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 وانعهًُخ انذاتُخ انسُزح
 

 

      َسزي شبكز دمحم جىاد كبظى انسهطبٍَ : انزثبعٍ وانهقت ـى ـــــــــاالســ

  ثغذاد 42/2/0891 : انًُـالد ويكبٌ تبرَخ 

  يسهًخ :   انذَـــــــــــبَخ

 يتزوجخ انحبنخ انزوجُخ :

 اقتصبد يُزنٍانتخصض انعبو  : 

   يالثس ويُسىجبد:   انذقُق  ضــانتـخـص

   جبيعخ ثغذاد / يجًع انجبدرَخ:     عُىاٌ انعًم

       11101121470:   انهبتف انُقبل

                       :        

 yusra_20002001@yahoo.com : كتزوٍَأالنانجزَذ 

 أوالً : انًؤهالد انعهًُخ  

 انتبرَخ االختصبص انكهُـــخ  انجبيعخ انذرجخ انعهًُخ

 2002 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد بكالوريوس

  ماجستير
 

 2022 اقتصاد منزلي التربية للبنات جامعة بغداد

 
 

    

 

 حبَُبً : انتذرد انىظُفٍ  

 إنً –انفتزح يٍ  انجهخ انىظُفخ د
 6002 – 6002 / لكَة امرتتَة نوحيات جامـة تغداد م . مالحغ 1

 6020  -6022 / لكَة امرتتَة نوحيات جامـة تغداد ثدٌرس َة /مدرس مساؿد 2

       6060 - 6022 / لكَة امرتتَة نوحياتجامـة تغداد  ثدٌرس َة / مدرس      3

4    

5  
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 حبنخبً : انتذرَس انجبيعٍ  

 الى –هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

  6060  – 6022 جامـة تغداد لكَة امرتتَة نوحيات 1

2    

3    

4    

5    

 ثتذرَسهب بوق انتٍراثعبً : انًقزراد انذراسُخ  

 انسُـــــخ انًـــــبدح انقســـى د

 6060 -6002 خِاظة  ) مرحةل اوىل (أ سس  الاكذطاد املزنيل 2

 60 60 -6002 مالثس الارسة / معًل ) مرحةل اثمثة ( الاكذطاد املزنيل 2

 6020 -6002 خِاظة مذلدمة ) مرحةل راتـة ( الاكذطاد املزنيل  3

 6022 -6020 ثطممي املزنل / معًل ) مرحةل راتـة ( الاكذطاد املزنيل 4

  6022 - 6020 كوامة / معًل ) مرحةل اثمثة (  الاكذطاد املزنيل 5

 60 60 – 6022 أ سس خِاظة ) مرحةل اثهَة (  الاكذطاد املزنيل 6

 هورس اثين  6060 أ سس امفن وامخطممي ) مرحةل اوىل ( الاكذطاد املزنيل  7

8    

9    

20    

 

 :االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ أشزف عهُهب )خبيسبً:  

 انسُــخ انقســـى أو  انزسبنخ  اسى األطزوحخ د

   ال ًوجد 
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 ) االطبرَح ، انزسبئم ( انتٍ َبقشهبسبدسبً: 

 

انشهبدح و  اسى انطبنجخ اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ د

 انتخصض 

تبرَخ  انقســـى

 انًُبقشخ

     ال ًوجد 0

4      

0      

2      

7      

6      

1      

9      

8      

01      

 

 سبثعب: )انزسبئم ،االطبرَح ، انجحىث( انتٍ قىيهب

اسى األطزوحخ  أو  انزسبنخ او  د

 انجحج

اسى 

انطبنجخ/ 

 اوانًجهخ

انشهبدح و 

 انتخصض 

تبرَخ  انقســـى

 انتقىَى

     الًوجد 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

 

 

  األخزيحبيُب : األَشطخ انعهًُخ  
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 خبرد انكهُخ داخم انكهُخ

ة  / وشاط املسم / لكَة امرتتَة نوحيات حبوث وأ ؾٌلل ًدًو

 6026تب رشاف كسم الاؿالم 

َوَة الس خخدام  / / املرنز امثلايف الاوريب احلاسوبدورة ثبُ 

  6002لكَة امـووم نوحيات  

 
 االوربي

/ كاؿة اخلَاظة / لكَة امرتتَة نوحيات  املزنيلمـرض كسم الاكذطاد 

6026 

مـرض اجلامـة / كاؿة امًشاط امفين وامراييض / جامـة 

  6022تغداد 
ذهرى املودل اميحوي امرشًف حتت شـار ) خدام امرسول احذفامَة 

  6026وأ هل ( لكَة امرتتَة نوحيات 

مـرض كسم الاكذطاد املزنيل / كاؿة امًشاط امفين 

  6026وامراييض / جامـة تغداد 

ا    هدوة وحدة امخـومي املس متر تـيوان ) الاُداف امسووهَة واثُر

 6022يف حمنَة جودة امخـومي امـايل ( / لكَة امرتتَة نوحيات 

امفـامَة املرنًزة الاؿالمِة اجلامـَة تـيوان ) الاس حوع الاؿاليم 

 6026كاؿة احلكمي اجلايم امثاين ( 

هدوة جلية الارشاد وامخوجَِ تيوان ) امسووهَات املوخس َة ( / 

 6026لكَة امرتتَة نوحيات 

الاظالع ؿىل نخة مضن الاخذطاص يف مـرض امكذاب / 

 6026كاؿة املكذحة املرنًزة 

 مراكدة امعامحات يف كاؿات الامذحاانت اههنائَة :

 (6022-6026( و)6026-6022) كسم انوغة الاىلكزًية مس ية

 (  6022-6022كسم ؿوووم املرأ ن مس ية ) 

َل امرتتوي  املشارنة يف ادلورة امثاهَة وامس حـون تـد املئة نوخبُ 

 6022/ كاؿة امخـومي املس متر 

امس يوي / مجـَة اميحامني امـراكِني / لكَة  همرجان امـسل

 6026امرتتَة نوحيات 

/  املشارنة يف ادلورة امثاهَة وامس حـون تـد املئة نوغة امـرتَة

 6022كاؿة امخـومي املس متر 

املِرجان امراتؽ نومومود اميحوي / كسم ؿووم املرأ ن / لكَة امرتتَة 

 6026نوحيات 
 6022الافرتاضَة احلطول ؿىل حساب يف املكذحة 

كامة   مضن اخذطاص املالثس واملًسوجات : معلورش ا 

 6022املحادىء الاومَة نوخَاظة امرضوًرة نومرأ ة( ) -2

 6022 ) اخلَاظة امخس َعة ( - 6

 6022) ثعحَق معًل نوخَاظة (  - 2

  

 

 

مٌاكشة حمارضة تـيوان ) متكني امًساء من خالل رايدة الاؾٌلل 

كسم امـالكات امـامة / سفارة / ( يف جمال ثطممي الازايء 

اموالايت املخحدة الامٍركِة ابمخـاون مؽ دار الازايء امـراكِة    

 6020 ( ) مرنز مطادر املـوومات / املكذحة املرنًزة 

ة مالظفال دون سن حضور ورشة معل ) املشالك  امخغذًو

 6022اخلامسة ( لكَة امرتتَة نوحيات  

هشاركت فً اضبىع االعالم الجاهعً الرابع / جاهعت 

 2114بغذاد 

حضور ورشة معل ) الاسدامثر الامثل الوكات امفراغ دلى 

 6022ظامحات لكَة امرتتَة نوحيات (  

اثٌاء فترة االشراف على طالباث الورحلت الرابعت 

 2116ٍك فً الوذارش   التطب

حضور ورشة معل ؾن هَفِة مىلء اس امترة ثلِمي الاداء 

 6026نوخدٌرس َني مضٌلن اجلودة / لكَة امرتتَة نوحيات 

( الغراض  google scholarالوشاركت فً دورة )

 2116الترلٍت . هركس التطىٌر والتعلٍن الوطتور  

الارشاف ؿىل ظامحات املرحةل امراتـة خالل فرتة امخعحَق يف 

 (                            6022,  6022,  6026نوس يوات : ) املدارس 

حضىر اجتواع فً هركس البحىث التربىٌت 

والٌفطٍت/جاهعت بغذاد لوٌالشت االجراآث واالضتعذاداث 

 2116الخاصت بوهرجاى خٍري لذعن الحشذ الشعبً 

ة / لكَة امرتتَة  اكامة ورشة معل ؾن ثـومي اخلَاظة امَدًو

 6022نوحيات 

 املرأ ة  / جامـة ء اسدداهة نوخدٌرس َني / مرنز دراساتمىل

 2112بغذاد 

االشراف على طالباث الورحلت الرابعت اثٌاء فترة  6022/ لكَة امرتتَة نوحيات احذفامَة مبياس حة ؾَد الامحضور 

 2112 التطبٍك فً الوذارش  

 اكامة ورشة معل ) ساؿة حرة ( ؾن ثـومي اخلَاظة املزنمَة 

 6022كسم الاكذطاد املزنيل / لكَة امرتتَة نوحيات 

الوشاركت فً دورة )  ضالهت اللغت العربٍت ( الغراض 

الترلٍت الىظٍفٍت / هركس التطىٌر والتعلٍن الوطتور 

2112   
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اميطوص (كسم مشارنة يف دورة احلاس حات ) هؼام ثـدًل 

 6020احلاس حات /لكَة امرتتَة نوحيات  

( الغراض  Research Gateالوشاركت فً دورة ) 

 2112الترلٍت . هركس التطىٌر والتعلٍن الوطتور  

اكامة ورشة معل )ساؿة حرة ( ؾن اخذَار امقشة اموسائد 

 6022كسم الاكذطاد املزنيل 

االٌتام / هشاركت فً التبرع بوطاعذاث عٌٍٍت الى دار 

 2112لطن االلتصاد الوٌسلً / كلٍت التربٍت للبٌاث 

( Microsoft powerpointاملشارنة يف دورة احلاس حات )

 6022كسم احلاس حات /لكَة امرتتَة نوحيات 

الوشاركت بوهرجاى لماء االشماء الخاهص عشر 

للهىاٌاث والحرف الوتٌىعت /جاهعت الكرخ للعلىم 

2112 

 2112االشتران فً هىلع الصف االكتروًً  6022الاكذطاد املزنيل امثاين املشارنة مبِرجان 

 امراتـة مالكسام : كسم مىلء اسدداانت معامحات املرحةل

ة واميفس َة ولكَة امرتتَة  الاكذطاد املزنيل و كسم امـووم امرتتًو

 6022 امرايضَة

 2112االشتران فً الوكتبت االفتراضٍت 

ورش حمارضة : رشًط املرياج ) املوروب( ملادة أ سس خِاظة/ 

 6022معًل ؿىل موكؽ لكَة امرتتَة نوحيات  –مرحةل اوىل 

 

اثٌاء فترة  االشراف على طالباث الورحلت الرابعت

 2112   التطبٍك فً الوذارش

ة واميفس َة / مىلء اسدداهة نوخدٌرس ني / كسم امـووم امرتتًو

 6022/ جامـة تغداد   لكَة امرتتَة نوحيات

 

االشتران  بوهرجاى الذار العرالٍت لالزٌاء )للعراق 

   2112ًغًٌ ( 

 

 

 

اكامة ورشة معل ) ساؿة حرة ( ؾن ) هَفِة اخذَار امقشة 

  6022امس خائر ( يف كسم الاكذطاد املزنيل 

كتابت الوصادر العلوٍت   الوشاركت فً دورة 

mendeley  الوطتور  س التطىٌر والتعلٍن . هرك

2112 

املشارنة يف س مييار ابملاء خعة حبر تـيوان ) الاموان املفضةل 

 6022دلى املراُلني من اجلًسني ( كسم الاكذطاد املزنيل 

 

 

دور املشارنة يف حولة هلاش َة ابملاء وركة معل تـيوان ) 

 ائَةامحعاكة الارشادًة املرفلة ابملالثس يف اختاذ املرارات امرش 

 6022نومس هتكل ( امسومية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشارنة يف ورشة معل ) ساؿة حرة ( ابملاء وركة معل ؾن

 6022) دور املرأ ة يف حٌلًة امحُئة ( كسم الاكذطاد املزنيل  

 

ثلدمب ملرتح جسمَة كسم مخغَري امس كسم الاكذطاد املزنيل اىل 

 6022خمرجاثَ  ) كسم ؿووم الارسة واملس هتكل ( وحتدًد 

 

ثلدمي ملرتح ثعوٍر امـموَة امخـوميَة يف كسم الاكذطاد املزنيل 

6022 

 

َل  حضور ًوم املوخلى ابمعامحات اخلرجيات اكامَ وحدة امخبُ 

 6022وامخوػَف يف لكَة امرتتَة نوحيات 

 

حضور دورة ثدًرخِة ) املواؿد الاساس َة يف نخاتة امرسائل 

والاظارحي وماُو الاكذحاس املسموح وغري املسموح ( لكَة 

  6022امرتتَة نوحيات / وحدة امخـومي املس متر 

  

َل وامخوػَف ) ًدا تَد حنو  ورشة معل اثمٌة موحدة امخبُ 

 6022امعًرق املِين ( لكَة امرتتَة نوحيات 
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الاشرتاك ابملـرض امـومي ادلامئ ملسم الاكذطاد املزنيل اذلي 

الاول ملسم الاكذطاد املزنيل ) رؤًة اكمي ابملؤمتر امـومي 

  6022مس خلدوَة مالكذطاد املزنيل يف ػل حتدايت امـرص ( 

 

اُداء وسخة من امححوث املًشورة ونخة امشكر وشِادات 

املزنيل امـومي ادلامئ املشارنة امخلدًٍرة ملـرض كسم الاكذطاد 

6022 

 

دراسة دوافؽ املشارنة يف س مييار ابملاء خعة حبر تـيوان ) 

( كسم الاكذطاد امسووك املوخيس نوفذَات يف فرتة املراُلة 

 6022املزنيل 

 

الارشاف ؿىل حبر خترج نوعامحة هور مٌـم/مرحةل راتـة/  

ابخذَار كسم الاكذطاد املزنيل ) مدى وؾي ظامحات اجلامـة 

ممكالت املالثس " الاهسسوار" املياس حة ميوؾَة املالثس 

 6022اخملخوفة ( 

 

/ مرحةل راتـةرسور حسن/ نوعامحةالارشاف ؿىل حبر خترج 

ابخلط  اجلامـة ظامحات مـرفة) مدى الاكذطاد املزنيل  كسم

 6022( امرأ يس ) امعويل ( وؿالكذَ ثشلك اجلسم 

 

الارشاف ؿىل س ميَيار نوعامحة حٌني هخِل / مرحةل اثمثة / 

املارنة امخجاًرة املوخس َة وؿالكهتا تـوامل كسم اكذطاد مزنيل ) 

 6022(   امرشاء

 

رحةل اثمثة / / م تخول كامس اف ؿىل س ميَيار نوعامحة الارش 

      ( املالثس وامهَهتا من وهجة هؼر امش حاب) كسم اكذطاد مزنيل

6022 

 

رحةل اثمثة / / م جسى َُمث  اف ؿىل س ميَيار نوعامحة الارش 

ثوػَف كطاضات الامقشة يف حًزني  ) كسم اكذطاد مزنيل

 6022  ( املالثس امًسائَة

 

ملء اسدداانت حبوث خترج معامحات املرحةل امراتـة / كسم 

 الاكذطاد املزنيل :

وان املفضةل دلى امش حاب م) دراسة ملارهة مالرسل هرمي -2

 اذلهور والاانث (

 ارساء خوف ) دور الاؿالن يف امخطممي ادلاخًل (-6

هور جدار ) اجتاُات الاهمات يف اخذَار مالثس امعفل -2

 ( س يوات (0-6تـمر )

ظَحة سامل ) امزي اجلامـي تني امرفظ واملدول دراسة -2

 مِداهَة يف جامـة تغداد(

ا ؿىل -0 امخطممي ادلاخًل ( رؤى رائد) امخمنَة املس خدامة وثب زرُي

6022 
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حضور حولة هلاش َة ) هَفِة وضؽ مـاًري ملِاس خمرجات 

ة  لكَات امرتتَة يف اجلامـات امـراكِة ( كسم امـووم امرتتًو

 6022واميفس َة واميفس َة 

 

الاشرتاك مؽ هروب ظامحات املرحةل امثامثة ؿىل موكؽ امخواضل 

 Viber  6022- 6022الاجامتؾي  

 

وحدة امخـومي املس متر مضن مهناج ادلورة ؿومَة محمارضة حضور 

امخدًرخِة معوحة ادلراسات امـوَا ) املواؿد الاساس َة يف نخاتة 

امرسائل والاظارحي وماُو الاكذحاس املسموح وغري املسموح ( 

 6022لكَة امرتتَة نوحيات 

 

حضور ادلورة امخخططَة اخلامسة ) دور املرأ ة الارسي فن 

َل وامخوػَف ابمخـاون مؽ كسم واانكة سووهَة (  وحدة امخبُ 

 6022الاكذطاد املزنيل / لكَة امرتتَة نوحيات 

 

همارات اثلان الاؾٌلل  )سادسة امخخططَة ام حضور ادلورة 

ا يف سوق امـمل ة السدامثُر َل وامخوػَف  امَدًو ( وحدة امخبُ 

ابمخـاون مؽ كسم الاكذطاد املزنيل / لكَة امرتتَة نوحيات 

6022 

 

 املشارنة يف ورشة معل ) ساؿة حرة ( ابملاء وركة معل ؾن

) مشالكت مانية اخلَاظة وهَفِة امخغوة ؿوهيا  ( كسم  

 6022الاكذطاد املزنيل 

 

ثلدمي ملرتح مواد دراس َة نومراحل ادلراس َة الارتـة يف كسم 

 6022الاكذطاد املزنيل 

 

 ثلدمي ملرتح مواد دراس َة ميؼام امللررات مؽ وضف امللرر مِا 

 ملرر ثلٌَات ثطيَؽ املالثس اجلاُزة -2

 6022 ملرر ممكالت املالثس -6

 

الاشرتاك مؽ هروب ظامحات املرحةل ال وىل ؿىل موكؽ امخواضل 

 Viber  6022- 6022الاجامتؾي  

 

مخعوٍر حتدًر مفردة يف مادة اسس خِاظة ) أ دوات املص ( 

 6022امـموَة امخـوميَة 

 

ثلدمي ملرتح ثغَري امس كسم الاكذطاد املزنيل مدؾوما جرؤاي 

 6022واُداف ورساةل وملررات دراس َة 
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مىلء اسدداهة مـاًري ثلِمي امخدٌريس يف ثيفِذ مرشوع امخـومي 

 6060 -6022الامكرتوين يف جامـة تغداد 

 

وركة معل تـيوان ) املالثس هلاش َة ابملاء املشارنة يف حولة 

 6022ودورُا يف اموكاًة من الاشـة فوق امحيفسجَة  ( 

 

ِارات يف حًزني حضور ادلورة امخخططَة اخلامسة )  اثلان امل 

َل  املالثس اهسسواراتالاظـمة وضياؿة  ( وحدة امخبُ 

وامخوػَف ابمخـاون مؽ كسم الاكذطاد املزنيل / لكَة امرتتَة 

 6022نوحيات 

 

َل وامخوػَف ) الاول ( تـيوان      املشارنة يف همرجان امخبُ 

 ) اؾرض همارثم واحطل ؿىل وػَفذم ( لكَة امرتتَة محيات

6022 

 

 

ًت ؿىل موكؽ لكَة امرتتَة  ورش حمارضات امكرتوهَة تورتًو

املرحةل امثاهَة/ كسم الاكذطاد   6نوحيات ملادة أ سس خِاظة/

 6022املزنيل 

 

 ة معل ) ساؿة حرة ( ابملاء وركة معل ؾناملشارنة يف ورش

 6022)  امخخٍزن املومسي نومالثس ( كسم الاكذطاد املزنيل  

 

 ثفـَل امطفوف امخـوميَة الامكرتوهَة نومراحل ادلراس َة :

 2املرحةل الاوىل  مادة أ سس خِاظة / -

 مادة أ سس امفن وامخطممي                  

 6خِاظة /املرحةل امثاهَة   مادة أ سس  -

املرحةل امثامثة   مادة مالثس الارسة ) معًل (  نوـام  -

 6060 - 622ادلرايس 

 

 6060- 6022 مىلء اسدداانت معامحات ادلراسات امـوَا 

 6022رانء حسن غالم  ماجس خري اكذطاد مزنيل  -

 6022 ًزًة ؾحد احلسني ديل ماجس خري  خدمة اجامتؾَة -

ة وهفس َة حسر ؿًل همدي  دنخوراٍ ؿووم  -   6060ثورتًو

 

املشارنة يف الامذحاانت الافرتاضَة الامكرتوهَة نوـام ادلرايس 

6022/6062 
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 تبسعب: انًشزوعبد انجحخُخ فٍ يجبل انتخصض نخذيخ انجُئخ وانًجتًع أو تطىَز انتعهُى 

 

 انسُخ يحم انُشز أسى انجحج د
ثومَذات املرحةل حبر مس خل ) مناذج امزي املدريس املفضةل دلى  2

 الاتخدائَة (

ة واميفس َة ) مرنز  مرنز امححوث امرتتًو

ة والاحباث اميفس َة  ادلراسات امرتتًو

 جبامـة تغداد (

6022 

رساةل ماجس خري ) ثطاممي امزي املدريس وامقش خَ املفضةل دلى  6

 ثومَذات املرحةل الاتخدائَة (

ة واميفس َة ) مرنز  مرنز امححوث امرتتًو

ة والاحباث اميفس َة ادلراسات  امرتتًو

 جبامـة تغداد (

6022 

املؤمتر امس يوي ) لكَة امرتتَة نوحيات و  ) مشرتك ( اخذَار مالثس الاتياء من وهجة هؼر اموادلٍن 2

 لكَة اجن رشد نوـووم الاوساهَة (

6022 

     زلافة الام يف اخذَار مالثس الاظفال يف مرحةل امعفوةل املحكرة    2

 6022أ ذار/   2امـدد   62جمدل  ( مًشور )) مفرد ( 

 6022 جمةل لكَة امرتتَة نوحيات

 املالثس اجلاُزة دلى ظامحات جامـة تغداد تني امواكؽ وامعموح  0

 6022(  جرشٍن الاول / 0)62جمدل (  ) مفرد ( ) مًشور

 6022 جمةل لكَة امرتتَة نوحيات

2    

2    

2    

2    

20    

22    

26    

22    

22    

20    

22    

22    

  

 

 

 عبشزا: انًؤتًزاد وانُذواد انعهًُخ انتٍ شبرك فُهب 

  

َىع انًشبركخ ) ثحج /  يكبٌ اَعقبدهب انسُــخ  انعُىاٌ  ت

 ثىستز / حضىر(

 

 : املؤمتر امـومي ادلويل الاول 1

 ) امرتتَة وامخـومي يف اجملمتؽ املـارص ( 

نوحيات / جامـة لكَة امرتتَة  6022

 تغداد

 حضور

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد  6022 املؤمتر امـومي ادلويل الاول : 2
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 ) ابمِيدسة امورازَة ىرثلي حنو الافضل (

املؤمتر امـاملي الاول مخلاانت الاسدشـار   3

 ؾن تـد ومـاجلة امطور امرمقَة 

 حضور لكَة امـووم / جامـة تغداد  6022

امـومي ادلويل امثاين ) دور امرتتَة  املؤمتر 4

 يف حمنَة اجملمتؽ (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور 

املؤمتر امس يوي الاول ) دور لكَات امرتتَة  5

 يف امخمنَة امخرشًة ( 

لكَيت امرتتَة نوحيات واجن  6022

 رشد / جامـة تغداد 
 مشارنة

كعاع  املؤمتر امـومي امسادس ) ثعوٍر 6

اميلل حاجة اساس َة نوهنوض يف املعاؿات 

 الاخرى (

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد 6026

املؤمتر امـومي امثاين ) احلَواانت ادلاجٌة  7

 تني امرتاث واملـارصة ( 

لكَة امـووم امس َاس َة /   6026

 جامـة تغداد

 حضور

مؤمتر تغداد امس يوي ) امـرتَة واملياجه  2

 اميؼًرة وامخعحَق (احلدًثة تني 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026

 تغداد

 حضور

هدوة ) مٌخجات حنل امـسل غذاء ووكاًة  2

 ودواء ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة ختططَة ) ػاُرة امدسول ,  11

 اس حاهبا وظرق ؿالهجا ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة ) امخلاانت املـووماثَة وؿمل  11

 احلاس حة ( 

لكَة امـووم نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ) امطحة اميفس َة مالظفال والاهمات  12

 يف ػل امؼروف امراُية ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022 هدوة دًًِة ) من كدوثم ؟ ( 13

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة ) امححريات امـراكِة تُئة كاتةل  14

 مالسدامثر ( 

لكَة امـووم نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة حول اخلارظة اذلُيَة نولرأ ن  15

 امكرمي 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة ) ابمححر امـومي ىرثلي تـووم  16

 احلَاة (

لكَة امـووم نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة اوىل ) اضاءات يف امغذاء  17

 وامخغذًة وؿالكهتٌل تطحة الاوسان ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة زلافِة ) امشَِدة تًت امِدى : فكرة  12

 ورساةل وؾعاء دامئ ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

هدوة ؿومَة ) امخواضل الارسي يف ػل  12

 حتدايت امـرص ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026

 تغداد 

 حضور

 حضورلكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6026هدوة ؿومَة موحدة حبوث املرأ ة ) ثـٍزز امثلة  21
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 تغداد  ابميفس دلى ظامحات لكَة امرتتَة نوحيات (

هدوة ختططَة ) واكؽ اخلدمات امعحَة ؿىل  21

 املواظن امـرايق وحلوق املس هتكل ( 

 حضور كاؿة احلكمي / جامـة تغداد 6026

هدوة ) اؿداد وحتٍرر الاوراق امـومَة  22

 امـومَة امـاملَة (نوًرش يف اجملالت 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

هدوة ) زلافة امعفل يف ػل جودة امخًش ئة  23

 الاجامتؾَة ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد 

 حضور

 حضور لكَة امـووم / جامـة تغداد  6022 املؤمتر امـاملي امثاين دلراسات هفط امـراق  24

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022 املؤمتر امـومي ادلويل مـووم امرتتَة  25

 تغداد 

 حضور

املؤمتر امـومي امس يوي امثامر ملسم   26

ادلراسات امس َاس َة ) ادلس خور امـرايق 

 واهـاكساثَ ؿىل تياء ادلوةل وحلوق

  املواظية ( 

 حضور جامـة اههنٍرن 6026

 

 

 

ة واميفس َة  27  هدوة ؿومَة ملسم امـووم امرتتًو

)اسامَة الارثلاء يف امححر امـومي 

 اجلامـي(

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور 

هدوة تـيوان ) الاكذطاد املزنيل ومتكني  22

 املرأ ة الس خدامة امخمنَة ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

يف كسم الاكذطاد املزنيل  ورشة معل 22

)امواكؽ واملـوكات اميت ثواجَ كسم 

 الاكذطاد املزنيل (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

  ًذوة علوٍت فً لطن االلتصاد الوٌسلً 31
 ) امَات فٌَة مزنمَة مرتة املزنل امـرصًة (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

هدوة ؿومَة يف كسم ؿووم املران )اسامَة  31

 الارثلاء يف امححر امـومي اجلامـي (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

امورشة امـومَة امخاسـة ملسم الاكذطاد  32

 امـياًة تطحة املرأ ة (املزنيل )

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6020

 تغداد

 حضور

الاوىل ملسم الاكذطاد امورشة امـومَة  33

املزنيل ) مٌاجه الاكذطاد املزنيل تني 

 اميؼًرة وامخعحَق (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة كسم ؿووم الاغذًة مؽ هلاتة   34

املِيدسني ) املشالك اميت ثواجَ ضياؿة 

الامحان يف امـراق وس حل اههنوض هبذٍ 

 امطياؿة (

 حضور لكَة امزراؿة/جامـة تغداد   6022

مؤمتر ؿومي ) متكني املرأ ة اساس هنوض  35

 اجملمتؽ وازدُاٍر ( كسم اخلدمة الاجامتؾَة

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 مشارنةلكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022 ورشة ؿومَة ملسم الاكذطاد املزنيل  36
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) الاكذطاد املزنيل ودورٍ يف حمنَة اجملمتؽ 

 يف ػل امـوملة (

 تغداد

 هدوة ؿومَة يف كسم انوغة امـرتَة  37

ة يف امـراق  ) امخخعَط وامس َاسات انوغًو

 وامـامل امـريب (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 مؤمتر ؿومي ملسم الاكذطاد املزنيل  32

) رؤًة مس خلدوَة مالكذطاد املزنيل يف ػل 

 حتدايت امـرص (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

  ملسم اخلدمة الاجامتؾَة مؤمتر  32

املشالكت الاجامتؾَة يف املياظق املخب ثرة ) 

   ( ابمزناع / حاةل امـراق

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 

 

 هدوة ؿومَة ملسم اخلدمة الاجامتؾَة  41

 امشـيب : مواكف وحتدايت ( ) احلشد

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

مؤمتر ؿومي ) املياجه ادلراس َة امرشؾَة تني  41

 امواكؽ وامعموح ( كسم ؿووم املرأ ن

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

مؤمتر ؿومي ) مساٌُلت جدًدة يف ؿووم  42

وظرائق امخدٌرس ( انوغة والادب وامرتمجة 

 كسم انوغة الاىلكزًية

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

مؤمتر ؿومي ) امخفاؿل ادلاليل يف دراسة  43

 اميص ( كسم انوغة امـرتَة

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومَة ) امرتتَة امحَئِة معفل ماكدل  44

 الاظفالاملدرسة ( كسم رايض 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومَة ) ثـٍزز املمي الاجياتَة وحمنَة  45

 امشخخطَة ( كسم الاكذطاد املزنيل

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

هدوة ؿوممَة )امخعور امخلين وامخكٌومويج  46

وؿالكذَ ابمطحة اميفس َة معفل امروضة ( 

 كسم رايض الاظفال

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومَة ملسم امخارخي ) امخفاؿل  47

 احلضاري ؿرب امـطور (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

ورشة ؿومَة موحدة امخوجَِ والارشاد  42

امرتتوي ) ثفـَل دور املرشد امرتتوي يف 

 نوخعرف ؾيد امعوحة (امدشخَص املحكر 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

مؤمتر ادلراسات امـوَا ) ادلراسات امـوَا  42

 ظموح وحتدي ( شـحة ادلراسات امـوَا

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

جامـة لكَة امرتتَة نوحيات /  6022 ( كسم امخارخي سـادثم مس خلدكلهدوة )  51

 تغداد

 حضور

ورشة معل يف مرنز احلاس حة الامكرتوهَة   51

 (Drag & Drop programming 

مرنز احلاس حة الامكرتوهَة  6022

 / جامـة تغداد

 حضور
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use in Iraqi Universities ) 

هدوة ؿومَة ) أ فاق امخـاون مؽ سوق امـمل  52

خلوق فرص مس خلدوَة خلرجيات الاكذطاد 

 الاكذطاد املزنيلاملزنيل ( كسم 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 مشارنة

مؤمتر كسم انوغة الاىلكزًية ) ؿمل انوغة  53

س وامرتمجة مٌطة والادب وظرائق امخدٌر

  نوامتزج امثلايف (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

َل اجملمتـي وتياء مؤمتر ؿومي خامس ) ام  54 خبُ 

 : الاشاكمَات واخلَارات(امـراق ادلوةل يف 

 كسم اخلدمة الاجامتؾَة 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة كسم انوغة الاىلكزًية ) امرؤًة املروؿة  55

 يف الادب (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

ة يف هدوة ؿومَة ) ثوػَف  56 امس ية اميحًو

كسم ؿووم  ؿالج املشالكت امـرصًة (

 املرأ ن 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

اثم يف ورشة معل ) هَف ثعور همار  57

( كسم  ـامليامي وامًرش امححر امـوم

 امخارخي

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 الاكذطادورشة معل)امخمنَة املِيَة خلرجيات  52

 املزنيل وفلا ملـاًري امخـومي اجلامـي (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

َل وامخوػَف  52 دورة ختططَة موحدة امخبُ 

واملخاتـة ابمخـاون مؽ كسم اخلدمة 

الاجامتؾَة تـيوان ) امـمل الاجامتؾي 

 امـراق (وحتدايت امحُئة يف 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ثثلِفِة ) امطحة اميفس َة ورسظان  61

 امثدي ( لكَة اهمتًرظ/جامـة تغداد

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ) مشالك اميلل يف امـراق ( كسم  61

 اجلغرافِة 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

هدوة ؿومَة ) حول ؿمل اميفس الاجيايب  62

 جملمتؽ خال من اخملدرات (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد
 مشارنة

ورشة ؿومَة ) املِارات امالضفِة يف ثـٍزز  63

 املِارات دلى امعامحات (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

امخخطيص الاول ) س حل املؤمتر امـومي  64

اههنوض تواكؽ الاظفال ماتـد امـموَات 

اتَة ( كسم رايض الاظفال  الاُر

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022

 تغداد

 حضور

 

 

 

 

 حضورلكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6022هدوة ؿومَة ) امليحى الاجامتؾي ودراسة  65
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 تغداد انوغة امـرتَة ( كسم انوغة امـرتَة

َل وامخوػَف  66 هدوة ثـًرفِة موحدة امخبُ 

 واملخاتـة ) امخدًرة خعوة حنو امخوػَف (

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6060

 تغداد

 حضور

َل  67 هدوة ثـًرفِة اوىل موحدة امخبُ 

ابمخـاون مؽ وزارة وامخوػَف واملخاتـة 

امطياؿة واملـادن تـيوان ) دور وزارة 

امطياؿة واملـادن مخحلِق امخـاون امـومي 

َل وامخوػَف حنو  املشرتك مؽ وحدة امخبُ 

 حمنَة مس خدامة ( 

6060 

 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة 

 تغداد

                                                                                             

 حضور

هدوة ؿومَة اوىل ) الاكذطاد املزنيل معوة  62

 ارسي تني الاكطاء وامعموح ( 

لكَة امرتتَة نوحيات / جامـة  6060

 تغداد
 مشارنة

جامـات ومؤسسات  6060 مؤمترات وهدوات وورش معل افرتاضَة 62

 مذـددة

 حضور

 
 
 

 حبدٌ عشز: كتت انشكز ، انجىائز  و شهبداد انتقذَز 

  

 انسُخ انجهخ انًبَحخ كتبة انشكز أو انجبئزح أو شهبدح انتقذَز د
لكَة امرتتَة نوحيات  /  نخاب شكر وثلدٍرؾن اجلِود املمتزية املحذوةل خالل امـمل يف خمخرب امعفل  2

 جامـة تغداد

6002 

نخاب شكر وثلدٍر ؾن الاهضحاط امـايل وادلوام يف ًوم  امسخت   6

 مخدٌرس املرحةل الاوىل 

 لكَة امرتتَة نوحيات  /

 جامـة تغداد

6022 

نخاب شكر وثلدٍر ؾن املشارنة يف امخحضري ملِرجان تغداد ؿامصة امثلافة  2

 امـرتَة 

 لكَة امرتتَة نوحيات  / 

 جامـة تغداد 

6022 

شِادة ثلدًٍرة ؾن املشارنة تححر يف املؤمتر اموظين امس يوي الاول  2

  حتت شـار :  دور لكَات امرتتَة يف امخمنَة امخرشًة             

لكَيت امرتتَة نوحيات واجن 

 رشد نوـووم الاوساهَة

6022 

ؾن امهَة امليجز امـومي واملـريف ؿىل ضـَد امححوث شكر وثلدٍر نخاب  0

 امـومَة

 6022 امخـومي امـايل وزٍر

 توركة معل يف امورشة امـومَة الاوىل شِادة ثلدًٍرة ؾن املشارنة  2

 ) الاكذطاد املزنيل ودورٍ ي حمنَة اجملمتؽ يف ػل امـوملة (

لكَة امرتتَة نوحيات  /  

 جامـة تغداد

6022 

نخاب شكر وثلدٍر ؾن اجلِود املحذوةل الجناح امـموَة امخـوميَة نوـام  2

 6022-6022ادلرايس 

لكَة امرتتَة نوحيات  /  

 جامـة تغداد

6022 

نخاب شكر وثلدٍر ؾن املشارنة يف امخحضري مَوم امخطممي اخلخص توحدة  2

َل وامخوػَف   امخبُ 

لكَة امرتتَة نوحيات  /  

 جامـة تغداد

6022 

شِادة ثلدًٍرة ؾن املشارنة مبِرجان ملاء الاشلاء اخلامس ؾرش نوِواايت  2

 واحلرف املخيوؿة

وزٍر امثلافة وامس َاحة 

 والااثر

6022 

 6022 جامـة حكًرتنخاب شكر وثلدٍر ؾن اُداء مٌاجه دراس َة ) معًل ( وتـظ امكذة  20
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  امـومَة اىل كسم الاكذطاد املزنيل 

 

نياب شكر وثلدٍر ؾن املشارنة يف فـامَات همرجان ) نوـراق هغين (  22

 امثاين 

ادلار امـراكِة مالزايء / 

 وزارة امثلافة 

6022 

ؾن املشارنة مبِرجان ملاء الاشلاء اخلامس ؾرش  نخاب شكر وثلدٍر  26

 نوِواايت واحلرف املخيوؿة

وزارة امخـومي امـايل وامححر 

 امـومي

6022 

نياب شكر وثلدٍر ؾن املشارنة يف فـامَات همرجان ) نوـراق هغين (  22

 امثاين

 6022 ثلافة / وهَل اموزارةوزارة ام 

نخاب شكر وثلدٍر ؾن جسومي احلساابت الامكرتوهَة ؿىل املوكؽ  22

 6022-6022الامكرتوين ابموكت احملدد كدل هناًة امـام ادلرايس 

لكَة امرتتَة نوحيات  /  

 جامـة تغداد

6022 

نوِواايت ملاء الاشلاء اخلامس ؾرش شِادة ثلدًٍرة ؾن املشارنة مبِرجان  20

 واحلرف املخيوؿة

وزارة امثلافة وامس َاحة 

 والااثر

6022 

ؾن اجناز اكفة الاؾٌلل امللكفني هبا يف انوجان نخاب شكر وثلدٍر  22

 6022-6022الامذحاهَة ندلور الاول وامثاين نوـام ادلرايس 

لكَة امرتتَة نوحيات  /  

 جامـة تغداد

6022 

ؾرش نوِواايت  امسادسملاء الاشلاء شِادة ثلدًٍرة ؾن املشارنة مبِرجان  22

 واحلرف املخيوؿة

وزارة امثلافة وامس َاحة 

 والااثر

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات  /   أ مر مٌح كدم ؾن نخاب شكر وثلدٍر من رئُس جامـة تغداد  22

 جامـة تغداد

6060 

  

 حبٍَ عشز :انكتت انًؤنفخ أو انًتزجًخ 

  

 انُشز ويكبٌ سُخ أسى انكتبة د

  ال ًوجد 
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 عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخ انًشبرك فُهبحبٍَ عشز : 

 

 انسُخ انًكبٌ انعضىَخ د
لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضوة يف جلية مذاتـة غَاابت امعامحات 2

 الاكذطاد املزنيل

6002 – 6020  

6022 -6060   

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  اجنازات ووشاظات امعامحات ؾضوة يف جلية مذاتـة 6

 الاكذطاد املزنيل

6002 – 6020 

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  املالثس واملًسوجاتؾضوة يف جلية  2

  الاكذطاد املزنيل

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضوة يف انوجية الاجامتؾَة  2

 الاكذطاد املزنيل

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  مسؤوةل خمخرب املالثس واملًسوجات 0

 الاكذطاد املزنيل

6022 

 ؾضوة يف جلية امدرشًفات يف ورشة ؿومَة ملسم الاكذطاد املزنيل  2

 ) امواكؽ واملـوكات اميت ثواجَ كسم الاكذطاد املزنيل (

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 املزنيلالاكذطاد 

 6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضوة يف جلية مذاتـة امححوث 2

 الاكذطاد املزنيل

6022 

َل وامخوػَف ملخاتـة  2 ؾضو مًسق كسم الاكذطاد املزنيل مؽ وحدة امخبُ 

 وشاظات الاساثذة وامعامحات   

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

 ؾضوة يف جلية امدرشًفات يف مؤمتر ؿومي ملسم الاكذطاد املزنيل  2

 ) رؤًة مس خلدوَة مالكذطاد املزنيل يف ػل حتدايت امـرص (

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

َل  اذلي اكامذَ وحدة امثاين ؾضو جلية حتضرًية مَوم امخطممي 20 امخبُ 

 يف لكَة امرتتَة نوحيات ) مـيا ثربز همارثم وٍزداد متزيان ( وامخوػَف 

دة  لكَة امرتتَة نوحيات / ُو

َل وامخوػَف ابمخـاون  امخبُ 

 كسم الاكذطاد املزنيلمؽ 

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضو جلية امذحاهَة / مسؤوةل ؾن املرحةل امراتـة  22

 الاكذطاد املزنيل

6022 

 ؾضو جلية حتضرًية يف هدوة ؿومَة ملسم الاكذطاد املزنيل  26

) أ فاق امخـاون مؽ سوق امـمل خلوق فرص مس خلدوَة خلرجيات الاكذطاد 

 املزنيل (

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

ؾضو جلية جرد الاهجزة واملوجودات امثاتخة املخوافرة يف كسم الاكذطاد  22

 املزنيل 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضو جلية مذاتـة غَاابت امعامحات  22

 الاكذطاد املزنيل

 6022- 6022  

 6022لكَة امرتتَة نوحيات /كسم -6022ؾضو جلية ثدكِق هخاجئ امذحاانت ادلور الاول نوـام ادلرايس  20



17 

 

17 

 

 الاكذطاد املزنيل 6022

ؾضو جلية ثًس َلِة مؽ جسجَل املكَة ل ؿداد كوامئ املخخرجات ندلراس خني  22

  6022-6022امطحاحِة واملسائَة نوـام ادلرايس 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

ؾضو جلية الارشاف ؿىل ظامحات املس خوى الاول ميؼام امللرات ملسم  22

 6060-6022الاكذطاد املزنيل 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

-6022ؾضو جلية ثدكِق هخاجئ امذحاانت ادلور امثاين نوـام ادلرايس  22

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

ؾضو جلية ثدكِق الادخال الامكرتوين ملوفات ثلِمي الاداء مالساثذة    

 6022 -6022نوـام ادلرايس 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6022 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  ؾضو جلية مذاتـة غَاابت امعامحات 22

 الاكذطاد املزنيل

6022 - 6060 

 ؾضوة يف جلية امدرشًفات يف اميدوة امـومَة ملسم الاكذطاد املزنيل    60

 (  ) الاكذطاد املزنيل معوة ارسي تني الاكطاء وامعموح

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم 

 الاكذطاد املزنيل

6060 

لكَة امرتتَة نوحيات /كسم  6060/6062ؾضو ارثحاط مؽ وحدة اجن سٌُا نوفطل ادلرايس الاول  62

 الاكذطاد املزنيل

6060/6062 

 


