االقتصاد 

ز االقتصاد المتز
ل  نموذج للحياة العرصية

ز  المتز

كلية –عل قاعة المصطفز  2018 / 1 / 21
بية للبنات  التر

ية  عضو لجنة تحضت 

حضور الندوة التعريفية السادسة لوحدة  79
  كلية 

التاهيل والتوظيف والمتابعة  ز
بية للبنات تح  شعار)هدفنا تاهيلك  التر

نا( ز  ونجاحك يمت 

كلية –عل قاعة المصطفز  2018 / 1 / 24
بية للبنات  التر

 حضور

ية مشاركة بالندوة العلمية المقامة بكل 80
الجامعة المستنرصية بالتعاون –االداب 

بية والثقافة  مع مؤسسة كلكامش التر
 واالعالم

مشاركة بورقة عمل 
بعنوان التعليم 
ز     بي 

وئز االلكتر
 االيجابيات والسلبيات

 

الجامعة -كلية االداب
 المستنرصية

21 / 2 / 2018 

ز  حضور ورشة عمل لقسم علوم القران  81 االبراج والتنجيم بي 
ع  العرف  والشر

بية  قاعة المرسم /كلية التر
 للبنات

27 / 2 / 2018 

حضور الندوة العلمية لقسم الخدمة   82
 االجتماعية  

الحشد الشعن   مواقف 
 وتحديات

كلية -قاعة المصطفز 
بية للبنات  التر

5 / 3 / 2018 

  دورة الحاسبات  83
التعليم  / مشاركة  ز

 المستمر
نظام تشغيل 
Windows7  / 

 / 6/3ال  4/3/2018) قسم الحاسبات
2018 /) 

اقامة ورشة العمل ضمن نشاطات ساعة  84
 حرة

 

  تحقي  
دور المرأة  ز

التنمية والمستقبل 
 المستدام

 

طالبات قسم االقتصاد 
ل  
ز  قاعة عل  الوردي-المتز

15 / 3 / 2018 

مؤتمر قسم اللغة  حضور مؤتمر قسم اللغة العربية 85
العربية السادس 
ون الموسوم  والعشر

  الت
فاعل الدالل   ز
 دراسة النص 

كلية -قاعة المصطفز 
بية للبنات  التر

19-20 / 3 / 2018 

لمؤتمر قسم االقتصاد  عضو اللجنة العلمية  86
ل  
ز  المتز

بية -قاعة المصطفز  كلية التر
 للبنات

4 / 4 / 2018 

مشاركة بالمعرض العلم  الكي اقيم ضمن  87
ل  االول

ز  فعاليات مؤتمر االقتصاد المتز
/ مؤتمر معرض عل م 

ل  
ز قسم االقتصاد المتز

 االول

بية -قاعة المصطفز  كلية التر
 للبنات 

4 / 4 / 2018 

ية  88 احتفالية تخرج اطفال  حضور+ عضو اللجنة التحضت 
مختت  الطفل/قسم 

ل  
ز للعام  االقتصاد المتز
2017-2018 

بية -قاعة المصطفز  كلية التر
 للبنات

17/4 / 2018 
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ية+مشاركة ب 89 ورقة عضو لجنة تحضت 
بحثية"القيم الشخصية تكوينها وتنميتها لد  

 الطلبة"

الندوة االرشادية 
الموسومة"تعزيز القيم 
االيجابية وتنمية 
 الشخصية"

بية للبنات قاعة -كلية التر
 2018 / 19/4الخياطة

 1288 / 21الكتاب ذي العدد 
 2018 / 4 / 18بتاري    خ 

  المؤتمر العلم  الدول  السادس  90
ز
مشاركة  

بية ابن رشد للعلوم االنسانيةلكلية ال جامعة -تر
 بغداد

بالبحث الموسوم عقاب 
الكات لد  طلبة 

ي    ضوء متغت 
ز
الجامعة  

 النوع والعمر

بية   / ابن رشد قاعة  كلية التر
-ابن رشد للعلوم االنسانية

 جامعة بغداد

 2018 / 26/4-25المواف  
 

بوي  91 ندوة وحدة التوجيب واإلرشاد التر
ن الفكرية واالجتماعية "الحواض : الموسومة
 لالرهاب"

 / 12 / 12يوم األربعاء 
2018 

 

بية -قاعة المصطفز  كلية التر
 للبنات

 حضور

المشاركة بالمؤتمر الدول  األول "التعليم  92
..تحديات الحارصز    الوطن العرئ  

ز
الرقم   

 ورة  المستقبل" 

25-26 / 12 / 2018 
 

 مشاركة بالبحث مرص-جامعة القاهرة
  عت  االموسوم: الن

وئز شر االلكتر
بوابة المجالت العلمية الضوابط 

 والخطوات المنهجية

  مركز البحوث  93
ز
المشاركة بالندوة العلمية  

 النفسية
مركز البحوث النفسية/و ارة  22/1/2019

 التعليم العال  
 مشاركة بورقة عمل: العولمة
اب النفس  لد  طلبة  واالغتر

 الجامعة
 

ية لقسم االقتصاد المشاركة بالندوة العلم 94
ل  
ز : افاق التعاون مع سوق العمل لخل  المتز

ل  
ز  فرص مستقبلية لخريجات االقتصاد المتز

بية -قاعة المصطفز  2019 / 27/1 كلية التر
 للبنات

وعات  مشاركة بورقة عمل:  المشر
ة لخريجات االقتصاد  الصغت 
ل  )الحل األفضل لتنمية 

ز المتز
اجتماعية متماشية مع  -اقتصادية
 ت سوق العمل(متطلبا

 
 

 

 

 .لجوائز وشهادات التقديرا لشكر،اتب ك :عشر ثاني 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
   مساهمةللشكر  1

والتحضت  للمؤتمر  اإلعداد الفعالة  ز
بية /الجامعة  العلم  السنوي الخامس عشر لكلية التر

 المستنرصية

بية/ال  2002 مستنرصيةعميد كلية التر

  المؤتمر شكر و  شهادة  2
العلم    تقدير للمشاركة  ز

بية األساسية/جامعة الموصل  السنوي األول لكلية التر
 2007 رئيس جامعة الموصل

  المؤتمر شكر و  شهادة  3
األول  الدول    تقدير للمشاركة  ز

التعليم العال  والبحث العلم  /لجنة بحوث  لو ارة
بية للبنات  بالتنسي  مع  المرأة   كلية التر

)دور المرأة  ز
 بناء المجتمع والدولة(

بية  2010 للبنات عميد كلية التر

  المؤتمر  4
  المشاركة ببحث  ز

شكر للمساهمة الفعالة  ز
التعليم العال  والبحث لو ارة  األولالعلم  الدول  

بية   المرأةالعلم  /لجنة بحوث  بالتنسي  مع كلية التر
  بناء المجتمع والدولة( )دور المرأةللبنات

  ز

 2010 و ير التعليم العال  والبحث العلم  

  المؤتمر  5
  المشاركة ببحث  ز

شكر للمساهمة الفعالة  ز
لو ارة التعليم العال  والبحث  األولالعلم  الدول  

بية   المرأةالعلم  /لجنة بحوث  بالتنسي  مع كلية التر
  بناء المجتمع والدو للبنات

 لة()دور المرأة  ز

بية للبنات/جامعة بغداد  13/4/2010 عميد كلية التر

منح قدم لشهر للحصول عل شكر وتقدير من و ير  6
التعليم العال  والبحث العلم   / الكتاب ذي العدد م 

 1655ش / 

بية للبنات/جامعة بغداد  3/5/2010 عميد كلية التر

  المؤتمر العلم  الثامن عشر  7
شكر وتقدير للمشاركة  ز

بية /الجامعة المستنرصيةلكل  ية التر
بية / الجامعة  عميد كلية التر

 المستنرصية
4/2011 

بية للبنات/ جامعة بغدادمنح قدم مدتب سنة واحدة للحصول عل لقب استاذ  8  10/3/2011 عميد كلية التر
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  الكتاب ذي العدد م ش 
ز
مساعد قبل المدة المحددة  

 /770 

  معرض ا 9
ز
لغكاء والتغكية شكر وتقدير للمشاركة  

  
ز
ل   

ز والصحة الكي اقامب قسم االقتصاد المتز
26/4/2011 

بية للبنات/ جامعة بغداد  3/5/2011 عميد كلية التر

منح قدم مدتب سنة واحدة للحصول عل شهادة  10
  الكتاب ذي العدد 

ز
 / 1الدكتوراه قبل المدة المحددة  

1769 

بية للبنات/ جامعة بغداد  1/6/2011 عميد كلية التر

  اللجنة االمتحانية لقسم  11
ز
شكر وتقدير للمشاركة  

ل  للعام الدرا   
ز ) الدور 2011-2010االقتصاد المتز

 االول(

بية للبنات/ جامعة بغداد  31/7/2011 عميد كلية التر

  اللجنة االمتحانية لقسم  12
ز
شكر وتقدير للمشاركة  

ل  للعام الدرا   
ز ) الدور 2011-2010االقتصاد المتز

(ا  
 لثائز

بية للبنات/ جامعة بغداد  20/11/2011 عميد كلية التر

  المؤتمر العلم  الدول  االول  13
ز
شكر وتقدير للمشاركة  

  
ز
بية والتعليم   بية للبنات/جامعة بغداد/ التر لكلية التر

 المجتمع المعارص

بية  رئيس جامعة بغداد + عميد كلية التر
 للبنات

ين / 11-12 تشر
 2011اول/ 

تقديرية للمشاركة بالمؤتمر العلم  السنوي شهادة  14
بية    األول( الكي أقامتب كلية التر

الخامس ) الوطنز
جامعة الموصل تح  شعار " تفعيل  -األساسية

 التعليم األسا   مدخل إل جودة التعليم العام"

بية االساسية / جامعة  عميد كلية التر
 الموصل

11-12/4/2012 

  ا 15
لمؤتمر العلم  الرابع عشر شكر وتقدير للمشاركة  ز

بية االساسية/ الجامعة المستنرصية  لكلية التر
بية االساسية الجامعة -عميد كلية التر

 المستنرصية
9-10 / 5/2012 

 2012 / 28/11 و ير التعليم العال  والبحث العلم    5/1584كتاب شكر ذي العدد م و 16

 3/12/2012 لمستنرصيةرئيس الجامعة ا 53/1426كتاب شكر ذي العدد ع .م /  17

 18/12/2012 رئيس جامعة بغداد 18/12/2012بتاري    خ  43093كتاب شكر ذي العدد  18

 / 10بتاري    خ  11/95كتاب شكر ذي العدد  19
 )لجنة المصادر(1/2013

بية للبنات  10/1/2013 عميد كلية التر

) 5/3/2013بتاري    خ  11/812كتاب شكر ذي العدد  20
  يوم السب (

 الدوام  ز
بية للبنات  5/3/3013 عميد كلية التر

ك لكلية  21   المؤتمر المشتر
كتاب شكر وتقدير للمشاركة  ز

بية للبنات بية ابن رشد للعلوم االنسانية وكلية التر  التر
بية ابن الرشد للعلوم  عميد كلية التر
بية للبنات  االنسانية وعميدة كلية التر

3-4/4/2013 

  المؤ  22
ون شكر وتقدير للمشاركة  ز تمر العلم  العشر

بية   الجامعة المستنرصية –لكلية التر
بية  الجامعة –عميد كلية التر

ومعاون العميد للشؤون -المستنرصية
 العلمية

24-25/4/2013 

  المؤتمر العلم  السادس)  23
شهادة تقديرة للمشاركة  ز

بية االساسية ( لكلية التر  
 جامعة الموصل–الدول  الثائز

عميد كلية  رئيس جامعة الموصل و 
بية االسايبة  التر

7-8/5/2013 

  التحضت  لمهرجان بغداد  24
شكر وتقدير للمشاركة  ز
 2013عاصمة الثقافة العربية 

بية للبنات  11/2266العدد  عميد كلية التر
 2013 / 6 / 17تاري    خ 

  الكي  25
شكر وتقدير عل اهمية المنجز العلم  والمعر ز

  البحوث والتنظيم
ورفع مستو   حققتب الجامعة ز

  جامعة بغداد
 العلم  والتدريس   ز

:عل   و ير التعليم العال  والبحث العلم 
ز االديب  محمد الحسي 

 301د/ / 6/7ال عدد
 24/2/2014التاري    خ: 

 1147العدد م ش/   منح قدم عطفا عل كتاب شكر الو ير 26
 11/3/2014التاري    خ: 

27   
بية والوع  البين 

 10247العدد/  الجامعة المستنرصية رئيس شكر عل اهداء كتاب التر
 2014 / 8/4بتاري    خ

  لكليتا  28
شكر عل المشاركة بالمؤتمر العلم  الدول  الثائز

بية للبنات وابن رشد للعلوم االنسانية  التر
بية للبنات وعميد كلية  عميد كلية التر

 ابن رشد
16-17 / 4 / 2014 

 شكر وتقدير عل اهداء الكتب 29
ات     المتغت 

بوية لد  طلبة بحوث  ز النفسية والتر
 1/ الجامعة

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
 االنسانية

 2360العدد / 
 2014 / 4 / 20بتاري    خ: 
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23 

 

 الديسلكسيا(عش القراءة )
  
بية والوع  البين 

 التر

30   
بية والوع  البين 

و ير التعليم العال  والبحث العلم  /  شكر وتقدير عل اهداء كتاب التر
ز االديباالستاذ   عل  محمد الحسي 

 بتاري    خ 5العدد م و
8/5/2014 

31   
ز
شكر وتقدير للجهود المبكولة من خالل النشاط  
يوم الجامعة ويوم الطفل العالم  وعيد االم وورشة 

 االتكي  ومعرض القسم

بية للبنات  2393 / 11العدد عميد كلية التر
  
ز
 19/6/2014 

  الندوة العل 32
ز
مية السادسة شكر وتقدير للمشاركة  
ل  
ز  لقسم االقتصاد المتز

بية للبنات+رئيسة قسم  عميد كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

11/11/2014 

33   
ز
  اللجنة العلمية  

ز
شكر وتقدير للمشاركة كعضو  

  دولة الجزائر والموسوم 
ز
  المقام  

المؤتمر الدول  الثائز
  جامعة 

ز
)االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص (  

خيرصز  سكرة / كلية العلوم االنسانية  محمد 
واالجتماعية بالتعاون مع مخت  التغت  االجتماعن   

  الجزائر
ز
 والعالقات العامة  

عميد كلية العلوم االنسانية 
 واالجتماعية / ورئيسة المؤتمر

25 / /  2014نوفمت 

34   
ز
شكر وتقدير عل اهداء كتاب بحوث ودراسات  

بوية ات النفسية والتر   – المتغت 
 الجزء الثائز

بية   بتاري    خ 6532العدد  ابن رشد–عميد كلية التر
22 / 12 / 2014 

35   
ز
شكر وتقدير عل اهداء كتاب بحوث ودراسات  

بوية  ات النفسية والتر   –المتغت 
 الجزء الثائز

بية االساسية الجامعة  عميد كلية التر
 جميل مو  النجار –المستنرصية

 بتاري    خ8318العدد 
30 / 12 / 2014 

ة من رئيس تحرير مجلة علوم االنسان  36 شهادة خت 
جامعة –والمجتمع / كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 محمد خيرصز  سكرة/ الجزائر

رئيس تحرير مجلة علوم االنسان 
 والمجتمع  أ.د. عبد الرحمن برقوق

4/2 / 2015 

  دورة  37
 Microsoft Excel 2010تأييد مشاركة  ز

  قسم ا
بية للبنات للمدة المقامة  ز لحاسبات /كلية التر

 2015 / 4 / 8-6من 

مسؤولة التعليم المستمر وعميدة كلية 
بية للبنات  التر

 1253 / 35العدد
 2015 / 13/4بتاري    خ

بية ابن  38 قبول مشاركة بالمؤتمر العلم  الثالث لكلية التر
 2015 / 4 / 13-12رشد للعلوم االنسانية للمدة من 

بية ابن  رشد للعلوم عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري

 بتاري    خ 1861العدد 
30 / 3 / 2015 

  المؤتمر العلم  الثالث الكي اقامتب   39
شهادة مشاركة  ز

بية ابن رشد للعلوم االنسانية للمدة من  -12كلية التر
13 / 4 / 2015 

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
الدكتور كاظم كريم االنسانية االستاذ 

 رضا الجابري

12-13 / 4 / 2015 
 

  المؤتمر العلم   40
شهادة شكر وتقدير للمساهمة  ز

بية ابن رشد للعلوم  الثالث الكي اقامتب كلية التر
 2015 / 4 / 13-12االنسانية للمدة من 

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري

 بتاري    خ 2095العدد 
8/4/2015 
 

شكر وتقدير عل اهداء مجموعة  كتب ال مكتبة كلية  41
بية للبنات  التر

وق   بية للبنات/ د. ير عميدة كلية التر
 كاظم سلمان

 بتاري    خ 3160 / 11العدد
20 / 10 / 2015 

شكر وتقدير  عل )اهداء كتاب(تربية الطفل وبعض  42
 اسباب وعالج–مشكالتب

 

بية ابن رشد للعلوم عميد كلية ا لتر
 االنسانية

 4679العدد : 
 2015-10-15بتاري    خ: 

)لجنة متابعة استالل ويقة  43  
شكر وتقدير للعمل  ز

بية  لالرسائ واالطاري    ح والبحوث العلمية(كلية التر
 للبنات

بية للبنات  عميدة كلية التر
وق كاظم سلمان  د. ير

 3582 / 11العدد
 2015 / 23/11بتاري    خ 

ل  السابعة/ شهادة مشا 44
ز   ندوة االقتصاد المتز

ركة  ز
ل  وقضايا تكنولوجيا العرص

ز  االقتصاد المتز
بية للبنات  عميدة كلية التر

وق كاظم سلمان ود. انتصار كمال  د. ير
 رئيسة القسم

 2016 / 4/1تاري    خ 
 
 
 
 

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية  45
اسباب –الهداء كتاب تربية الطفل وبعض مشكالتب 

 وعالج

رئيس الجامعة المستنرصية أ.د.فالح 
 حسن االسدي

 90العدد  
  2016 / 6/3بتاري    خ 

شهادة مشاركة بالندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد  46
ية المستدامة( ل  والتنمية البشر

ز ل  )االقتصاد المتز
ز  المتز

بية للبنات رئيس قسم -عميدة كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

23/3 / 2016 
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بية االساسية 47 -كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
كتاب تربية الطفل   المستنرصية الهداء الجامعة 

 لمكتبة الكلية / اسباب وعالج–وبعض مشكالتب 

بية االساسية/ الجامعة  عميد كلية التر
 المستنرصية أ.د.جميل مو  النجار

 2102العدد  ص/ 
  2016 / 23/3بتاري    خ 

بية االساسية كتاب شكر وتقدير  48  -من عميد كلية التر
المستنرصية الهداء كتاب تربية الطفل وبعض الجامعة 
 اسباب وعالج/ –مشكالتب 

بية االساسية/ الجامعة  عميد كلية التر
 المستنرصية أ.د.جميل مو  النجار

  2443العددص/ 
ز
 

7/4/2016 

بية ابن  49 قبول مشاركة بالمؤتمر الدول  الرابع لكلية التر
 2016 / 4 / 25-24علوم االنسانية للمدة من رشد لل

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري

 بتاري    خ 1763العدد 
14 / 4 / 2016 

  المؤتمر  50
ز
بية شهادة مشاركة   الدول  الرابع لكلية التر

 / 4 / 25-24ابن رشد للعلوم االنسانية للمدة من 
2016 

بية ابن رشد للعلوم ع ميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري

24-25 / 4 / 2016 
 
 
 
 

  المؤتمر  51
ز
الدول  الرابع شهادة شكر وتقدير للمساهمة  

بية ابن رشد للعلوم االنسانية للمدة من  -24لكلية التر
25 / 4 / 2016 

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
نية االستاذ الدكتور كاظم كريم االنسا

 رضا الجابري

   1860العدد 
ز
  

20/4 / 2016 

  اقامة مهرجان قسم  52
ز
كتاب شكر وتقدير للمساهمة  

  
ل  الثائز

ز  االقتصاد المتز
بية للبنات الدكتوره  عميد كلية التر

وق كاظم سلمان  ير
  1532 / 11العدد 

ز
 26 / 

5 / 2016 

قية كتاب تهنئة من مجلس جامعة بغداد ب 53 مناسبة التر
 ال مرتبة االستاذية 

 رئيس جامعة بغداد
ز عبد الرسول  أ.د. عالء عبد الحسي 

 4691 / 11العدد 
 2016 / 30/6بتاري    خ 

 

قية  54 كتاب تهنئة من رئيس جامعة النهرين بمناسبة التر
 ال مرتبة االستاذية 

 رئيس جامعة النهرين
 أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب

 816العدد م.ع/ 
 2016 / 24/7ري    خ بتا

تهنئة من و ارة التعليم العال  والبحث العلم  / مكتب  55
قية ال مرتبة االستاذية   الو ير بمناسية  التر

 أ.د. قاسم محمد دوس 
 ع/ و ير التعليم العال  والبحث العلم  

 2016 / 31/7بتاري    خ 

كتاب شكر وتقدير من مدير مكتب رئيس الو راء وكالة  56
 جامعة عربية 50داد ضمن افضل لحصول جامعة بغ

ز عبيد  اياد حسي 
 مدير مكتب رئيس الو راء وكالة

 / 69العدد م.ر.و / 
10262 
 2016 / 8 / 18بتاري    خ 

يوم( لحصول  عل  12أشهر و 5كتاب منح قدم لمدة ) 57
 االستاذية

وق كاظم سلمان  2235العدد م ش/  أ.م.د.ير
 2016 / 6/9بتاري    خ 

 

يد الكلية النجا  اعمال كتاب شكر وتقدير من عم 58
 اللجنة االمتحانية

وق كاظم سلمان  3070 / 11العدد  أ.د.ير
 2016 / 12 / 5بتاري    خ 

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية  59
 الهداء نسخة من الكتاب ) ادارة حضانات( 

 535العدد  . صادق محمد الهماشأ.د 
 2017 / 4/1بتاري    خ 

  المؤتمر الدول  شهادة شكر وتقدير للمسا 60
همة  ز

بية ابن رشد للعلوم االنسانية للمدة  الخامس لكلية التر
 2017 / 5 / 4-3من 

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
عالوي سادر االنسانية االستاذ الدكتور 

 الجابري جا ع

 بتاري    خ  –لعدد ا
 5 / 2017 

ة التقديم للدراسات  61   فتر
شكر وتقدير النجا  االعمال  ز

 ليا واالمتحان التنافس  والتصحيح والمقابلةالع
وق   بية للبنات:أ.د. ير عميد كلية التر

 كاظم سلمان
 11/2386-العدد 
 2017 / 8 / 28بتاري    خ 

كتاب شكر وتقدير  من المدير العام لمركز البحوث  62
النفسية/جامعة بغداد للمشاركة بمؤتمر اربيل الدول  

  
 الثائز

  
 1433عدد ال أ.د. عل  عودة محمد الحلفز

 2017 / 11 / 12بتاري    خ 

  للعلوم  63
  مؤتمر اربيل الدول  الثائز

شهادة مشاركة  ز
بية وعلم النفس    التر

 واالداب  ز
/ المدير   

أ.د. عل  عودة محمد الحلفز
 العام لمركز البحوث النفسية

18/11 / 2017 

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية  64
العجز المتعلم وعالقتب  الهداء نسخة من الكتاب )
 )......  

 باالسلوب المعر ز

 966العدد م ر ج/  أ.د. صادق محمد الهماش
 2017 / 19/11بتاري    خ 

بية ابن رشد  65 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
للعلوم االنسانية الهداء نسخة من الكتاب ) العجز 

).....  
 المتعلم وعالقتب باالسلوب المعر ز

ب ية ابن رشد للعلوم عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور عالوي سادر 

 جا ع الجابري

 5536العدد 
 20/11/2017بتاري    خ
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بية االساسية  66 –كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
الجامعة المستنرصية الهداء نسخة من الكتاب ) 
).....  

ز
 العجز المتعلم وعالقتب باالسلوب المعر 

 9749العدد: ص /  أ.د. جميل مو  النجار
 2017 / 12 / 12بتاري    خ: 

ل   67
ز شهادة مشاركة بندوة قسم االقتصاد المتز

اقة الغد(  الموسومة)طفل اليوم اير
بية للبنات  عميد كلية التر

وق كاظم   د. ير
ل   

ز  و رئيس قسم االقتصاد المتز
 د. انتصار كمال 

27/12 / 2017 

   ش     هادة مش     اركة 68
ز
تعزيز الن     دوة االرش     ادية الموس     ومة"  

 القيم االيجابية وتنمية الشخصية"
)أ.م.نادية عميد الكلية +رئيس القسم

) ز  حسي 
19/4 / 2018 

  المؤتمر العلم  الدول  السادس لكلية  69
ز
شهادة مشاركة  

بية ابن رشد للعلوم االنسانية  التر
 عميد الكلية

 أ.د. عالوي سادر جا ع
25-26 / 4 / 2018 

قاب الكات لد  طلبة شكر وتقدير للمشاركة ببحث )ع 70
  المؤتمر 

ز
ي النوع والعمر(    ضوء متغت 

ز
الجامعة  

بية   ابن رشد–الدول  السادس لكلية التر

 عميد الكلية
 أ.د. عالوي سادر جا ع

 2383الكتاب ذي العدد
 2018 / 22/4بتاري    خ 

رئيس المجمع العلم  الهداء كتاب شكر وتقدير من  71
 مجموعة من الكتاب 

 حمزة النارصأ.د. عبد المجيد 
 رئيس المجمع العلم  

 1091الكتاب ذي العدد
 2018 / 13/9بتاري    خ   

بية  72 الجامعة –كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
ز  المستنرصية لمناقشة أطروحة طالبة الدكتوراه ياسمي 

 علوان كريم 

 عميد الكلية
  
 أ.د. صباح عبود عائر

 4991الكتاب ذي العدد 
 2018 / 13/11بتاري    خ 

73   
بية للبنات للعمل  ز شكر وتقدير من عميد كلية التر

 (2018-2017اللجنة االمتحانية للعام الدرا   )
 عميدة الكلية 

 أ.م.د. نوال فاضل عباس
 

 / 11الكتاب ذي العدد 
 / 12 / 2بتاري    خ  3523
2018 

رئيس الجامعة المستنرصية الهداء من  كتاب شكر  74
 مجموعة من الكتاب 

الكتاب ذي  الهماشأ.د. صادق محمد 
 883العددم.ر.ج/ 

 2018 / 23/12بتاري    خ   

بية للبنات للجهود  75 شكر وتقدير من عميد كلية التر
-2017المبكولة  النجاح العملية التعليمية للعام )

2018) 

 عميدة الكلية 
 أ.م.د. نوال فاضل عباس

 

 / 11الكتاب ذي العدد 
 / 12 / 31بتاري    خ  3905
2018 

 مدير عام المركز ندوة مركز البحوث النفسيةشهادة مشاركة ب 76
 أ.د. عل  عودة 

22/1 / 2019 

ل   77
ز  2019 / 1 / 27 عميدة الكلية + رئيسة القسم شهادة مشاركة بندة قسم االقتصاد المتز

 
 

  

 .أو المترجمة المؤلفة شر: الكتبعثالث  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

بوية لد  1 ات النفسية والتر   المتغت 
ز
 بحوث  

 / الجزء االول/  طلبة الجامعة
   / دارالكتب والوثائ  ببغداد 

ز
 (1524)رقم االيداع  

 دار الفراهيدي للنشر والتو ي    ع/ 2012لسنة 
 

 ودراساتبحوث  2
بوية لد  طلبة  ات النفسية والتر   المتغت 

ز
 

  
 الجامعة/ الجزء الثائز

 2014دار الكتب العالمية للطباعة والنشر والتو ي    ع/ 
 

 دار الفراهيدي للنشر والتو ي    ع لقراءة )الديسلكسيا (عش ا 3
  دار الكتب والوثائ  ببغداد )

ز
 2014( لسنة 753رقم االيداع  
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4  /  
بية والوع  البين 

 التر
 د.عفراء ابراهيم    و د. اشواق سام  

 دار الفراهيدي للنشر والتو ي    ع
  دار الكتب والوثائ  ببغداد )

ز
 2014لسنة  (754رقم االيداع  

 تربية الطفل وبعض مشكالتب اسباب وعالج 5
 د.عفراء ابراهيم    و د. اشواق سام  

 2014مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتو ي    ع 
 (2014 / 4438المملكة االردنية الهاشمية )–رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

ك 6  دار الفراهيدي للنشر والتو ي    ع ادارة حضانات / مشتر
  
ز
 2015( لسنة 1571 دار الكتب والوثائ  ببغداد )رقم االيداع  

اساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها ببعض  7
الظواهر السلوكية غت  السليمة لد  االطفال 

ز   االيتام واقرانهم العاديي 

 2017مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتو ي    ع 
  نية الهاشميةالمملكة االرد–رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

(2560/6 / 2016) 

8   
ز
العجز المتعلم وعالقتب باالسلوب المعر 

االستقالل مقابل االعتماد عل المجال االدراك  
ومستو  التحصيل الدرا   لد  طلبة المرحلة 

  -المتوسطة

 2017مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتو ي    ع 
  المملكة االردنية الهاشمية–رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

(2561 / 6 / 2016) 

بوية 9 ات النفسية والتر   المتغت 
ز
 ابحاث  
 اتالجامعلد  طلبة 

 مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتو ي    ع 
 (4584/9/2017المملكة االردنية الهاشمية )–رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

الحوار األيي وعالقتب  سمو الكات ودافع  10
 االنجا 

 ة المرحلة االبتدائيةالدرا   لد  تالمك
ك( ز  مع )مشتر  اقبال حسي 

 دار نور للنشر 

 


