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  1111 ة بغداد / كلية التربية للبنات/ جامع ةدات : بكالوريوس في اللغة العربيالشها -1

 /دكتوراه في اللغة العربيــة      5002ماجستير في اللغة العربية وادابها         
 .  5010وادابها                    

 االختصاص العام : اللغة العربية وآدابها . -5

 االختصاص الدقيق : أدب حديث . -3

 . استاذ مساعداللقب العلمي :  -4

جامعـة بغـداد / كليـة التربيـة للبنـات / قسـم  5000المهنة : تدريسية ـ تاريخ التعيـي  :  -2
 ية .ـــة العربـاللغ

 البحوث والكتب العلمية :
الغزل الصوفي في شعر عاتكةالخزرجي ـ منشور في مجلة كلية التربيـة للبنـات / جامعـة  -1

 . 52/5/5002بغداد ، العدد األول بتاريخ 
األسـتاذ / كليـة التربيـة ـ ابـ  قيس لفتة مراد شاعر الذكريات الجميلة ـ منشور في مجلة  -5

 . 5/2/5002( بتاريخ 04رشد / جامعة بغداد ـ العدد )

مدرسة االحتجاج في الشعر النسائي ) سـعاد الصـباأ أنموذجـا  ( ـ مجلـة قـبس العربيـة ـ  -3
 . 5002كلية المعلمي  / الجامعة المستنصرية / العدد الخامس 

م ـ م.م فــرأ نــانم د أ.د. داود ســلو ـ  حريــة الســرد فــي األدب ا بــداعي ـ بحــث مشــتر  -4
 .5006( ـ 06منشور في مجلة األستاذ ـ كلية التربية ـ اب  رشد / العدد )

كتاب األدب العربي بي  التراث والمعاصرة ـ مشـتر  ـ م.م فـرأ نـانم د أ.د. داود سـلوم ـ  -2
 . 5006دار الضياء للنشر ـ النجف ـ 

 . 5006الثقافية العامة ، بغداد /كتاب " المرأة في شعر السياب " دار الشؤو   -0

ــة الغــزل فــي شــعر الشــاعرة العراقيــة فــي القــر  العشــري  ـ -2 ــة ا د مجل اب ـ الجامعــة كلي
 . 5010ـ  25المستنصرية ـ العدد

/ مجلـة  االجتمـاعي عنـد الشـاعرة العراقيـة-الصـرا  النفسـي  -الحب بي  البـوأ وااليحـاء -6
 .(5001)  4االقالم العدد 

-لبنـــا -شـــعر الســـياب صــدر عـــ  الـــدار العربيـــة للموســـوعات/بيروتكتــاب المـــرأة فـــي  -1
 الطبعة.-5010
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-كتــاب قنــا  األنثــع فــي شــعر نــزار قبــاني وعمــر بــ  ابــي ربيعــة تــ ليف أ.د.داود ســلوم -10
 .5010م.د.فرأ نانم صالح/صدر ع  دار الفرهيدي/بغداد/

شكالية المصطلح. صدر ع  دار  -11  .5011الفراهيدي/بغداد/كتاب األدب النسوي وا 

/قيـد 104بحـث داللـة اللـو  فـي الشـعر النسـوي العراقـي المعاصـر. مجلـة االسـتاذ العـدد  -15
 النشر.

بحث لغة االعالم في ضـوء الدراسـات الحديثة/مجلـة الباحـث ا عالمي/جامعـة بغداد/كليـة  -13
 .5011االعالم/قيد النشر

لتعلــيم /وزارة ا5011االولــعمقالــة منشــورة فــي دراســات فــي االعــالم الجــامعي المجموعــة  -14
العــالي والبحــث العلمي/أســبو  االعــالم الجامعي/مقالــة دور االعــالم فــي مناهضــة العنــف 

 ضد المرأة.

م.د.فــرأ نــانم صــالح و  -مشــتر  -بحــث اللغــة االنثويــة فــي شــر الشــاعرات البصــريات -12
 .5015حزيرا   53م.م.هدى محمود شاكر/ مجلة جامعة كويه/ العدد 

 ())الصوت النسائي والخطاب الوطني( -10
 كوردستا / أربيل/ مجلة جامعة كوية( حكومة 5015 -55)العدد 

 
 (5013/ 4)العدد))مفهوم قصيدة النثر النسوية في العراق(( -12

 ( مجلة كلية التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية16/3/5015في   22)العدد 
 

 5015مجلة الملتقع )مجلة فصـلية ثقافيـة( بغـداد، اضـاءة فـي مصـطلح النقـد النسـوي،  -16
 (.52العدد )

كليــــة االداب / جامعــــة / فــــي لبنــــا  النزعــــة التحرريــــة فــــي شــــعر الشــــاعرات العربيــــات  -11
 5013/ 00العدد  المستنصرية.

 كليـة التربيـة / الجامعـة المستنصـرية. 5000-1100فـي العـراق  قصيدة النثر النسـوية -50
 5013/  4العدد 

ليـة كليـة االداب / الجامعـة والزنجـي للكاتـب مهـدي عيسـع الصـقر / دراسـة تحليالشاهدة  -51
 5013/ 05العدد  المستنصرية.

ــاب الشــعر النســوي فــي العــراق /  -55 ــة  5000-1100اصــدار كت . دراســة موضــوعية وفني
 بغداد. –. دار الفراهيدي العراق  5013 –الطبعة االولع  ، جزءا 
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 ــة ات األوليــــالدراس
 تدريس الدراسات األولية . -1
 . 5002ـ 5000التخرج م  بحوث أشرفت علع العديد  -5

 . 5002-5000للطلبة مناقشة بحوث التخرج  -3

 تقويم العديد م  الرسائل الجامعية لغويا  وعلميا  .  -4

 النشاطات العلمية :
 . 50/4/5000المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -1
 .30/4/5002المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -5

 . 51/4/5006ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  المشاركة في -3

 . 50/4/5001المشاركة في ندوة بغداد السنوية المنعقدة بتاريخ  -4

المشــاركة فــي مهرجــا  لقــاء األشــقاء الســادس للهوايــات والحــرف المتنوعــة ) الثقافيــة  -2
 في وزارة الثقافة. 15/11/5001ـ1والفنية والسياحية والتراثية ( للمدة م  

اركة في المؤتمر الدولي االول )دور المرأة في بنـاء المجتمـو والدولـة ( المنعقـد فـي المش -0
 .  16/5/5010_ 10بغداد بتاريخ 

المشـــاركة فـــي اعمـــال المـــؤتمر الـــوطني االول والعلمـــي العاشـــر لكليـــة االدارة واالقتصـــاد  -2
 . 50/2/5010_11المنعقد بتاريخ 

ات اللغـــة العربيـــة فـــي كليـــة التربيـــة المشـــاركة فـــي مـــؤتمر بغـــداد التاســـو عشـــر لدراســـ -6
 .50/4/5010_11للبنات)قسم اللغة العربية( المنعقد بتاريخ 

المشاركة البحثية )الصوت الوطني والخطاب النسائي( في جامعة المثنع/كلية التربية/في  -1
(( المنعقــد بتــاريخ 5011-1150المــؤتمر العلمــي الثالث))الخطــاب النســوي فــي العــراق

 .5011-آذار  12-10

المشاركة البحثية والعضوية )إضاءة في مصطلح النقد النسوي( في إنجـاأ مـؤتمر بغـداد  -10
-50العشري  الـذي عققـد بقسـم اللغـة العربيـة بكليـة التربيـة للبنات/جامعـة بغـداد/بتاريخ 

52/4/5011. 

المشاركة البحثيـة )لغـة االعـالم فـي ضـوء الدراسـات الحديثـة( فـي المـؤتمر العلمـي االول  -11
 .5011-نيسا -14االعالم/جامعة بغداد/المنعقد يوم الخميس لكلية 
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 الدورات :
الدورة الت هيلية السـتخدام الحاسـوب فـي قسـم الحاسـبات / كليـة التربيـة للبنـات / جامعـة  -1

 . 50/4/5002ـ2بغداد / للمدة م  
ستمر ( في مركز التطوير والتعليم الم63دورة الت هيل التربوي للتدريسيي  الجدد ) الدورة  -5

 . 5/11/5000إلع  54/1/5000/ جامعة بغداد / للمدة 

دورة حقــــــوق ا نســــــا  فــــــي مركــــــز التطــــــوير والتعلــــــيم المســــــتمر / جامعــــــة بغــــــداد/  -3
16/11/5000  . 

دورة تـــدريب مـــدربي  مـــ  أســـاتذة وتدريســـيات الجامعـــات للتوعيـــة ضـــد أضـــرار تعـــاطي  -4
 .12/2/5002اد / بتاريخ المخدرات في مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغد

 
 كتــب الشــكر والتقـــدير

كتاب شكر وتقدير م  رئـيس قسـم اللغـة العربيـة / كليـة التربيـة للبنـات / الـدكتور حسـ   -1
 . كمال رسالة الماجستير في المدة األصغرية  11/5/5004منديل بتاريخ 

 11/1031رقم كتــاب شــكر وتقــدير مــ  عميــد كليــة التربيــة للبنــات أ.د. نــا م رشــيد المــ -5
 للمشاركة في ندوة بغداد / جامعة بغداد . 4/2/5000بتاريخ 

 11/1020كتــاب شــكر وتقــدير مــ  عميــد كليــة التربيــة للبنــات أ.د. نــا م رشــيد المــرقم  -3
للجهود المبذولـة فـي دعـم اللجـا  االمتحانيـة / الـدور األول للعـام  16/2/5000بتاريخ 
 .5000ـ  5002الدراسي 

 11/3434مــ  عميــد كليــة التربيــة للبنــات أ.د. نــا م رشــيد المــرقم كتــاب شــكر وتقــدير  -4
للجهود المبذولة في دعم اللجا  االمتحانية / الدور الثاني للعام  10/10/5000بتاريخ 
 . 5000ـ  5002الدراسي 

فــي  5065كتــاب شــكر وتقــدير مــ  رئــيس جامعــة بغــداد أ.د. موســع الموســوي المــرقم  -2
 ( بتفوق.63رائق للتدريسيي  الجدد ) الدورة الجتياز دورة الط 53/15/5000

كتاب شكر وتقدير م  عميد كليـة التربيـة للبنـات وكالـة د. سـعدي شـاكر حمـودي المـرقم  -0
للمشاركة في ندوة بغداد / جامعة بغـداد / كليـة التربيـة  6/2/5002بتاريخ  11/1552

 للبنات .
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اكر حمـــودي المـــرقم كتـــاب شـــكر وتقـــدير مـــ  عميـــد كليـــة التربيـــة للبنـــات د. ســـعدي شـــ -2
للجهود المبذولة في دعم اللجـا  االمتحانيـة / الـدور  31/2/5002بتاريخ  11/3000

 . 5006ـ  5002األول للعام الدراسي 

شـــاكر حمـــودي المـــرقم  ة للبنـــات د. ســـعديكتـــاب شـــكر وتقـــدير مـــ  عميـــد كليـــة التربيـــ -6
انيـة/ الـدور للجهود المبذولـة فـي دعـم اللجـا  االمتح 4/10/5002بتاريخ  11/2332

 . 5006ـ  5002الثاني للعام الدراسي 

المتضـم  إهـداء مجلـة صـوت الجامعـة  10/10/5002بتاريخ  114كتاب شكر المرقم  -1
 للمشاركة في لقاء العدد ونشر مقالة في صوت حواء ونشر سيرتي الذاتية.

م كتاب شكر وتقدير م  عميد كليـة التربيـة للبنـات وكالـة د. سـعدي شـاكر حمـودي المـرق -10
 للمشاركة في ندوة بغداد . 11/1032

كتاب شكر وتقدير م  مكتـب األمـي  العـام للمكتبـة المركزيـة د. ماجـد عبـد الكـريم محمـد  -11
وذلــ   هــداء كتــابي األدب العربــي بــي  التــراث والمعاصــرة إلــع المكتبــة المركزيــة التابعــة 

 . 5/1/5006بتاريخ  116لجامعة بغداد المرقم 

ئيس قسم اللغة العربية أ.د. ناصـر صـبحي حسـي   هـداء كتـاب كتاب شكر وتقدير م  ر  -15
 .51/1/5006األدب العربي بي  التراث والمعاصرة إلع مكتبة قسم اللغة العربية بتاريخ 

كتــاب شــكر وتقــدير مــ  عميــد كليــة التربيــة للبنــات وكالــة د. عــامر محمــد علــي المــرقم  -13
اللجـا  االمتحانيـة / الـدور للجهود المبذولة في دعم  2/10/5006بتاريخ  11/3106

 الثاني .

ــي الــرقم  -14 ــة د. عــامر محمــد عل ــات وكال ــة للبن ــة التربي ــد كلي ــدير مــ  عمي ــاب شــكر وتق كت
وذل  لرفد المكتبة المركزية في كلية التربيـة للبنـات  30/10/5006بتاريخ  11/3414

 بالكتب والمصادر العلمية .

غـداد / عميـد كليـة ا داب أ.د. فلـيح كتاب شكر وتقدير م  مكتبة كلية ا داب / جامعـة ب -12
كــريم خضــير الركــابي ، وذلــ   هــداء كتــاب األدب العربــي بــي  التــراث والمعاصــرة ـ العــدد 

 . 2/10/5006بتاريخ  1165

 055كتاب شكر وتقدير مـ  مركـز إحيـاء التـراث العلمـي العربـي / جامعـة بغـداد / العـدد  -10
 لعربي بي  التراث والمعاصرة .وذل   هداء كتاب األدب ا 56/10/5006بتاريخ 



 7 

كتاب شكر وتقدير م  كلية التربية / اب  رشـد / جامعـة بغـداد / معـاو  العميـد للشـؤو   -12
العلمية أ.د. أياد عاشور الطائي وذل   هداء كتـاب األدب العربـي بـي  التـراث والمعاصـرة 

 .56/10/5006بتاريخ  1041العدد 

للمكتبـة المركزيـة / جامعـة بغـداد / د. ماجـد كتاب شـكر وتقـدير مـ  مكتـب األمـي  العـام  -16
ــدد  ــي شــعر الســياب الع ــاب المــرأة ف ــ   هــداء كت ــد وذل ــد الكــريم محم ــاريخ  1511عب بت

2/15/5006 . 

كتاب شكر وتقدير م  مكتبة كلية التربية / ابـ  رشـد/ جامعـة بغـداد  هـداء كتـاب المـرأة  -11
 .61ـ العدد  15/1/5001في شعر السياب بتاريخ 

كتــاب شــكر وتقــدير مــ  مكتــب األمــي  العــام للمكتبــة المركزيــة /الجامعــة المستنصــرية /  -50
ســــليم حســــي  العــــزاوي /  هــــداء كتــــاب األدب العربــــي بــــي  التــــراث والمعاصــــرة العــــدد 

2/50/1/5001  . 

كتاب شكر وتقدير م  مركز إحياء التراث العلمـي العربـي / جامعـة بغـداد /  هـداء كتـاب  -51
 . 1/4/5001بتاريخ  126ي  التراث والمعاصرة العدد األدب العربي ب

 30/145كتاب شكر وتقدير م  عميد كلية التربية للبنات أ.د. عامر محمد علي المـرقم  -55
 للجهود المبذولة خالل الندوة ا رشادية للدراسات المسائية . 55/4/5001بتاريخ 

مد علـي للجهـود المبذولـة للبنات أ.د. عامر محكتاب شكر وتقدير م  عميد كلية التربية  -53
قســـم اللغـــة العربيـــة العـــدد  50/4/5001خـــالل نـــدوة بغـــداد الســـنوية المنعقـــدة بتـــاريخ 

 . 2/2/5001بتاريخ  11/1246

كتــاب شــكر وتقــدير مــ  دائــرة شــؤو  المــرأة / مؤسســة شــهيد المحــراب / للمشــاركة فــي  -54
الزهـراء ) عليهـا السـالم المؤتمر الوطني السادس للمرأة العراقية يوم والدة السـيدة فاطمـة 

 . 10/0/5001( في 

كتاب شكر وتقدير م  المن مة العراقية ألساتذة الجامعات والكفـاءات المسـتقلة ـ للجهـود  -52
المتميزة في إقامة حفل تكريمي للطلبة األوائل في قسم اللغة العربية ـ كلية التربية للبنات 

 . 13/11/5001ـ جامعة بغداد بتاريخ 

ر مـ  رئـيس الجامعـة المستنصـرية  أ.م.د.احسـا  كـا م القرشـي وذلـ  كتاب شـكر وتقـدي -50
ـــدد  ــراث والمعاصــرة  العــ ــي  الت ــي ب ــة فــي اعــداد كتــاب االدب العرب ــا للجهــود المبذول تثمين

 .55/5/5010بتاريخ  4122
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كتــاب شــكر وتقــدير مــ  المن مــة العراقيــة ألســاتذة الجامعــات والكفــاءات المســتقلة وذلــ   -52
سـاتذة بغـداد ونخبـة مـ  أ في اقامة الحفل التكريمي للسيد رئـيس جامعـةللجهود المتميزة 

 . 52/5/5010 جامعة بغداد بتاريخ

كتاب شكر وتقدير م  السيد رئيس جامعة بغداد أ.د موسع جـواد الموسـوي وذلـ  تثمينـا  -56
ــراث والمعاصــرة  العــدد  ــي  الت ــي ب ــة فــي اعــداد كتــاب االدب العرب  0202للجهــود المبذول

 .5/3/5010بتاريخ 

كتــاب شــكر وتقــدير مــ  االمــي  العــام للمكتبــة المركزيــة فــي جامعــة بغــداد  د.ماجــد كــريم  -51
محمد وذل  تثمينا للجهود المبذولة في اعداد كتاب دراسات في الشـعر النسـوي المعاصـر 

 .6/4/5010بتاريخ  336العدد 

تاب دراسـات فـي كتاب شكر وتقدير م  المكتبة المركزية في كلية الترببة للبنات ألهداء ك -30
 .4/4/5010بتاريخ  11/1504الشعر النسوي المعاصر العدد 

أ.د.صـبحي ناصـر حسـي  ألهـداء كتـب كتاب شكر وتقدير مـ  رئـيس قسـم اللغـة العربيـة  -31
)المــرأة فــي شــعر السياب(و)دراســات فــي الشــعر النســوي المعاصــر(الع مكتبــة قســم اللغــة 

 . 11/4/5010العربية في كلية التربية للبنات بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير م  وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.عبد ذياب العجيلـي ألهـداء  -35
 4كتاب )المرأة في شـعر السـياب) و)دراسـات فـي الشـعر النسـوي المعاصـر(د العـــدد م و 

 .15/4/5010بتاريخ  016/

للجهــود  كتـاب شــكر وتقـدير مــ  عميـد كليــة التربيـة للبنــات أ.د.عـامر محمــد علـي تثمينــا -33
التي بذلت في انجاز المهام المتعلقة بالمؤتمر العلمـي الـدولي االول)دور المـرأة فـي بنـاء 
المجتمو والدولة الذي اقامته وحدة بحوث المرأة فـي وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي 
بالتعاو  والتنسيق مو وحدة بحوث المراة في كلية التربية للبنـات _ جامعـة بغـداد  العـدد 

 . 13/4/5010بتاريخ  11/1323

كتاب شكر وتقدير م  وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ .د عبد ذياب العجيلـي تقـديرا  -34
للجهود التي بذلت في انجاأ المؤتمر العلمي الدولي االول )دور المرأة في بناء المجتمو 

عــة بغــداد العــدد والدولــة ( الــذي اقامتــه وحــدة بحــوث المــراة فــي كليــة التربــة للبنــات_ جام
 .  16/4/5010بتاريخ  10301
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كتاب شكر وتقدير  م  عميد كلية التربية للبنات أ.د.عامر محمد علـي للجهـود المبذولـة  -32
في قسم اللغة العربيـة  50/4/5010_11في مؤتمر بغداد السنوي التاسو عشر بتاريخ 

 .52/4/5010بتاريخ  11/1203ف كلية التربية للبنات  العدد 

كتاب قنا  األنثع فـي شـعر نـزار –دير م  المكتبة المركزية/جامعة بغداد/ألهداء شكر وتق -30
 .140/2/5/5011العدد -قباني وعمر ب  أبي ربيعة

شكر وتقدير م  عميد كلية التربية للبنات/أ.د.عامر محمد علي ألهداء كتب الع المكتبـة  -32
 .13/3/5011بتاريخ  11/600المركزية في كلية التربية للبنات العدد 

شــكر وتقــدير مــ  عميــد كليــة التربية/جامعــة المثنع/أ.د.وليــد شــاكر نعاس/بعــد مشــاركتنا  -36
البحثية الصـوت الـوطني والخطـاب النسـائي، بـالمؤتمر العلمـي الثالـث ))الخطـاب النسـوي 

 .5011آذار  10-12المنعقد بتاريخ  5011-1151في العراق 

ر محمـد علـي بعـد مشـاركتنا البحثيـة عـامشكر وتقدير م  عميد كليـة التربيـة للبنـات أ.د. -31
والعضوية في إنجـاأ مـؤتمر بغـداد العشـري  الـذي عققـد بقسـم اللغـة العربية/كليـة التربيـة 

 .3/2/5011( بتاريخ 11/1400. العدد )52/4/5011-50للبنات بتاريخ 

شكر وتقدير م  عميد كليـة االعالم .د.هاشـم حسـ  التميمي/جامعـة بغداد/بعـد مشـاركتنا  -40
 .5011-نيسا -14ة بتاريخ البحثي

شـــكر وتقـــدير مـــ  مكتبـــة الجامعـــة االمريكيـــة فـــي بيـــروت بعـــد اهـــداء كتبـــي بتـــاريخ  -41
شكالية المصطلح.المرأة في شعر السياب واالدب  5011/أيار/54  النسوي وا 

كتاب شكر وتقـدير مـ  عميـد كليـة التربيـة للبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد علـي  -45
ا  األمتحانيـة كعضـو للدراسـات الصـباحية والمسـائية االوليـة فـي وذل  للمشاركة في اللج

 الدور األول. 31/2/5011بتاريخ  11/5511قسم اللغة العربية. العدد 

كتاب شكر وتقدير م  كلية ا داب في جامعة بابل  وذل  للمشاركة البحثية فـي المـؤتمر  -43
 (.52/10/5011-50بتاريخ ) –العلمي األول تحت شعار )ثقافتنا: مشكالت وآفاق( 

كتاب شكر وتقدير م  عميد كليـة التربيـة للبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد علـي،  -44
ــة والتعلــيم فــي  ــدولي األول تحــت عنــوا  )التربي ــي المــؤتمر العلمــي ال ــ  للمشــاركة ف وذل

. 5011تشـــري  االول/ 15-11المجتمــو المعاصـــر( الـــذي عقـــد فـــي بغـــداد للمـــدة مـــ  
 (.ية)شهادة تقدير 
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اب شكر وتقـدير مـ  عميـد كليـة التربيـة للبنـات /جامعـة بغـداد /أ.د.عـامر محمـد علـي كت -42
/وذل  للمشاركة في اللجا  األمتحانية كعضو للدراسات الصـباحية والمسـائية األوليـة فـي 

 .50/11/5011بتاريخ  11/3224قسم اللغة العربية. الدور الثاني العدد 

يــل هاشــم األعرجــي وذلــ   هــداء مؤلفــاتي كتــاب شــكر وتقــدير مــ  رئــيس جامعــة بابــل نب -40
األدبية )المرأة فـي شـعر السـياب واألدب العربـي بـي  التـراث والمعاصـرة للمكتبـة المركزيـة 

 .56/11/5011بتاريخ  50022في جامعة بابل. العدد  /

شهادة تقديرية م  مهرجا  لقاء االشقاء الثام  للهوايـات والحـرف المتنوعـة. الـذي أقـيم  -42
وذل  للمشاركة فـي  – 5011/ تشري  الثاني /  52-51رة الثقافة للمدة م  برعاية وزا

 اللجا  التحضيرية كعضو مشار .

شكر وتقـدير مـ  رئـيس جامعـة كويـا وكالـة أ.د. جـواد فقـي علـي / أقلـيم كردسـتا  وذلـ   -46
 .3/6/5110العدد  5011/ 15/  11ألهداء كتبي الع المكتبة المركزية بتاريخ 

فالية الملتقع السنوي الرابو لليوم االسالمي لمناهضة العنف ضـد المـرأة المشاركة في احت -41
 والذي أقيم في المجلس االسالمي األعلع في الجادرية. 51/15/5011بتاريخ 

شــكر وتقــدير مــ  رئــيس قســم اللغــة العربيــة ألهــداء كتــب الــع مكتبــة قســم اللغــة العربيــة  -20
 .5/1/5015بتاريخ 

كالــة للمكتبــة المركزيــة وذلــ  ألهــداء كتــب الــع المكتبــة شــكر وتقــدير مــ  األمــي  العــام و  -21
 .34العدد  6/1/5015المركزية بتاريخ 

شكر وتقدير م  المساعد االداري لرئيس جامعة بغداد االستاذ الدكتور بهـاء طعمـة جيـاد  -25
وذلـــ  للمشـــاركة فـــي اللجـــا  التحضـــيرية للمـــؤتمر الـــدولي األول )التربيـــة والتعلـــيم فـــي 

بتــــ ريخ  53/د/0/2الــــذي أقـــيم فــــي كليــــة التربيـــة للبنــــات العــــدد  المجتمـــو المعاصــــر(
4/1/5015. 

المشاركة في الملتقع الفكري الذي أقيم في جامعة كويا / كليـة التربيـة والعلـوم األنسـانية  -23
 .5015/  5/  6-2-0/ قسم اللغة العربية بتاريخ 

  ألهداء كتبـي الـع شكر وتقدير م  عميد كلية التربية للبنات أ.د. عامر محمد علي وذل -24
 .6/5/5015بتاريخ  11/052المكتبة المركزية في كلية التربية للبنات العدد 

شهادة تقديرية مـ  رئـيس جامعـة بغـداد أ.د.موسـع جـواد الموسـوي ومـدير قسـم االعـالم  -22
ــل دور االعــالم والعالقــات  ــي تفعي ــز ف ــدور المتمي ــ  لل ــا م عمــرا  موســع وذل العامــة د.ك

 ا  الثقافي في جامعة بغداد.الجامعي وتطوير الحر 
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شــكر وتقــدير مــ  عميــد كليــة التربيــة للبنــات أ.م.د.شــروق كــا م الجنــابي وذلــ  للجهــود  -20
( الــذي انعقــد تحــت شــعار )اللغــة العربيــة 51المثمــرة كباحثــة فــي إنجــاأ مــؤتمر بغــداد )

 .53/4/5015بتاريخ  11/1203والمناهج الحديثة بي  الن رية والتطبيق( العدد 

قديرية م  عميـد كليـة التربيـة للعلـوم االنسـانية/ جامعـة كـربالء وذلـ  للمشـاركة شهادة ت -22
 .52/4/5015كباحثة في المؤتمر السنوي األول المنعقد بتاريخ 

شــكر وتقــدير مــ  د.ابتهــال كاصــد الزيــدي/ وزيــرة الدولــة لشــؤو  المــرأة وذلــ  مــ  خــالل  -26
ل( وثـم اهـدائها الـع مكتبـة عرض المؤلفات الشخصية في )مهرجا  االبـدا  النسـوي االو

 وزارة الدولة لشؤو  المرأة.
شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية االساسـية والمنعقـد -21
جامعة بابل .المشاركة البحثية بـــ ) قصيدة النثر النسـوية(  5015تشري  الثاني  14 – 13في 

 (5013/  4)العدد 
مـ  عميــد كليــة التربيـة االساســية / جامعـة بابــل وذلــ  للمشـاركة البحثيــة فــي شـكر وتقــدير -00

ــــي  ــــد ف ــــدولي الخــــامس المنعق ــــاني  14 – 13المــــؤتمر العلمــــي ال ــــاريخ  5015تشــــري  الث بت
 . 0410العدد  15/11/5015
الذي أقامته جامعة كوبة /)سكول التربية( /كوردستا  /بالتنسيق المشاركة بالملتقع العلمي -01
 -10سم اللغة العربية في كلية التربية للبنات /  جامعة بغداد / وذل  يومي االحد واالثنـي  مو ق
 ./ مشاركة بحثية /) إضاءة في مصطلح النقد النسوي( 11/5/5013
حصــولي علــع كتــاب شــكر وتثمــي  الجهــد مــ  وكيــل وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي  -05

بعـد  6/10/5013الـدكتور سـالم حسـ  خشـناو . بتـاريخ  –للشؤو  العلميـة والعالقـات الدوليـة 
ـــــي المعاصـــــر  ـــــابي دراســـــات فـــــي الشـــــعر النســـــوي العرب ـــــاريخ 116/ العـــــدد اهـــــداء كت /د / ت

 د6/10/5013
المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الذي اقامتـه كليـة التربيـة للعلـوم االنسـانية  -03

 . 5014/ نيسا  / 12-10رة اب  رشد وكلية التربية للبنات للفت
 وللحصول علع كتاب شكر وتقدير م  عميدة كلية التربية للبنات أ.م.د. شروق كا م سلما .

حصولي علع شهادة تقديرية م  عميدة كلية العلوم للبنات الدكتورة احـالم محمـد فرحـا  ،  -04
فـي وحـدة التعلـيم المسـتمر  للمشاركة الفعالة في دورة المحادثة والتقويـة للغـة االنكليزيـة المقامـة

 . 55/4/5014الع  1/3/5014م  


