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 الذاتية السيرة
 
 
 
 

 لعبيدياعفراء إبراهيم خليل إسماعيل      :االســــــــــــم 

 1972بغداد     : تاريخ الميـالد 

 مسلمة    :   الديـــــــــــانة

 التخصص العام  : اقتصاد منزلي 

 علم النفس التربوي  :    الدقيق  صــ التـخـص 

          المنزلية للبنات/ قسم االقتصاد جامعة بغداد/كلية التربي:       عنوان العمل

                        

 ibrahimafraa0@gmail.com :: أاللكترونيالبريد 

 العلمية. : المؤهالت  

 التاريــــخ  االختصاص  الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس 
 

بية للبنات  بغداد  ل   التر
ز  1994 اقتصاد متز

بية ل بغداد  الماجستت    2000 تربية طفل  لبنات التر

 الدكتوراه
 

بية  المستنرصية  بوي  كلية التر  2006 علم النفس التر

 

 الوظيفي. التدرج   

ة من  الجهة  الوظيفة ت  إل   -الفتر

بية/   مدرس - مدرس مساعد 1  2006- 2-14إل  2002-2- 16 الجامعة المستنرصية كلية التر

بية /الجامعة المستنرصية  مدرس  2  2007-1- 31ال 2006-2- 14 كلية التر

بية للبنات/جامعة بغداد مدرس  3  2009-2-14ال  2007-1- 31 كلية التر

بية للبنات/جامعة بغداد أستاذ مساعد  4  2014- 2009-2- 14 كلية التر

بية للبنات/جامعة بغدادكلية  استاذ  5  2014/ 8/ 31اعتبارا من  التر
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 الجامعي. التدريس  : 

 ) الى  – من  (الفترة عة الجام المعهد / الكلية(الجهة ) ت

بية  1  2007-1-30ال  2002-2- 16 الجامعة المستنرصية  كلية التر

بية للبنات  2  وال أالن  2007-1- 31 جامعة بغداد  كلية التر

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  : 

 السنـــــة  المـــــادة  القســـم  ت 

بية/الجامعة المستنرصية  1 ياء/كلية التر ز بوي ال علم الفت   2003- 2002 نفس التر

بية/الجامعة المستنرصية  2 بوي  التاريــــخ/كلية التر  2004- 2003 علم النفس التر

بية/الجامعة المستنرصية علوم القران/كلية   3 بوي  التر  2006- 2004 علم النفس التر

بية للبنات/جامعة بغداد  4 /كلية التر ل 
ز (  االقتصاد المتز  2016-  2007 إدارة حضانات )نظري + عمل 

بية للبنات/جامعة بغداد  5 /كلية التر ل 
ز بوي )دراسات اولية(  االقتصاد المتز  وال أالن   2007 اإلحصاء التر

بية للبنات/جامعة بغداد  6 /كلية التر ل 
ز بوي )دراسات عليا(  االقتصاد المتز  2009- 2006 اإلحصاء التر

2014 -2015 

بية للبنات/جامعة بغداد  7 /كلية التر ل 
ز وع بحث التخرج االقتصاد المتز  ولحد أالن   2007 مشر

بية للبنات/جامعة بغداد  8 /كلية التر ل 
ز  سمنار    االقتصاد المتز

 
 ولحد أالن   2007

بية للبنات/جامعة بغداد  9 /كلية التر ل 
ز  ولحد االن -2015 علم نفس النمو )دراسات اولية(  االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغدا 10 /كلية التر ل 
ز  ولحد االن -2015 نمو الطفل وتطوره )دراسات عليا(  د االقتصاد المتز

 

بية  11 /كلية التر ل 
ز  2019- 2018 التعليم الثانوي )دراسات أولية(   للبنات/جامعة بغداد االقتصاد المتز

بية للبنات/جامعة بغداد 12 /كلية التر ل 
ز (  االقتصاد المتز  2021-  2018 إدارة حضانات )عمل 

/كلية ال 13 ل 
ز بية للبنات/جامعة بغداد االقتصاد المتز  2020- 2018 رعاية طفولة )دراسات أولية(  تر

بية للبنات/جامعة بغداد االقتصاد   14 /كلية التر ل 
ز  2021- 2020 عالقات عائلية)دراسات أولية(  المتز
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 : )االطاريح، الرسائل( التي أشرف عليها:  

 السنــة  القســـم  اسم األطروحة أو الرسالة  ت 

  والتوافق الدراس  لدى الوالدية وعالقتهاســـــاليع المعاملة   1
ا بالذكاء األخالقر

  
 تالمذة الصف السادس االبتدائ 

ل  
ز  2011- 2009 االقتصاد المتز

الحوار االرسي وعالقته بســــــمو الذات ودافعية االنجاا الدراس  لدى تالمذة  2
 المرحلة االبتدائية

ل  
ز  2016- 2014 االقتصاد المتز

ألطفال من وجهة لحســـــــــــــــاســـــــــــــــية االنفعالية لدى انقص الدافعية وعالقتها با 3
 الوالديننظر 

ل  
ز  2020  -2019 االقتصاد المتز

 
 
 )االطاريح، الرسائل( التي ناقشها: : 

الشهادة   اسم الطالبة  اسم األطروحة أو الرسالة  ت 
 والتخصص  

تاريــــخ   القســـم 
 المناقشة 

ي دراسة  1 ل  الحرصز
ز المرأة والنشاط االقتصادي المتز

  
 مدينة بغداد ميدانية قز

/عالقات  مها سام  جاسم ماجستت 
 عائلية

ل  
ز  2009/ 6/ 23 االقتصاد المتز

 عضوا

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التدريس  2
ات  المدرس  والخصوص  عل وفق بعض المتغت 

 
نور مهدي عبد 
 الكريم ألعبيدي

ماجستت  علم نفس 
 تربوي 

 6/12/2010 تربية وعلم النفس
  عضوا

  وعالقته اب االحس 3
بالتفكت  التحليل  لدى لذهنز

 طلبة الجامعة
منز محمد مكطوف 

 االايرجاوي
ماجستت  اداب /علم 

بوي   النفس التر
بوية والنفسية  2011/ 12/ 19 العلوم التر

 عضوا

  تنمية بعض المهارات االجتماعية  4
اثر برنامج تدرين   قز

ز حركيا  للمعاقي 
ز عل كعيد  حسي 

 الراجح  
/ تربية  ماجستت  تربية

 خاصة
بية الخاصة  2012/ 6/ 11 التر

 عضوا

ادارة المعرفة وعالقتها بالدافعية نحو االنجاا   5
 األكاديم  لدى تدريس  الجامعة

ميادة عبد هللا خزعل 
  
يفز  الشر

تربية/ -ماجستت  اداب
بوي   علم النفس التر

بوية والنفسية   2012/ 7/ 18 العلوم التر
 عضوا

اتيجية  6   -ااوج-)فكرأثر استر
تنمية الذكاء  شارك( قز

 االجتماع  لدى اطفال الرياض
رفل عبد المالك 

 احمد
ماجستت  طرائق 
تدريس رياض 
 االطفال

بية  تربية خاصة/ كلية التر
جامعة -االساسية

 الموصل

15 /10 /2012 

–فاعلية برنامج تدرين   مستند ال النظرية المعرفية  7
  تنمية الذكاء االجتم

البات  اع  لدى طاالجتماعية قز
 هد اعداد المعلماتمعا

ان يوسف جت   نت 
 الواسط  

 دكتوراه
بوي /   علم النفس التر

بية/ قسم العلوم  كلية التر
بوية والنفسية/  التر
 الجامعة المستنرصية

28 /7 /2013 
 عضوا

عالقة اساليع التفكت  باالتزان االنفعال  لدى طلبة  8
 الجامعة

ز  / علم  جمال نارص حسي  النفس ماجستت 
بوي   التر

بوية  2013/ 9/ 12 العلوم النفسية والتر
 عضوا

  الطفال  9
  تنمية الوع  الغذائ 

اثر برنامج تعليم  قز
 الرياض بحسع مستوى الذكاء

ااهية عبد الستار عبد 
 الجبار المخزوم  

ماجستت  تربية / 
 رياض االطفال

بية االساسية -كلية التر
 رياض االطفال

9 /12 /2013 
 عضوا

رفة بمهارات مابعد المععالقة حل المشكالت  10
  )االندفاع

وي( لدى طالب -واالسلوب المعرقز التر
ين ز  المدارس الثانوية للمتمت 

محمد عل  ذياب 
 الشمري

دكتوراه/ علم النفس  
بوي   التر

بية/ قسم العلوم  كلية التر
بوية والنفسية/  التر
 الجامعة المستنرصية

20 /1 /2015 
 عضوا

  برنامج تعليم  مستند ال فضااثر  11
ئل الذكاء االخالقر

  تنمية
 المواطنة لدى اطفال الرياض قز

ماجستت  / رياض  سعدية موه  وريوش
 االطفال

بية االساسية -كلية التر
الجامعة المستنرصية/ 
 قسم رياض االطفال

9 /2 /2015 
 عضوا

الحوار االرسي وعالقته بسمو الذات ودافعية االنجاا  12
 ئيةالدراس  لدى تالمذة المرحلة االبتدا

ز اغت   اقبال حسي 
 خلف

ماجستت  / االقتصاد 
ل  
ز  المتز

بية للبنات/ قسم  كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

14/1/2017 
فا(  )عضوا ومشر

الكفاية المدركة وعالقته بموقع الضبط لدى تالمذة  13
  
 الصف السادس االبتدائ 

االقتصاد ماجستت  /  ميعاد لطيف عواد
ل  
ز  المتز

بية للبنات/ قس م كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

17 /2 /2018 
رئيسا للجنة 
 المناقشة
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ــائ   وتنظيم  14 ــ ــالتفكت  اإليجــ ــ ــال  بــ ــ ــداع االنفعــ ــ ــة االبــ ــ عالقــ
 الذات األكاديم  لدى طلبة الجامعة

ز علوان كريم  دكتوراه/ علوم تربوية   ياسمي 
علم النفس -ونفسية

بوي   التر

بية/ قسم العلوم كلية  التر
بوية والنفسية/  التر

 ستنرصيةالجامعة الم

13 /11 /2018 
 عضوا

  لـــدى  15
ــلوك التوكيـــدي وعالقتـــه بـــالـــدفء العـــاطفز ــ ــ ـــ ــ ـــ الســ

  
 تالمذة الصف السادس االبتدائ 

ز عبد  نور حسي 
 الجليل حسن

/تربية  ماجستت 
ل  
ز  اقتصاد متز

بية للبنات/ قسم  كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

6 /11 /2019 
رئيسا للجنة 
 المناقشة

ــــــية االنفعالية لدى نقص الدافعية وعالقتها بالح 16 ــــــاســ ســ
 ال من وجهة نظر الوالديناألطف

ز غالم /تربية  رناء حسي  ماجستت 
ل  
ز  اقتصاد متز

بية للبنات/ قسم  كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

 /     / 
 
 
فا  عضوا ومشر

 

 
 .التعليم  تطوير  أو  والمجتمع  البيئة  لخدمة  التخصص مجال  في  البحثية  المشروعات 

  تتت تتتتت تتت تتتتت ت

  وأطفالدور الدولة  أطفالالمشكالت السلوكية لدى  1
/ دراسة مقارنة   األرس  ز  . العاديي 

بية للبنات   2002 مجلة كلية التر

أساليع التنشئة االجتماعية وعالقتها ببعض الظواهر   2
السليمة لدى األطفال األيتام واقرأنهم  السلوكية غت  

  المرحلة االبتدائية 
ز قز  العاديي 

بية/  الجامعة  مجلة كلية التر
 المستنرصية 

2002 

مستوى الطموح وعالقته بموقع التحكم المدرك لدى   3
 طلبة الكلية

بية/الجامعة   مجلة كلية التر
 المستنرصية 

2005 

الذات لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض   تأكيد  4
ات   المتغت 

بية/الجامعة   مجلة كلية التر
 المستنرصية 

2006 

  االستقالل مقاب 5
ل االعتماد عل  األسلوب المعرقز
 وعالقته بدافع االنجاا الدراس    المجال اإلدراك  

بية/ الجامعة   مجلة كلية التر
 المستنرصية 

2006 

بية   لألبناء وعالقته بالصحة النفسية  األرسي المناخ  6 مجلة كلية التر
 الجامعة المستنرصية / األساسية 

2006 
 49العدد 

ض  الشعور بالخزي لدى طلبة الجامعة وعالقته ببع 7
ات   المتغت 

بية  ابحاث  مجلة  كلية التر
 األساسية/جامعة الموصل 

ين  2( العدد) 5المجلد )  ( تشر
 2007اول/ 

وعالقته بالعدائية لدى عينة من طلبة مفهوم الذات  8
 المرحلة المتوسطة

 2007 مجلة العلوم النفسية

االنفعال  وعالقته بالمسؤولية االجتماعية لدى   االتزان  9
 عدادية إل ا طالبات المرحلة 

 2007 مجلة العلوم النفسية

  وعالقته بالتفاؤل 10
التشاؤم لدى عينة من  -الذكاء العاطفز

  
بية والعلوم للبناتطالبات كلينر  التر

بوية والنفسية  2009 مجلة البحوث التر

النفس  وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى    األمن 11
ك( اإلعدادية. عينة من طلبة المرحلة    مشتر

 2009 لعلوم النفسيةة ا مجل

  لدى طلبة  12
ام الدينز ز االجهاد النفس  وعالقته بااللتر

 جامعة بغداد 
( من مجلة  1عدد خاص/ المجلد) 

بية  الجامعة المستنرصية  -كلية التر
 2011/نيسان/ 21- 20

13    
الروح المعنوية لدى تدريس  وتدريسيات الجامعة قز

ات ك( ضوء بعض المتغت   .)مشتر
بيت  -ماعيةمجلة دراسات اجت 

قسم الدراسات  / ة الحكم
 االجتماعية

2011 
 ( 24العدد) 

وعالقتها بقلق المستقبل لدى عينة مستوى االيجابية  14
 من طلبة الجامعة 

بوية/   -مجلة دراسات العلوم التر
 الجامعة األردنية 

ين    3/ملحق38المجلد   / تشر

 ( 964- 942ص) 2011األول/ 

  وعالقته بعامل  االن 15
بساط والعصابية  الذكاء االخالقر

 لدى طالبات الجامعة 
بية األساسية/   مجلة كلية التر

 المستنرصية الجامعة  
- 1(/ 72( ملحق العدد) 17المجلد ) 

ين األولت - 681/ص) 2011-شر
715 ) 
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الجحود( للوالدين  -أسلوب معاملة البنات )اإلحسان 16
 وعالقته باستقرارهن النفس  

بية للبنات/جامعة   مجلة كلية التر
 بغداد 

 2012اذار   1العدد    23د  المجل

والتحصيل  الجوهر والمظهر وعالقتهما بفاعلية الذات  17
 الدراس  لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

 

بية االساسية جامعة  -مجلة كلية التر
 الموصل 
 
 
 

( لسنة  4) ( العدد 11المجلد ) 
 ( 62-30( ص) 2012) 

 
 
 

 من تالمذةخرين أالبناء النفس  لشخصية المت  18
 
  دراسيا

  ف االص 
 لسادس االبتدائ 

عدد خاص ضمن وقائع البمؤتمر  
   العلم  السنوي  

الخامس )الوطنز
بية األساسية ةاالول( كلي  - التر

 جامعة الموصل 

11 -12/4 /2012 

  ضوء بعض   19
القابلية لالستهواء لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
بية   مشارك بمؤتمر كلية التر

 الجامعة المستنرصية –األساسية  
الرابع  تمرالعلم   وقائع المؤ 

/الجزء االول)   ( 351- 330عشر
9-10/5/2012 

ز التعاطف والسلوك   20 طبيعة العالقة االرتباطية بي 
   
 العدوائز

"دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة المرحلة المتوسطة  
  مدارس بغداد الرسمية" 

 قز

لسنة   4+3( العدد  27المجلد )  /  مجلة جامعة دمشق  
2011 

لدى طلبة    األفضل  ة والوجود النفس  المراقبة الذاتي  21
  القابلية لال 

 ستهواء الجامعة مرتفع  ومنخفضز
 

بية االساسية - مجلة كلية التر
 الجامعة المستنرصية 

 

السنة   75ملحق العدد   18المجلد  
 (  380-335ا حزيران / ص)  -2012

  وعالقته بالتوافق الدراس  لدى تالمذة   22
الذكاء االخالقر

  )مستل من رس ف السادس االبتدالص 
(  ائ  الة ماجستت 

ك   مشتر

بوية والنفسية ين االول/  31العدد  مجلة البحوث التر  2011/ تشر
 ( 96- 74ص) 

  ضوء  23
متغت   البناء النفس  لشخصيات طلبة الجامعة قز

النوع والتخصص والمرحلة الدراسية والحالة االجتماعية  
ك(   )مشتر

األول  مشارك بالمؤتمر الدول   
بية ل ين  12-11لبناتلكلية التر / تشر

 2011ول/ األ

 منشور 
جمعية /   االجتماعيةمجلة العلوم ب

(  5) بغداد العدد – علم االجتماع 
 2013سنة 

عند المدركة جودة الحياة بالتلكؤ األكاديم  وعالقته  24
 طلبة الجامعة 

بية     التر
مجلة دراسات عربية قز
ز  وعلم النفس" رابطة   بويي  التر

 مرص" -العرب

   2013رس شهر ما 35العدد 

  ضوء بعض   25
االتصال التفاعل  لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
ك الذي   مشارك بالمؤتمر المشتر
بية ابن رشد للعلوم   اقامته كلية التر
بية للبنات   االنسانية وكلية التر

منشور بعدد خاص بوقائع  / 
 المؤتمر 

3-4/4 /2013 

ات الصادمة وعالقتها بالسلوك الفوضوي لدى 26   الخت 
ك( مع أ.م. د.  المرحلة   طلبة ة منعين  المتوسطة)مشتر

 انور قاسم يحن  العزاوي 

بية     مؤتمر كلية التر
مشارك قز

 ) جامعة  -االساسية)الدول 
ـــخ   2013/ 5/ 9- 7الموصل بتاريـ
 

7-9/5 /2013 

  وعالقته بالمناخ االرسي لدى  27
عينة من  التلوث الثقاقز

 طلبة الجامعة 
  / -مجلة علوم االنسان والمجتمع

ة العلوم االنسانية واالجتماعية كلي 
 جامعة بسكرة /الجزائر ل

 2013/ سبتمت  /   7العدد 
 ( 101- 75ص) 
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( وعالقته بالتوافق الدراس     –التفكت  )االيجائ     28 السلن  
 لدى طلبة جامعة بغداد 

 

المجلة العربية لتطوير  
ر التفوق  التفوق/مركز تطوي

بجامعة العلوم والتكنولوجيا  
ز  والمجلس العرئ   لل موهوبي 
/صنعاء  ز  اليمن   -والمتفوقي 

العدد السابع   - المجلد الرابع 
30 /11 /2013   

المعاناة النفسية وعالقتها باالندماج الجامع  لدى عينة  29
  جامعة بغداد

 من الطالبات االرامل قز
 

بية  الجامعة  – مجلة كلية التر
المستنرصية عدد خاص بالمؤتمر  

ون /  - 4-25-24العلم  العشر
2013   

 2013( / 2لد ) المج

  ضوء بعض   30
الذكاء الروح  لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
بوية والنفسية     مجلة البحوث التر
بوية واالبحاث  /  مركز الدراسات التر

 جامعة بغداد –النفسية 

  41العدد ) 
 2014-نيسان – 6( قز
 ( 53- 34) ص 

وعالقتها باالستقرار النفس  لدى  العصابية الكمالية  31
 امعة طلبة الج

– مجلة علوم االنسان والمجتمع  
- بسكرةجامعة محمد خيضت  

 الجزائر 

 2015/ مارس  14العدد 

الحكمة وعالقتها بالسعادة النفسية لدى طلبة جامعة    32
 بغداد 
 

مجلة تطوير التفوق /جامعة  
 العلوم والتكنولوجيا/ اليمن 

  / (  10المجلد السادس العدد ) 
 2015/ 8/ 6بتاريــــخ   2015

  ضوء بعض  الوجو   الفراغ 33
دي لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
 عدد خاص بالمؤتمر العلم  الثالث  مجلة االستاذ/جامعة بغداد 

 2015ايلول/ 

  ضوء   34
وجات قز ز   لدى الطالبات المتر

الطالق العاطفز
ات   بعض المتغت 

مجلة الدراسات والبحوث  
االجتماعية جامعة الشهيد حمة  

 الوادي)الجزائر( -لخرصز 

- يسمت  ( د14/  13العدد ) 
 ( 40- 23ص) 2015

  ضوء بعض   35
سمو الذات لدى طلبة جامعة بغداد قز

ات   المتغت 
  مجلة علوم االنسان  

منشور قز
جامعة محمد خيضت    - والمجتمع

 الجزائر -بسكرة

   2016، مارس  18العدد 
 ( 252-237) ص 

 

  ضوء بعض   36
الذكاء الوجودي لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
االنسانية  العلوم  مجلة مركز جيل

 واالجتماعية 
 الجزائر - مركز جيل البحث العلم  

 فيفري - 16العدد  -العام الثالث
 ( 163-153ص) 2016

  ضوء متغت     37
التدفق النفس  لدى طلبة الجامعة قز

 الجنس والتخصص الدراس  
مجلة االستاذ العدد الخاص  

بالمؤتمر العلم  الدول  الرابع لسنة  
 المجلد الثالث –  2016

ابن رشد للعلوم  -بيةية التر لك
 جامعة بغداد –االنسانية 

  -2016/  4/ 24المجلد الثالث ل
 ( 214-197ص) 

االنتماء وعالقته بقدرة الذات عل تحدي ضغوط   38
الحياة لدى التالمذة من ذوي االحتياجات الخاصة  

ز )دراسة مقارنة(   واقرانهم العاديي 
ك د. عفراء ابراهيم و د. اشواق سام  

 مشتر

بية  ر بممنشو  جلة االستاذ/كلية التر
جامعة  –ابن رشد للعلوم االنسانية  

 بغداد 

 2018/ المجلد الثالث/  224العدد 
 ( 42 - 21ص) 

الحوار االرسي وعالقته بسمو الذات لدى تالمذة الصف   39
( اقبال   )مستل من رسالة ماجستت   

السادس االبتدائ 
ز الجبوري   حسي 

بوية  منشور بمجلة البحوث  التر
بوية  ة/ مركز البحوث اوالنفسي  لتر

 جامعة بغداد -والنفسية
 

  / 52العدد) 
- 2017( / كانون الثائز

 ( 52- 22) ص

  ضوء بعض   40
الصمود النفس  لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
منشور بعدد خاص من مجلة  
االستاذ المؤتمر الدول  الخامس  

 البن رشد 

 المجلد الثالث لسنة 
/2017 
 ( 36- 19) ص 
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بمفهوم الذات االكاديمية    ابية وعالقتها المرونة االيج  41
ك: سيناء مجيد حميد(    لدى طلبة الجامعة )مشتر

بية للبنات   2017( تموا  3) 28مجلد  منشور بمجلة كلية التر

  ضو ء بعض   42
الشفقة بالذات لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
منشور بمجلة العلوم االجتماعية /  

جامعة  -العلوم االجتماعيةكلية 
 الجزائر -ثليح   باالغواط عمار 

( سبتمر  26العدد )  6المجلد  
 ( 55- 41ص) 2017

  ضوء  43
ي النوع  عقاب الذات لدى طلبة الجامعة قز متغت 
 والعمر 

  مجلة االستاذ عدد  
منشور قز

خاص بالمؤتمر العلم  الدول   
 السادس 

 2018المجلد الثالث لسنة/ 
 ( 18  -1ص ) 

بية  التهميش االجتماع  لدى طالبات كلقياس  44 ية التر
ي العمر وجنس الوالدين  للبنات   ضوء متغت 
 قز

   
بوية قز منشور بمجلة المسالة التر

الجزائر/  -ظل التحديات الراهنة
 الجزائر 

   19العدد 
 2018شهر ماي /  

ات الصادمة وعالقتها بالسلوك الفوضوي لدى 45   الخت 
ك( مع أ.م. د.  المرحلة   عينة من طلبة المتوسطة)مشتر

  العزاوي انور قاسم يحن  

منشور بالمجلة الدولية للدراسات  
بوية والنفسية  المركز  –التر

ز   المانيا  -الديمقراط  العرئ   برلي 
 

  
 تموا  –العدد الثائز

2018 
 ( 152 -127ص) 

46    
قياس الشخصية االستغاللية لدى طلبة الجامعة قز

ات   ضوء بعض المتغت 
شور بمجلة علوم االنسان  من

 الجزائر - والمجتمع
   28العدد  7المجلد  
 (  274  -255) ص 

 2018سبتمت  / 
 

الصحة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من   47
  مدينة بغداد 

 أطفال الشوارع قز
بوية  ال مجلة العربية للعلوم التر

 والنفسية
 2019مايو/   10-عدد 
 ( 202 -177ص) 

ي   48   ضوء متغت 
البالدة العاطفية لدى طلبة الجامعة قز

 لنوع والتخصص الدراس  ا
مجلة متون/ جامعة الدكتور 

 / الجزائر   -سعيدة-موالي الطاهر
  -المجلد الحادي عشر 

- العدد الثائز
 2019-سبتمت  

 (   -155) ص 
 

  ضوء بعض   49
االادهار النفس  لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
لمجلة الجزائرية لألبحاث  ا

 والدراسات 
 ( 2019) سبتمت    8العدد  2المجلد  

 (  55  -37ص) 
 

 

ات   50   ضوء بعض المتغت 
اق النفس  قز درجة االحتر

الديموغرافية لدى معلم  ومعلمات التالميذ ذوي  
ك(أ.د. عبيدة صبط    االحتياجات الخاصة )مشتر

منشور ضمن كتاب خاص   االعاقة مشارك بمؤتمر  
اتيجيات   بالمؤتمر)مناهج واستر

ماعية لذوي اإلعاقة( الرعاية االجت 
 2019/  26889رقم اإليداع : 

 
 دار المعارف -جمهورية مرص 

  ضوء بعض   51
الحيوية الذاتية لدى طلبة الجامعة قز

ات   المتغت 
 

منشور بالمجلة العلمية للعلوم  
بوية والصحة النفسية  التر

( ص  2020) 01العدد  02المجلد  
20 -44 
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 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.  

نوع المشاركة ) بحث / بوستر   مكان انعقادها  السنــة  العنوان   ت 

  حضور(  /

المؤتمر السنوي الخامس عشر لكلية  1
بية/الجامعة المستنرصية   التر

 إعداد وتحضت   الجامعة المستنرصية  2002

  لرابطة التدريسي  2
ز المؤتمر السنوي الثائز ي 

ز  ز العراقيي   الجامعيي 
ز  2005  حضور  نقابة المعلمي 

بية  3 المؤتمر العلم  السنوي األول لكلية التر
 األساسية/جامعة الموصل 

 مشاركة ببحث  جامعة الموصل  2007

الندوة العلمية الخامسة لقسم االقتصاد   4
ل  )من اجل نمط حياة أفضل( 

ز  المتز
بية للبنات  2009  حضور  كلية التر

الدول  األول واارة التعليم   العلم   المؤتمر  5
/لجنة بحوث المرأة   العال  والبحث العلم 
بية للبنات )دور  بالتنسيق مع كلية التر
  بناء المجتمع والدولة( 

 المرأة قز

 مشاركة ببحث  فندق المنصور ميليا  2010/ 18/2- 16

معرض اإلنتاج السنوي لقسم االقتصاد   6
ل  
ز  المتز

بية لل 2011/ 30/3  حضور  بنات كلية التر

بية  7 –المؤتمر العلم  الثامن عشر /كلية التر
الجامعة المستنرصية وتحت شعار  
  العراق سلم المجد( / 

 )بعلمائه يرتفر

بية /الجامعة   2011/ 4/ 21- 20 كلية التر
 المستنرصية 

 مشاركة ببحث 

بية للبنات 8 -المؤتمر الدول  االول / كلية التر
بية وا  لتعليم جامعة بغداد وتحت شعار التر

  مجتمع معارص 
 قز

بية للبنات/ جامعة   12/10/2011- 11 كلية التر
 بغداد 

 مشاركة ببحث 

ندوة التعليم المستمر )االهداف السلوكية  9
  
( ودورها قز  تنمية جودة التعليم العال 

 د.احمد هاشم 

بية للبنات/ جامعة   28/11/2011 كلية التر
 قاعة المصطفز -بغداد

 حضور 

جاح  تمر )سبل تطوير ونندوة التعليم المس 10
 العام الدراس  من وجهة نظر دينية( 
  
 د.طه القيس  و د.عامر المشهدائز

بية للبنات/ جامعة   2011/ 4/12 كلية التر
 المصطفز قاعة -بغداد

 حضور 

 نشأةندوة قسم التاريــــخ الموسومة بـ )  11
 ( 1933-1921الدولة العراقية المعارصة

بية للبنات/ جامع 14/12/2011 ة  كلية التر
 قاعة المصطفز -بغداد

 حضور 

ورشة عمل تطويرية تثقيفية لرؤساء  12
  كليات   لإلرشاد الفرعية  واعضاء اللجان  

قز
مركز الدراسات -ومعاهد جامعة بغداد

بوية واالبحاث النفسية  التر

قاعة عل   –جامعة بغداد   2011/  12/ 20
 الوردي 

 حضور 

ز  13 ز الشعبي    بي 
معرض التواصل الثقاقز

  واليا
  )ذاكرة صورية لليابان(  العراقر

 بائز
بية للبنات  2011/ 12/ 22- 21  حضور  كلية التر

بية وعلم النفس/ مدرسات   ندوة 14 قسم التر
التدريسية لطالبات   تالمستقبل “التطبيقا

 الصفوف الرابعة" 

بية للبنات/ جامعة   2012/ 2/ 12 كلية التر
 قاعة المصطفز -بغداد

 حضور 

  ندوة أسبوع اإلعالم الجامع  ا  15
جامعة بغداد / قاعة   7/3/2012 لثائز

 الحكيم  
 حضور 
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ل  " العلمية  16
ز ندوة قسم االقتصاد المتز

  عالمنا 
األول/ أهمية الغذاء والتغذية قز

 المعارص  

بية للبنات/قاعة   2012/ 11/3 كلية التر
 المصطفز 

 مقرر جلسة 

بية األساسية/جامعة   17 مؤتمر كلية التر
  الموصل المؤتمر العلم  الخامس 

)الوطنز
األول( تحت شعار تفعيل التعليم 

 إل جودة التعليم العام  األساس  مدخل 

بية األساسية/   2012/ 12/4- 11 كلية التر
 جامعة الموصل 

 مشاركة ببحث 

18   / بية األساسية الرابع عشر مؤتمر كلية التر
 الجامعة المستنرصية 

بية األساسية/   9-10/5/2012 كلية التر
 الجامعة المستنرصية 

 ببحث  ركةمشا

اضية العلمية  19 وع المكتبة االفتر ندوة )مشر
 العراقية( 

قاعة الحكيم/جامعة   21/11/2012
 بغداد 

 حضور 

  األول للكيمياء / كلية    20
المؤتمر الوطنز

 العلوم 
/كانون  20- 19

 2012االول/ 
 حضور  قاعة الحكيم

 ندوة علم النفس / االرشاد   21
ز مهنة المسؤولي  ة بعنوان ) التدريس بي 

 لة( واداء الرسا

بية للبنات/قاعة   20/12/2012 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

ندوة وحدة ابحاث المرأة: تعزيز الثقة  22
بية للبنات(   بالنفس لدى طالبات كلية التر

بية للبنات/قاعة   24/12/2012 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

بوي وبالتعاون   لإلرشاد اللجنة المركزية  23 التر
بوية والنفسية ورشة  مع مركز البحوث ا لتر

) تنمية المهارات االرشادية   العمل العلمية
   
لدى اعضاء اللجان الفرعية االرشادية قز

 كليات جامعة بغداد( 

قاعة الحرية / كلية العلوم   25/12/2012
 السياسية  

 حضور 

 اد بعنوان ندوة علم النفس / االرش  24
منهجية التعبت  لدى اعضاء الهيئة  

 بهاء ابراهيم كاظمرصز د. المحا  التدريسية( 

بية للبنات/قاعة   27/12/2012 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

ندوة ضمان الجودة/ دور معايت  االعتماد  25
  تحقيق جودة التعليم العال   

األكاديم  قز
ز   والتميت 

بية للبنات/قاعة   2013/ 16/1 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

ندوة علم النفس/ تنمية مهارات   26
تدريسية عند طالبات  التطبيقات ال

 الصفوف الرابعة 

بية للبنات/قاعة   2013/ 1/ 20 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

المهرجان الرابع لقسم علوم القران   27
بية االسالمية بمناسبة المولد النبوي   والتر

يف   الشر

بية للبنات/قاعة   2013/ 28/1 كلية التر
 المصطفز 

 حضور 

يف لقسم اللغة   28 حفل المولد النبوي الشر
 العربية 

 حضور  قاعة المصطفز  2013/ 30/1

ندوة قسم التاريــــخ العلمية "دور الوثائق   29
  حفظ تراث العراق" 

 والمخطوطات قز
بية للبنات/قاعة   2013/ 18/2 كلية التر

 المصطفز 
 حضور 

ل    30
ز ورشة عمل قسم االقتصاد المتز

بعنوان" المشاكل التغذوية لالطفال دون  
 سن الخامسة" 

بية للبنات/قاعة  ة اكلي  2013/ 20/2- 19 لتر
 المصطفز 

 حضور 

،  سأكون ندوة قسم علوم القران )اكون،   31
 ؟ الشخصية الناجحة( سأكون وكيف 

بية للبنات/قاعة  كلية  2013/ 25/2 التر
 المصطفز 

 حضور 

ورشة عمل السفارة اليابانية حول التجربة   32
 اليابانية 

بية للبنات/قاعة   2013/ 11/3 كلية التر
 المصطفز 

 حضور  
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33    
مؤتمر قسم اللغة العربية " قراءات قز
 "  
 االدب والفكر اللغوي العراقر

 حضور   قاعة المصطفز  2013/ 14/3- 13

وحدة ابحاث المرأة/ االحتفالية السنوية   34
 بيوم المرأة 

بية للبنات/قاعة   2013/ 17/3 كلية التر
 المصطفز 

 حضور  

دورة تدريبية للجان االرشاد الفرعية/  35
 ية الوحدة االرشاد

بية للبنات/قاعة   2013/ 17/3 كلية التر
 المصطفز 

 حضور  

/ كلية العلوم  36  
المؤتمر العلم  السنوي الثائز
 للبنات

 حضور  كرفان/ كلية العلوم للبنات 2013/ 28/3- 26

الندوة االرشادية لطالبات قسم االقتصاد   37
ل  
ز  المتز

بية للبنات/قاعة   2013/ 19/3 كلية التر
 المصطفز 

 عضو 

ك ر المشالمؤتم 38    - تر
المؤتمر الوطنز
بية السنوي تحت شعار " دور كليات ا لتر

بية ابن رشد  ية" كلية التر   التنمية البشر
قز

بية للبنات   للعلوم االنسانية وكلية التر

بية   2013/ 3-4/4 قاعة ابن رشد/ كلية التر
 ابن رشد للعلوم االنسانية 

 مشارك ببحث 

بوية  39 الندوة الثقافية لقسم العلوم التر
بية للبنات   والنفسية/كلية التر

بية لل 2013/ 4/ 16 بنات/قاعة  كلية التر
 المصطفز 

 حضور  

بية  40 ون لكلية التر – المؤتمر العلم  العشر
 الجامعة المستنرصية 

بية  2013/ 4/ 25- 24  مشاركة ببحث  قاعات كلية التر

ندوة ضمان الجودة واالداء الجامع  )  41
ضمان الجودة الشاملة( د. عفاف  

  الس
 اعائر

بية للبنات/قاعة   2013/ 29/4 كلية التر
 المصطفز 

 حضور  

بية االساسية  42 جامعة –مؤتمر كلية التر
الموصل المؤتمر السنوي السادس ) 

 )  
 الدول  الثائز

بية االساسية  2013/ 5/ 7-9  مشاركة ببحث  كلية التر

اتيجيات التخطيط والمتابعة  43 ندوة استر
 وتقييم نتائج االعمال 

ل   2013/ 9/ 25
ز  حضور  قسم االقتصاد المتز

احتفالية يوم الطفل العالم  / الذي اقامه   44
ل  وقسم رياض  

ز قسم االقتصاد المتز
 األطفال 

بية للبنات/قاعة   25/11/2013 كلية التر
 المصطفز 

ية   لجنة تحضت 

  لدراسات نفط  45
المؤتمر العالم  الثائز
 العراق 

/كانون  12- 10

 2013االول/ 
/ كلية    حضور  لعلوم اقاعة االدريس 

بوية والنفسية 46 / كلية   2014/ 2/ 24 ندوة قسم العلوم التر قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

ل  بعيد االم  47
ز / كلية   2014/ 23/3 احتفالية قسم االقتصاد المتز قاعة المصطفز

بية للبنات   التر
 حضور 

بية  48   لكليتا التر
المؤتمر العلم  الدول  الثائز

 للبنات وابن رشد 
قاعة الحكيم/ جامعة   2014/  4/ 17- 16

 بغداد 
 مشاركة ببحث 

الندوة العلمية السادسة لقسم االقتصاد   49
   
ل  تحت شعار )دور االرسة قز

ز المتز
  الحديث( 

 المجتمع العراقر
 

/ كلية   11/11/2014 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

شاركة ببحث + مقرر الجلسة  م
 االول 

قاعة الحكيم /جامعة   2014/  12/ 3-1 لبحوث الزراعيةالمؤتمر العلم  التاسع ل 50
 بغداد 

 حضور 

ندوة قسم الخدمة االجتماعية _كلية  51
بية للبنات     ةالموسومة “الطفولالتر

ات البيئة االجتماعية"  العراقية ومتغت 

/ كلية   2015/  1/ 7 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 
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  قسم   52
ورشة عمل بعنوان تصميم االاياء قز

ل   
ز  االقتصاد المتز

/ كلية   2015/  1/ 22 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

  لوحدة الرياضية  53
افتتاح المعرض الفنز

بية    كلية التر
بية الفنية قز الجامعية والتر
 للبنات

/ كلية  باحة قا 2015/  1/ 22 عة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

ورشة عمل بعنوان سلبيات وايجابيات  54
ل  الفيس ب

ز   قسم االقتصاد المتز
 وك قز

قاعة عل  الوردي/ كلية   2015/  2/ 19
بية للبنات   التر

 محارصز  
 
 

ورشة عمل بعنوان اثر استخدام وسائل   55
االتصال الحديث عل العالقات العائلية 

ل   
ز   قسم االقتصاد المتز

 قز

قاعة عل  الوردي/ كلية   2015/  3/ 19
بية للبنات   التر

 محارصز  

ااالة بقع  عنوان طرق  ورشة عمل ب 56
ل  
ز   قسم االقتصاد المتز

ليا قز ز  المالبس متز
/ كلية   2015/ 3/ 29 قاعة المصطفز

بية للبنات ا  لتر
 حضور 

بية ابن   57 المؤتمر العلم  الثالث لكلية التر
-12رشد للعلوم االنسانية للمدة من  

بية    2015/ 4/ 13 وتحت شعار التر
 والتعليم عماد بناء االنسان  المعارص

بية ابن   2015/ 4/ 13- 12 قاعات كلية التر
 رشد للعلوم االنسانية 

 مشاركة ببحث 
الفراغ الوجودي لدى طلبة  
  ضوء بعض  

الجامعة قز
ات   المتغت 

ج/ رئاسة   2015/ 4/ 22 احتفالية يوم الجامعة  58 ساحة الت 
 الجامعة 

 مشاركة بكتع 

احتفالية مختت  الطفل السنوي/ قسم  59
ل  
ز  االقتصاد المتز

/ كلية   2015/ 4/ 28 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

ة لقسم االقتصاد  الورشة العلمية التاسع 60
ل  /العناية بصحة المرأة 

ز  المتز
/ كلية   2015/ 12/ 29 قاعة المصطفز

بية للبنات   التر
مشاركة بورقة بحثية مع د.  
اشواق سام  / العنف وانواعه  
 وانعكاسه عل صحة المرأة 

ل  السابعة/  ندوة قسم االقتصاد ا  61
ز لمتز

ل  وتكنولوجيا العرص اال
ز  قتصاد المتز

/ كلية   2016/  1/ 4 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

مشاركة بورقة بحثية مع د.  
اشواق سام  / اطفالنا وعرص  
 الموجة الثالثة..امال واخطار 

ل  العلمية  62
ز ورشة قسم االقتصاد المتز

 الثانية 
  تواجه قسم  الواقع والمعوقات ا
لنر

ل  االقت 
ز  صاد المتز

/ كلية   2016/ 25/2 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

عضو اللجنة العلمية لندوة االقتصاد  63
ل  الثانية لعام  

ز الموسومة  2016المتز
ية   ل  والتنمية البشر

ز االقتصاد المتز
 المستدامة  

/ كلية   2016/  3/ 23 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

ية +مشاركة  عضو لجنة علم
ثية )الجانع  بورقة بح
ع  للتنمية االجتما

ك   المستدامة(مشتر

ية لحلقة نقاشية   64 عضو لجنة تحضت 
 الموسومة 

)دور الحضانة وانعكاسها عل عمل المرأة  
الموظفة(/ الذي اقامها قسم االقتصاد  

ل  
ز  المتز

/ كلية   2016/ 11/4 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

ية +مشاركة   عضو لجنة تحضت 
االم  بورقة بحثية )طفل 

ز االرسة ودار   الموظفة بي 
 الحضانة( 

بية ابن رشد   65 المؤتمر الدول  الرابع لكلية التر
/  4/ 25- 24للعلوم االنسانية للمدة من  

وتحت شعار)مقدمات ونتائج   2016
  الع إلصالح

بية والتعليم قز كليات  – راق  التر
بية انموذجا(    التر

بية ابن   2016/ 4/ 25- 24 قاعات كلية التر
 االنسانية   رشد للعلوم

 مشاركة ببحث 
التدفق النفس  لدى طلبة  

  ضوء متغت  الجنس  
الجامعة قز

 والتخصص الدراس  
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66   
ل  الثائز

ز / كلية   2016/  5/ 11 مهرجان قسم االقتصاد المتز قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

منوعة تم الكليف بها   اعمال
 من قبل القسم 

 

احتفالية يوم الطفل العالم  / قسم   67
ل  االق

ز  مختت  الطفل –تصاد المتز
/ كلية   27/11/2016 قاعة المصطفز

بية للبنات   التر
 حضور 

ل  )المرأة   68
ز ندوة قسم االقتصاد المتز

 والطفل وملوثات البيئة( 
 

/ كلية   2017/ 1/  4 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

ية +   عضو اللجنة التحضت 
 مشاركة بورقة عمل 

  دورة صيانة الحاسب  69
ات /  المشاركة قز

 وحدة التعليم المستمر 
قسم الحاسبات / كلية   2017/ 3/ 5-7

بية للبنات    التر
 مشاركة متدرب 

ل  الندوة االرشادية لقسم االقتصاد  70
ز -المتز

 – بعنوان  
 - توجيهات ارشادية / 

المرحلة  -قاعة الخياطة 2017/ 14/3
 الثانية 

 رئيس اللجنة

احتفالية تخرج اطفال مختت  قسم   71
ز   ل  االقتصاد المتز

 حضور  مختت  الطفل  4/4/2017

ل  الثالث 72
ز بية للبنات  2017/  4/ 6 مهرجان قسم االقتصاد المتز رئيس لجنة الضيافة+   كلية التر

 فلكسات تربوية ارشادية 

بية ابن   73 المؤتمر الدول  الخامس لكلية التر
رشد للعلوم االنسانية وتحت  

  بناء 
بية والتعليم قز شعار)اسهامات التر

 وتنمية الفكر( االنسان  

بية ابن  قاعات ك 2017/  5/ 3-4 لية التر
 رشد للعلوم االنسانية 

مشاركة ببحث )الصمود  
   
النفس  لدى طلبة الجامعة قز
ات(   ضوء بعض المتغت 

  للعلوم  74
  واآلدابمؤتمر اربيل الدول  الثائز

بية وعلم النفس     التر
 قز

- قاعة مطعم قرص السدير  2017/ 11/ 18
 بغداد 

ث: قياس  مشاركة ببح
تهميش االجتماع  لدى  ال

   
بية للبنات قز طالبات كلية التر
ضوء متغت  العمر وجنس  

 الوالدين 

75    
بوية قز ندوة قسم العلوم النفسية والتر

بية  بية للبنات والموسومة )التر كلية التر
 العلمية الميدانية بوابة المستقبل( 

كلية –قاعة المصطفز  2017/ 10/ 30
بية لل  بنات التر

 حضور  
الحضور   تأييد وحسع كتاب 

/  28بتاريــــخ   210ذي العدد: 

11 /2017 
 

حضور احتفالية قسم علوم القران   76
يف يوم االحد   بمناسبة المولد النبوي الشر

 عل قاعة المصطفز  2017/  12/  3

كلية  –عل قاعة المصطفز     2017/  12/  3
بية للبنات   التر

 حضور  

ل  المشاركة بندوة قسم االقتص 77
ز اد المتز

اقة الغد( الموسومة   )طفل اليوم ارسر
كلية  –عل قاعة المصطفز  2017/  12/ 27

بية للبنات   التر
مشاركة بورقة عمل بعنوان  

)مشكالت ارس ذوي  
 االحتياجات الخاصة( 

ية لندوة قسم   78 عضو اللجنة التحضت 
ل  

ز الموسومة :االقتصاد  االقتصاد المتز
ل  نموذج للحياة العرصية 

ز  المتز

كلية  –عل قاعة المصطفز  2018/  1/ 21
بية للبنات   التر

ية   عضو لجنة تحضت 

حضور الندوة التعريفية السادسة لوحدة   79
  كلية  التأهيل

والتوظيف والمتابعة قز
بية للبنات تحت شعار)هدفنا    تأهيلكالتر

نا(  ز  ونجاحك يمت 

كلية  –قاعة المصطفز  عل 2018/  1/ 24
بية للبنات   التر

 حضور 
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لندوة العلمية المقامة بكلية مشاركة با 80
الجامعة المستنرصية بالتعاون  –  اآلداب 

بية والثقافة  مع مؤسسة كلكامش التر
 واالعالم 

 
21 /2  /2018 

الجامعة  - اآلدابكلية 
 المستنرصية 

مشاركة بورقة عمل بعنوان  
ز     بي 

وئز التعليم االلكتر
 يات والسلبيات االيجاب

حضور ورشة عمل لقسم علوم القران   81
ع اال  ز العرف والشر  براج والتنجيم بي 

بية   2018/  2/ 27 قاعة المرسم /كلية التر
 للبنات

 حضور 

الندوة العلمية لقسم  حضور    82
الخدمة االجتماعية “الحشد الشعن   

 مواقف وتحديات" 

كلية  -قاعة المصطفز  2018/ 3/  5
بية للبنات   التر

 حضور 

  دورة الحاسبات / التعليم  83
مشاركة قز

 " /  ام تشغيل  المستمر" نظ
/  3/ 6ال   2018/ 3/ 4) 

2018 /) 
 مشاركة  قسم الحاسبات 

اقامة ورشة العمل ضمن نشاطات ساعة   84
  تحقيق التنمية 

حرة" دور المرأة قز
 والمستقبل المستدام" 

 

 
15 /3  /2018 

طالبات قسم االقتصاد  
ل  
ز  قاعة عل  الوردي -المتز

 محارصز 

تمر  حضور مؤتمر قسم اللغة العربية مؤ  85
ون   قسم اللغة العربية السادس والعشر
  دراسة النص

 الموسوم التفاعل الدالل  قز

كلية  -قاعة المصطفز  2018/  3/ 20- 19
بية للبنات   التر

 حضور 

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر قسم   86
ل  
ز  االقتصاد المتز

كلية  -قاعة المصطفز  2018/ 4/  4
بية للبنات   التر

 ضو لجنة علمية+حضور ع

المعرض العلم  الذي اقيم ضمن  مشاركة ب  87
ل  االول  

ز فعاليات مؤتمر االقتصاد المتز
/ مؤتمر قسم االقتصاد /  معرض علم 

ل  االول 
ز  المتز

كلية  -قاعة المصطفز  2018/ 4/  4
بية للبنات    التر

ات   مشاركة بوستر

احتفالية تخرج اطفال مختت  الطفل/قسم   88
ل  
ز  2018-2017 للعام االقتصاد المتز

17 /4 /2018 
 

كلية  -اعة المصطفز ق
بية للبنات   التر

حضور+ عضو اللجنة  
ية   التحضت 

القيم   ز الموسومة" تعزيالندوة االرشادية   89
 االيجابية وتنمية الشخصية" 

/  21الكتاب ذي العدد  

1288 
 2018/  4/ 18بتاريــــخ  

 

بية للبنات قاعة  -كلية التر
 2018/ 4/ 19الخياطة

ية+مشاركة   عضو لجنة تحضت 
الشخصية   مي بحثية “القبورقة 

 تكوينها وتنميتها لدى الطلبة" 

 ابن رشد  – المؤتمر الدول  السادس  90
بالبحث الموسوم عقاب الذات لدى طلبة  
ي النوع والعمر    ضوء متغت 

 الجامعة قز

/  4/ 26- 25الموافق  

2018 
 

بية  قاعة  ابن رشد/ كلية التر
- ابن رشد للعلوم االنسانية

 جامعة بغداد 

 
  المؤتمر العل

م   مشاركة قز
بية   الدول  السادس لكلية التر
- ابن رشد للعلوم االنسانية

 جامعة بغداد 

91     

ز   92   دورة االرشاد النفس  للعاملي 
المشاركة قز

  الوحدات االرشادية/ وحدة التعليم 
قز

 المستمر 

بية للبنات  2018/ 11/ 14- 12  مشاركة  كلية التر

  دورة الصفوف التعليمية /   93
مشاركة قز

 مركز ابن سينا-م المستمروحدة التعلي 
مركز ابن سينا/جامعة   2018/ 11/ 26- 25

 بغداد 
 مشاركة 

بوي  ندو  94 ة وحدة التوجيه واإلرشاد التر
الموسومة: "الحواضن الفكرية  

 " لإلرهاب واالجتماعية 

/  12/ 12يوم األربعاء 

2018 
 

كلية  -قاعة المصطفز 
بية للبنات   التر

 حضور 
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ول "التعليم المشاركة بالمؤتمر الدول  األ 95
.. تحديات  الرقم     الوطن العرئ  
قز

 الحارصز ورؤى المستقبل"  

25 -26 /12 /2018 
 

 مشاركة بالبحث  مرص -جامعة القاهرة
  عت   الموسوم

وئز : النشر االلكتر

بوابة المجالت العلمية  
 الضوابط والخطوات المنهجية 

  الندوة العلمية الموسومة  96
المشاركة قز

جتماعية لدى  )المشكالت النفسية واال 
 لجامعة( طلبة ا

-مركز البحوث النفسية 2019/ 1/ 22
واارة التعليم العال   
 والبحث العلم  

ورقة بحثية " العولمة  
اب النفس  لدى طلبة   واالغتر

 الجامعة 

  الورشة العلمية الموسومة:   97
المشاركة قز

  تعزيز العمل  
)دور المبادرات اإليجابية قز

(  التطوع  لدى الطلبة الجامعي  ز  ي 

وحدة االرشاد النفس    2019/ 3/  4
بوي/ كلية   والتوجيه التر

بية للبنات   التر

بالورقة العلمية العمل التطوع  
ارتقاء للذات اإلنسانية  

 والمجتمع 

  المؤتمر الدول  األول الذي   98
المشاركة قز

بوية والنفسية كلية -أقامه قسم العلوم التر
بية ابن رشد )أطفال الشوارع    مأساةالتر

 ورؤى مستقبلية(  اقعيةو 

بوية   2019/ 3/  5 قسم العلوم التر
بية ابن  -والنفسية كلية التر

 رشد للعلوم االنسانية 

مشاركة بالبحث) الصحة  
النفسية وعالقتها بتقدير  
الذات لدى عينة من أطفال  
  مدينة بغداد( 

 الشوارع قز

المشاركة بالمؤتمر الدول  السابع )االرتقاء   99
ء العراق الجديد(  لبنا   بجودة التعليم طريق

بية ابن رشد للعلوم  الذي اقامته كلية التر
 اإلنسانية

مشاركة بالبحث )االادهار   كلية ابن رشد  2019/  4/ 15- 14
   
النفس  لدى طلبة الجامعة قز
ات(   ضوء بعض المتغت 

حضور ورشة العمل االجتماع  والبيئة/  100
ز قسم الخدمة االجتماعية   تعاون بي 

ة د.  والتو  التأهيلوشعبة  ظيف/ محارصز
: العمل االجتماع  والبيئة  ز عدنان ياسي 

  العراق 
 االجتماعية قز

قسم الخدمة االجتماعية   2019/  9/ 22
 والتوظيف   التأهيلوشعبة 

 حضور 

  أقامها   101
حضور الدورة التخصصية النر

  التأهيلووحدة   الجغرافيةقسم 
والتوظيف حول التخصصات الجغرافية  

  سوق ا
لعمل، يوم األربعاء واهميتها قز
عل قاعة   2019/ 10/  30الموافق  

  قسم الجغرافية. 
 الدراسات العليا قز

30 /10 /2019    
قاعة الدراسات العليا قز
 قسم الجغرافية 

 حضور 

  أقامتها وحدة   102
حضور الندوة العلمية النر

  
بية للبنات عن    التعليم المستمر قز كلية التر

  ظل التطورا المرأةدور 
ت العراقية قز

/  12/ 17التكنلوجية يوم الثالثاء الموافق 

 عل قاعة المصطفز  2019

 حضور  قاعة المصطفز  2019/ 12/ 17

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدول  األول   103
لمؤسسة بكرة أحل للقدرات الخاصة 

عاقة  األشخاص ذوي اإل   تأهيلالموسوم 
 والتنمية المستدامة 

22 -23  / / ديسمت 

2019 
 نة العلمية عضو اللج مرص 

المشاركة بالمؤتمر الدول  األول لمؤسسة   104
بكرة أحل للقدرات الخاصة الموسوم 

األشخاص ذوي اإلعاقة والتنمية   تأهيل
 المستدامة 

22 -23  / / ديسمت 

2019 
اق   مرص  مشاركة ببحث )درجة االحتر

  ضوء بعض  
النفس   قز

ات الديموغرافية لدى   المتغت 
معلم  ومعلمات التالميذ ذوي  

االحتياجات الخاصة(  
ك(أ.د. عبيدة صبط    )مشتر

بوية   105 حضور ورشة العمل لقسم العلوم التر
والنفسية الموسومة: دور مهارات التفكت  

/كلية   2019/ 12/ 26 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 
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  تشكيل االنسان " يوم وعادات العقل
  قز

 2019/ 12/ 26الخميس الموافق  

مية لقسم اللغة العربية حضور الندوة العل 106
الموسومة )المنحنز لالجتماع  ودراسة  

/  29اللغة العربية( يوم االحد الموافق  

 عل قاعة الزيدي  2019/ 12

بي  2019/ 12/ 29 ة  قاعة الزيدي/ كلية التر
 للبنات

 حضور 

ة لوحدة  107 حضور الندوة العلمية العارسر
بوي   االرشاد النفس  والتوجيه التر

ز الطالع واألستاذ  الموسومة )العال قة بي 
  إطار المنظومة التعليمية( يوم االحد 

قز
عل قاعة  2019/ 12/  29الموافق  

 الرضوان 

بية   2019/ 12/ 29 قاعة الرضوان/ كلية التر
 للبنات

 حضور 

حضور الحلقة النقاشية العلمية لوحدة   108
بوي   االرشاد النفس  والتوجيه التر

( يوم لألقرانالسلن    التأثت  الموسومة ) 
 . 2019/  12/ 31الثالثاء المصادف 

 حضور  قاعة التعليم المستمر  2019/ 12/ 31

ة الموسومة   109 حضور الندوة التعريفية العارسر
)التدريع خطوة نحو التوظيف( المقامة  

والتوظيف والمتابعة  التأهيل من وحدة  
ش ط بتاريــــخ    320عل الكتاب ذي العدد  

16 /1  /2020 
 

. /كلية  ق 2020/  1/  15يوم  اعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

حضور الندوة العلمية السادسة عشر   110
لوم القران الموسومة )اخالق  لقسم ع

  عرص التكنلوجيا 
المجتمع اإلسالم  قز

 التحديات والطموح 

. /كلية   2020/ 26/1 قاعة المصطفز
بية للبنات   التر

 حضور 

المشاركة بالندوة العلمية الموسومة   111
الصحية للمواد المخدرة    اتالتأثت  

من قبل   ة عليها “المقامومخاطر اإلدمان 
بوي/  وحدة االرشاد النفس   والتوجيه التر
بية للبنات  جامعة بغداد - كلية التر

 
24 /2  /2020 

بية   قاعة الروضة /كلية التر
 للبنات

مشاركة بورقة العمل  
 المخدرات الرقمية 
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 وشهادات التقدير.: كتب الشكر، الجوائز  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير  ت
  اإلعداد والتحضت  للمؤتمر   1

شكر للمساهمة الفعالة قز
بية /الجامعة   العلم  السنوي الخامس عشر لكلية التر

 ية المستنرص 

بية/المستنرصية   2002 عميد كلية التر

  ا 2
لمؤتمر العلم  السنوي  شهادة شكر وتقدير للمشاركة قز

بية األساسية/جامعة الموصل   األول لكلية التر
 2007 رئيس جامعة الموصل 

  المؤتمر الدول  األول   3
شهادة شكر وتقدير للمشاركة قز

لواارة التعليم العال  والبحث العلم  /لجنة بحوث المرأة  
  بناء  

بية للبنات )دور المرأة قز بالتنسيق مع كلية التر
 دولة( المجتمع وال

بية للبنات   2010 عميد كلية التر

  المؤتمر   4
  المشاركة ببحث قز

شكر للمساهمة الفعالة قز
لعلم  الدول  األول لواارة التعليم العال  والبحث العلم   ا

بية للبنات  /  لجنة بحوث المرأة بالتنسيق مع كلية التر
  بناء المجتمع والدولة( 

 )دور المرأة قز

 2010 ث العلم  واير التعليم العال  والبح

  المؤتمر   5
  المشاركة ببحث قز

شكر للمساهمة الفعالة قز
ارة التعليم العال  والبحث العلم   العلم  الدول  األول لوا 

بية للبنات)دور /  لجنة بحوث المرأة بالتنسيق مع كلية التر
  بناء المجتمع والدولة( 

 المرأة قز

بية للبنات/جامعة بغداد  2010/ 13/4 عميد كلية التر

منح قدم لشهر للحصول عل شكر وتقدير من واير   6
التعليم العال  والبحث العلم  / الكتاب ذي العدد م ش  

/1655 

بية للبنات/جامعة بغداد  3/5/2010 عميد كلية التر

  المؤتمر العلم  الثامن عشر   7
شكر وتقدير للمشاركة قز

بية /الجامعة المستنرصية   لكلية التر
بية / ال  4/2011 معة المستنرصية جاعميد كلية التر

منح قدم مدته سنة واحدة للحصول عل لقع استاذ   8
  الكتاب ذي العدد م ش  

مساعد قبل المدة المحددة قز
/770 

بية للبنات/ جامعة بغداد   2011/ 10/3 عميد كلية التر

  معرض الغذاء والتغذية   9
شكر وتقدير للمشاركة قز

ل  
ز    والصحة الذي اقامه قسم االقتصاد المتز

  قز
26/4 /2011 

بية للبنات/ جامعة بغداد   3/5/2011 عميد كلية التر

منح قدم مدته سنة واحدة للحصول عل شهادة   10
  الكتاب ذي العدد 

/  1الدكتوراه قبل المدة المحددة قز

1769 

بية للبنات/ جامعة بغداد   1/6/2011 عميد كلية التر

  اللجنة االمتحانية لقسم 11
  شكر وتقدير للمشاركة قز

ل  للعام الدراس  
ز ) الدور  2011- 2010االقتصاد المتز

 االول( 

بية للبنات/ جامعة بغداد   2011/ 31/7 عميد كلية التر

  اللجنة االمتحانية لقسم   12
شكر وتقدير للمشاركة قز

ل  للعام الدراس  
ز ) الدور  2011- 2010االقتصاد المتز

 )  
 الثائز

بية للبنات/ جامعة بغداد ع  20/11/2011 ميد كلية التر

  المؤتمر العلم  الدول  االول   13
شكر وتقدير للمشاركة قز

   
بية والتعليم قز بية للبنات/جامعة بغداد/ التر لكلية التر

 المجتمع المعارص 

بية  رئيس جامعة بغداد + عميد كلية التر
 للبنات

ين اول/ 12- 11  2011/تشر

للمشاركة بالمؤتمر العلم  السنوي  شهادة تقديرية   14
بية  الخامس ) الوط    األول( الذي أقامته كلية التر
نز

جامعة الموصل تحت شعار " تفعيل التعليم   -األساسية
 األساس  مدخل إل جودة التعليم العام"

بية االساسية / جامعة  عميد كلية التر
 الموصل 

11 -12/4 /2012 
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  المؤتمر العلم  الرابع عشر   15
شكر وتقدير للمشاركة قز

بية االساسية/ الجا  معة المستنرصية لكلية التر
بية االساسية الجامعة -عميد كلية التر
 المستنرصية 

9-10  /5 /2012 

 2012/  11/ 28 واير التعليم العال  والبحث العلم     1584/ 5كتاب شكر ذي العدد م و  16

 2012/ 3/12 رئيس الجامعة المستنرصية  1426/ 53/  كتاب شكر ذي العدد ع .م 17

 18/12/2012 رئيس جامعة بغداد  2012/ 12/ 18خ بتاريــــ  43093كتاب شكر ذي العدد   18

/  10بتاريــــخ  95/ 11كتاب شكر ذي العدد   19

 )لجنة المصادر( 2013/ 1
بية للبنات   2013/ 10/1 عميد كلية التر

بتاريــــخ   812/ 11كتاب شكر ذي العدد   20
  يوم السبت( 2013/ 3/ 5

 )الدوام قز
بية للبنات   5/3/3013 عميد كلية التر

ك لكلية  كتاب شكر وتقدير  21   المؤتمر المشتر
للمشاركة قز

بية للبنات  بية ابن رشد للعلوم االنسانية وكلية التر  التر
بية ابن الرشد للعلوم   عميد كلية التر

بية للبناتاالنسانية وعميدة    كلية التر
3-4/4 /2013 

ون لكلية   22   المؤتمر العلم  العشر
شكر وتقدير للمشاركة قز

بية   الجامعة المستنرصية  – التر
بية  الجامعة  –عميد كلية التر

ومعاون العميد للشؤون  -المستنرصية
 العلمية 

24 -25/4 /2013 

  المؤتمر العلم  السادس)    ةتقديريشهادة  23
للمشاركة قز

بية االساسية الدول  ا ( لكلية التر  
 جامعة الموصل –لثائز

رئيس جامعة الموصل و عميد كلية 
بية   ة ي ساألساالتر

7-8/5 /2013 

  التحضت  لمهرجان بغداد    شكر وتقدير  24
للمشاركة قز

 2013عاصمة الثقافة العربية  
بية للبنات   2266/ 11العدد  عميد كلية التر

 2013/ 6/  17تاريــــخ 

  الذي   25
شكر وتقدير عل اهمية المنجز العلم  والمعرقز

  حققته 
البحوث والتنظيم ورفع مستوى   الجامعة قز

  جامعة بغداد 
 العلم  والتدريس  قز

: عل  عليم العال  والبحث واير الت    العلم 
ز االديع   محمد الحسي 

 301/د/ 7/ 6ال عدد
 2014/ 2/ 24التاريــــخ: 

 1147دد م ش/ الع  منح قدم عطفا عل كتاب شكر الواير  26
 2014/ 3/ 11التاريــــخ: 

27    
بية والوع  البين   10247العدد/  رئيس الجامعة المستنرصية  شكر عل اهداء كتاب التر

 2014/  4/ 8بتاريــــخ

28   
لكليتا  شكر عل المشاركة بالمؤتمر العلم  الدول  الثائز
بية للبنات وابن رشد للعلوم االنسانية  التر

بية للبنات وعميد كلية ابن   عميد كلية التر
 رشد 

16 -17 /4  /2014 

 شكر وتقدير عل اهداء الكتع  29
بوية لدى طلبة   ات النفسية والتر   المتغت 

بحوث قز
 1الجامعة/ 
 لديسلكسيا( عش القراءة )ا

  
بية والوع  البين   التر

ب ية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر
 االنسانية

 2360العدد /  
 2014/  4/ 20بتاريــــخ:  

30   
بية والوع  البين  واير التعليم العال  والبحث العلم  /  شكر وتقدير عل اهداء كتاب التر

ز االديع   االستاذ عل  محمد الحسي 
ـــخ 5العدد م و  بتاريـ

8/5/2014 

  يوم   31
شكر وتقدير للجهود المبذولة من خالل النشاط قز

الجامعة ويوم الطفل العالم  وعيد االم وورشة االتكيت  
 ومعرض القسم

بية للبنات   2393/   11العدد  عميد كلية التر
  
 2014/ 6/ 19قز

  الندوة العلمية السادسة لقسم   32
شكر وتقدير للمشاركة قز

ل   
ز  االقتصاد المتز

ب للبنات+رئيسة قسم ية عميد كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

11/11/2014 

33    
  اللجنة العلمية قز

شكر وتقدير للمشاركة كعضو قز
  دولة الجزائر والموسوم  

  المقام قز
المؤتمر الدول  الثائز

  جامعة  
)االعالم الجديد وقضايا المجتمع المعارص( قز

محمد خيرصز بسكرة / كلية العلوم االنسانية  
  االجتماع  ون مع مخت  التغت  تعاواالجتماعية بال

  الجزائر 
 والعالقات العامة قز

عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
 ورئيسة المؤتمر  / 

25  /  2014/نوفمت 
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34    
شكر وتقدير عل اهداء كتاب بحوث ودراسات قز

بوية  ات النفسية والتر   – المتغت 
 الجزء الثائز

بية   تاريــــخ ب 6532العدد  ابن رشد –عميد كلية التر
22 /12 /2014 

35    
شكر وتقدير عل اهداء كتاب بحوث ودراسات قز

بوية  ات النفسية والتر   – المتغت 
 الجزء الثائز

بية االساسية الجامعة   عميد كلية التر
 جميل موس النجار   –المستنرصية

 بتاريــــخ 8318العدد 
30 /12 /2014 

ة من رئيس تحرير مجلة علوم االنسان   36 شهادة خت 
جامعة  –مع / كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والمجت 

 محمد خيرصز بسكرة/ الجزائر 

رئيس تحرير مجلة علوم االنسان  
 والمجتمع أ.د. عبد الرحمن برقوق 

4 /2  /2015 

  دورة  37
  تأييد مشاركة قز

بية للبنات للمدة     قسم الحاسبات /كلية التر
المقامة قز

 2015/  4/ 8-6من  

ؤولة التعليم المستمر وعميدة كلية مس
بية للبنات   التر

  1253/  35العدد 
 2015/ 4/ 13بتاريــــخ

بية ابن   38 قبول مشاركة بالمؤتمر العلم  الثالث لكلية التر
 2015/  4/ 13-12رشد للعلوم االنسانية للمدة من  

بية ابن رشد للعلوم  عميد ك لية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 جابري رضا ال

 بتاريــــخ  1861العدد 
30 /3  /2015 

  المؤتمر العلم  الثالث الذي اقامته   39
شهادة مشاركة قز

بية ابن رشد للعلوم االنسانية للمدة من   -12كلية التر
13 /4  /2015 

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري 

12 -13 /4  /2015 
 

  المؤتمر العلم  الثالث  شها 40
دة شكر وتقدير للمساهمة قز

بية ابن رشد للعلوم اال  نسانية للمدة  الذي اقامته كلية التر
 2015/  4/ 13- 12من  

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري 

 بتاريــــخ  2095العدد 
8/4/2015 

 

مجموعة كتع ال مكتبة كلية  شكر وتقدير عل اهداء  41
بية للبنات   التر

وق  بية للبنات/ د. رسر عميدة كلية التر
 كاظم سلمان 

 بتاريــــخ   3160/  11دد الع
20 /10 /2015 

شكر وتقدير عل )اهداء كتاب( تربية الطفل وبعض   42
 اسباب وعالج –مشكالته 

 

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
 االنسانية

 4679العدد : 
 2015-10-15بتاريــــخ: 

)لجنة متابعة استالل ورسقة   43  
شكر وتقدير للعمل قز

بية للبنات   الرسائل واالطاريــــح والبحوث العلمية(كلية التر
بية للبنات  عميدة كلية التر
وق كاظم سلمان   د. رسر

 3582/  11العدد 
 2015/  11/ 23بتاريــــخ  

ل  السابعة/   44
ز   ندوة االقتصاد المتز

شهادة مشاركة قز
ل  
ز  لوجيا العرص وقضايا تكنو  االقتصاد المتز

بية للبنات  عميدة كلية التر
وق كاظم سلمان ود. انتصار كمال   د. رسر

 رئيسة القسم 

 2016/ 1/ 4تاريــــخ 
 
 
 
 

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية   45
اسباب  – كتاب تربية الطفل وبعض مشكالته   إلهداء

 وعالج

رئيس الجامعة المستنرصية أ.د.فالح 
 ي حسن االسد 

 90العدد  
   2016/  3/ 6بتاريــــخ  

شهادة مشاركة بالندوة العلمية الثانية لقسم االقتصاد   46
ية المستدامة(  ل  والتنمية البشر

ز ل  )االقتصاد المتز
ز  المتز

بية للبنات رئيس قسم -عميدة كلية التر
ل  
ز  االقتصاد المتز

23 /3 /2016 

بية االساسية كتاب شكر  47 - وتقدير من عميد كلية التر
كتاب تربية الطفل وبعض    إلهداءمعة المستنرصية الجا 

 اسباب وعالج/ لمكتبة الكلية–مشكالته  

بية االساسية/ الجامعة  عميد كلية التر
 المستنرصية أ.د. جميل موس النجار

 2102العدد  ص/  
   2016/ 3/ 23بتاريــــخ  

بية االساسيةكتاب شكر وتقدير من عميد كلي  48   -ة التر
كتاب تربية الطفل وبعض    داءإلهالجامعة المستنرصية 

 اسباب وعالج/ –مشكالته  

بية االساسية/ الجامعة  عميد كلية التر
 المستنرصية أ.د. جميل موس النجار

   2443/ ص  العدد 
قز

7/4/2016 

بية ابن   49 قبول مشاركة بالمؤتمر الدول  الرابع لكلية التر
 2016/  4/ 25-24رشد للعلوم االنسانية للمدة من  

بية ابن رشد للعلوم  عميد كلية التر 
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري 

 بتاريــــخ  1763العدد 
14 /4  /2016 
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  المؤتمر الدول  الرابع لكلية 50
بية ابن    شهادة مشاركة قز التر

 2016/  4/ 25-24رشد للعلوم االنسانية للمدة من  
بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر

دكتور كاظم كريم االنسانية االستاذ ال 
 رضا الجابري 

24 -25 /4  /2016 
 
 
 
 

  المؤتمر الدول  الرابع   51
شهادة شكر وتقدير للمساهمة قز

بية ابن رشد للعلوم االنسانية للمد -24ة من  لكلية التر
25 /4  /2016 

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور كاظم كريم 

 رضا الجابري 

    1860العدد 
 قز

20 /4 /2016 

  اقامة مهرجان قسم   52
كتاب شكر وتقدير للمساهمة قز

  
ل  الثائز

ز  االقتصاد المتز
بية للبنات   وق    الدكتورةعميد كلية التر رسر
 كاظم سلمان 

   1532/  11العدد 
/  26قز

5  /2016 

قية   53 كتاب تهنئة من مجلس جامعة بغداد بمناسبة التر
 ال مرتبة االستاذية  

 رئيس جامعة بغداد 
ز عبد الرسول   أ.د. عالء عبد الحسي 

 4691/  11العدد 
 2016/ 6/ 30بتاريــــخ  

 

قية   كتاب تهنئة من رئيس 54 جامعة النهرين بمناسبة التر
 ال مرتبة االستاذية  

 رئيس جامعة النهرين 
 أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحع 

 816العدد م.ع/  
 2016/ 7/ 24بتاريــــخ  

بحث العلم  / مكتع  تهنئة من واارة التعليم العال  وال 55
قية ال مرتبة االستاذية  ب الواير بمناس  ة  التر

 أ.د. قاسم محمد دوس  
 ع/ واير التعليم العال  والبحث العلم  

 2016/ 7/ 31بتاريــــخ  

كتاب شكر وتقدير من مدير مكتع رئيس الواراء وكالة   56
 جامعة عربية   50لحصول جامعة بغداد ضمن افضل  

ز عبيد   اياد حسي 
 رئيس الواراء وكالة  مدير مكتع

/  69العدد م.ر.و /  

10262 
 2016/  8/ 18بتاريــــخ  

يوم( لحصول  عل    12أشهر و  5كتاب منح قدم لمدة )  57
 االستاذية 

وق كاظم سلمان   2235العدد م ش/   أ.م.د.رسر
 2016/  9/ 6بتاريــــخ  

 

اعمال اللجنة   إلنجاا كتاب شكر وتقدير من عميد الكلية   58
 االمتحانية 

وق كا  3070/  11العدد  ظم سلمان أ.د.رسر
 2016/  12/  5بتاريــــخ  

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية   59
 نسخة من الكتاب ) ادارة حضانات(   إلهداء

 535العدد  أ.د. صادق محمد الهماش 
 2017/  1/ 4بتاريــــخ  

  المؤتمر الدول    60
شهادة شكر وتقدير للمساهمة قز
بية ابن رشد ل لعلوم االنسانية للمدة  الخامس لكلية التر

 2017/  5/ 4-3من  

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
االنسانية االستاذ الدكتور عالوي سادر 

 جااع الجابري 

 بتاريــــخ    –العدد 
 5 /2017 

ة التقديم للدراسات    إلنجاا شكر وتقدير   61   فتر
االعمال قز

 العليا واالمتحان التنافس  والتصحيح والمقابلة 
بية عميد كلية  وق د للبنات: أ. التر . رسر

 كاظم سلمان 
 2386/ 11-العدد 
 2017/  8/ 28بتاريــــخ  

كتاب شكر وتقدير  من المدير العام لمركز البحوث   62
النفسية/جامعة بغداد للمشاركة بمؤتمر اربيل الدول   

  
 الثائز

  
 1433العدد  أ.د. عل  عودة محمد الحلفز

 2017/ 11/ 12بتاريــــخ  

  مؤ  63
  للعلوم  شهادة مشاركة قز

تمر اربيل الدول  الثائز
بية وعلم النفس     التر

 واالداب قز
/ المدير    

أ.د. عل  عودة محمد الحلفز
 العام لمركز البحوث النفسية

18 /11  /2017 

كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية   64
الهداء نسخة من الكتاب ) العجز المتعلم وعالقته  

......(  باالسلوب ا  
 لمعرقز

 966العدد م ر ج/  . صادق محمد الهماش أ.د 
 2017/  11/ 19بتاريــــخ  

بية ابن رشد للعلوم   65 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
االنسانية الهداء نسخة من الكتاب ) العجز المتعلم  

 ).....  
 وعالقته باالسلوب المعرقز

بية ابن رشد للعلوم   عميد كلية التر
ادر اذ الدكتور عالوي س االنسانية االست 

 جااع الجابري 

 5536العدد 
 2017/ 11/ 20بتاريــــخ

بية االساسية   66 – كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
نسخة من الكتاب ) العجز   إلهداءالجامعة المستنرصية 

.....(  باألسلوبالمتعلم وعالقته   
 المعرقز

 9749العدد: ص /   أ.د. جميل موس النجار 
 2017/ 12/ 12بتاريــــخ:  
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ل   شهادة مشا 67
ز ركة بندوة قسم االقتصاد المتز
اقة الغد(   الموسومة)طفل اليوم ارسر

بية للبنات   عميد كلية التر
وق كاظم سلمان   د. رسر

ل   
ز  ورئيس قسم االقتصاد المتز

 

27 /12  /2017 

  الندوة االرشادية   68
  ز الموسومة" تعزيشهادة مشاركة قز

 الشخصية"  القيم االيجابية وتنمية
 ةأ.م. نادي ) عميد الكلية +رئيس القسم

 ) ز  حسي 
19 /4 /2018 

  المؤتمر العلم  الدول  السادس لكلية   69
شهادة مشاركة قز

بية ابن رشد للعلوم االنسانية   التر
 عميد الكلية

 أ.د. عالوي سادر جااع 
25 -26 /4  /2018 

شكر وتقدير للمشاركة ببحث )عقاب الذات لدى طلبة  70
  الم

ي النوع والعمر(قز   ضوء متغت 
ؤتمر  الجامعة قز

بية   ابن رشد – الدول  السادس لكلية التر

 عميد الكلية
 أ.د. عالوي سادر جااع 

  2383الكتاب ذي العدد
 2018/ 4/ 22بتاريــــخ  

  إلهداءكتاب شكر وتقدير من رئيس المجمع العلم   71
 من الكتاب  مجموعة 

 أ.د. عبد المجيد حمزة النارص 
 رئيس المجمع العلم  

 1091الكتاب ذي العدد
 2018/  9/ 13بتاريــــخ   

بية  72 الجامعة  –كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
ز   المستنرصية لمناقشة أطروحة طالبة الدكتوراه ياسمي 

 علوان كريم  

 عميد الكلية
  
 أ.د. صباح عبود عائر

  4991  الكتاب ذي العدد 
 2018/  11/ 13بتاريــــخ  

73    
بية للبنات للعمل قز شكر وتقدير من عميد كلية التر

 ( 2018-2017متحانية للعام الدراس  ) اللجنة اال 
 عميدة الكلية 

 أ.م.د. نوال فاضل عباس 
 

/  11الكتاب ذي العدد  

/  12/ 2بتاريــــخ   3523

2018 

رئيس الجامعة المستنرصية الهداء  كتاب شكر  من  74
ات النفسية     المتغت 

الكتاب الموسوم" أبحاث قز
بوية لدى طلبة الجامعات ج   1والتر

الكتاب ذي العدد   اش أ.د. صادق محمد الهم
 883م.ر.ج/ 

 2018/  12/ 23بتاريــــخ   

شكر وتقدير من اللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر   75
/  26- 25الدول  للتعليم الرقم  المنعقد   2018/ ديسمت 

 مقرر المؤتمر ورئيس مجلس األمناء 
 د. فكري لطيف متول  

/ 

بية للبنات للجهود   76 شكر وتقدير من عميد كلية التر
- 2017بذولة  النجاح العملية التعليمية للعام ) الم

2018 ) 

 عميدة الكلية  
 أ.م.د. نوال فاضل عباس 

 

/  11الكتاب ذي العدد  

/  12/  31بتاريــــخ   3905

2018 

بية االساسية الجامعة   77 كتاب شكر  من عميد كلية التر
   
المستنرصية الهداء الكتاب الموسوم" أبحاث قز

بوية ل  ات النفسية والتر  1دى طلبة الجامعات ج المتغت 

الكتاب ذي العدد ص /   أ.د. عامر ياس خضت  
112   

 2019/  1/ 7بتاريــــخ   

  الندوة   78
)المشكالت  ةالعلمية الموسومشهادة مشاركة قز

النفسية واالجتماعية لدى طلبة الجامعة( المقامة من  
قبل مركز البحوث النفسية بالورقة العلمية" العولمة  

اب النفس  لدى  طلبة الجامعة واالغتر

المدير العام للمركز أ.د. عل  عودة  
 ومدير المركز أ.م. لطيف غااي 

22 /1 /2019 

  الورشة العلمية الموسومة)دور   79
شهادة مشاركة قز

  تعزيز العمل التطوع  لدى  
المبادرات اإليجابية قز

( المقامة من قبل وحدة االرشاد    ز الطلبة الجامعيي 
  
بوي قز ز الموافق النفس  والتوجيه التر /  3/  4يوم االثني 

بالورقة العلمية العمل التطوع  ارتقاء للذات    2019
 جتمع. اإلنسانية والم

بية للبنات و مديرة وحدة   عميد كلية التر
 االرشاد النفس  

4 /3  /2019 

  المؤتمر العلم  الدول  األول أطفال   80
شهادة مشاركة قز

قبل  واقعية ورؤى مستقبلية المقام من   مأساةالشوارع  
بوية بية ابن رشد للعلوم  -قسم العلوم التر كلية التر

 2019 / 3/ 5اإلنسانية يوم الثالثاء الموافق 

 2019/ 3/  5 أ.د. عالوي سادر جااع 

  المؤتمر العلم  الدول    81
كتاب شكر وتقدير للمشاركة قز

واقعية ورؤى مستقبلية  مأساةاألول أطفال الشوارع  
 2019/ 3/  5 أ.د. عالوي سادر جااع 
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بية ابن رشد  - بويةالتر المقام من قبل قسم العلوم  كلية التر
 2019/  3/  5للعلوم اإلنسانية يوم الثالثاء الموافق 

  المؤتمر العلم  الدول  السابع لكلية   82
شهادة مشاركة قز

بية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية )االرتقاء بجودة   التر
 التعليم طريق لبناء العراق الجديد( 

 2019/ 15/4- 14 سادر جااع  الوي أ.د. ع 

  المؤتمر العلم  الدول    83
كتاب شكر وتقدير للمشاركة قز

بية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية     السابع لكلية التر
 2019/  4/ 15- 14 أ.د. عالوي سادر جااع 

كتاب شكر وتقدير الهداء منهاج دراس  وكتع علمية   84
بية ل  / كلية التر

ز جامعة  -ناتللب  ال قسم االقتصاد المتز
 تكريت 

بية للبنات  جامعة تكريت  -عميد كلية التر
 د. عل  عبد المجيد شهاب 

 كتاب ذي العدد 
بتاريــــخ   2378/  15س/  

3  /7 /2019 

كتاب شكر وتقدير من واير التعليم العال  والبحث   85
  المحافل الدولية  العلم   

تثمينا لرفع اسم الجامعة قز
 2019/  11/  10بتاريــــخ   28267الكتاب ذي العدد  

 28267كتاب ذي العدد  واير التعليم العال  والبحث العلم  
 2019/ 11/ 10بتاريــــخ  

بية للبنات   86 كتاب شكر وتقدير من عميد كلية التر
  لجودة  

  التصنيف الوطنز
لحصول عل المركز األول قز

 جامعات العراقية ال

بية للبنات   عميد كلية التر
 أ.د. اسحق صالح العكام 

/  11كتاب ذي العدد 

4230 
 2019/ 11/ 18بتاريــــخ  

شكر وتقدير من رئيس الجامعة المستنرصية الهداء   87
كتاب الحوار االرسي وعالقته بسمو الذات ودافع  
 اإلنجاا الدراس  لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

 ضل التميم  أ.د. حميد فا
 

كتاب ذي العدد م.م.ج/  
31 

 2020/ 1/ 19بتاريــــخ  

بية/ الجامعة المستنرصية الهداء  شكر من عميد كلية التر  88
كتاب الحوار االرسي وعالقته بسمو الذات ودافع  
 اإلنجاا الدراس  لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

  
  412كتاب ذي العدد  أ.د. صباح عبود عائر

 2020/ 1/ 20بتاريــــخ  

شكر وتقدير من رئيس جامعة تكريت الهداء كتاب   89
ات النفسية والتر    المتغت 

بوية لدى طلبة  أبحاث قز
 الجامعات 

  51كتاب ذي العدد  أ.د. جهاد ذياب محل 
 2020/  2/ 6بتاريــــخ  

شكر وتقدير لتقويم أطروحة الدكتوراه الصمود   90
األكاديم  وعالقته بالذات الممكنة والتوجهات الدافعية  

 لدى طلبة الجامعة 

ز شنيشل  أ  14كتاب ذي العدد  أ.م.د. عالء حسي 
 2020/  6/ 19بتاريــــخ  

كر وتقدير لتقويم رسالة الماجستت  الموسومة الرضا  ش 91
لية لدى طلبة  التطف  باألفكار عن الحياة وعالقته 

 الجامعة 

ز شنيشل  أ  36كتاب ذي العدد  أ.م.د. عالء حسي 
 2020/  7/ 22بتاريــــخ  

منح قدم لمدة شهر واحد للحصول عل كتاب شكر   92
وتقدير من رئيس جامعة بغداد بموجع االمر الصادر  

مكتع مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  من 
    378/ ع/  8/ 6المرقم 

 2020/  7/ 29قز

اري)أ.د. اسحق صالح العكام / امر اد
 العميد 

بتاريــــخ   1616العدد م ش/  
24 /8  /2020 

ز للجهود   93 الحصول عل كتاب شكر وتقدير تثمي 
ة    2020 -2019المبذولة للعام الدراس   خالل فتر

 اء كورونا الحظر وانتشار وب

 العميد 
 أ.د. اسحق صالح العكام 

 بتاريــــخ  1738/  11العدد 
14 /9  /2020 

شكر وتقدير لتقويم رسالة الماجستت  الموسومة: اثر   94
  تنمية التفكت  اإلبداع  لدى أطفال  

  قز
اللعع البنائ 

 الرياض /  

العميد وكالة/ أ.م.د. محمود محمد  
بية للعلوم  -حسن الشمري عميد كلية التر
 جامعة بابل -نسانيةاإل 

بموجع الكتاب ذي  
ـــخ   3923د العد بتاريـ
27/9 /2020 
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 الكتب المؤلفة أو المترجمة.  

 سنة النشر  أسم الكتاب ت

بوية لدى   1 ات النفسية والتر   المتغت 
بحوث قز

 طلبة الجامعة / الجزء االول/  
  )  عدار الكت 

 ( 1524والوثائق ببغداد / رقم االيداع قز
 فراهيدي للنشر والتوايــــع /دار ال2012لسنة 

 

 بحوث ودراسات  2
بوية لدى طلبة  ات النفسية والتر   المتغت 

قز
   
 الجامعة/ الجزء الثائز

 2014للطباعة والنشر والتوايــــع/ دار الكتع العالمية 
 

 دار الفراهيدي للنشر والتوايــــع  عش القراءة )الديسلكسيا(  3
  دار الكتع والوثائق ببغداد ) 

 2014لسنة  ( 753رقم االيداع قز
 

4   /  
بية والوع  البين   التر

 د. عفراء ابراهيم    و د. اشواق سام  
 دار الفراهيدي للنشر والتوايــــع 
  دار الكتع والوثائق ببغداد ) 

 2014( لسنة 754رقم االيداع قز

 تربية الطفل وبعض مشكالته اسباب وعالج  5
 د. عفراء ابراهيم    و د. اشواق سام  

 2014 للنشر والتوايــــع مكتبة المجتمع العرئ   
 ( 2014/  4438المملكة االردنية الهاشمية ) –دائرة المكتبة الوطنية رقم االيداع 

ك  6  دار الفراهيدي للنشر والتوايــــع  ادارة حضانات / مشتر
  دار الكتع والوثائق ببغداد ) 

 2015( لسنة  1571رقم االيداع قز

اساليع التنشئة االجتماعية وعالقتها   7
ر السلوكية غت  السليمة لدى  ببعض الظواه

ز   االطفال االيتام واقرانهم العاديي 

 2017مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتوايــــع 
 المملكة االردنية الهاشمية  –رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

 (2560 /6 /2016 ) 

     باألسلوبالعجز المتعلم وعالقته   8
المعرقز
  االستقالل مقابل االعتماد عل المجال

االدراك  ومستوى التحصيل الدراس  لدى  
   -طلبة المرحلة المتوسطة

 2017مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتوايــــع 
 المملكة االردنية الهاشمية  –رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 

 (2561  /6 /2016 ) 

ات النفسية  9   المتغت 
بويةابحاث قز  والتر

 لدى طلبة الجامعات 
 ئ   للنشر والتوايــــع  مكتبة المجتمع العر

 ( 2017/ 9/ 4584المملكة االردنية الهاشمية ) –رقم االيداع دائرة المكتبة الوطنية 
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الحوار األرسي وعالقته بسمو الذات لدى   10
 تالمذة المرحلة االبتدائية
ز  ك( مع اقبال حسي 

 )مشتر

   /  دار نور للنشر
 
 

الحوار االرسي وعالقته بسمو الذات ودافع   11
راس  لدى تالمذة المرحلة اإلنجاا الد

 االبتدائية 
ز  أ.د. عفراء إبراهيم العبيدي واقبال حسي 

 الجبوري 
 
 

 مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتوايــــع و دار االعصار العلم  للنشر والتوايــــع 
 ( 2018/ 9/ 4729المملكة االردنية الهاشمية ) –لوطنية رقم االيداع دائرة المكتبة ا 

  ال 12
ات متخصصة قز بية وعلم النفس متغت  - تر

 - الجزء األول
 مكتبة المجتمع العرئ   للنشر والتوايــــع و دار االعصار العلم  للنشر والتوايــــع 

 ( 2020/ 2/ 500المملكة االردنية الهاشمية ) –دائرة المكتبة الوطنية رقم االيداع 
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