
شعار

الكلية او  

 او المركز

 

 اعتًبسة انغُشة انزاتُت نطبنب انتشلُت 

 انتشبُت نهبُبثكهُت   –جبيعت بغذاد  

 اعتًبسة انغُشة انزاتُت انًختصشة نطبنب انتشلُت
 أوال : انًعهىيبث انعبيت

 عبنٍ طبنب عهىاٌ حغٍُ االعــــــــــــى

 رٌ لبس-4991 يحم و تبسَخ انىالدة

 انًشتبت انعهًُت
 

 اعتبر يغبعذ

تبسَخ انحصىل 

 عهُهب
14|8|3141 

 عهى انُفظ انتشبىٌ|تشبُت خبصت انتـخـصــص انعبو
 علن النفس التربوي انتخصص انذلُك 

 عهى انُفظ انتشبىٌ انبحثٍ سانًغب

 تذسَغت انىظُفـــــت

 انتشبىَت وانُفغُت لغى انعهىو–كهُت انتشبُت نهبُبث  –جبيعت بغذاد  عُىاٌ يحم انعًم

 انهغت انعشبُت انهغبث انتٍ َجُذهب

 انهبتف انُمبل / 

 انبشَذ االنكتشوٍَ

17719319178 

 

 ثبَُب : انًؤهالث انعهًُت  

 انشهبدة
 تبسَخ انحصىل  انجهت انًبَحت نهشهبدة 

 انمغى انكهُت انجبيعت عهً انشهبدة

 0333|6|03 العلوم التربوية والنفسية التربية للبنات       بغداد انبكبنىسَىط

 0332|0|7 العلوم التربوية والنفسية التربية للبنات      بغداد انًبجغتُش

 انذكتىساِ
 اليرهوك

 التربية        
علن النفس االرشادي 

 والتربوي
02|1|0313 

     آخشي

 

 ثبنثب : انتذسج انىظُفٍ

 انً -انفتشة / يٍ  انجهت انىظُفت ث 

 4988-4981                    وصاسة انتشبُت,يذَشَت تشبُت رٌ لبس  يعهًت                  4

   3111-4988                    وصاسة انتشبُت , يذَشَت تشبُت انشصبفت يعهًت                  3

 يغبعذ ببحث                1
كهُت انتشبُت نهبُبث ,لغى انعهىو انتشبىَت 

 وانُفغُت
                  3111-3113 



 يذسط يغبعذ               1
كهُت انتشبُت نهبُبث ,لغى انعهىو انتشبىَت 

 وانُفغُت
3113-3111 

 يذسط             5
كهُت انتشبُت نهبُبث ,لغى انعهىو انتشبىَت 

 وانُفغُت
3141-3141 

 استاذ هساعد        9
انعهىو انتشبىَت كهُت انتشبُت نهبُبث ,لغى 

 وانُفغُت

 يغتًشة -3141           

 

   

 هب فُسابعب : انجبيعبث انتٍ دّسط 

 انً -انفتشة /  يٍ  انجبيعت انمغى( –انجهت  )انًعهذ / انكهُت  ث

1 
انتشبُت نهبُبث ,انعهىو انتشبىَت 

 وانُفغُت
 3111-4999  بغذاد                   

2 
االسشبدٌ عهى انُفظ -انتشبُت

 وانتشبىٌ
 انُشيىن                  

-انكىسط انثب3115ٍَ

3141 

3    

4    

5    

6    

 

 خبيغب : احصبئُبث و بُبَبث 
 

 انتفصُم انًعهىيبث و انبُبَبث ث

1 
عدددذد انًدددىاد انذساعدددُت انتدددٍ لدددبو بتذسَغدددهب فدددٍ انذساعدددبث 

 األونُت و انعهُب

 انعهُب االونُت

           1              3 

2 
عدددددذد يدددددشاث انحصدددددىل عهدددددً جدددددبئضة انعهًدددددب  أو جدددددبئضة 

 األعتبر األول

 جبئضة األعتبر األول جبئضة انعهًب 

  

 41 عذد يشبسَع انتخشج نطهبت انغُت انًُتهُت انتٍ أششف عهُهب 3

 

4 
 عذد انشعبئم و األطبسَح انتٍ أششف عهُهب

 دبهىو دكتىساِ يبجغتُش

     1       4  

 

5 
 عذد انشعبئم و األطبسَح انتٍ َبلشهب

 دبهىو دكتىساِ يبجغتُش

    41      1  

 

6 
 عذد انشعبئم و األطبسَح انتٍ لُـّـًهب عهًُب

 دبهىو دكتىساِ يبجغتُش

     4       3  



 

7 
 عذد انًؤتًشاث انتٍ شبسن فُهب داخم و خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

         4         1 

8 
عددددذد انددددىسػ و انُددددذواث و انحهمددددبث انتددددٍ شددددبسن فُهددددب 

 داخم و خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

           47          

9 
عدددذد انبحدددىش انًُشدددىسة فدددٍ يجدددالث و يدددؤتًشاث داخدددم و 

 خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

        4        1 

 لّىيهب عهًُب داخم و خبسج انعشاقعذد انبحىش انتٍ  41
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

          35  

  عذد بشا اث االختشاع 44

 عذد انجىائض و انشهبداث انتمذَشَت داخم و خبسج انعشاق 43
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

  

 عذد انكتب انًؤنفت و انًتشجًت و انًمُـّـًت 41
 انًمًُّت انًتشجًت انًؤنفت

   

 عذد انذوساث انتطىَشَت و انتذسَبُت انتٍ شبسن فُهب 41
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

          9       3 

45 

 أعذاد انًغبهًبث  

 فٍ

 خذيت انًجتًع

  عمىد اعتشبسَت بحثُت

 َذواث و وسػ عًم

 

 

                   48 

  عمىد تُفُز يهًت

 5                     دوساث تعهُى يغتًش

 4                     َشبطبث الصفُت 

  َشبطبث اعاليُت

  آخشي

49 
عدددذد نجدددبٌ االيتحدددبٌ انشدددبيم و االيتحدددبٌ انتُبفغدددٍ نهمبدددىل 

 فٍ انذساعبث انعهُب

 االيتحبٌ انتُبفغٍ االيتحبٌ انشبيم

  

47 
عدددذد انهجدددبٌ انتدددٍ شدددبسن بعودددىَتهب داخدددم و خدددبسج وصاسة 

 انتعهُى انعبنٍ

 خبسج انتعهُى انعبنٍ داخم انتعهُى انعبنٍ

  

 عذد كتب انشكش و انتمذَش 48
 وصَش

سئُظ 

 جبيعت

عًُذ 

 كهُت
 آخشي

      43  

 عذد انعمىببث 49
 وصَش

سئُظ 

 جبيعت

عًُذ 

 كهُت
 آخشي

    



 

    عبدعب : عوىَت انهُئبث أو انجًعُبث أو انًؤعغبث انًحهُت وانذونُت     

 انً -فتشة انعوىَت / يٍ  انجهت اعى انهُئت او انجًعُت او انًؤعغت ث 

4    

3    

1    

1    

    عببعب : انُشبطبث انعهًُت اِخشي  

 انتفبصُم عُىاٌ انُشبط ث 

4   

3   

1   

1   

 

    ثبيُب : انًصبدلت عهً انًعهىيبث انىاسدة فٍ االعتًبسة  

 انتىلُع االعى انعُىاٌ انىظُفٍ ث 

   انتذسَغٍ 4

   سئُظ انمغى 3

   عًُذ انكهُت 1

 

 


