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 كليت التزبيت للبناث   -جامعت بغداد                                                                               
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  >>>1ة بغداد / كمية التربية لمبنات / جامع ةدات : بكالوريوس في المغة العربيالشيا -1

 بيــة وآدابيا/دكتوراه في المغة العر 5668ية وادابيا ماجستير في المغة العرب        
 .  5616وادابيا                    

 االختصاص العام : المغة العربية وآدابيا . -5

 االختصاص الدقيق : أدب حديث . -6

 أستاذ مساعد.المقب العممي :  -7

ت / قسـم جامعـة بغـداد / كميـة التربيـة لمبنـا 5669المينة : تدريسية ـ تاريخ التعيـين :  -8
 ية .ـــة العربـالمغ

 
 البحوث والكتب العممية :

الغزل الصوفي في شعر عاتكةالخزرجي ـ منشور في مجمة كمية التربيـة لمبنـات / جامعـة  -1
 . :58/5/566بغداد ، العدد األول بتاريخ 

قيس لفتة مراد شاعر الذكريات الجميمة ـ منشور في مجمـة األسـتاذ / كميـة التربيـة ـ ابـن  -5
 . :5/8/566( بتاريخ 97جامعة بغداد ـ العدد )رشد / 

مدرسة االحتجاج في الشـعر النسـا ي ) سـعاد الصـباح أنموذجـًا ( ـ مجمـة قـبس العربيـة ـ  -6
 . :566كمية المعممين / الجامعة المستنصرية / العدد الخامس 

م ـ ـ م.م فــرح غــانم د أ.د. داود سـمو  حريـة الســرد فــي األدب ايبـداعي ـ بحـث مشــترك -7
 .;566( ـ ;9ور في مجمة األستاذ ـ كمية التربية ـ ابن رشد / العدد )منش

كتاب األدب العربي بـين التـراث والمعاصـرة ـ مشـترك ـ م.م فـرح غـانم د أ.د. داود سـموم ـ  -8
 . ;566دار الضياء لمنشر ـ النجف ـ 

 . ;566كتاب " المرأة في شعر السياب " دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد / -9

اب ـ الجامعــة كميــة ا د مجمــة زل فــي شــعر الشــاعرة العراقيــة فــي القــرن العشــرين ـالغــ -:
 . 5616ـ  85المستنصرية ـ العدد

/ مجمـة  االجتمـاعي عنـد الشـاعرة العراقيـة-الصـراع النفسـي  -الحب بين البـوح وااليحـاء -;
 .(>566)  7االقالم العدد 

-لبنـــان-وســـوعات/بيروتمكتــاب المـــرأة فـــي شـــعر الســـياب صــدر عـــن الـــدار العربيـــة لم ->
 الطبعة الثانية .-5616
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-كتــاب قنــاع األنثــع فــي شــعر نــزار قبــاني وعمــر بــن ابــي ربيعــة تــ ليف أ.د.داود ســموم -16
 .5616م.د.فرح غانم صالح/صدر عن دار الفرىيدي/بغداد/

شكالية المصطمح. صدر عن دار  -11  .5611الفراىيدي/بغداد/كتاب األدب النسوي وا 

/قيـد 197ر النسـوي العراقـي المعاصـر. مجمـة االسـتاذ العـدد بحـث داللـة المـون فـي الشـع -15
 النشر.

بحث لغة االعالم في ضـوء الدراسـات الحديثة/مجمـة الباحـث ايعالمي/جامعـة بغداد/كميـة  -16
 .5611االعالم/قيد النشر

/وزارة التعمــيم 5611االولــعمقالــة منشــورة فــي دراســات فــي االعــالم الجــامعي المجموعــة  -17
ي/أســبوع االعــالم الجامعي/مقالــة دور االعــالم فــي مناىضــة العنــف العــالي والبحــث العمم

 ضد المرأة.

م.د.فــرح غــانم صــالح و  -مشــترك -ر الشــاعرات البصــرياتعبحــث المغــة االنثويــة فــي شــ -18
 .5615حزيران  56/ العدد .ىدى محمود شاكر/ مجمة جامعة كويةم.م

 ))الصوت النسا ي والخطاب الوطني(( -19
 كوردستان/ أربيل/ مجمة جامعة كوية( حكومة 5615 -55)العدد 

 (5616/ 7)العدد))مفيوم قصيدة النثر النسوية في العراق(( -:1
 ( مجمة كمية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية6/5615/;1في   ::)العدد 

 5615مجمة الممتقع )مجمة فصـمية ثقافيـة( بغـداد، اضـاءة فـي مصـطمح النقـد النسـوي،  -;1
 (.58العدد )

كميــــة االداب / جامعــــة / فــــي لبنــــان رريــــة فــــي شــــعر الشــــاعرات العربيــــات النزعــــة التح ->1
 5616/ 96العدد  المستنصرية.

 كميـة التربيـة / الجامعـة المستنصـرية. 5666-96>1فـي العـراق  قصيدة النثر النسـوية -56
 5616/  7العدد 

والزنجـي لمكاتـب ميـدي عيسـع الصـقر / دراسـة تحميميـة كميـة االداب / الجامعـة الشاىدة  -51
 5616/ 95العدد  لمستنصرية.ا

ــاب الشــعر النســوي فــي العــراق / إ -55 ــة  5666-96>1صــدار كت . دراســة موضــوعية وفني
 بغداد. –العراق  / دار الفراىيدي مطبعة . 5616 –الطبعة االولع  ، جزءان

غـــانم صـــالح ، بغـــداد ، دار الفراىيـــدي لمنشـــر كتـــاب قصـــيدة التفعيمـــة النســـوية د. فـــرح  -56
 .5617والتوزيع 
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ــي العــراق الشــ -57 ــة د. فــرح غــانم  5666 – 96>1عر النســوي ف ، دراســة موضــوعية وفني
 .5618صالح ، بغداد ، 

رواية الشاىدة والزنجي لمكاتب ميـدي عيسـع الضـفر ، دراسـة تحميميـة ، مجمـة اداب  -58
 .5616،  95المستنصرية ، العدد 

ستنصــرية ، النزعــة التحريريــة فــي شــعر الشــاعرات العربيــات فــي لبنــان ، مجمــة آداب الم -59
 .5616،  96العدد 

،  7قصيدة النثر النسوية في العراق ، مجمة كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، العدد  -:5
5616. 

 71الشــبيو المغــاير لقصــة آدم فــي القــرآن الكــريم ، مجمــة آداب المستنصــرية ، العــدد م/ -;5
 .1/5618/>1بتاريخ 

عة المستنصـرية ، العـدد الثـاني ، المجمـد الخيال ولغة الشعر ، مجمة كمية التربية ، الجام ->5
 .5618الثاني ، 

 
 ــة ات األوليــــالدراس

 تدريس الدراسات األولية )االدب العربي الحديث ، عربية عامة(. -1
 .من بحوث التخرج عمع العديد  ايشراف -5

 لطمبة الدراسات االولية والعميا.مناقشة بحوث التخرج  -6

 لغويًا وعمميًا .  تقويم العديد من الرسا ل الجامعية -7

 النشاطات العممية :
 . 59/7/5669المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -1
 .:66/7/566المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -5

 . ;7/566/>5المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -6

 . >59/7/566اريخ المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بت -7

المشــاركة فــي ميرجــان لقــاء األشــقاء الســادس لميوايــات والحــرف المتنوعــة ) الثقافيــة  -8
 في وزارة الثقافة. >15/11/566ـ>والفنية والسياحية والتراثية ( لممدة من 

المشاركة في المؤتمر الدولي االول )دور المرأة في بنـاء المجتمـع والدولـة ( المنعقـد فـي  -9
 .  5/5616/;1_ 19 بغداد بتاريخ
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المشـــاركة فـــي اعمـــال المـــؤتمر الـــوطني االول والعممـــي العاشـــر لكميـــة االدارة واالقتصـــاد  -:
 . 56/8/5616_>1المنعقد بتاريخ 

المشـــاركة فـــي مـــؤتمر بغـــداد التاســـع عشـــر لدراســـات المغـــة العربيـــة فـــي كميـــة التربيـــة  -;
 .56/7/5616_>1لمبنات)قسم المغة العربية( المنعقد بتاريخ 

مشاركة البحثية )الصوت الوطني والخطاب النسا ي( في جامعة المثنع/كمية التربية/في ال ->
(( المنعقــد بتــاريخ 5611-56>1المــؤتمر العممــي الثالث))الخطــاب النســوي فــي العــراق

 .5611-آذار  18-19

المشاركة البحثية والعضوية )إضاءة في مصطمح النقد النسوي( في إنجـاح مـؤتمر بغـداد  -16
-59ذي ُعقـد بقسـم المغـة العربيـة بكميـة التربيـة لمبنات/جامعـة بغـداد/بتاريخ العشرين الـ

5:/7/5611. 

المشاركة البحثيـة )لغـة االعـالم فـي ضـوء الدراسـات الحديثـة( فـي المـؤتمر العممـي االول  -11
 .5611-نيسان-17لكمية االعالم/جامعة بغداد/المنعقد يوم الخميس 

 .56/7/5617االشتراك بالمكتبة االفتراضية بتاريخ  -15

 
 

 الدورات :
الدورة الت ىيمية السـتخدام الحاسـوب فـي قسـم الحاسـبات / كميـة التربيـة لمبنـات / جامعـة  -1

 . 56/7/5668ـ:بغداد / لممدة من 
( في مركز التطوير والتعميم المستمر 6;دورة الت ىيل التربوي لمتدريسيين الجدد ) الدورة  -5

 . 5/11/5669إلع  5669/>/57/ جامعة بغداد / لممدة 

دورة حقــــــوق اينســــــان فــــــي مركــــــز التطــــــوير والتعمــــــيم المســــــتمر / جامعــــــة بغــــــداد/  -6
1;/11/5669 . 

دورة تـــدريب مـــدربين مـــن أســـاتذة وتدريســـيات الجامعـــات لمتوعيـــة ضـــد أضـــرار تعـــاطي  -7
 .:18/8/566المخدرات في مركز التطوير والتعميم المستمر / جامعة بغداد / بتاريخ 

ادثة لمغة االنكميزية المقامة فـي جامعـة بغـداد ، مركـز التعمـيم االشتراك في دورة المح -8
 .55/7/5617الع  1/6/5617المستمر من 
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 كتــب الشــكر والتقـــدير
كتاب شكر وتقدير من ر ـيس قسـم المغـة العربيـة / كميـة التربيـة لمبنـات / الـدكتور حسـن  -1

 .ألصغرية يكمال رسالة الماجستير في المدة ا 11/5/5667منديل بتاريخ 
 11/1661كتــاب شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربيــة لمبنــات أ.د. نــاظم رشــيد المــرقم  -5

 لممشاركة في ندوة بغداد / جامعة بغداد . 7/8/5669بتاريخ 

 11/19:9كتــاب شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربيــة لمبنــات أ.د. نــاظم رشــيد المــرقم  -6
جـان االمتحانيـة / الـدور األول لمعـام لمجيود المبذولـة فـي دعـم الم 5669/:/;1بتاريخ 
 .5669ـ  5668الدراسي 

 11/6767كتــاب شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربيــة لمبنــات أ.د. نــاظم رشــيد المــرقم  -7
لمجيود المبذولة في دعم المجان االمتحانية / الدور الثاني لمعام  19/16/5669بتاريخ 
 . 5669ـ  5668الدراسي 

فــي  5;56جامعــة بغــداد أ.د. موســع الموســوي المــرقم كتــاب شــكر وتقــدير مــن ر ــيس  -8
 ( بتفوق.6;الجتياز دورة الطرا ق لمتدريسيين الجدد ) الدورة  56/15/5669

كتاب شكر وتقدير من عميد كميـة التربيـة لمبنـات وكالـة د. سـعدي شـاكر حمـودي المـرقم  -9
ة التربيـة لممشاركة في ندوة بغداد / جامعة بغـداد / كميـ :8/566/;بتاريخ  :11/155

 لمبنات .

كتـــاب شـــكر وتقـــدير مـــن عميـــد كميـــة التربيـــة لمبنـــات د. ســـعدي شـــاكر حمـــودي المـــرقم  -:
لمجيود المبذولة في دعم المجـان االمتحانيـة / الـدور  :566/:/61بتاريخ  11/6666

 . ;566ـ  :566األول لمعام الدراسي 

ودي المـــرقم شـــاكر حمـــ ة لمبنـــات د. ســـعديكتـــاب شـــكر وتقـــدير مـــن عميـــد كميـــة التربيـــ -;
لمجيود المبذولـة فـي دعـم المجـان االمتحانيـة/ الـدور  :7/16/566بتاريخ  11/8668

 . ;566ـ  :566الثاني لمعام الدراسي 

المتضـمن إىـداء مجمـة صـوت الجامعـة  :16/16/566بتاريخ  117كتاب شكر المرقم  ->
 لممشاركة في لقاء العدد ونشر مقالة في صوت حواء ونشر سيرتي الذاتية.

اب شكر وتقدير من عميد كميـة التربيـة لمبنـات وكالـة د. سـعدي شـاكر حمـودي المـرقم كت -16
 لممشاركة في ندوة بغداد . 11/1668
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كتاب شكر وتقدير من مكتـب األمـين العـام لممكتبـة المركزيـة د. ماجـد عبـد الكـريم محمـد  -11
ة التابعــة وذلــك يىــداء كتــابي األدب العربــي بــين التــراث والمعاصــرة إلــع المكتبــة المركزيــ

 . ;566/>/5بتاريخ  ;1>لجامعة بغداد المرقم 

كتاب شكر وتقدير من ر يس قسم المغة العربية أ.د. ناصـر صـبحي حسـين يىـداء كتـاب  -15
 .;566/>/51األدب العربي بين التراث والمعاصرة إلع مكتبة قسم المغة العربية بتاريخ 

د. عــامر محمــد عمــي المــرقم كتــاب شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربيــة لمبنــات وكالــة  -16
لمجيود المبذولة في دعم المجـان االمتحانيـة / الـدور  ;16/566/:بتاريخ  ;9>11/6

 الثاني .

ــي الــرقم  -17 ــة د. عــامر محمــد عم ــات وكال ــة لمبن ــة التربي ــد كمي ــدير مــن عمي ــاب شــكر وتق كت
وذلك لرفد المكتبة المركزية في كمية التربيـة لمبنـات  ;66/16/566بتاريخ  11/6717

 بالكتب والمصادر العممية .

كتاب شكر وتقدير من مكتبة كمية ا داب / جامعـة بغـداد / عميـد كميـة ا داب أ.د. فمـيح  -18
كـريم خضـير الركـابي ، وذلـك يىـداء كتـاب األدب العربـي بـين التـراث والمعاصـرة ـ العــدد 

 . ;16/566/:بتاريخ  5;11

 955ربـي / جامعـة بغـداد / العـدد كتاب شكر وتقدير مـن مركـز إحيـاء التـراث العممـي الع -19
 وذلك يىداء كتاب األدب العربي بين التراث والمعاصرة . ;16/566/;5بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من كمية التربية / ابن رشـد / جامعـة بغـداد / معـاون العميـد لمشـؤون  -:1
اصـرة العممية أ.د. أياد عاشور الطا ي وذلك يىداء كتـاب األدب العربـي بـين التـراث والمع

 .;16/566/;5بتاريخ  1671العدد 

كتاب شـكر وتقـدير مـن مكتـب األمـين العـام لممكتبـة المركزيـة / جامعـة بغـداد / د. ماجـد  -;1
ــدد  ــي شــعر الســياب الع ــاب المــرأة ف ــك يىــداء كت ــد وذل ــد الكــريم محم ــاريخ  1511عب بت

:/15/566; . 

د يىـداء كتـاب المـرأة كتاب شكر وتقدير من مكتبة كمية التربية / ابـن رشـد/ جامعـة بغـدا ->1
 .1;ـ العدد  >15/1/566في شعر السياب بتاريخ 

كتــاب شــكر وتقــدير مــن مكتــب األمــين العــام لممكتبــة المركزيــة /الجامعــة المستنصــرية /  -56
ســــميم حســــين العــــزاوي / يىــــداء كتــــاب األدب العربــــي بــــين التــــراث والمعاصــــرة العــــدد 

:/56/1/566<  . 
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التراث العممـي العربـي / جامعـة بغـداد / يىـداء كتـاب  كتاب شكر وتقدير من مركز إحياء -51
 . >1/7/566بتاريخ  ;:1األدب العربي بين التراث والمعاصرة العدد 

 69/175كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمبنات أ.د. عامر محمد عمي المـرقم  -55
 سا ية .لمجيود المبذولة خالل الندوة ايرشادية لمدراسات الم >55/7/566بتاريخ 

لمبنات أ.د. عامر محمد عمـي لمجيـود المبذولـة كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية  -56
قســـم المغـــة العربيـــة العـــدد  >59/7/566خـــالل نـــدوة بغـــداد الســـنوية المنعقـــدة بتـــاريخ 

 . >8/8/566بتاريخ  ;11/187

فــي كتــاب شــكر وتقــدير مــن دا ــرة شــؤون المــرأة / مؤسســة شــييد المحــراب / لممشــاركة  -57
المؤتمر الوطني السادس لممرأة العراقية يوم والدة السـيدة فاطمـة الزىـراء ) عمييـا السـالم 

 . >19/9/566( في 

كتاب شكر وتقدير من المنظمة العراقية ألساتذة الجامعـات والكفـاءات المسـتقمة ـ لمجيـود  -58
التربية لمبنات  المتميزة في إقامة حفل تكريمي لمطمبة األوا ل في قسم المغة العربية ـ كمية

 . >16/11/566ـ جامعة بغداد بتاريخ 

كتاب شـكر وتقـدير مـن ر ـيس الجامعـة المستنصـرية  أ.م.د.احسـان كـاظم القرشـي وذلـك  -59
ـــدد  ــراث والمعاصــرة  العــ ــين الت ــي ب ــة فــي اعــداد كتــاب االدب العرب ــا لمجيــود المبذول تثمين

 .55/5/5616بتاريخ  88>7

عراقيــة ألســاتذة الجامعــات والكفــاءات المســتقمة وذلــك كتــاب شــكر وتقــدير مــن المنظمــة ال -:5
سـاتذة بغـداد ونخبـة مـن أ لمجيود المتميزة في اقامة الحفل التكريمي لمسيد ر ـيس جامعـة

 . 58/5/5616 جامعة بغداد بتاريخ

كتاب شكر وتقدير من السيد ر يس جامعة بغداد أ.د موسع جـواد الموسـوي وذلـك تثمينـا  -;5
ــة فــي اعــد ــراث والمعاصــرة  العــدد لمجيــود المبذول ــين الت ــي ب  :9:9اد كتــاب االدب العرب

 .5/6/5616بتاريخ 

كتــاب شــكر وتقــدير مــن االمــين العــام لممكتبــة المركزيــة فــي جامعــة بغــداد  د.ماجــد كــريم  ->5
محمد وذلك تثمينا لمجيود المبذولة في اعداد كتاب دراسات في الشـعر النسـوي المعاصـر 

 .7/5616/;بتاريخ  ;66العدد 

ب شكر وتقدير من المكتبة المركزية في كمية الترببة لمبنات ألىداء كتاب دراسـات فـي كتا -66
 .7/7/5616بتاريخ  11/1567الشعر النسوي المعاصر العدد 
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أ.د.صـبحي ناصـر حسـين ألىـداء كتـب كتاب شكر وتقدير مـن ر ـيس قسـم المغـة العربيـة  -61
(الع مكتبــة قســم المغــة )المــرأة فــي شــعر السياب(و)دراســات فــي الشــعر النســوي المعاصــر

 . 11/7/5616العربية في كمية التربية لمبنات بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من وزير التعميم العالي والبحث العممي أ.د.عبد ذياب العجيمـي ألىـداء  -65
 7كتاب )المرأة في شـعر السـياب) و)دراسـات فـي الشـعر النسـوي المعاصـر(، العـــدد م و 

 .15/7/5616بتاريخ  ;91/

كتـاب شــكر وتقـدير مــن عميـد كميــة التربيـة لمبنــات أ.د.عـامر محمــد عمـي تثمينــا لمجيــود  -66
التي بذلت في انجاز الميام المتعمقة بالمؤتمر العممـي الـدولي االول)دور المـرأة فـي بنـاء 
المجتمع والدولة الذي اقامتو وحدة بحوث المرأة فـي وزارة التعمـيم العـالي والبحـث العممـي 

سيق مع وحدة بحوث المراة في كمية التربية لمبنـات _ جامعـة بغـداد  العـدد بالتعاون والتن
 . 16/7/5616بتاريخ  11/16:6

كتاب شكر وتقدير من وزير التعميم العالي والبحث العممي أ .د عبد ذياب العجيمـي تقـديرا  -67
مع لمجيود التي بذلت في انجاح المؤتمر العممي الدولي االول )دور المرأة في بناء المجت

والدولــة ( الــذي اقامتــو وحــدة بحــوث المــراة فــي كميــة التربــة لمبنــات_ جامعــة بغــداد العــدد 
 .  7/5616/;1بتاريخ  16691

كتاب شكر وتقدير  من عميد كمية التربية لمبنات أ.د.عامر محمد عمـي لمجيـود المبذولـة  -68
عربيـة في قسم المغة ال 56/7/5616_>1في مؤتمر بغداد السنوي التاسع عشر بتاريخ 

 .7/5616/:5بتاريخ  11/1896ف كمية التربية لمبنات  العدد 

كتاب قناع األنثع فـي شـعر نـزار –شكر وتقدير من المكتبة المركزية/جامعة بغداد/ألىداء  -69
 .5/5611/:/179العدد -قباني وعمر بن أبي ربيعة

المكتبـة  شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمبنات/أ.د.عامر محمد عمي ألىداء كتب الع -:6
 .16/6/5611بتاريخ  66;/11المركزية في كمية التربية لمبنات العدد 

شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربية/جامعــة المثنع/أ.د.وليــد شــاكر نعاس/بعــد مشــاركتنا  -;6
البحثية الصـوت الـوطني والخطـاب النسـا ي، بـالمؤتمر العممـي الثالـث ))الخطـاب النسـوي 

 .5611آذار  19-18اريخ المنعقد بت 5611-51>1في العراق 

عـامر محمـد عمـي بعـد مشـاركتنا البحثيـة شكر وتقدير من عميد كميـة التربيـة لمبنـات أ.د. ->6
والعضوية في إنجـاح مـؤتمر بغـداد العشـرين الـذي ُعقـد بقسـم المغـة العربية/كميـة التربيـة 

 .6/8/5611( بتاريخ 11/1766. العدد )7/5611/:5-59لمبنات بتاريخ 
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ميد كميـة االعالم .د.ىاشـم حسـن التميمي/جامعـة بغداد/بعـد مشـاركتنا شكر وتقدير من ع -76
 .5611-نيسان-17البحثية بتاريخ 

شـــكر وتقـــدير مـــن مكتبـــة الجامعـــة االمريكيـــة فـــي بيـــروت بعـــد اىـــداء كتبـــي بتـــاريخ  -71
شكالية المصطمح.المرأة في شعر السياب واالدب  5611/أيار/57  النسوي وا 

التربيـة لمبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد عمـي كتاب شكر وتقـدير مـن عميـد كميـة  -75
وذلك لممشاركة في المجان األمتحانيـة كعضـو لمدراسـات الصـباحية والمسـا ية االوليـة فـي 

 الدور األول. 5611/:/61بتاريخ  1>11/55قسم المغة العربية. العدد 

فـي المـؤتمر  كتاب شكر وتقدير من كمية ا داب في جامعة بابل  وذلك لممشاركة البحثية -76
 (.16/5611/:5-59بتاريخ ) –العممي األول تحت شعار )ثقافتنا: مشكالت وآفاق( 

كتاب شكر وتقدير من عميد كميـة التربيـة لمبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد عمـي،  -77
ــة والتعمــيم فــي  ــدولي األول تحــت عنــوان )التربي ــي المــؤتمر العممــي ال ــك لممشــاركة ف وذل

. 5611تشـــرين االول/ 15-11ذي عقـــد فـــي بغـــداد لممـــدة مـــن المجتمــع المعاصـــر( الـــ
 (.ية)شيادة تقدير 

كتاب شكر وتقـدير مـن عميـد كميـة التربيـة لمبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد عمـي  -78
/وذلك لممشاركة في المجان األمتحانية كعضو لمدراسات الصـباحية والمسـا ية األوليـة فـي 

 .56/11/5611بتاريخ  11/6887عدد قسم المغة العربية. الدور الثاني ال

كتــاب شــكر وتقــدير مــن ر ــيس جامعــة بابــل نبيــل ىاشــم األعرجــي وذلــك يىــداء مؤلفــاتي  -79
األدبية )المرأة فـي شـعر السـياب واألدب العربـي بـين التـراث والمعاصـرة لممكتبـة المركزيـة 

 .11/5611/;5بتاريخ  :5998في جامعة بابل. العدد ك/

ن لقاء االشقاء الثامن لميوايـات والحـرف المتنوعـة. الـذي أقـيم شيادة تقديرية من ميرجا -:7
وذلك لممشاركة فـي  – 5611/ تشرين الثاني /  58-51برعاية وزارة الثقافة لممدة من 

 المجان التحضيرية كعضو مشارك.

شكر وتقـدير مـن ر ـيس جامعـة كويـا وكالـة أ.د. جـواد فقـي عمـي / أقمـيم كردسـتان وذلـك  -;7
 .6>>5/;/6العدد  5611/ 15/  >1لمكتبة المركزية بتاريخ ألىداء كتبي الع ا

المشاركة في احتفالية الممتقع السنوي الرابع لميوم االسالمي لمناىضة العنف ضـد المـرأة  ->7
 والذي أقيم في المجمس االسالمي األعمع في الجادرية. 15/5611/>5بتاريخ 

كتبــة قســم المغــة العربيــة شــكر وتقــدير مــن ر ــيس قســم المغــة العربيــة ألىــداء كتــب الــع م -86
 .5/1/5615بتاريخ 
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شــكر وتقــدير مــن األمــين العــام وكالــة لممكتبــة المركزيــة وذلــك ألىــداء كتــب الــع المكتبــة  -81
 .67العدد  1/5615/;المركزية بتاريخ 

شكر وتقدير من المساعد االداري لر يس جامعة بغداد االستاذ الدكتور بيـاء طعمـة جيـاد  -85
التحضـــيرية لممـــؤتمر الـــدولي األول )التربيـــة والتعمـــيم فـــي وذلـــك لممشـــاركة فـــي المجـــان 

بتــــ ريخ  56/د/:/9المجتمـــع المعاصــــر( الــــذي أقـــيم فــــي كميــــة التربيـــة لمبنــــات العــــدد 
7/1/5615. 

المشاركة في الممتقع الفكري الذي أقيم في جامعة كويا / كميـة التربيـة والعمـوم األنسـانية  -86
 .5615 / 5/  ;-:-9/ قسم المغة العربية بتاريخ 

شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمبنات أ.د. عامر محمد عمي وذلك ألىداء كتبـي الـع  -87
 .5/5615/;بتاريخ  11/958المكتبة المركزية في كمية التربية لمبنات العدد 

شيادة تقديرية مـن ر ـيس جامعـة بغـداد أ.د.موسـع جـواد الموسـوي ومـدير قسـم االعـالم  -88
ــاظم عمــوالعالقــات  ــل دور االعــالم العامــة د.ك ــي تفعي ــز ف ــدور المتمي ــك لم ران موســع وذل

 الجامعي وتطوير الحراك الثقافي في جامعة بغداد.

شــكر وتقــدير مــن عميــد كميــة التربيــة لمبنــات أ.م.د.شــروق كــاظم الجنــابي وذلــك لمجيــود  -89
( الــذي انعقــد تحــت شــعار )المغــة العربيــة 51المثمــرة كباحثــة فــي إنجــاح مــؤتمر بغــداد )

 .56/7/5615بتاريخ  11/1:66لحديثة بين النظرية والتطبيق( العدد والمناىج ا

شيادة تقديرية من عميـد كميـة التربيـة لمعمـوم االنسـانية/ جامعـة كـربالء وذلـك لممشـاركة  -:8
 .58/7/5615كباحثة في المؤتمر السنوي األول المنعقد بتاريخ 

رأة وذلــك مــن خــالل شــكر وتقــدير مــن د.ابتيــال كاصــد الزيــدي/ وزيــرة الدولــة لشــؤون المــ -;8
عرض المؤلفات الشخصية في )ميرجان االبـداع النسـوي االول( وثـم اىـدا يا الـع مكتبـة 

 وزارة الدولة لشؤون المرأة.
ــة االساســية  ->8 ــة التربي ــدولي الخــامس لكمي ــي المــؤتمر العممــي ال ــدير لممشــاركة ف شــكر وتق

بحثيــة بــــــ ) جامعـــة بابــل .المشــاركة ال 5615تشــرين الثــاني  17 – 16والمنعقــد فــي 
 (5616/  7)العدد قصيدة النثر النسوية( 

شكر وتقدير من عميد كمية التربية االساسية / جامعـة بابـل وذلـك لممشـاركة البحثيـة فـي  -96
بتــاريخ  5615تشــرين الثــاني  17 – 16المــؤتمر العممــي الــدولي الخــامس المنعقــد فــي 

 . 9716العدد  15/11/5615
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ة /)ســكول التربيــة( /كوردســتان أقامتــو جامعــة كويــ الــذيالمشــاركة بــالممتقع العممــي  -91
/بالتنســيق مــع قســم المغــة العربيــة فــي كميــة التربيــة لمبنــات /  جامعــة بغــداد / وذلــك 

/ مشـاركة بحثيـة /) إضـاءة فـي مصـطمح  11/5/5616 -16يومي االحد واالثنين 
 .النقد النسوي(

ــي  -95 ــل وزارة التعم ــاب شــكر وتثمــين الجيــد مــن وكي ــع كت ــالي والبحــث حصــولي عم م الع
الـدكتور سـالم حسـن خشـناو . بتـاريخ  –العممي لمشـؤون العمميـة والعالقـات الدوليـة 

/ العـدد بعد اىداء كتابي دراسات في الشعر النسوي العربي المعاصـر  16/5616/;
 .16/5616/;/د / تاريخ ;11

ــ -96 ة لمعمــوم المشــاركة بــالمؤتمر العممــي الــدولي لعمــوم التربيــة الــذي اقامتــو كميــة التربي
 . 5617/ نيسان / :1-19االنسانية ابن رشد وكمية التربية لمبنات لمفترة 

 ولمحصول عمع كتاب شكر وتقدير من عميدة كمية التربية لمبنات أ.م.د. شروق كاظم سممان.
حصـولي عمـع شـيادة تقديريـة مـن عميـدة كميـة العمـوم لمبنـات الـدكتورة احـالم محمــد  -97

ي دورة المحادثــة والتقويــة لمغــة االنكميزيــة المقامــة فــي فرحــان ، لممشــاركة الفعالــة فــ
 . 55/7/5617الع  1/6/5617وحدة التعميم المستمر من 

ــي وزارة الداخميــة لرفــدىم بموضــوعات  -98 ــدير العالقــات واالعــالم ف شــكر وتقــدير مــن م
 .5617تشرين الثاني  57إجتماعية بتاريخ  

جتماعيـة مـا قـدمنا مـن معمومـات إالفضـا ية ل شكر وتقدير من مدير عام قنـاة النيـار -99
 .5617تشرين الثاني  59لخدمة المجتمع بتاريخ 

حصولي عمع شيادة تقدير من مديرة البيت الثقافي الفيمي الست فخرية جاسم محمد  -:9
 .19/15/5617بتاريخ 

شكر وتقدير عمع اىداء كتاب الشعر النسوي في العراق من قبل عميد كميـة  التربيـة  -;9
ــــــ ــــــوم أ.م.د. نظي ــــــاجي لمعم ــــــاريخ ف جاســــــم الخف ــــــالع بت ــــــة دي اينســــــانية / جامع

1/16/5617. 

-51شــــيادة مشــــاركة دوليــــة مــــن مركــــز المغــــات فــــي الجامعــــة االردنيــــة بتــــاريخ  ->9
)دور ي الثـاني لتعمـيم العربيـة عـن بحـث لممشاركة فـي المـؤتمر الـدول 56/7/5618

 نموذجاً"(.أالميارات المغوية تعميم المغة "ميارة االستماع 

ربـي بعـد مشـاركتي مع شـيادة تقديريـة مـن مركـز احيـاء التـراث العممـي العحصولي ع -6:
 .18/9/5618وة عن المرأة العراقية عبر العصور المحتمفة بتاريخ بند
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شيادة مشـاركة فـي المـؤتمر العممـي الـدولي لعمـوم التربيـة الـذي أقامتـو كميـة التربيـة  -1:
 .5617نيسان  :1961ابن رشد والتربية لمبنات بتاريخ 

دة دوليـة لممشـاركة فـي المـؤتمر الـدولي الراعـب لمغـة العربيـة فـي دولـة االمـارات شيا -5:
ــــاريخ  ــــة فــــي التواتصــــل االجتمــــاعي. بت -9العربيــــة عــــن بحــــث أثــــر المغــــة العربي

16/8/5618. 

شكر وتقدير من قبل االمـين العـام لممكتبـة المركزيـة فـي جامعـة بغـداد مـدرس عا ـدة  -6:
 .1/5617/>1الشعر النسوي في العراق  مسطفع سممان ، بغداد ، اىداء كتابي

شكر وتقدير من األمين العـام لممكتبـة المركزيـة د. زينـب عبـد الواحـد سـممان الىـداء  -7:
 .61/5/5618بتاريخ  (الشعر النسوي في العراق)كتابي 

ــة فــي ج -8: ــة المركزي ــام لممكتب ــدير مــن االمــين الع ــدة اشــكر وتق ــداد مــدرس عا  ــة بغ مع
 .56/6/5618التفعيمة النسوية ، بتاريخ  ي قصيدةمصطفع سممان بعد اىداء كتاب

ــي كواجيــة الحــرب  -9: ــات ف ــدوة العمميــة )دور اســاتذة الجامع ــي الن ــة ف المشــاركة البحثي
ـــــداد/ بتـــــاريخ  ـــــة بغ ـــــدتيا جامع ـــــي عق ـــــاب النفســـــي الت / 15/ 19النفســـــية وايرى

والحصـــول عمـــع كتـــاب شـــكر وتقـــدير مـــن مســـاعد ر ـــيس الجامعـــة لمشـــؤون 5618
 .أسامة فاضل عبد المطيفالعممية أ.م.د 

القاء محاضرةفي جامعة النيرين / فـي مركـز األرشـاد النفسـي و التوجيـو التربـوي )   -::
و الحصول عمـع  8/5619/:1حول مشكمة ىجرة لشباب الع خرج الوطن ( بت ريخ 

شيادة تقديرية من مساعد ر يس جامعة النيرين لمشؤون العممية أ.م.د. عبد الجبار 
 6.نعمة خميفة

ر و تقدير من ر يس الجامعة المستنصرية ) أ.د. فالح حسـن األسـدي ( ألىـداء شك  -;:
العــدد 5666 – 96>1ضــوعية فنيــة / و كتــاب الشــعر النســوي فــي العــراق دراســة م

 .16/5618/;1في  ;19

 6/158شكر و تقدير من األمين العام لممكتبة المركزية حامد محمـود جـواد العـدد م/ ->:
ـــك ألىـــدا 17/5/5619بتـــ ريخ  ـــابي الشـــعر النســـوي فـــي العـــراق / دراســـة وذل ء كت

 .5666-96>1موضوعية فنية 

شكر و تقدير من مدير مكتب ر يس الجامعة المستنصرية أ.م.د. حافظ محمد عباس  -6;
 5618./16/;بت ريخ  176الشمري ألىداء كتاب الشعر النسوي في العراق العدد 
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ة النسوية / ر يس الرابطة د. ضمياء شيادة تقديرية من رابطة الشييدة بنت اليدى الطالبي -1;
 وذلك لمجيود األعالمية . 5618/;/18الصافي في 

الحصول عمع شيادة تقديرية بعد القاء محاضرة عن التنوع الثقافي من اجل الحوار و  -5;
التنمية في كمية الرشيد الجامعة و الشكر من العيد أ.د/.د. سييل تركي عنتر بت ريخ 

</6/5619 
قدير من األمين العام األستاذ الدكتور عمي عبداهلل موسع مؤسس المجمس شكر و ت -6;

 5619/:/7الدولي لمغة العربية /دبي/األمارات بت ريخ 
ادب السيرة الذاتية الناس ية عضو مناقشة لطالبة الماجستير ) رنا فياض محمد ( عن )  -7;

ور اثير محمد شياب ، ت رخ و اشراف الدكت 5619/:/6في العراق ( حيث كان ت ريخ المناقشة 
 د.ع 1868و العدد  5618/>/66األمر الجامعي 

( ألغراض الترقيات العممية عمع مركز  Google scholarشيادة مشاركة في دور )  -8;
  56/11/5618التطوير و التعميم المستمر مدير المركز فيصل غازي محمد بت ريخ 

/ جامعة بغداد كمية  5618/  16/  59 عضو لجنة شطب الدفاتر االمتحانية بتاريخ -9;
 التربية لمبنات 

شكر وتقدير من االمانة العامة لممكتبة المركزية / الجامعة المستنصرية ، وذلك الىداء  -:;
  5618/ 16/ 15كتابي الشعر السنوي في العراق بتاريخ 

العدد د.ع  / 5618/  >/  66عضو مناقشة لطالبة دكتوراه )شيماء نزار عايش( بتاريخ  -;;
جامعة ديالع / كمية التربية لمعموم اينسانية وحصولنا عمع شكر وتقدير من العميد   7.16;

اشراف د.   5618/  11/  7بتاريخ /   9:>17أ.م.د.نصيف جاسم محمد الخفاجي العدد 
ة والحضارة في الشعر العربي( )دراسة في تشكيل االنساق الثقافية و البداعمي متعب جاسم  )

 ورة الشعرية( لمص
مشاركة بحثية عن المرأة العراقية واالبداع الشعري في المؤتمر الدولي الرابع لكمية  ->;

ابن رشيد لمعمموم االنسانية )مقدمات ونتا ج يصالح التربية والتعميم في العراق / كميات  -التربية
/       1:96عدد ال 5619نيسان/  58-57التربية انموذجًا( الذي عقد يوم االحد واالثنين 

17  /7  /5619  
في مركز  5619/  5/  11-:المشاركة في دورة أسموب المخاطبات الرسمية بتاريخ  -6>

/  986/  68التطوير التطوير والتعميم المستمر بعد ترشيحي من قبل قسم المغة العربية العدد 
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 17بتاريخ   719%( العدد 6>وحصولي عمع نتيجة المشاركة )بمعدل  5619 5/  >5تاريخ 
 /6  /5619  

المشاركة في ساعة حرة اللقاء محاضراتي من القصيدة النسوية العراقية بين الغياب  -1>
  .جامعة بغداد / كمية التربية لمبنات / قسم المغة العربية 5619/ 1/  ;5والحضور 

  81;6/  51عضو في لجنة احتفالية لغة الضاد / لجنة تحضيرية / العدد  -5>
  5618/  15/  :1خ تاري
شيادة تقديرية من االمانة العامة لمكمتبة المركزية اللقاء محاضرة عن المغة العربية وعن  -6>

/  1/  >1بتاريخ   iRcاالبتسامة رسالة السالم وجمسة شعرية / في مركز مصادر المعمومات 
  5619/  7/  17وتاريخ  5619

بناء الثقة بالنفس لدى الطالبات( في جامعة  لياتآشيادة مشاركة في الورشة العممية ) -7>
  5619/ نيسان /  17بغداد / كمية التربية لمبنات / في مركز االرشاد والتوجيو التربوي  بتاريخ 

/  5/  55قي االصيل بتاريخ رامين العام ر يس مؤسسة التجمع العاألشكر وتقدير من  -8>
 من االستاذ ماىر الموسوي  5619

محاضرة عن معايير الحب وتم تكريمي من نادي رجال االعمال الثقافي )عالء المشاركة ب -9>
  5619/  5/ 55الدين القصير( ر يس النادي  / 

المشاركة البحثية في مؤتمر قسم المغة العربية جامعة بغداد / كمية التربية لمبنات /  -:>
  5619/  7/  :-9)تحوالت المنيج في المغة واالدب( المنعقد بتاريخ 

 والحصول عمع شكر وتقدير من العميدة د.شروق كاظم سممان
المشاركة في الندوة العممية )االرشاد والتثقيف األسري( المقامة عمع قاعة المصطفي يوم  -;>

  5619/ شباط /  ;5االحد 
 


