
 السٌرة الذاتٌة 

 : أحمد هاشم دمحم داود العمٌري  االسم

  6666-66-82تارٌخ المٌالد : 

 الحالة الزوجٌة : متزوج 

 ( اربع 4عدد االوالد : )

 .الدٌانة : مسلم 

 .التخصص : دكتوراه فلسفة فً التربٌة ) طرائك تدرٌس التارٌخ ( 

 .الوظٌفة : تدرٌسً 

 .) استاذ مساعد (  الدرجة العلمٌة : 

 لسم التربٌة وعلم النفس . –كلٌة التربٌة للبنات  –جامعة بغداد عنوان العمل : 

 8662/  5/  62تارٌخ التعٌٌن : 

 الجامعً . واألداءضمان الجودة شعبة ( الخاص ب 666هاتف العمل : ) 

 07711493667الهاتف النمال : 

 dr.ahmed196660@ymail.comالبرٌد االلكترونً : 

 اوال: المؤهالت العلمية 

 التارٌخ الكلٌة الجامعة الدرجة العلمٌة 

 6622 التربٌة  الموصل بكالورٌوس

 8668 التربٌة دٌالى الماجستٌر

 8662 التربٌة المستنصرٌة الدكتوراه

 

التحصٌل واالتجاه نحو التارٌخ أثر استخدام استراتٌجٌة المنظمات المتمدمة فً عنوان رسالة الماجستير : 

 لدى طالبات الصف الثانً متوسط.

اثر استراتٌجٌتً التعلٌم المتمن والمنظمات المتمدمة فً التحصٌل واالتجاه نحو عنوان اطروحة الدكتوراه : 

 التارٌخ لدى طالبات المرحلة المتوسطة 



 

 ثانيا : التدرج الوظيفي :

 الى  –الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

في قسم التربية وعلم النفس  تدريسي  1
 (قسم ) التاريخ درس 

الخدمة  درس في قسم )
 االجتماعية (

2002  
2002-2011 
 ولغاية االن  2011

مسؤول وحدة  2
ضمان الجودة 

 واالداء الجامعي 

 2012-2-31لغاية االن  -2011 عمادة كلية التربية للبنات 

مدير شعبة  3
ضمان الجودة 

 واالداء الجامعي 

 ولغاية االن  2012-2-1 عمادة كلية التربية للبنات 

 

 

 ثالثا : التدرٌس الجامعً : 

 الى  –الفترة من  الجامعة  الجهة )المعهد / الكلٌة ( ت

 ولغاٌة االن  – 8662 بغداد  كلٌة التربٌة للبنات  6

 

 رابعا : الممررات الدراسٌة التً لمت بتدرٌسها : 

 السنة المسم المادة ت

 8666-8666 التربٌة وعلم النفس  المنهج والكتاب المدرسً 6

 8666-8666 التارٌخ المناهج وطرائك التدرٌس  8

 8666-8666 التارٌخ التطبٌمات التدرٌسٌة 3

 ولغاٌة االن -8666 الخدمة االجتماعٌة  المناهج وطرائك التدرٌس  4

 ولغاٌة االن – 8666 الخدمة االجتماعٌة  التطبٌمات التدرٌسٌة 5

 ولغاٌة االن  – 8666 التربٌة وعلم النفس  بحوث التخرج  6

التربٌة وعلم النفس ) دراسات  اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس التارٌخ  2
 الماجستٌر ( –علٌا 

 8665لغاٌة  -8664

التربٌة وعلم النفس ) دراسات  السمنار(حلمات نماشٌة )  2
 الماجستٌر ( –علٌا 

 8665لغاٌة -8664

 



 

 خامسا : ) االطارٌح ، الرسائل ( التً اشرف علٌها : 

 االشراف على طالبتً ماجستٌر 

  اسم الرسالة  ت

اثر استعمال انموذجً فرق التحصٌل الطالبٌة وتكامل المعلومات المجزأة  6
 فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة التارٌخ 

8664 

اثر استعمال استراتٌجٌة الرؤوس المرلمة فً تحصٌل طالبات الصف  8
 الخامس االدبً  

8665 

 8662-8666 اثر استراتٌجٌة لً المعرفٌة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً  3

اثر استعمال انموذج ادي وشاٌر فً تحصٌل طالبات الصف الخامس  4
 االدبً واتجاهاتن نحو المادة 

8666-8662 

 

 التً شارن فٌها :  والورشات سادسا : المؤتمرات والندوات العلمٌة

 نوع المشاركة  انعمادها مكان السنة العنوان ت

مركز التطوٌر  8662 (            665دورة التأهٌل التربوي ) 6
 والتعلٌم المستمر 

 مشارن 

مركز التطوٌر  8662 دورة اللغة العربٌة ) التاسعة والسبعون ( 8
 والتعلٌم المستمر 

 مشارن 

 المناهج وطرائك التدرٌس )مؤتمر ٌخص  3
بٌن وتطبٌماتها العلمٌة فً كلٌات التربٌة 

                                    ( .الوالع والطموح  
 

 –لاعة المصطفى  8666
 كلٌة التربٌة للبنات 

 ممرر المؤتمر 

والتوعٌة لدور ورشة عمل لرفع الوعً  4
لمحو المجتمع بشان االستراتٌجٌة الوطنٌة 

ولتمكٌن وتعزٌز دور المراة  االمٌة
(الممامة بالتعاون مع جمعٌة اٌادي الرحمة 

 االنسانٌة 

لاعة مكتبة كلٌة  8666
 التربٌة للبنات 

 مشارن

ندوة ) اثر االعالم فً ابراز نشاطات  5
والرٌاضة  الشبابوزارة عالٌات فو

 والمؤسسات والمنتدٌات العائدة لها (

لاعة المصطفى كلٌة  8666
 التربٌة للبنات 

 حضور

برنامج ٌوم فً ضٌافة حموق االنسان   6
 برعاٌة الجمعٌة العرالٌة للمحامٌن الشباب 

 حضور فندق بابل  8666

ندوة ) السٌاسات االجتماعٌة فً العراق (  
 لسم الخدمة االجتماعٌة  -

لاعة المصطفى كلٌة  8666
 التربٌة للبنات

 حضور

 حضورلاعة المصطفى كلٌة  8666المؤتمر العلمً الدولً االول ) التربٌة  2



 التربٌة للبنات والتعلٌم فً المجتمع المعاصر (

ورشة عمل التخصصٌة فً المكتبة  - 6
 االفتراضٌة 

مركز الحاسبة بجامعة  8666
 بغداد

 مشارن

ورشة عمل ) الٌات التعامل مع  66
الغٌر االستشارات واالنشطة العلمٌة 

 الموثمة (

لاعة االدرٌسً كلٌة  8666
 العلوم 

 مشارن

ورشة عمل ) عملٌة صنع السٌاسات  66
 العامة (

مركز التطوٌر  8666
والتعلٌم المستمر 

فً لاعة جامعة بغداد 
 مهدي حنتوش 

 مشارن 

) تموٌم اداء ( شرح ورشة عمل الجودة  68
وتوضٌح التعلٌمات الخاصة بتموٌم اداء 

 التدرٌسٌن والموظفٌن 

لاعة المصطفى كلٌة  8666
 التربٌة للبنات 

 حضور

دورة تدرٌبٌة متعلمة ) ورشة عمل  63
 توعوٌة فً الحوكمة االلكترونٌة (

وزارة العلوم  8666
 والتكنولوجٌا

 مشارن

تمٌٌم جودة اداء كلٌات التربٌة للعام  64
  8666-8666الدراسً 

حصول كلٌة التربٌة  8666
للبنات علة التسلسل 
الرابع ضمن كلٌات 
 التربٌة بجامعة بغداد

 الكتاب الرسمً 

رئاسة  احتفالٌة جامعة بغداد بٌوم العلم  65
جامعة 
 بغداد  

 حضور لسم الشؤون العلمٌة 

الدولً االول )التربٌة المؤتمر العلمً  66
 والتعلٌم فً المجتمع المعاصر (

 حضور كلٌة التربٌة للبنات  8666

الندوة العلمٌة السنوٌة الثانٌة لمسم رٌاض  62
االطفال ) الصحة النفسٌة لالطفال 

 واالمهات فً ظل الظروف الراهنة ( 
 

لاعة المصطفى كلٌة  8666
 التربٌة للبنات 

 حضور 

ورشة عمل ) التوثٌك االلكترونً لنتاجات  62
البحث العلمً وخدمة المجتمع لجامعة 

 بغداد وتشكٌالتها ( 

لاعة كلٌة الهندسة  8666
 الخوارزمً 

 مشارن 

ندوة علمٌة ) التمٌٌم الذاتً فً ضوء  66
 متطلبات االعتماد االكادٌمً (

لاعة كلٌة التربٌة  8666
 الرٌاضٌة 

 مشارن

محاضرة دور االهداف السلوكٌة فً  86
تحلٌل المحتوى التدرٌسً واثره فً تنمٌة 

 جودة التعلٌم العالً 

التعلٌم المستمر لاعة  8666
 المصطفى 

 محاضر

لاعة المصطفى كلٌة  8666 ندوة حوارٌة ) الحسٌن لغة الخلود ( 86
 التربٌة للبنات 

 حضور 

 حضور  لسم علوم المران  8666المسابمة المرانٌة االولى لحفظ سورتً )  88



 البمرة وال عمران (

ندوة علمٌة ) المعلوماتٌة والجرائم عن  83
 بعد (

 حضور لاعةالمصطفى 8668

دورة تدرٌبٌة فً صٌانة الحاسبة وتنصٌب  84
 البرامج 

التعلٌم المستمر  8668
بالتعاون مع لسم 

 الحاسبات 

 مشارن

 ندوة علمٌة ) التواصل االسري فً ظل 85
 تحدٌات العصر (

لسم التربٌة وعلم  8668
لاعة النفس فً 

المصطفى كلٌة التربٌة 
 للبنات 

  مشارن

ندوة علمٌة ) علوم االسرة ومتطلبات  86
 المجتمع العرالً المعاصر (

لسم الخدمة  8668
لاعة االجتماعٌة فً 

المصطفى كلٌة التربٌة 
 للبنات 

 حضور 

لسم ضمان الجودة  8668 ورشة عمل ) الممرر الدراسً ( 82
لاعة بجامعة بغداد فً 

 كلٌة العلوم السٌاسٌة  

 مشارن 

ندوة ضمن محاور الجودة متمثلة  82
 بمحاضرة للدكتور عدنان ٌاسٌن 

وحدة ضمان الجودة  8668
فً كلٌة التربٌة للبنات 

 فً لاعة المصطفى 

منظم للندوة 
 ورئٌسها 

محاضرة بعنوان )التواصل االسري بٌن  86
 لوالع والطموح (ا

لسم التربٌة وعلم  8668
النفس فً لاعة 

المصطفى كلٌة التربٌة 
 للبنات 

 محاضر

لسم ضمان الجودة فً  SPSS  8668دورة تدرٌبٌة فً برنامج  36
لاعة المنالشات 

الكبرى /كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة 

 مشارن

لسم التربٌة وعلم  8668 المؤتمر العلمً للطالبات  36
 النفس 

 مشارن 

عمل بعنوان انجاز الممرر الدراسً  ورشة 38
للسادة منسمً الجودة فً االلسام العلمٌة  

  8663-8668للعام الدراسً 

وحدة ضمان الجودة  8668
لاعة اجتماعات فً 

المسم فً لسم التربٌة 
 وعلم النفس 

 محاضر 

وحدة ضمان الجودة  ISO  8668ندوة فً موضوع المواصفة الدولٌة  33
 المصطفى  لاعة

 محاضر 

وحدة ضمان الجودة  8668 ندوة فً موضوع ) االعتماد االكادٌمً ( 34
 فً لاعة المصطفى 

 محاضر 

 مشارنلاعة اجتماعات كلٌة  8668ورشة عمل )اعداد استمارة تمٌم اداء  35



التدرٌسٌٌن من وجهة نظر الطلبة مع 
 تحدٌد الٌات التمٌٌم ( 

 اللغات جامعة بغداد 

ورشة عمل التخصصٌة فً ) المكتبة  36
 المركزٌة (

وحدة التعلٌم المستمر  8668
مهدي د. فً لاعة 
 حنتوش 

 مشارن

ندوة علمٌة ) اضاءات فً الغذاء والتغذٌة  32
 وعاللتها بصحة االنسان (

لاعة المصطفى كلٌة  8668
 التربٌة للبنات 

 حضور

ندوة علمٌة ) الخدمة االجتماعٌة  32
 والمتغٌرات فً العراق ( 

لاعة المصطفى كلٌة  8668
 التربٌة للبنات 

 حضور

ورشة العمل ) اسالٌب تموٌم االداء  36
التدرٌسً العضاء هٌئة التدرٌس فً 

 الجامعة (

لاعة المصطفى كلٌة  8668
 التربٌة للبنات 

 حضور

ثالث المهرجان السٌنمائً الٌابانً ال 46
 بالتعاون مع وحدة العاللات الثمافٌة 

لاعة المصطفى كلٌة  8668
 التربٌة للبنات 

 حضور

لاعة الحكٌم رئاسة  8668 فعالٌات اسبوع االعالم الجامعً الثانً  46
 جامعة بغداد 

 مشارن 

ورشة عمل ) احالم الٌمظة لدى طالبات  48
 كلٌة التربٌة للبنات ( 

احدى لاعات التدرٌس  8668
لمسم التربٌة وعلم 

 النفس 

 مشارن 

ندوة ثمافٌة ) الشهٌدة بنت الهدى فكر  43
 ورسالة وعطاء دائم (

لاعة المصطفى كلٌة  8668
 التربٌة للبنات 

 حضور

) عشر( ورش عمل برعاٌة وحدة ضمان  44
الجودة لاللسام العلمٌة كافة حول ) كٌفٌة 

للعام الدراسً ملئ استمارة تموٌم االداء 
8668-8663 ) 

وحدة ضمان الجودة  8668
 فً لاعات الكلٌة 

 محاضر

ورشة عمل انجاز الممرر الدراسً  45
 لرؤساء األلسام 

وحدة ضمان الجودة  8668
فً لسم الخدمة 

 االجتماعٌة 

 محاضر

وحدة ضمان الجودة  8668 ورشة عمل )تأمٌن نشاطات التمٌٌم ( 46
 فً كلٌة التربٌة للبنات 

منظم الورشة 
 ومدٌرها 

ورشة عمل ) منظمات االعتماد االكادٌمً  42
 تحدٌد االهلٌة واسلوب العمل (  –

لاعة الدكتور مهدي  8663
 حنتوش كلٌة الهندسة 

 مشارن

ندوة علمٌة ) جودة البحث العلمً  42
 ورصانة استخدامه فً خدمة المجتمع (

 

لاعة كلٌة التربٌة  8663
 الرٌاضٌة 

 مشارن

احتفالٌة لتكرٌم الكلٌات الحاصلة على  46
 المراتب الثالثة االولى فً التسلسل الرتبً 

لاعة الدكتور مهدي  8663
 حنتوش كلٌة الهندسة 

 حضور

ندوة علمٌة ) جودة البنون المعلوماتٌة فً  56
 ادارة المؤسسات التعلٌمٌة (

كلٌة الهندسة  8663
 الخوارزمً الجادرٌة 

 حضور 



ورشة عمل ) االرتماء بالموالع  
 االلكترونٌة لتشكٌالت جامعتنا (

كلٌة الهندسة  8663
 الخوارزمً الجادرٌة 

 حضور 

ورشة عمل حول اهمٌة الموالع  
االلكترونٌة بالتعاون مك لسم ضمان 

 الجودة واالداء الجامعً 

كلٌة الهندسة  8663
 الخوارزمً الجادرٌة 

 حضور 

لاعة كلٌة التربٌة  8663 ورشة عمل ) تأمٌن نشاطات التمٌٌم ( 
 الرٌاضٌة 

مشارن مع السادة 
 رؤساء االلسام 

لاعة المصطفى كلٌة  8663 ندوة بعنوان االعتماد االكادٌمً  
 التربٌة للبنات 

 منظم الندوة 

ندوة علمٌة بعنوان ثمافة الطفل فً ظل  
 جودة التنشئة االجتماعٌة البرنامج الزمنً 

لسم التربٌة وعلم  8663
 النفس 

 حضور 

كلٌة الهندسة/لاعة  8662 ورشة عمل/جامعةبغداد/ضمان الجودة 
 مهدي حنتوش

 حضور

كلٌة التربٌة البدنٌة  8662 ورشة عمل/جامعةبغداد/ضمان الجودة 
الرٌاضة/مجمع وعلوم 

 الجادرٌة

 حضور

كلٌة التربٌة  8662 ندوة علمٌة 
 للبنات/لسم الحاسبات

 حضور

     

 

 

 

 

 

 : المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلم :  سابعا

 السنة  محل النشر  اسم البحث  ت

اثر استعمال الوسائل التعلٌمٌة للكتاب  6
المدرسً ورسومات المعلم التوضٌحٌة فً 

 تحصٌل المعلومات التارٌخٌة واستبمائها 

مجلة البحوث التربوٌة 
 والنفسٌة 

8668 

المهارات التدرٌسٌة لتدرٌس مادة التارٌخ فً  8
 المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مدرٌسها 

 8668 مجلة كلٌة التربٌة للبنات 

اثر استعمال اسئلة السبر المتحول فً  3
تحصٌل وتنمٌة التفكٌر النالد لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة 

مجلة جمعٌة العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة 

8663 



اتجاهات طالبات كلٌة التربٌة للبنات نحو  4
 الزي الجامعً 

 غٌر منشور  8666منجز 

تموٌم اداء مدرسوا التارٌخ فً ضوء  5
 المهارات التدرٌسٌة من وجهة نظرهم 

 غٌر منشور  8666منجز 

لٌاس مهارة تنظٌم الولت لدى طالبات  6
 الجامعة  

 غٌر منشور  8666منجز 

2 
 

اتجاهات طالبات لسم التارٌخ بكلٌة التربٌة 
للبنات جامعة بغداد نحو موضوعات التارٌخ 

 االوربً 

 غٌر منشور  8666منجز 

صعوبات مادة الفلسفة وعلم النفس من وجهة  2
 نظر طالب المرحلة االعدادٌة 

 غٌر منشور  8668جز من

الصعوبات التعلٌمٌة لمادة علم االجتماع من  6
 وجهة نظر طالبات المرحلة االعدادٌة 

 غٌر منشور  8663منجز 

صعوبات تدرٌس مادة االلتصاد من وجهة  66
 نظر طالبات المرحلة االعدادٌة 

 غٌر منشورة  8663منجز 

تموٌم كتاب مادة االجرام من وجهة نظر  66
طالبات المرحلة الثالثة لسم الخدمة 

 االجتماعٌة 

 غٌر منشور  8664منجز 

اثر استعمال انموذجً فرق التحصٌل  68
المجزأة فً الطالبٌة وتكامل المعلومات 

تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً 
 مادة التارٌخ

منشور فً مجلة كلٌة  8666منجز 
 التربٌة للبنات 

 

تموٌم بحث/افراط استخدام االنترنت لدى  63
 طلبة الجامعة

 تموٌم بحث 8662

)ممدمات ونتائج الصالح التربٌة والتعلٌم فً  64
 كلٌة التربٌة انموذجا(-العراق

مشاركة البحث فً  8666
المؤتمر الدولً الرابع 
 لكلٌة التربٌة/ابن رشد

)اثر استراتٌجٌة الرؤوس المرلمة فً  65
تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً 

 مادة التارٌخ(

جامعة بغداد/مركز  8662
البحوث التربوٌة 

 والنفسٌة

 

 : واللجان : عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  ثامنا

 عضو لجنة التطبٌمات التدرٌسٌة -6

 عضو لجنة منالشة بحوث التخرج -8

 عضو لجنة تطوٌر وتحدٌث المناهج -3



 عضو لجنة تخص النظر فً التدرٌسٌٌن الذٌن لم ٌتم تمٌٌم ادائهم  -4

 عضو فرٌك عمل متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد فً الكلٌة -5

 الستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم فً الكلٌة عضو فرٌك عمل تنفٌذ ا-6

 رئٌس لجنة مؤلتة/)لجنة اعتراض فً لسم اللغة االنكلٌزٌة(. -2

 عضو لجنة دائمٌة / )لجنة تدعٌم انظمة الجودة واالعتمادٌة(. – 2

فً  86/3564عضو لجنة دائمٌة )لجنة التصنٌف الوطنً ( فً كلٌة التربٌة للبنات /العدد ) – 6

66/68/8662. ) 

 -تاسعا / الدورات التدرٌبٌة :

 فً كلٌة التربٌة للبنات 8662دورة تدرٌبٌة /  -6

           (Microsoft power point 2010) 

 8662د / دورة السالمة اللغة العربٌة فً رئاسة جامعة بغدا-8

  8662دورة الرٌسج كٌت فً رئاسة جامعة بغداد /  -8

 

 

 

 

 

 

 

 عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التمدٌر : 

 السنة  الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة او شهادة التمدٌر  ت

للجهود المبذولة المتمٌزة فً تمدٌم شكر وتمدٌر  6
محاضرات نموذجٌة مصغرة الفضل عشرة 

 محاضرات 

 8662 رئٌس الجامعة بغداد

 8662مركز التطوٌر والتعلٌم  665فً دورة التاهٌل التربوي شهادة مشاركة  8



 المستمر  للتدرٌسٌن 

للجهود المبذولة فً برنامج شهادة تمدٌرٌة  3
 حموق االنسان 

الجمعٌة العرالٌة 
 للمحامٌن الشباب 

8662 

للجهود المبذولة عن المشاركة فً شكر وتمدٌر  4
لمناهج وطرائك التدرٌس الندوة العلمٌة ل

وتطبٌماتها العلمٌة فً كلٌات بٌن الوالع 
 والطموح

 8666 عمٌد كلٌة التربٌة 

عن الجهود المبذولة فً ورشة شكر وتمدٌر  5
بشان عمل رفع الوعً والتوعٌة لدور المجتمع 

االستراتٌجٌة الوطنٌة لمحو االمٌة ولتمكٌن 
 وتعزٌز دور المراة 

  8666 جمعٌة اٌادي الرحمة 

فً ورشة عملٌة صنع شهادة مشاركة  6
 السٌاسات العامة 

مركز التطوٌر والتعلٌم 
 المستمر جامعة بغداد 

8666 

ورشة عمل الٌات  فً شكر على حضور 2
التعامل مع االستشارات واالنشطة العلمٌة 

 الغٌر موثمة 

رئاسة جامعة بغداد لسم 
ضمان الجودة واالداء 

 الجامعً 

8666 

فً ورشة عمل احالم الٌمظة شهادة مشاركة  2
لدى طالبات كلٌة وعاللتها بتمدٌر الذات 

 التربٌة للبنات 

لسم التربٌة وعلم النفس 
بالتعاون مع لجنة 

االرشاد التربوي فً كلٌة 
 التربٌة للبنات 

8668 

للجهود المبذولة فً ورشة عمل شكر وتمدٌر  6
احالم الٌمظة وعاللتها بتمدٌر الذات لدى 

 طالبات كلٌة التربٌة للبنات 

  8668 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

عن الجهود المبذولة فً ندوة شهادة تمدٌرٌة  66
 التواصل االسري فً ظل تحدٌات العصر 

رئاسة لسم التربٌة وعلم 
النفس كلٌة التربٌة للبنات 

 جامعة بغداد 

8668  

للجهود المبذولة فً انجاز الملفات شكر وتمدٌر  66
 ٌمٌة الخاصة بالتدرٌسٌن المتفرغٌن جزئٌا التمو

 8668 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات 

انجاح  شهادة تمدٌرٌة عن الجهود المبذولة فً 68
الذي الٌم من لبل لسم المؤتمر العلمً للطالبات 

  التربٌة وعلم النفس 

لسم التربٌة وعلم النفس 
كلٌة التربٌة للبنات 

 جامعة بغداد 

8668 

ممدمة من لبل السٌد رئٌس ممباركة جهود 63
عمد الجامعة عن توثٌك النشاطات المنجزة فً 

الدورات والندوات وورش العمل والحلمات 
 النماشٌة المتعلمة بمحور الجودة 

 8668 رئٌس الجامعة 

فً ورشة العمل التوعوٌة فً شهادة مشاركة  64
 مجال الحوكمة االلكترونٌة 

وزارة العلوم 
 والتكنولوجٌا 

8668  

 8663 وزٌرالتعلٌم العالً  شكر وتمدٌر  

 8663 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  شكر وتمدٌر  68



 8663 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  شكر وتمدٌر  63

رئاسة جامعة بغداد لسم  تثمٌن جهود  64
 ضمان الجودة 

8663 

مركز الحاسبة  شهادة مشاركة  65
 االلكترونٌة 

8663   

  8664 السٌد وزٌر التعلٌم العالً  بً جامعة بغدادشكر وتمدٌر الى جمٌع منتس 66

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتمدٌر  62
 جامعة كربالء 

8664  

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتمدٌر 62
 جامعة المادسٌة

8664  

  8664 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  كتاب شكر وتمدٌر 66

جامعة  كتاب شكر وتمدٌر 86
بغداد/مساعدالشؤون 

 االدارٌة

8665  

  8666 عمٌد كلٌة التربٌة للبنات  كتاب شكر وتمدٌر  86

جامعة بغداد/المساعد  كتاب شكر وتمدٌر 88
 العلمً

8666  

جامعة بغداد/المساعد  كتاب شكر وتمدٌر 83
 العلمً

8666  

عمٌد معهد الهندسة  كتاب شكر وتمدٌر 84
 الوراثٌة 

8666  

رئاسة جامعة  كتاب شكر وتمدٌر  85
 بغداد/المساعدالعلمً

8662  

رئٌس جهاز االشراف  كتاب شكر وتمدٌر  86
والتموٌم العلمً / وزارة 

التعلٌم العالً والبحث 

8662  



 العلمً 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر وتمدٌر  82
 االساسٌة / جامعة دٌالى

36-68-8662 

 

 التً تم منالشتها او تموٌمها علمٌا حادي عشر : رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه 

اسم الرسالة او االطروحة التً  ت
 تم منالشتها او تموٌمها 

اسم 
 الباحث 

مكان  اسم المشرف 
 المنالشة 

تارٌخ 
او المنالشة 

 التمٌٌم 

نوع 
 الجهد 

برنامج ممترح لتنمٌة مهارة  6
االستجواب لمدرسات معهد 

اعداد المعلمات واثره فً 
 ت تحصٌل الطالبا

بان عبد 
الحسٌن 

 احمد 

شاكر جاسم .د
 دمحم 

كلٌة التربٌة 
 –للبنات 
لاعة 

 المصطفى

 منالشة  8666

اثرالمراءات الخارجٌة  8
والمنالشة الصفٌة فً تحصٌل 

واستبماء الطالبات لمادة 
 الجغرافٌة 

تمٌٌم  8666   
 علمً 

تموٌم اداء مدرسً التارٌخ  3
للمرحلة االعدادٌة فً ضوء 

 مهارات التفكٌر التارٌخً 

مرسلة 
من 

جامعة 
 دٌالى

تموٌم  8668  
 علمً 

 

 

 

 حادي عشر: الكتب المؤلفة او المترجمة : 

 التوجد لدٌنا كتب مترجمة او مؤلفة فً الولت الحاضر ومن هللا التوفٌك 

 ثانً عشر : اللغات 

 اللغة االنكلٌزٌة 
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