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 88انشعب انثانيت  /رقى انبطاقت  0802081في 2048/40/44
اسى انىكيم زهرة نجى صباح
يكتب يعهىياث انىزيريت  /انريس (أ ) 149رقى انبطاقت  5029211في
2049/8/4
نجيب باشا يحهت  801زقاق  45دار 1/ 24
االعظًيت  /انسجم  8588و وانصحيفت  428رقى انهىيت ( ) 00945820
في . 2002/5/24
رقى انًحفظت  /ج  4598/ 52222 /رقى انشهادة (  ) 001029في
2001/40/41
بغذاد رقى انجىاز (  ) A 44082224في  2042/1/9وينتهي في
2021/1/9
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ثانيا ً  :انسيرة

انعهًيت :

تاالٍر االداري اىَرقٌ /خ
حصيد ػيى شهادج
اىثناىىرٌىش (اقرصاد ٍْسىً )  3204/فً 6771/ 7/61
 ٍِ /ميٍح اىررتٍح
تاالٍر االداري /ش 42361/فً
ُػٍْد ٍذرسح ػيى اىَالك
6771/ 7/ 61
اىصاّىي فً اىَذٌرٌح اىؼاٍح
ىررتٍح اىْجف
تاالٍراالداري اىَرقٌ
تاشرخ فً شاّىٌح اىَشخاب
وشاّىٌح صْؼاء /ذرتٍح اىْجف ش 46776/فً
 6771/ 7/ 02اىصادر ٍِ
االشرف
اىَذٌرٌح اىؼاٍح ىررتٍح اىْجف
واالٍر االداري اىَرقٌ 36632
حصيد ػيى االسرقاىح ٍِ
اىرؼيٌٍ اىصاّىي تاالٍر اىىزاري فً 0222/ 66/67
اىصادر ٍِ ذرتٍح اىرصافح
اىَرقٌ  7703/فً /66/ 62
0222
االٍر اىجاٍؼً  06416/فً
اػادج ذؼٍٍِ تاالٍر اىىزاري
0222/ 66/04
 62141فً
0222/62/02
حصيد ػيى شهادج اىَاجسرٍر
ذرتٍح طفو ٍِ جاٍؼح تغذاد
ميٍح اىررتٍح ىيثْاخ  /قسٌ
االقرصاد اىَْسىً .
حصيد ػيى شهادج اىذمرىرآ
فيسفح فً رٌاض االطفاه ٍِ /
جاٍؼح تغذاد  /ميٍح اىررتٍح
ىيثْاخ  /قسٌ رٌاض االطفاه

تاالٍر اىجاٍؼً اىَرقٌ
د/ع 6604/فً 0222/1/2
اىصادرج ٍِ جاٍؼح تغذاد /
اىذراساخ اىؼيٍا
تاالٍر اىجاٍؼً اىَرقٌ
د.ع 4714/فً 0263/ 7/ 62
اىصادر ٍِ جاٍؼح تغذاد /
اىذراساخ اىؼيٍا

حصيد ػيى ٍرذثح ٍذرش
ٍساػذ .

تاالٍر اىىزاري اىَرقٌ /ب.خ
 0721فً 0222/ 62/46

حصيد ػيى ذرقٍح ػيٍَح
تَرذثح ٍذرش تايخرصاص
(االقرصاد اىَْسىً  /ذرتٍح
طفو)  ٍِ/جاٍؼح تغذاد ميٍح
اىررتٍح ىيثْاخ

تاالٍر اىجاٍؼً اىَرقٌ
 40773فً 0221/60/03
اىصادر ٍِ جاٍؼح تغذاد

ٍؼذه اىسْرٍِ االيخٍرذٍِ
() % 72,64
ذْسٍة اىى شاّىٌح اىَشخاب
وذنَو فً شاّىٌح صْؼاء
ىيثْاخ .
اىَثاشرج اوه ٍرج
 6771/7/02فً شاّىٌح
اىَشخاب ىيثْاخ فً اىْجف
االشرف
االّفناك ٍِ ذرتٍح اىرصافح
تاالٍر
 36234فً 0222/66/02
اىَثاشرج تنيٍح اىررتٍح ىيثْاخ
قسٌ االقرصاد اىَْسىً تاالٍر
االداري اىَرقٌ 0427/6/
فً 0222/66/01
تاىجيسح  00فً 0222/2/02
ميٍح اىررتٍح ىيثْاخ
تاىجيسح  34فً 0263/1/67
ميٍح اىررتٍح ىيثْاخ

اىصادر ٍِ دائرج اىثحس
واىرطىٌر فً وزارج اىرؼيٌٍ
اىؼاىً
االٍر االداري اىَرقٌ
3623/44
فً  0221/ 60/ 42واػرثاراً
ٍِ  0221/62/46واىصادر
ٍِ ميٍح اىررتٍح ىيثْاخ
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حصيد ػيى ذرقٍح ػيٍَح اىى تاالٍر اىجاٍؼً اىَرقٌ
 40773فً 0221/60/03
ٍرذثح اسرار ٍساػذ
تايخرصاص ( االقرصاد اىَْسىً اىصادر ٍِ جاٍؼح تغذاد
ذرتٍح طفو )  ٍِ/جاٍؼح تغذاد
ميٍح اىررتٍح ىيثْاخ

االٍر االداري اىَرقٌ
3623/44
فً 0221/ 60/ 42
واىصادر ٍِ ميٍح اىررتٍح
ىيثْاخ واػرثاراً ٍِ
0266/62/46

ثانثا ً  :انسيرة انىظيفيت :
فً ٍحافظح اىْجف ىيفررج ٍِ  6771/7/61وىغاٌح 6777

ػَيد ٍذرسح فً ٍؼهذ
اػذاد اىَؼيَاخ فً اىْجف
فً ٍحافظح تاتو ىيفررج ٍِ  6712وىغاٌح 6711
ػَيد ٍذرسح فً اىرؼيٌٍ
اىصاّىي
ػَيد ٍذٌرج فً اىَذارش فً ٍحافظح اىْجف ىيفررج ٍِ  6717وىغاٌح 6717
اىصاّىٌح وٍذٌرج ٍؼهذ اػذاد
اىَؼيَاخ .
فً ٍحافظح تغذاد ىيفررج ٍِ  6772وىغاٌح
ػَيد ٍؼاوّح فً ٍؼهذ
اػذاد اىَؼيَاخ اىرصافح
تغذاد شٌ ٍذٌرج ٍرىسطح
ػَيد ايخرصاصٍح ذرتىٌح فً ذرتٍح تغذاد اىرصافح ىيفررج ٍِ 677
ديخيد دورج االشراف
اىى 0226
االيخرصاص
حصيد ػيى ذرقٍح ايخرصاصً اقذً تاالٍر اىَرقٌ  04072فً  0226/62/1ورىل تؼذ حصىىً
ػيى ايخرصاصً اوه وىصالز سْىاخ ٍرراىٍح دوُ اّقطاع .
قثيد فً  0226ىذراسح اىَاجسرٍر ( اقرصاد ٍْسىً  /ذرتٍح اىطفو ) ػيى قْاج اىَرٍَسٌِ .
قذٍد اسرقاىح اصىىٍح ٍِ وزارج اىررتٍح فً  0222تاىنرة اػالٓ
اػٍذ ذؼًٍٍْ ػيى ٍالك وزارج اىرؼيٌٍ اىؼاىً تاىنرة فً اػالٓ
ذٌ ذنيٍفً تادارج ٍخرثر اىطفو اىراتغ ىقسٌ االقرصاد اىَْسىً تاالٍر
ميفد تَقررٌح قسٌ االقرصاد اىَْسىً ىيفررج ٍِ  0221وىغاٌح 0264
قثيد فً  0264ىٍْو شهادج اىذمرىرآ ترفرؽ جسئً وذخرجد فً  0263تاالواٍر اػالٓ .
ميفد ٍؼاوُ اىؼٍَذ ىيشؤوُ االدارٌح تاالٍر اىَرقٌ
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ثالثاًً:الشهاداتًالتقديريةًالتيًحصلتًعليهاًً ً:
ً
ً
جهةًاالصدار ً
الشهادة ً
شهادة تقدٌرٌة بسبب الحصول على امتٌاز رعاٌة وزارة التربٌة
المالكات العلمٌة فً مجال تخصصً
شهادة اجتٌاز الدورة التاهٌلٌة لطلبة الدراسات العلٌا جامعة بغداد  /مركز الحاسبة
االلٌكترونٌة
بامتٌاز

تاريخه ً
 1002باالمر الوزاري
المرقم
للفترة من 20/ 21
 1002/ولغاٌة 22/ 3
1002/

شهادة مشاركة من وحدة بحوث المرأة بسبب كلٌة التربٌة للبنات /وحدة
المشاركة فً المؤتمر االول لتربٌة البنات بالبحث بحوث المرأة – المؤتمر االول 1009/ 3/ 32
الموسوم (تخصص االقتصاد المنزلً ودوره فً بعنوان (المرأة العراقٌة فً ظل
تحدٌات العصر )
نجاح الحٌاة االسرٌة ) مشترك
شهادة مشاركة من الجامعة الهاشمٌة بسبب
المشاركة الفاعلة بالبحث الموسوم ( اطفال
الشوارع فً العراق وعالقته ببعض المتغٌرات
دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد )
شهادة تقدٌرٌة من جامعة الكوفة  /مركز دراسات
الكوفة بسبب المشاركة الفاعلة فً المؤتمر العلمً
الثانً .
شهادة اجتٌاز امتحان Ic3
شهادة التوفل من ( امدٌست )
شهادة تقدٌرٌة من جامعة الكوفة  /مركز دراسات
الكوفة بسبب المشاركة الفاعلة فً المؤتمر العلمً
الثالث .
شهادة تقدٌرٌة من جامعة الكوفة  /مركز دراسات
الكوفة بسبب المشاركة الفاعلة فً المؤتمر العلمً
الرابع
شهادة تقدٌرٌة من جامعة الكوفة  /مركز دراسات
الكوفة بسبب المشاركة الفاعلة فً المؤتمر العلمً
الخامس .
ًًًًًًً ً

الجامعة االردنٌة الهاشمٌة كلٌة للفترة من 8 – 7
العلوم التربوٌة وكلٌة الملكة نٌسان 1020
رانٌا فً المؤتمر الدولً
(التربٌة فً عالم متغٌٌر
جامعة الكوفة  /مركز دراسات  18- 17تشرٌن الثانً
1023
الكوفة
1022 /9/7
بالكتاب المرقم 2131 /
Institutional Test ScoreRecord
جامعة الكوفة  /مركز دراسات الكوفة 1022 /
جامعة الكوفة  /مركز دراسات الكوفة 1022 /
جامعة الكوفة  /مركز دراسات الكوفة 1021 /
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ثالثاًً:البحوثًوالدراساتًالتيًانجزتهاًً :
ً
اسمًالمجلةًالمنشورًفيهاً ً
ت ً اسمًالبحث ً
 ً 1العزلة االجتماعٌة وعالقتها ببعض مجلة العلوم النفسٌة  /صادرة من مركز
المتغٌرات لدى االطفال االٌتام فً رٌاض البحوث النفسٌة – جامعة بغداد
الصفحات من ( ) 129الى () 172
االطفال من وجهة نظر المعلمات

العددً ً

تاريخً
النشر ً
آب
1008

21

كانون
الثانً
1008

العدد1/
المجلد/
12
العدد
() 223

1020

23

 ً 2اثر التعلم باللعب فً السلوك العدوانً لدى مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة
بغداد
اطفال الرٌاض .
الصفحات ( ) 111( - ) 131
 ً 3اطفال الشوارع فً العراق وعالقته ببعض شارك فً المؤتمر العالمً (التربٌة فً للفترة من
المتغٌرات (دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ) عالم متغٌر ) فً الجامعة االدنٌة 8 -7
الهاشمٌة كلٌة العلوم التربوٌة وكلٌة نٌسان
1020
الملكة رانٌا – الزرقاء –عمان
 ً 4تخصص االقتصاد المنزلً ودوره فً نجاح مجلة التربٌة للبنات لالبحاث االنسانٌة
جامعة بغداد
الحٌاة االسرٌة (مشترك )
الصفحات من ( ) 381الى () 202
 ً 5العنف االسري وعالقته بالتوافق النفسً مجلة االستاذ  /كلٌة التربٌة ابن الرشد
االجتماعً لتلمٌذات الصف السادس العدد () 223
االبتدائً

 ً 6االنشطة التربوٌة فً دور الحضانات مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  /جامعة العدد
() 30
بغداد .
الحكومٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات
ً

بناء برنامج تدرٌبً للتعلم التعاونً آلطفال مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  /جامعة العدد
() 21
بغداد
الروضة

 ً 7الخصائص القٌادٌة لدى طفل الروضة مجلة كلٌة التربٌة للبنات
وعالقتها ببعض المتغٌرات
 ً 8مهارات التفكٌر االبداعً وعالقته بحل مجلة كلٌة التربٌة للبنات
المشكالت المهنٌة لدى معلمات رٌاض
االطفال
كتاب منهجً ٌدرس فً كلٌة التربٌة
 ً 9تالٌف كتاب ادارة الحضانات
للبنات  /قسم االقتصاد المنزلً
 ً 11الضغوط النفسٌة
 ً 11اثر البرنامج القصصً
ً 12

1022

1022

1022
1022

مجلد 11
()2
قبول نشر 1021
1021
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ً
ً
رابعاًً:كتبًالشكرًوشهاداتًتقديريةًً:حصلتًعلىًالعديدًمنًكتبًالشكرًوالشهاداتً
التقديريةًومنًابرزهاًً :
 .1منًالسيدًرئيسًجامعةًبغدادً(ًلثالثًسنواتً)ً.
 .2منًالسيدًرئيسًجامعةًالكوفةً(ًلثالثًسنواتً)ً.
 .3منًالسيدًالعميدً(ًً)ً15للخمسًسنواتًالماضيةً.
 .4منًالجامعةًاالردنيةًالهاشميةًبسببًمشاركةًفيًالقاءًبحثًً .
ً
خامساااااااااً ً:الناااااااادواتًوالمااااااااهتمراتًالتاااااااايًحضاااااااارتهاًوشاااااااااركتًفيهاااااااااًًً:شاااااااااركتً
وحضاااااارتًالعدياااااادًماااااانًالناااااادواتًوالمااااااهنمراتًوور ًالعماااااالًالتاااااايًانجاااااازتًسااااااواءً
فااااايًجامعاااااةًبغااااادادًاوًالجامعااااااتًالتااااايًياااااتمًدعاااااوتيًلهااااااً ًساااااواءًحضاااااورًفقااااا ًاوً
مشاركةًببحوثًً ًً.
ً
ً
ً
ً
ً

ًأً .م.دً.زينبًمحمدًكا عًالخفاجيً
جامعةًبغدادًً/كليةًالتربيةًللبناتً ً
معاونةًالعميدًللشهونًاالداريةً ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 2116ً/3/28

