
 محمد:     الدكتورة نسرين جواد شرقي      االسم الثالثي

 :     دكتوراه فلسفة تربية   التخصص العام

 استاذ مساعد :           القلب العلمي

 وتشمل           :   الخبرة العلمية

 . بحث(  72) عدد    -: البحوث ) المنشورة وغير المنشورة (

 . ورقة عمل(  51)    -: أوراق العمل

 .دراسة استطالعية (  3)   -: الدراسات االستطالعية

 ( . سالمة علميةلجنة علمية ) مناقشة ، (  9 ) -: المشاركة في اللجان العلمية

المقاالت على شبكة نشر بعض ) ونشاطات أخرى، الصحف ونشر عدد من المقاالت فيهاالكتابة في 

  -:والتعليم المستمر، إلقاء المحاضرات في مركز التطوير  االنترنت

 اثناء االمتحانات النهائية للدور االول والثاني . -: المشاركة في اللجان الوزارية

)ضمان الجودة والتقييم األكاديمي،الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ومنها المشاركة في الدورات

 ، الترقية العلملية ،الحاسوب (.

 درع ... تكريم في احتفالية عيد المرأة 7 -: الهدايا الحاصلة عليها

) وزير ... رئيس جامعة .. عميد كلية ..مدير مركز ..  -عدد من كتب الشكر من : -الشكر والتقدير :

 رئيس قسم (.

 

 

 

 

 



Full name : nesreen jawad sharky  Mahmud . 

General specialization : ph.d of philosophy  education . 

The scientific title : assistant professor . 

Scientific expertise and include : 

Research published and  unpublished :  number ( 27 ) search . 

Worksheets :  ( 15 ) Worksheets . 

Exploratory studies :  ( 3 ) Exploratory studies . 

Participation in scientific committees : ( 9 ) the scientific committees ( 

debate , salama scientific ).  

Writing in the newspapers and a number of articles in which the activities of 

other publishing some articles on the internet throw mahazerat in 

continuous development and education center . 

Participation in ministerial committees : during the final exams for the first 

round and the second. 

Participation in courses such as quality assurance and bag statistical social 

sciences , promotion of scientific ,the computer . 

Gifts they obtain :  ( 2 ) shield ,honored in the celebration of women festival . 

Thanks and appreciation : a number of letters of appreciation from the 

minister , rector , dean ,director of the center , head of the department .   

  

 

 


