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      مي فیصل أحمد :      االســــــــــــم  
  12/7/1967: تاریخ المیـالد 

 اعزبالحالة الزوجیة : 
 /    عـــــدد األوالد  :

  الدیـــــــــــانة   :  مسلمة
 ادارة تربویة :      التـخـصــص
 :   تدریسي     الوظیفة     

 استاذ مساعد     العلمیة :الدرجة 
 ابن الھیثم –:    جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم الصرفة    عنوان العمل
  07902174735:        الھاتف النقال

 mayalias2014@yahoo.comالبرید إاللكتروني :
 الشھادات الحاصل علیھا:

”u�—u�UJ� 
 

 
 30/6/1997 ادارة واقتصاد بغداد

����U*« بغداد 
 15/6/2011 كلیة التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم 

Á«—u��b�« 
 

 بغداد
 13/7/2014 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة / ابن رشد 

Èd�√   معھد االدارة/الرصافة   

 عدد كتب وشھادات الشكر والتقدیر والشھادات التقدیریة:
 ) وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي1( -
 العمل والشؤون االجتماعیة ) وزیر1( -
 ) مساعد رئیس جامعة بغداد1( -
 ) عمید كلیة 27( -
 ) مدیر عام التربیة بغداد9( -
 ) مركز التنمیة للدراسات والتدریب/ بغداد/ العراق4( -

 المواد التي قمت بتدریسھا:
  r???�I�« …œU?????*« W?????M��« 
1  …UO(« ÂuK� Íu�U��« rOKF��«Ë ·«d�ô«Ë …—«œ« 2011 Êô« b(Ë 

2  U��U(« Íu�U��« rOKF��«Ë ·«d�ô«Ë …—«œ« 2015-2016 

3 ¡UOLOJ�« Íu���« fHM�« rK� 2016≠2017 

4  UO{U�d�« Íu�U��« rOKF��«Ë ·«d�ô«Ë …—«œ« 2017≠2018 

 
 



 : /عدد االشراف على الدراسات العلیا
 عدد براءات االختراع : /

 عدد الكتب المؤلفة : /
 ) خارج العراق2)بحث داخل العراق (13(: عدد البحوث المنشورة داخل وخارج العراق 

 عدد المؤتمرات والندوات المشارك فیھا :
 ) 16المؤتمرات (   -
 ) 80الندوات (   -

 
 انشطة اخرى :

 )5مشاركة في ورش عمل عدد( -
 مشاركة في دورة االسعافات االولیة -
 والسكري مشاركة في دورة زرق االبر وقیاس الضغط -
محاضر في دورة تدریبیة لتطویر المالكات التدریسیة /لمدرسي الجدد في المدیریة العامة لرصافة الثالثة ضمن شبكات  -

 الترابط بین التربیة والتعلیم
 )  دبلوم تدریب المدربین شھادة دولیة TOTمشاركة في دورة تدریبیة ( -
 بین شھادة محلیةدبلوم تدریب المدر  ) TOTمشاركة في دورة تدریبیة ( -
 مشاركة في دورة تنصیب انظمة الوندوز وعمل النسخ االحتیاطیة لھا -
 مشاركة في دورة مایكروسوفت اوفس -
 محاضرة في ورشة تدریبیة حول علم النفس وتقنیاتھ -
 تقییم علمي لرسالة ماجستیر -
 plagscanمشاركة في دورة التعلیم المستمر : دورة االستالل االلكتروني عن برنامج  -
-  s� …—Ëœ ∫ dL��*« rOKF��« …—Ëœ � W�—UA�Google Scholar 
 Plagiarsm Detectorمشاركة في دورة التعلیم المستمر : دورة االستالل االلكتروني عن برنامج  -
 محاضرة في دورة تدریبیة : مھارة ضبط الصف والكفایات التدریسیة -
 المشكالت النفسیة للطلبةالقاء محاضرة ارشادیة لطلبة قسم الریاضیات بعنوان:  -
 القاء محاضرة في دورة تدریبیة لطلبة الدراسات العلیا -
لجنة جمع  -لجنة المنح المالیة-الوصف االكادیمي -التقویم الذاتي-ثقافیة-استالل –عضو لجان ( صالحیة اختبار  -

 -عضو في مؤتمرات-مع العمادةعضو ارتباط -البیئة والسالمة-شبكات الترابط-االستبیانات واجراء العملیات االحصائیة
 مشروع كتاب وتوثیق اجراءات العمل)

 والدكتوراة طلبة الماجستیر استباناتتقویم  -
 عمان–اهدیت لمكتبة قسم العلوم التربویة والنفسیة كتب ومجالت علمیة محكمة من جامعة جرش/ االدن  -
 ارشاد عدد من طلبة قسم علوم الحیاة المرحلة الثانیة -
  الكلیةمراقبة ألقسام  -

 
  


	التـخـصــص    :   ادارة تربوية
	الوظيفة          :   تدريسي
	الدرجة العلمية :     استاذ مساعد
	الهاتف النقال  :      07902174735

