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 لـاهـزاىين كـزاء ابــاص   :  ـن ـــــــــاالصــ

  0926/  01/ 72   : جاريخ الويـالد 

 هحزًجة  الحالة الزًجية :

 3    ذد األًالد  :ــعـــ

 هضلوة   :   الذيـــــــــــانة

 علٌم القزآى / جفضيز:        صــالحـخـص

 جذريضية:       و ــــــالٌظيف

 هذرس     جة العلوية :الذر

 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات:        عنٌاى العول

 

 ةأًالً : الوؤىالت العلوي 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1001_1002 التربية للبنات بغداد

 1003_1002 االداب الجامعة االسالمية الماجستير

 هالدكتورا
 

  االداب عراقيةالالجامعة 

    أخرى

 ثانياً : الحذرج الٌظيفي . 

 

 

 ث

 

 انى -انفترة يٍ  انجهت انىظيفت

 2002_2003 / جايؼت بغذاد  كهيت انتربيت نهبُاث يطاػذ باحث 1

 2002 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات يذرش يطاػذ 2

 2012 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات يذرش 3



 

 

 

 

 

 

 

 : الحذريش الجاهعي .ثالثاً  

 انى -يٍ انفترة   انجايؼت )انًؼهذ / انكهيت(  انجهت ث

 1021_1002 بغداد التربية للبنات 1

 رابعاً : الوقزرات الذراصية الحى قوث بحذريضيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1020_1003 تالوة وتفسير علوم القرآن 2

 1022_1020 تالوة وتفسير علوم القرآن 1

 1022_1020 تالوة وتفسير علوم القرآن 3

 1022_1020 مناهج مفسرين علوم القرآن 4

 1021_1022 تالوة وتفسير علوم القرآن 5

 1023_1021 تالوة وتفسير علوم القرآن 6

 1024_1023 تالوة وتفسير علوم القرآن 1

 1025_1024 تالوة وحفظ علوم القرآن 2

 1026_1025 فظتالوة وح علوم القرآن 3

 1021_1026 تالوة وحفظ علوم القرآن 20

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الحي شارك فييا.العلوية ًالنذًات الوؤجوزات : خاهضا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

التنمية البشرية واألمن في عالم  1

 متغير

 بحث عمان / االردن 1001

 / الخامسالمؤتمر الدولي  2

 / بابليتكهيت انتربيت االضاض

 بحث بابمانؼراق/  2012

الوؤجوز العلوي لجاهعة كزبالء كلية  3

 الحزبية للعلٌم االنضانية  

 بحث العراق/كربالء 2013

المؤتمر العلمي كلية العلوم  4

 االسالمية/جامعة بغداد

 بحث العراق/ بغداد 1025

 

  2002انتمُيت )انتًُيت انبشريت وااليٍ في ػانى يتغير(  انًؤتًر انذوني نجايؼت طفيهت  .1

انًًهكت االردَيت انهاشًيت في انبحث انًىضىو انتحذياث انتي تىاجه انتؼهيى انؼاني في 

 انىطٍ انؼربي وأثرها في والغ انتًُيت انبشريت ويطتمبهها _انؼراق اًَىرجا_

في  انؼراق في  2012 يتضاضانًؤتًر انذوني انخايص نجايؼت بابم كهيت انتربيت اال .2

تذريص انمرآٌ انكريى وحفظه يٍ وجهت َظر تذريطي انًادة يشكالث انبحث انًىضىو : 

 وانطانباث ووضغ انحهىل انالزيت نها 

ي انبحث ف 2013  كهيت انتربيت نهؼهىو االَطاَيت انًؤتًر انؼهًي نجايؼت كربالء .3

 اًَىرجا_((ضىرة نمًاٌ  _ انًىضىو: ))ايًاءاث لرآَيت في تربيت انطفم انًطهى

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سادسا 

 . التعليم

 آياث انصُاػت وانصُاع في انمرآٌ انكريى وتطبيماتها انؼًهيت بحث 

 انؼمم في انمرآٌ انكريى دالنت انهفع واػجاز انتذبر وانتفكر بحث اياث 

حًايت انُساهت ويكافحت انفطاد ودورها في تحميك انتًُيت يُهج انمرآٌ انكريى في   

  انًطتذايت

 اياث انتخطيط االضتراتيجي في انمرآٌ انكريى _دراضت يىضىػيت_ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     رابطة التدريسيين الجامعيين 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  ب الشكر أوكتا ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 21/3/1005 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات كتاب الشكر 2

 5/4/1005 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات كتاب الشكر 1

 1003 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات كتاب الشكر 3

 1020 / جاهعة بغذاد  بناتكلية الحزبية لل كتاب الشكر 4

 1022 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات كتاب الشكر 5

 1021 / جاهعة بغذاد  كلية الحزبية للبنات كتاب الشكر 6

كهيت انتربيت   جايؼت بابم كتاب الشكر 

 يتاالضاض

1021 

كهيت انتربيت كربالء جايؼت  كتاب انشكر 

 نهؼهىو االَطاَيت

1023 

 1025 رئيس جامعة بغداد شكركتاب ال 1

وزير التعليم العالي والبحث  كتاب الشكر 2

 العلمي

1025 

 

 

   CD يهحىظت : يتى تطهيى َطخت ػهى  


