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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 انتصار كمال قاسم محمد  :الرباعي واللقب ـم ـــــــــاالســ

 1972 بغداد /  الميـالد:ومكان تاريخ 

 مسلمة الديـــــــــــانة:

 ام لثالث أوالد –متزوجة  الحالة الزوجية :

 علم النفس : التخصص العام

 النفس التربوي علم :    الدقيق  صــالتـخـص

 قتصاد المنزلياد / كلية لتربية للبنات/ قسم االجامعة بغد:     عنوان العمل

                     07903505803:    الهاتف النقال

 d-a.k2017@yahoo.com : كترونيأاللالبريد 

 المؤهالت العلمية  أوالً : 

 التاريخ االختصاص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 1996 علم النفس التربوي التربية للبنات بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2006 علم النفس التربوي التربية للبنات بغداد

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
بغداد/كلية التربية جامعة  م.دكتور 1

 للبنات/ قسم االقتصاد المنزلي

2004 

جامعة بغداد/كلية التربية  أستاذ مساعد 2

 للبنات/ قسم االقتصاد المنزلي

2009 - 2017 

جامعة بغداد/كلية التربية  أستاذ 3

 للبنات/ قسم االقتصاد المنزلي

2017 

4    

 

 

 

 

 

 صورة
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

  2006-1997 الجامعة االهلية كلية المأمون 1

 الى االن-2006 جامعة بغداد كلية التربية للبنات 2

 بتدريسها ماق لتيارابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1997 النفس العامعلم  علم النفس /كلية المأمون 1

 1997 علم النفس التربوي علم النفس /كلية المأمون 2

 1998 علم النفس االجتماعي علم النفس /كلية المأمون 3

 2000 طفولة ومراهقة علم النفس /كلية المأمون 4

 2009 أدارة حضانات كلية التربية للبناتد المنزلي/ااالقتص 5

 2009 ندوة علمية االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 6

 2009 مشروع بحث االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 7

 2009 طفولة مبكرة االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 8

 2010 نوياأدارة وتعليم ث االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 9

 2010 وصحة نفسيةإرشاد  االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 10

 2010 علم النفس التربوي االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 11

 2011 طفولة مبكرة االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 12

 2014 مناهج بحث االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 13

 2017 علم النفس التربوي االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 14

 2018 علم النفس التربوي المنزلي/كلية التربية للبناتاالقتصاد  15

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية  16

 التربية للبنات

االرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

2018 

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية  17

 التربية للبنات

 2018 علم النفس التربوي
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 2018 رابع -مناهج بحث للبناتاالقتصاد المنزلي/كلية التربية  18

 2018 مناهج بحث/ماجستير االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات 19

 :الرسائل ( التي أشرف عليها ،الطاريحا )خامساً:  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

الوجداني لدى تالمذة  اءلتعبير عن المشاعر وعالقته بالذكقصور ا 1

 الصف السادس االبتدائي

 2016 االقتصاد المنزلي

 2017 االقتصاد المنزلي الميكافيلية وعالقتها بالوعي االخالقي 2

نهزام الذاتي وعالقته بالدعم االجتماعي لدى تالمذة الصف اإل 3

 السادس االبتدائي

 2018 االقتصاد المنزلي

بالدافعية الداخلية لدى التالمذة المتفوقين الضجر الدراسي وعالقته  4

 دراسيا

 2018 االقتصاد المنزلي

5    

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي ناقشهاسادساً: 

الشهادة و  اسم الطالبة اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 التخصص 

تاريخ  القســـم

 المناقشة

 2008 االقتصاد المنزلي ماجستير سهام الذكاء االخالقي 1

 2009 االقتصاد المنزلي ماجستير وفاء محمد اللعب عند االطفال 2

 2013 رياض االطفال ماجستير   3

 2014 رياض االطفال ماجستير   4

العلوم التربوية  ماجستير   5

 والنفسية

2015 

أثر البرنامج التعليمي في تنمية  6

مهارات التفكير لتالمذة الصف الرابع 

 التعلم االبتدائي بطيئي

مريم علي مطلوب 

 علي

 8/12/2016 االقتصاد المنزلي ماجستير

الدافع المعرفي وعالقته بالتحكم  7

االنتباهي ومعالجة المعلومات لدى 

 طلبة الجامعة

حوراء سلمان 

 جاسم عباس

العلوم التربوية  دكتوراه

 والنفسية

28/8/2017 

اثر استراتيجية التعلم معا في تنمية  

التاريخية لدى طالب الصف المهارات 

الخامس االدبي واتجاههم نحو مادة 

 التاريخ

العلوم التربوية  ماجستير مبدر محمد علي

والنفسية/طرائق 

جامعة  –تدريس 

 تكريت

13/6/2018 

فاعلية برنامج تربوي لخفض العجز  8

المتعلم وتحسين جودة الحياة النفسية 

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة

عبد هللا  رسالة

 خلف حبيب

-للعلوم االنسانية دكتوراه

 جامعة تكريت

8/8/2018 

الوجود النفسي وعالقته بمستوى  9

 الطموح لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  ماجستير هند

جامعة  -للبنات

 تكريت

28/6/2018 

اثر اثر استراتيجية المكعب في تنمية  10

استراتيجية المكعب في اكتساب 

-تربية بنات ماجستير نبراس سعر حسن

 تكريتجامعة 

10/10/

2018 
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الثاني المتوسط طالبات الصف 

للمفاهيم الجغرافية وتنمية استطالعهن 

 الجغرافي

11      

12      

      

 طاريح ، البحوث( التي قومهاسابعا: )الرسائل ،اال

 

 ت

اسم األطروحة  أو  الرسالة او 

 البحث

اسم 

الطالبة/ 

 اوالمجلة

و  الشهادة

 التخصص 

 

 القســـم

 

 تاريخ التقويم

النهك النفسي وعالقته بالضعف االسري  1

 لدى طلبة المرحلة االعدادية

مجلة كلية 

 التربية للبنات

علم النفس  دكتوراه 

 التربوي

22/2/2017 

 15/11/2017 قسم الحاسبات علم النفس  Microsoft Excel 2010تقييم دورة  2

تأثيث غرفة النوم في المنزل /تقويم استبانة 3

 العراقي وإنعكاسه على التوافق الزواجي

سهام محسن 

 امويلح

 6/11/2017 اقتصاد منزلي علم النفس

تقويم استبانة/ المبادأة وعالقتها بالغيرة  4

 لدى اطفال الرياض 

منار جبار 

 كاظم

رياض  ماجستير

 االطفال

11/12/2017 

الزمن ادراك العمق وعالقته بتوقع  5

 جامعة واسط /والحركة لدى طلبة الجامعة

 كلية التربية -

 5/10/2017 علم النفس ماجستير 

التصورات المستقبلية وعالقتها باالتجاه  6

نحو الهجرة غير الشرعية لدى الطلبة 

 المقبلين علبى التخرج

مجلة كلية 

 التربية للبنات

علم النفس  بحث للنشر

 التربوي

29/11/2017 

الوعي البيئي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  7

 -بحث مستل–

مجلة كلية 

 التربية للبنات

علم النفس  بحث للنشر

 التربوي

9/1/2017 

مسارات المعتقدات المضخمة للمسؤولية  8

وعالقتها بالتفكير القطبي لدى طلبة 

 الجامعة

رسالة  

 ماجستير

 23/9/2018 علم النفس

الوظيفي للمرشد نمطي الشخصية واالداء  9

 التربوي

مجلة كلية 

 التربية للبنات

 12/12/2018 علم النفس بحث للنشر

المشكالت النفسية واالجتماعية لالطفال  10

 االيتام ...الخ

مجلة كلية 

 التربية للبنات

 12/12/2018 علم النفس بحث للنشر

الخجل النفسي وعالقته ببعض السمات  11

الحذر( لطلبة معهد العلوم  –)المجازفة 

 التطبيقية.

مجلة كلية 

 التربية للبنات

 28/1/2019 علم النفس بحث للنشر

 

 

 

 

  األخرىثامنا : األنشطة العلمية 
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 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في الدورة التدريبية للجان االرشاد الفرعية في 

تحت عنوان )االرشاد ومهامه( بتاريخ االقسام كافة 

 في قاعة المصطفى 17/3/2013

- 20/4المشاركة في دورة الترقيات العلمية للفترة من 

 /مركز الحاسبة/جامعة بغداد 3/5/2009

 

 (2013لمشاركة في مهرجان االقتصاد المنزلي االول )ا

والتسعين( المشاركة في دورة اللغة العربية )الخامسة 

)القاعة  2009 /29/6 – 31/5للفترة من للتدريسيين 

 المركزية في الجادرية(

 

( MICROSOFT EXCEL 2010) المشاركة في دورة

 4/4/2015-6المقامة في قسم الحاسبات من 

للتدريسيين ( 121المشاركة في دورة التأهيل التربوي )

)القاعة المركزية في  2009 /29/6 – 31/5للفترة من 

 الجادرية(

 

( MICROSOFT Power Point) المشاركة في دورة

 13/12/2015-7المقامة في قسم الحاسبات من 

 

 1/1/2010االشتراك في المكتبة االفتراضية بتاريخ 

 جامعة بغداد-مركز الحاسبة

 

 (2016المشاركة في مهرجان االقتصاد المنزلي الثاني )

 

السياسات العامة /مركز  المشاركة في دورة عملية صنع

 30/10/2011التطوير والتعليم /جامعة بغداد بتاريخ 

قاعة مشاركة بحث في  29/1/2017في  اقامة ورشة عمل

بعنوان )ازمة القيم االخالقية  المصطفى/كلية التربية للبنات

 كظاهرة تربوية(

 

المشاركة في دورة اصول القيادة/ مركز الحاسبة 

 21/5/2015-17بغداد/ للفترة من جامعة –االلكترونية 

 

 6/4/2017 قتصاد المنزلي الثالثمهرجان قسم اإل

مشاركة واجتياز الدورات المجانية لمنتسبي الجامعة 

-11ألغراض الترفيع الوظيفي للفترة من 

15/10/2015 

عمل حلقة نقاشية بعنوان )الضبط اإلجتماعي وعالقته 

 8/3/2017بالذكاء الروحي( الموافق 

 

في يوم الجمعة الموافق  توزيع السلة الرمضانية للنازحين

16/6/2016 

وحدة التاهيل في  23/3/2017بتاريخ  حضور ورشة عمل

 والتوظيف /قاعة المصطفى/كلية التربية للبنات

حضور مؤتمر بغداد الذي اقامه قسم اللغة العربية  يوم 

 24/4/2017االثنين الموافق 

العلمي لقسم االقتصاد المنزلي حضور المهرجان الثالث 

 6/4/2017والذي اقيم يوم الخميس الموافق 

المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين )واقع 

المسنين في العراق( والذي اقامه مركز البحوث النفسية 

 2018نيسان  1-2
وحدة في  25/4/2017بتاريخ  حضور يوم التصميم

 والتوظيف /قاعة المرسم/كلية التربية للبنات التاهيل

مشاركة في حملة توزيع المساعدات الغذائية 

والمستلزمات الصحية والمالبس المختلفة الى دار االيتام 

ضمن نشاطات الكلية لخدمة المجتمع خالل العام 

2018/ 2019 
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 MICROSOFT) دورة حضور الدورة التدريبية

EXCEL 201012 قسم الحاسبات ( المقامة في-

14/11/2017 

تدريبية بعنوان )االرشاد النفسي للعاملين دورة حضور 

في الوحدات االرشادية( المنظمة من قبل وحدة التوجيه 

في كلية التربية للبنات  12/11/2018واالرشاد بتاريخ 

 قسم الحاسبات 
في قسم االقتصاد  15/11/2017بتاريخ  حلقة دراسية

بعنوان "الشفقة بالذات وعالقتها ببعض  المنزلي

 المتغيرات"

( 24/12/2018حضور ندوة تدريبية لبرنامج سكولر )

 على قاعة ابن سينا

ورشة عمل )واقع التربية العملية الميدانية حضور 

 المشاهدة والتطبيق في اعداد الطالبات لمهنة التدريس(
 30/10/2017بتاريخ 

 

وحدة  في 19/11/2017بتاريخ  ورشة عملحضور 

 التاهيل والتوظيف /قاعة المصطفى/كلية التربية للبنات

 

في  26/11/2017 بتاريخ احتفالية يوم الطفل العالمي

 مختبر الطفل/قسم االقتصاد المنزلي

 

القاء محاضرة علمية ورشة عمل ساعة حرة بعنوان 

)السلوك االيجابي وعالقته بالسعادة( بتاريخ 

29/12/2017 

 

القاء محاضرة علمية )ندوة ارشادية( بعنوان السلوك 

واالخالق الجامعية )قسم االقتصاد المنزلي( بتاريخ 

3/12/2017. 

 

حضور الدورة التخصصية الثانية  بقاعة المالبس 

والمنسوجات/قسم االقتصاد المنزلي/ كلية التربية للبنات 

الحقيبة  –بعنوان )تمكين المرأة في المشاريع الصغيرة 

  الخاصة بوحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة. المدرسية(

 17/1/2018بتاريخ 

 

ر بعنوان "دور الطلبة في العملية التعليمية" في االقاء سمن

 21/2/2018قسم االقتصاد المنزلي/بتاريخ 

 

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )قيادية المرأة بين االسرة 

 في قسم االقتصاد المنزلي 8/3/2018والمجتمع( بتاريخ 

 

حضور مؤتمر بغداد السنوي الذي اقيم في قسم اللغة 

الموسوم  19/3/2018العربية يوم االثنين الموافق 

 )التفاعل الداللي في دراسة النص(

 

ورشة عمل موسومة )المشكالت السلوكية والنفسية لدى 

والتي اقامتها  6/4/2018طالبات السكن الجامعي( بتاريخ 

 وحدة التوجيه واالرشاد التربوي.

 

ر بعنوان "دور الطلبة في العملية التعليمية" في االقاء سمن

 17/10/2018قسم االقتصاد المنزلي/بتاريخ 
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حضور حلقة نقاشية حول )كيفية وضع معايير لقياس 

مخرجات كليات التربية لبنات في الجامعات العراقية( في 

 في قاعة الروضة. 21/1/2019كلية التربية للبنات في 

 

 Google( للصفوف التعليمية 25المشاركة في الدورة )

Classroom  في كلية  12 /26وغاية  12 /24للفترة من

 وحدة التعليم المستمر. –التربية للبنات 

 

مهرجان التأهيل والتوظيف االول والمنعقد يوم االحد 

 في قاعة الروضة. 27/1/2019الموافق 

 

 تاسعا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
العنف اللفظي الموجه من قبل اآلباء نحو أبنائهم  1

 المراهقين وعالقته ببعض المتغيرات

 2009 مجلة البحوث النفسية

لدى طلبة الصف االنانية وعالقتها بالمتفوقين دراسيا  2

 السادس اعدادي

 2009 مجلة كلية التربية للبنات

الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى  3

 طلبة الجامعة

 2011 مجلة كلية التربية للبنات

توقعات الفاعلية الذاتية وعالقتها بحيوية الضمير لدى  4

 طلبة جامعة بغداد

 2012 العلوم النفسية 

الصفية وعالقته بالدافع المعرفي والتفكير التأملي البيئة  5

 لدى طلبة جامعة بغداد

 2013 البحوث التربوية والنفسية

القلق االجتماعي وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة  6

 الجامعة

 2013 مجلة كلية التربية للبنات

الخجل وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة من كلية  7

 التربية للبنات

 2014 البحوث التربوية والنفسية

دور االسرة في تنمية الوعي بمفهوم التربية الجنسية  8

 لدى ابناءها المراهقين وعالقته ببعض المتغيرات

 2014 مجلة البحوث النفسية

االفكار الالعقالنية وعالقتها بالرهاب االجتماعي لدى  9

 طلبة الجامعة

 2014 اداب

وعالقته بالتوكيدية وجودة الحياة المغايرة و المسايرة 10

 لدى طلبة الجامعة

 2016 مجلة العلوم النفسية

قصور التعبير عن المشاعر وعالقته بالذكاء الوجداني  11

 لتالمذة الصف السادس االبتدائي

 2016 مجلة كلية التربية

الميكافيلية لدى طلبة المرحلة المتوسطة وعالقته  12

 ببعض المتغيرات

 2017 مجلة العلوم التربوية والنفسية

االنسحاب االجتماعي لدى كبار السن في ضوء بعض  13

 المتغيرات

 2018 المجلة االردنية في العلوم التربوية

لدى طلبة المرحلة المتوسطة وعالقته االنهزام الذاتي  14

 ببعض المتغيرات

 2018 مجلة العلوم التربوية والنفسية

15    

 لمؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيهااعاشرا:  
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نوع المشاركة ) بحث /  مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 بوستر / حضور(

 

 بحث في كلية المأمون 11/4/2002-10 المشاركة في المؤتمر العلمي الثامن  1

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  2

االول )دور االسرة في بناء المجتمع 

 والدولة(

 بحث  16-19/2/2010

كلية المأمون /بغداد 11/4/2013-10 المشاركة في المؤتمر العلمي الثامن 3

 الجامعية

 بحث

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  4

 لعلوم التربية 
كليتا التربية للعلوم  16-17/4/2014

االنسانية ابن رشد 

 والتربية بنات

 بحث

المشاركة في الندوة العلمية السادسة  5

الموسومة )دور االسرة في المجتمع 

 العراقي الحديث( 

قسم االقتصاد المنزلي/  11/11/2014

 كلية التربية للبنات
 بحث

المشاركة في الندوة العلمية االولى  6

الموسومة )االقتصاد المنزلي 

 وقضايا تكنلوجيا العصر( 

المنزلي/ قسم االقتصاد  4/1/2016

 كلية التربية للبنات

 بحث

المشاركة في الندوة العلمية الثانية  7

الموسومة )االقتصاد المنزلي 

 والتنمية البشرية المستدامة(

قسم االقتصاد المنزلي/  23/3/2016

 كلية التربية للبنات

 بحث

 حضور كلية التربية للبنات 24/4/2017 حضور مؤتمر بغداد  8

 حضور كلية التربية للبنات 29/3/2017 اللغة االنكليزيةحضور مؤتمر قسم  9

حضور مؤتمر قسم الخدمة  10

 االجتماعية

 حضور كلية التربية للبنات 1/2/2017

ندوة علمية بعنوان )المسؤولية  11

 االجتماعية لطالبات الجامعة(

 حضور قسم رياض االطفال 20/11/2017

 قسم العلوم التربوية والنفسية ندوة 12

 )التربية الميدانية بوابة المستقبل(

قاعة المصطفى/كلية  28/11/2017

 التربية للبنات

 حضور

 مشاركة بحث قسم االقتصاد المنزلي 3/12/2017 ندوة ارشادية 12

ندوة علمية تحت عنوان)ظاهرة  14

 اسباب ومعالجات(-التفكك االسري

 حضور كلية التربية للبنات 20/12/2017

الندوة التعريفية السادسة )هدفنا  15

 تأهيلك ونجاحك يميزنا(

وحدة التاهيل والتوظيف  24/1/2017

قاعة المصطفى/كلية /

 التربية للبنات

 حضور

دورة تحت عنوان )كورسات  16

اونالين مع الجمعات االمريكية 

 والبريطانية واالسترالية(

مركز التطوير التعليم  18/12/2017

 بغدادجامعة /المستمر

 حضور

ندوة قسم الحاسوب الموسومة  17

 )السرقة المنظمة للمعلومات(

قاعة المصطفى/كلية  27/11/2017

 التربية للبنات

 حضور

 مشاركة بحث كلية التربية للبنات 17/12/2017الندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد  18
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 المنزلي

د المنزلي االندوة العلمية لقسم االقتص 19

الموسومة "االقتصاد المنزلي نموذج 

 للحياة العصرية"

 حضور كلية التربية للبنات 21/1/2018

المشكالت ندوة علمية بعنوان ) 20

في المناطق المتأثرة االجتماعية 

 (بالنزاع/ حالة العراق

 قسم الخدمة االجتماعية 19/2/2018

 كلية التربية للبنات

 حضور

واالرشاد ندوة علمية لوحدة التوجيه  21

التربوي بعنوان )االرهاب 

االلكتروني ودوره في تجنيد الشباب 

 عبر االنترنيت(

 حضور كلية التربية للبنات 25/2/2018

ندوة علمية بعنوان )الحشد  22

 الشعبي : مواقف وتحديات(

 قسم الخدمة االجتماعية 5/3/2018

 كلية التربية للبنات

 حضور

البيئية ندوة علمية بعنوان )التربية  23

 قبل المدرسة( لطفل ما

 قسم رياض االطفال 18/3/2018

قاعة  –كلية التربية للبنات 

 المصطفى

 حضور

المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد  

رؤية مستقبلية المنزلي الموسوم )

القتصاد المنزلي في ظل تحديات 

 العصر(

قسم االقتصاد  4/4/2018

المنزلي/كلية التربية 

 للبنات

 حضور

ندوة ارشادية الموسومة )تعزيز  24

القيم االيجابية وتنمية 

 الشخصية(

-قسم االقتصاد المنزلي 19/4/2018

-كلية التربية للبنات

 جامعة بغداد

 مشاركة

مؤتمر الدراسات العليا الموسوم  25

)الدراسات العليا طموح 

 وتحدي(

كلية التربية للبنات  19/4/2018

 قاعة المصطفى/

 مشاركة

الندوة العلمية الموسومة  26

)التطور التقني والتكنلوجي 

وعالقته بالصحة النفسية لطفل 

 الروضة(

قسم رياض  22/4/2018

االطفال/كلية التربية 

 للبنات

 حضور

)افاق  الندوة العلمية الموسومة 27

التعاون مع سوق العمل لخلق 

فرص مستقبلية لخريجات 

 االقتصاد المنزلي( 

-المنزلي االقتصادقسم  27/1/2019

 -كلية التربية للبنات

 قاعة المصطفى

 مشاركة

 الندوة العلمية الموسومة 28

تحصين االساليب المقترحة ل)

ضد التيارات  الجامعي الشباب

 المعادية( 

وحدة االرشاد  18/9/2019

والتوجيه التربوي كلية 

التربية للبنات قاعة 

 المصطفى

 مشاركة

 الموسومةالندوة العلمية  29

)المشكالت النفسية والسلوكية 

وحدة االرشاد  20/9/2019

التربوي كلية والتوجيه 

 مشاركة
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التربية للبنات قاعة  للطلبة النازحين(

 المصطفى
حضور ندوة قسم اللغة  

االنكليزية )الرؤية المروعة في 

 االدب(

 حضور كلية التربية للبنات  21/2/2019

     
     

 

 حادي عشر: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت
 1997 رئيس الوزراء كتاب شكر 1
 1997 رئيس الوزراء كتاب شكر 2
 2002 عميد كلية المأمون الجامعة شهادة تقدير 3
 2003 عميد كلية المأمون الجامعة شهادة تقدير 4
 2004 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 5
 2005 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 6
 2006 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 7
 2007 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 8
 2008 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 9

 2004 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 10
 2005 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 11
 2006 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 12
 2007 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 13
 2008 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 14
 2009 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 15
 13/4/2010 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 16
مساعد رئيس الجامعة  وتقدير كتاب شكر 17

 للشؤون العلمية

31/1/2010 

والبحث  وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 18

 العلمي

8/4/2010 

المدير التنفيذي لجمعية  كتاب شكر وتقدير 19

 ايادي الرحمة االنسانية

18/10/2010 

 2011 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 20
رئيس الجامعة مساعد  وتقدير كتاب شكر 21

 للشؤون العلمية

3/1/2012 

المساعد االداري لرئيس  كتاب شكر 22

 الجامعة

4/1/2012 

 5/3/2013 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 23
 9/5/2013 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 24
 28/5/2013 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 25
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 17/6/2013 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 26
المساعد االداري لرئيس  وتقدير كتاب شكر 27

 جامعة بغداد

24/2/2014 

 9/6/2014 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 28
 28/10/2014 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 29
 2/7/2015 للبنات عميد كلية التربية وتقدير كتاب شكر 30
 27/10/2015 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 31
 14/11/2015 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 32
 MICROSOFT Power) شهادة مشاركة 33

Point) 

 عميد كلية التربية للبنات

ومسؤولة وحدة التعليم 

 المستمر

15/12/2015 

 18/8/2016 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 34
 26/5/2016 عميد كلية التربية للبنات وتقدير كتاب شكر 35
وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير 36

 العلمي

31/7/2016 

 17/8/2016 مدير مكتب رئيس الجامعة وتقدير كتاب شكر 37
 6/9/2016 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 38
 5/12/2016 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 39
 27/12/2016 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 40
 President and CEO شهادة مشاركة 41

Institute of 

International 

Education 

2016 

 

 

 
 2016 رئيس الوزراء كتاب شكر 42
مدير عام مركز البحوث  شهادة تقدير 42

 النفسية

 2017كانون الثاني 

مدير عام مركز البحوث  شهادة تقديرية 44

 النفسية

 2017اذار 

 4/7/2017 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 45
مساعد رئيس الجامعة  كتاب شكر 46

 للشؤون االدارية

25/7/2017 

 25/4/2017 عميد كلية التربية للبنات شهادة مشاركة وتقدير 47

 28/8/2017 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 48

عميد كلية التربية/جامعة  كتاب شكر 49

 واسط

8/10/2017 

 23/10/2017 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 50

 27/12/2017 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 51

 24/1/2018 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 52

التربية عميد كلية  كتاب شكر 53

 للبنات/جامعة تكريت

13/6/2018 

 17/7/2018 عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر 54
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عميد كلية التربية  كتاب شكر 55

 للبنات/جامعة تكريت

5/8/2018 

عميد كلية التربية للعلوم  كتاب شكر 56

 االنسانية/ جامعة تكريت

8/8/2018 

 عميد كلية التربية كتاب شكر 57

 للبنات/جامعة بابل

24/9/2018 

عميد كلية التربية للعلوم  كتاب شكر 58

 االنسانية/ جامعة تكريت

15/10/2018 

عميد كلية التربية  كتاب شكر 59

 للبنات/جامعة تكريت

10/10/2018 

مدير عام مركز العلوم  تقدير كتاب  60

 التربوية والنفسية

6/4/2018 

التربية عميد كلية  كتاب شكر وتقدير 61

 بابلللبنات/جامعة 

12/11/2018 

 لكتب المؤلفة أو المترجمةا :ي عشرنثا 

 النشر ومكان سنة أسم الكتاب ت

 بغداد /2015 ادارة حضانات 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية المشارك فيها: ثاني عشر

 

 السنة المكان العضوية ت
 2013 جامعة بغداد عضو لجنة تشريفات في احتفالية يوم الجامعة  1

عضو في لجنة تشريفات في مهرجان االقتصاد المنزلي  2

 لبغداد عاصمة الثقافة من ضمن االساتذة المتميزين

 2013 كلية التربية للبنات

 2013-2011 كلية التربية للبنات مديرة وحدة التعليم المستمر لمدة عامان 3

 2014 قسم االقتصاد المنزلي عضوا في لجنة تحديث الكتب المنهجية والمساعدة 4

عضوا في لجنة تشريفات الخاصة بالمؤتمر الدولي  5

 )كليات التربية واالفاق المستقبلية(الثاني 

-نيسان-17-16 كلية التربية للبنات

2014 

عضو لجنة ارتباط برامج التأهيلية في تطوير القدرات  6

 الخريجين

 2015 كلية التربية للبنات

كلية التربية للبنات/قسم  عضو لجنة االرشاد التربوي المركزية بالكلية وفي القسم 7

 االقتصاد المنزلي

2015 

كلية التربية للبنات/قسم  عضوا في لجنة تربية الطفل والعالقات العائلية 8

 االقتصاد المنزلي

2015 

كلية التربية للبنات/قسم  للدراسات االولية والعليا عضوا في اللجان االمتحانية 9

 االقتصاد المنزلي

2015 

 2016 كلية التربية للبنات عضو في وحدة ضمان الجودة واالداء الجامعي 10
كلية التربية للبنات/قسم  عضو لجنة مناقشة ماجستير 11

 االقتصاد المنزلي

2016 

 8/11/2016كلية التربية للبنات/قسم للمواد نجاز جرد عضو ورئيس اللجنة المؤقته إل 12
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واالدوات واالجهزة لمختبرات القسم وتسليم ذمتها الى 

 مسؤوالت المختبر

 االقتصاد المنزلي

عضو ورئيس لجنة مقابلة الطالبات اللواتي تم قبولهن  13

 في الدراسات العليا/ماجستير

كلية التربية للبنات/قسم 

 قتصاد المنزلياإل

22/9/2016 

كلية التربية للبنات/قسم  اللجنة العلمية عضو ورئيس 14

 االقتصاد المنزلي

5/10/2016 

 25/10/2016 كلية التربية للبنات عضو لجنة الية تعاون 15
عضو اللجنة المركزية تخص تقييمات اداء التدريسيين  16

 والموظفين لمنتسبي الكلية

 8/11/2016 كلية التربية للبنات

 1/12/2016 كلية التربية للبنات لمراجعة الخطة االستراتيجية للكليةعضو لجنة  17
كلية التربية للبنات/علم  عضو لجنة مناقشة دكتوراه 18

 النفس التربوي

2017 

كلية التربية للبنات/قسم  نة العلميةورئيس اللجعضو  19

 االقتصاد المنزلي

2016/2017 

التربية للبنات/قسم كلية  ةمتحانيعضو ورئيس اللجنة اال 20

 االقتصاد المنزلي

2016/2017 

رئيس وعضو اللجنة التحضيرية للندوة العلمية االولى  21

لقسم االقتصاد المنزلي بعنوان )المرأة ولطفل وملوثات 

 البيئة(

كلية التربية للبنات/قسم 

 االقتصاد المنزلي

4/1/2017 

االقسام -الكليات-للجامعاتعضو لجنة التصنيف الوطني  22

 في الكلية

كلية التربية للبنات/قسم 

 االقتصاد المنزلي

9/1/2017 

الفرعية المشكلة لبرنامج التصنيف  جنةال عضو ورئيس 23

 الوطني

كلية التربية للبنات/قسم 

 االقتصاد المنزلي

15/1/2017 

للبنات/قسم كلية التربية  عضو ورئيس اللجنة التحضيرية للورشة العلمية 24

 االقتصاد المنزلي

20/2/2017 

ألعداد الخطة االستراتيجية  عضو ورئيس الجنة 25

 للتصورات المستقبلية للقسم

كلية التربية للبنات/قسم 

 االقتصاد المنزلي

19/3/2017 

 6/3/2017 كلية التربية للبنات تحقيقية عضو ورئيس لجنة 26

كلية التربية للبنات/قسم  العليا/الماجستيرعضو لجنة السمنار لطلبة الدراسات  27

 االقتصاد المنزلي

27/3/2017 

رئيسا ومشرفا عاما للجنة امتحانية )االولية والعليا( للعام  28

 2017-2016الدراسي 

 25/4/2017 قسم االقتصاد المنزلي

للبنات/قسم كلية التربية  )االولية والعليا( رئيسأ ومشرفا عاما للجنة االمتحانية  29

 االقتصاد المنزلي

27/4/2017 

 31/5/2017 كلية التربية للبنات عضو لجنة تحقيقية 30

 10/7/2017 كلية التربية للبنات تحقيقية  عضو ورئيس لجنة 31

عضو لجنة من التدريسيين لتنسيق الجهود الخاصة بحفل  32

 2017/2018التخرج للعم الدراسي 

 26/9/2017 كلية التربية للبنات

 19/10/2017 كلية التربية للبنات عضو لجنة دائمية 33

 19/10/2017 قسم االقتصاد المنزلي عضو ورئيس لجنة دائمية امتحانية 34

 8/10/2017 قسم االقتصاد المنزلي علمية للقسماللجنة اعضو  35
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 2/11/2017 قسم االقتصاد المنزلي عضو اللجنة االرشادية 36

دائمية لتدقيق عملية توزيع درجات فقرات عضو لجنة  37

 استمارة تقويم االداء العام الدراسي

 28/11/2017 كلية التربية للبنات

 -ضمان الجودة واالداء الجامعي عضو ورئيس لجنة 38

 اللجنة المركزية

 23/10/2017 قسم االقتصاد المنزلي

 23/10/2017 المنزليقسم االقتصاد  ارشاد وتوجيه الطالبات لجنةرئيس عضو و 39

 23/10/2017 قسم االقتصاد المنزلي لجنة تقييم وتطوير المناهجعضو ورئيس  40

 14/12/2017 كلية التربية للبنات عضو لجنة الية التعاون 41

عضو ورئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية االولى  42

 )المرأة والطفل وملوثات البيئة(

كلية التربية للبنات/قسم 

 االقتصاد المنزلي

22/12/2017 

 25/2/2018 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنة انضباطية  43

 12/3/2018 كلية التربية للبنات عضو لجنة الهيئة االستشارية بمجلة كلية التربية للبنات 44

 4/11/2018 كلية التربية للبنات عضو اللجنة العلمية العليا  45

 18/12/2018 قسم االقتصاد المنزلي عضو لجنة اقرار خطة بحث لطالبات الماجستير  46

عضو اللجنة االرشادية الفرعية للدراسة االولية للعام  47

 المرحلة الثالثة –(2019 - 2018الدراسي )

 24/12/2018 قسم االقتصاد المنزلي

عضو اللجنة العلمية المختصة بالمقاصة العلمية  48

 االولية. للدراسات

 11/2/2019 قم االقتصاد المنزلي

49    

 


