
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       مي فيصل أحمد د.:     ـم  ـــــــــاالســ

  12/7/1967: تاريخ الميـالد 

 اعزب الحالة الزوجية :

 /    دد األوالد  :ــعـــ

  مسلمة   :   الديـــــــــــانة 

 ادارة تربوية:             صــالتـخـص

 تدريسي:        ه  ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمية :

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة  :       عنوان العمل

 07902173735العمل   :         هاتف

   07902174735:        الهاتف النقال 

 memealayss21@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 التاريخ ـليــــة  الكـ الجامعة   الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 

 بغداد
 30/6/1997 ادارة واقتصاد

 بغداد املاجستري

 
 15/6/2011 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

 هالدكتورا

 

 بغداد

 
 13/7/2014 كلية التربية للعلوم االنسانية / ابن رشد 

 احصاء –معهد االدارة/الرصافة   أخرى

 

 

 
 

 

 ورة   الص



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 

–كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  1

 قسم علوم الحياة
 ولحد االن  2011من  بغداد

–فة / ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصر 2

 الحاسبات
 2016-2015 بغداد

–كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  3

 الكيمياء 
 2017-2016 بغداد

–كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  4

 الرياضيات
 2018-2017 بغداد

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 وحلد االن 2011 ادارة واالشراف والتعليم الثانوي علوم احلياة  1

 2016-2015 ادارة واالشراف والتعليم الثانوي احلاسبات 2

 2017-2016 علم النفس الرتبوي الكيمياء 3

 2018-2017 ادارة واالشراف والتعليم الثانوي الرياضيات 4

 2019-2018 تدريس علوم احلياةاحصاء/ ماجستري / طرائق  علوم احلياة 5

اختبارات ومقاييس/ماجستري / طرائق تدريس علوم  علوم احلياة 6

 احلياة

 وحلد االن2019-2020

 2021-2020 مناهج حبث/ ماجستري / طرائق تدريس علوم احلياة علوم احلياة 7

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 الى  -فترة من ال الجهة  الوظيفة  ت 

 1990-1988 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  موطف /التعليم المستمر   1

 1992-1990 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  موطف / التسجيل 2

 2011-1992 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  ف/ دراسات علياظمو 3

 ولحد االن 2011 لوم الصرفة / ابن الهيثم كلية التربية للع تدريسية 4



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس ةالرسال األطروحة  أو  اسم ت

   اهلل يسهلها 1

2    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

1 
   مؤتمر العلمي التاسع )التعليم العالي وتنمية المجتمع (

 

جامعة جرش / كلية الرتبية  2016

 االردن/االنسانية ومللعل

 القاء حبث

2 

المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤي  عنؤؤؤاا  ل ايمؤؤؤال الالؤؤؤ(  )  ليؤؤؤ  اللؤؤؤ ل(  
 مصلح ايمة ووارث اينبياءل 

مركز التنمية للدراسات  2016

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

 عمل

3 
 المؤتمر العلمي ايول ل المرأة النااة الرئيلة لبناء المجتمع ل  

التنمية للدراسات مركز  2016

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

المؤتمر العلمؤي اللؤناب  عنؤاا  ل العلؤال اينلؤانية وأفر ؤا  ؤي   4 عمل
 البناء ايجتما يل 

مركز التنمية للدراسات  2016

 بغداد / العراق /والتدريب

 القاء حبث

المؤؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤؤي اللؤؤؤؤاال  ل العمؤؤؤؤل الت ؤؤؤؤا ي ر (ؤؤؤؤ ة لبنؤؤؤؤاء   5
 جتمعل  الم

مركز التنمية للدراسات  2016

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

 حضور وزارة الصحة 2016 مؤتمر العلمي ل التعليم المعقد لمدينة ال بل 6 عمل

 حضور كلية الطب 2017 اللاال  شر  ال بي  مؤتمر العلمي  7

نؤاء  مؤتمرا  لميا  عناا  ل ايسرة والمدرسؤة اللبنؤة ايساسؤية لب 8
 المجتمع ل

مركز التنمية للدراسات  2017

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

مؤؤؤتمر العلمؤؤي الؤؤدولي  عنؤؤاا  ل المشؤؤع ة ايجتما يؤؤة  ر  ؤؤة   9 عمل
  لمية اكاايمية ل

مركز التنمية للدراسات  2017

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

 10 عمل
 العلمي طر قنا لتقدل المجتمعل المؤتمر العلمي الدولي ل الباث

مركز التنمية للدراسات  2017

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

 عمل



 

 

 

 

 

 

 

11 
 المؤتمر العلمي ل  تكاملنا نال مشع تنا

مركز التنمية للدراسات  2017

 بغداد / العراق /والتدريب

القاء ورقة 

لترليؤؤة و لؤؤم  مؤؤؤتمر ارل(ؤؤل الؤؤدولي اللؤؤاني للعلؤؤال وا اا   ؤؤي ا 12 عمل
 النفس

 حضور بغداد/ قاعة قصر السدير 2017

المؤؤؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤدولي اللؤؤؤؤؤاال والعشؤؤؤؤؤرو  ل التجرلؤؤؤؤؤة   13
 اينتخا ية العراقية  (  الااقع وال ماحل

مركز التنمية للدراسات  2018

 بغداد / العراق /والتدريب

 حضور

زارة  المؤؤؤتمر العلمؤؤي ايول ل معالجؤؤة المشؤؤع ة الترلا ؤؤة  ؤؤي و  14
 حملة الشهاااة العليال  أق لالترلية 

املركز العراقي للدراسات الرتبوية  2018

 والتنمية البشرية

 حضور

مقترحؤؤة لمعا اؤؤة تعؤؤاطي    ةالمؤؤؤتمر العلمؤؤي و ناؤؤا اسؤؤتراتيجي 15
 المخدراةل

بغداد/ قاعة جملس االعمال  2018

 الوطين العراقي

 حضور

16 
 ب ل سنا المؤتمر التاسع العشر العلمي اللنا 

 حضور طب االسنان / جامعة بغداد 2018

العراق  و  ندوة   17 والنفلية    وتأف(رات العنف  ي  الترلا ة 
 وايجتما ية 

اجلامعة العراقية / مركز البحوث  2015

 والدراسات االسالمية

 حضور

18 
 IMAGE FUSION)) ))و  ندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 احلاسبات/اهليثم

 ضورح

19 
 خاصة  الترلية والتعليم نبني الملتقبل و  ندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 خاصة  استماراة تقا م ايااءو  ندوة   20

 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

الهدف والمضما  م   لية الترلية   الترقياة العلمية  وندوة   21
 ا   اله(لم /

 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 التنمية الملتدامة    وندوة   22

 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 الا(ااناة المعدلة ورافياة  وندوة   23
 

ابن –لية الرتبية للعلوم الصرفة ك 2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 ولاء التدخ(   وندوة   24
 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 العلل فروة وطنية   وندوة   25
 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 اور الجامعاة  ي تقر ر ايم  الفكرب   وندوة   26
 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 المناظرة العلمية   وندوة   26
 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016 ية البرنامج ايلكتروني للترقياة العلم  وندوة     27

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016 المخدراة والمنش اة وتأف(ر ا  لى و  ندوة   28

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 المفخخاة  وندوة   29
 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 ات الثقافيةالعالق /اهليثم

 حضور

و وزارة التعليم العالي / الجامعة التقنية مؤتمر    30
   الاس ى

 حضور اجلامعة التقنية 2016

31 
الجامعي  للتدريس  المهنية  التنمية   " بعنوان  علمية  ندوة 

 ومعايير الجودة واالعتماد االكاديمي “ 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

بوية اهليثم/ قسم العلوم الرت

 والنفسية 

 

 ابن اهليثم

 القاء حماضرة

32 
 العلمية الماسامة و لالتعليم العالي وتنمية المجتمع ل  و    الندوة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 والنفسية 

 القاء حماضرة

الفيضؤؤؤؤؤؤاناة وو التا يؤؤؤؤؤؤة  الماسؤؤؤؤؤؤامة و لتا ا ؤؤؤؤؤؤة    و  النؤؤؤؤؤؤدوة 33
 ل اةوايحتراز 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

  قسم الرياضياتاهليثم/ 

 القاء حماضرة

34 
 لل اي جاز واللغاب والعلمي  ي القرا  الكر م لو  ندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 احلاسباتاهليثم/ قسم 

 حضور

35 
 ل فقا ة اشا ة العمل الت ا ي ااخل الارل الجامعيوندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

36 
 مخاطر مرض الكال(رالالماسامة و لتا ا ة و    الندوة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2016

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

37 
 الندوة و المتهم البرئ وووووالبيض

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

38 
 ندوة و الرجيم وخب  ال ا(   

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

39 
 ندوة و العلل غذاء و  ج

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

40 
 واناا   وا م(ت  ايقتصااية  منشأهاى  ندوة  لمية ل ط(ر اللل

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

الفيضؤؤؤؤؤاناة ووو ايسؤؤؤؤؤبا   الماسؤؤؤؤؤامة و لتا ا ؤؤؤؤؤة  و    النؤؤؤؤؤدوة 41
 ل   وايجراءاة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

42 
  منهجية كايزن ) تطبيقات كايزن في التعليم( لو  ندوة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 والنفسية 

 القاء حماضرة

43 
 النزاهة االكاديمية"   عناا لو  ندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 والنفسية 

 القاء حماضرة

ــر   عنؤؤاا لو  نؤؤدوة   44 ــي ن  ــاعي ف ــبكات التواصــل االجتم ــر ش اث

 االرهاب التطرف الفكري" 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

حــا الــوطن واالنتمــاء اليــه والهويــة  تا ا ؤؤة  عنؤؤاا لو  نؤؤدوة   45

 الوطنية"  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

المعوقات االدارية التي تواجه شــعا الدراســات  عناا ل  و  ندوة   46

 ل    العليا في كليات جامعة بغداد وسبل معالجتها

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 والنفسية 

 القاء حماضرة

47 
 ير ا  ووو وتكنالاجيا المعلاماةل  تا ا ة  عناا ل ا  وندوة  

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

48  

تاريخ العلوم والرياضيات القديم ) دراسات في اثار ندوة : 

الوطن العربي ( عن مؤتمر االتحاد العام لالثاريين العرب في  

 جمهورية  مصر.

ابن –لعلوم الصرفة كلية الرتبية ل 2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

49  

 ندوة : انتخابات نقابة االكاديميين العراقيين 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

50  

مفاهيم الطاقة المتجددة لدى طلبة كلية التربية ابن  ندوة :

 الهيثم 

ابن –للعلوم الصرفة  كلية الرتبية 2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

51  

 تأمالت فلسفية في النفس االنسانية ندوة :
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

52  

تسامي الذات وعالقته بالعوامل السبعة الكبرى ندوة :

 لل خصية لدى طلبة الجامعة 

ابن –ية الرتبية للعلوم الصرفة كل 2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

53  

الم كالت النفسية واالجتماعية لدى فاقدي االب ندوة: 

واقرانهم الذين يعي ون مع والديهم من تالميذ المرحلة  

 االبتدائية 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

برنامج تدريبي وفقا للثقافة البيئية لمدرسي مختبرات ندوة:  54

 الكيمياء واثره في القيم البيئية لديهم والوعي الوقائي لطلبتهم 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

ابن –للعلوم الصرفة  كلية الرتبية 2017 منهجية كايزن ) تطبيقات كايزن في التعليم(ندوة:  55

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 القاء حماضرة

اتجاهات طلبة الجامعة نحو العمل التطوعي : دراسة  ندوة:  56

 ميدانية 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

57  

 –اتجاهات عالمية معاصرة في مناهج العلوم وتدريسها ندوة: 

 2061الم روع 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

58  

 تصنيف بلوم البديل  ندوة: 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

59  

تقويم مهارات مختبر االحياء المجهرية لطلبة كلية ندوة: 

 التمريض

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

60  

 الباراسايكولوجيندوة: 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

61  

االتجاهات المعاصرة في فلسفة التربية البرجمانية ندوة: 

 انموذجا

ابن –الصرفة  كلية الرتبية للعلوم 2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

62  

فاعلية برنامج تدريبي وفقا البعاد التنمية المستدامة في ندوة: 

 الذكاء االجتماعي لطلبة كلية التربية االساسية جامعة بابل

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

63  

الفكري لدى بعض طلبة الجامعة االسباب  الخواءندوة: 

 والحلول المقترحة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

64  

 م كالت طلبة كلية التربية ابن الهيثم ندوة: 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

65  

اليا التعامل مع االزمات لدى المحاميات العراقيات : اسندوة: 

 دراسة ميدانية

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

66  

 التعلم المنعكس ندوة: 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

67  

 ي والتكنولوجيالتلوث الخلقندوة: 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

68  

 اخالقيات مهنة التدريس: ندوة 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

69  

 التفكير بالسحر لدى الطالبات الجامعياتندوة: 
ابن –للعلوم الصرفة  كلية الرتبية 2017

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية 

 حضور

70  

 ندوة: كليات التربية وانقاذ المجتمع من تاثير الحرب واالرهاب 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

ندوة: م كلة المخدرات وتداعياتها على االمن االنساني في   71

 اقيالمجتمع العر
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

ندوة : تدهور االجهزة الجسمية مع تقدم العمر ..هل يمكن   72

 الحد منه
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017 والموظفين   ندوة : كيف ملئ استمارات تقييم االداء للتدريسين 73

 ضمان اجلودة /اهليثم

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017 ندوة: اثر االدمان على المخدرات في طلبة الجامعة  74

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

ابن –لعلوم الصرفة كلية الرتبية ل 2017 ندوة: تجهيز قائمة التحقق للمحتبرات 75

  ضمان اجلودةاهليثم/ 

 حضور

ندوة: نظام ادارة المجلة االلكتروني / كلية التربية للعلوم  76

 ابن الهيثم –الصرفة 
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2017

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 حضور

ابن –ية للعلوم الصرفة كلية الرتب 2017 ندوة: اثار االدمان على المخدرات في طلبة الجامعة  78

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة



 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  2017 م اركة في ندوة : قانون التامينات االجتماعية  79

دراسات التنمية للومركز 

 بغداد / العراق /والتدريب

 حضور

ابن –الرتبية للعلوم الصرفة كلية  2018 ندوة: اثر مواقع التواصل االجتماعي في ن ر التطرف  80

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ندوة : الحد من ظاهرة ادمان المخدرات   81

  الرياضياتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ندوة: المقياس العالمي االخضر للجامعات  82

  احلاسباتهليثم/ قسم ا

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ندوة )مداخل تطوير المناهج في الجامعات العراقية ( 83

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ة العلمية في الجامعات العراقية (المسير تقويمندوة ) 84

 علوم الرتبويةاهليثم/ قسم ال

 القاء حماضرة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 (ومعالجتهاضطراب التوحد اسبابه وت خيصه ندوة ) 85

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 (التربية السليمة في غذاء العقل والجسم ندوة 86

 يةاهليثم/ قسم العلوم الرتبو

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 )استقاللية الجامعات( :  ندوة 87

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 القاء حماضرة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 اضطراب ما بعد الصدمية واليات التعامل معه():  ندوة 89

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ر الح د ال عبي في حماية الوطن (دو) :  ندوة 90

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية كلية 

ابن –الرتبية للعلوم الصرفة 

اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية كلية 

ابن –الرتبية للعلوم الصرفة 

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 القاء حماضرة

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ل()اضطرابات التواص : ندوة 91

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 )االصالح والتطوير في التعليم(:  ندوة 92

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 القاء حماضرة

ابن –ية الرتبية للعلوم الصرفة كل 2018 النفسي المفهوم واالهمية واالساليا(    )االرشاد : ندوة  93

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 )العصف الذهني واالن طة الصفية(:  ندوة 94

 اهليثم/ قسم العلوم الرتبوية

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018 ) الرياضيات والبيئة(  : ندوة 95

 العلوم الرتبويةاهليثم/ قسم 

 حضور

ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018   2017لسنة  167ندوة : تعليمات الترقيات العلمية رقم  96

 الفيزياءاهليثم/ قسم 

 حضور

 2018 االسنان ةندوة : تجميل وزارع 97
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة 

 العالقات الثقافية /اهليثم

 حضور

 ستخدام االجهزة اللوحية في التعليم ندوة : اثر ا 98
ابن –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  2018

  احلاسباتاهليثم/ قسم 

 القاء حماضرة

" دور المؤسسات التربوية والتعليمية في الحد من : ندوة  99

 تعاطي وانت ار المخدرات المادية والرقمية"
2018 

مركز التنمية للدراسات 

 بغداد / العراق /والتدريب

 ورقة عمل

مؤتمر: العلوم االنسانية ) بابير ( حت شعار ) جسر التواصل   100

 العلمي( 
2019 

جامعة االنيا عالء الدين 

 –كيكوبات احلكومية / االنيا 

 تركيا

 القاء حبث

 2018 االجهزة الذكية علي العين ندوة : تاثير  101
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

سم ق -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 احلاسبات

 حضور

ندوة: نموذج قياس اداء الفرق االفتراضية العالمية لم اريع   102

 تطوير البرمجيات العالمية
2019 

جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 احلاسبات

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 2018 ندوة : التطرف االلكتروني  103
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

 -/ ابن اهليثم للعلوم الصرفة

 وحدة التعليم املستمر

 حضور

 2019 ندوة: االساسيات في كتابة البحث العلمي 104
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 احلاسبات

 حضور

 2018 حلقة نقاشية : اضواء على مرض الكوليرا 105
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -اهليثمللعلوم الصرفة / ابن 

 علوم احلياة

 حضور

 2018 ندوة: شهادات امن المعلومات 106
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 احلاسبات

 حضور

 2019 ندوة : االبتزاز االلكتروني وتامين الحسابات  االلكترونية  107
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -ثمللعلوم الصرفة / ابن اهلي

 احلاسبات

 حضور

مؤتمر :العلمي العاشر ) تطوير المؤسسات التعليمية : الفرص   108

 والتحديات( 
2019 

جامعة جرش / كلية العلوم 

 الرتبوية

 القاء حبث

 2019 ندوة : االثار النفسية والصحية لتعاطي المخدرات 109
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

م قس -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

علوم احلياة/ وحدة التعليم 

 املستمر

 حماضرة

 2019 ندوة : عزوف الطلبة عن التعليم 110
جامعة بغداد / كلية الرتبية 

قسم  -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 احلاسبات/ وحدة التعليم املستمر

 حماضرة

111 
 اورة تدر بية و اوراة الصفاف التعليمية 

2019 
 حضور مر   ا   س(نا للتعليم ايلكتروني



 

 

 

 

 

 

 

اورة تدر بية و  المعالجاة ايحصائية يستباناة المرسلة م   112
 EXCEL) و)    SPSS) جامعة  غداا  نظامي الى)

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

 ا   اله(لم   –الصر ة  

 حضور

113 
 اورةو اللغة العرلية

2019 
لترلية للعلال جامعة  غداا /  لية ا

قلم   /ا   اله(لم  –الصر ة  
وحدة التعليم   /الااسباة  
 الملتمر

 حضور

114 
 اورة تدر بية والعصف الذ ني 

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية   

ا   اله(لم/   –للعلال الصر ة 
وحدة التعليم قلم الااسباة /  

 الملتمر

 حضور

ار ة ي ضاء  (ئة اورة و ااارة المعر ة وت ا ر المهاراة ايا 115
 التدر س 

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

قلم ا   اله(لم/    –الصر ة  
 وحدة التعليم الملتمرالكيمياء /  

 حضور

116 
 اورة و التال( ة الكيميائية للدل

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

ا   اله(لم/ قلم   –الصر ة  
 تمرالكيمياء / وحدة التعليم المل

 حضور

117 
 اورة تدر بية و    ايلقاء والعرض والتادث الفعال

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

ا   اله(لم/ قلم   –الصر ة  
 الف(  اء / وحدة التعليم الملتمر

 حضور

اورة تدر بية و تقنياة تال(ل ايارار والكشف     عض  118
 الكائناة الممرضة

2019 
ية الترلية للعلال جامعة  غداا /  ل

ا   اله(لم/ قلم قلم    –الصر ة  
 لال الاياة / وحدة التعليم 

 الملتمر

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

119 
 اورة تدر بية و تقنياة ساب الدل والكشف    الف(روساة

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

ا   اله(لم/ قلم قلم    –الصر ة  
 لال الاياة / وحدة التعليم 

 الملتمر

 حضور

120 
 اورة و اياارة الترلا ة ايستراتيجية

2018 
 حضور مر   للتنمية والدراساة 

 (GLP)اورة تدر بية و حفظ وفائق ولياناة جااة المختبراة   121
 وارشفتها الكترونيا  

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

ا   اله(لم/ قلم قلم    –الصر ة  
الااسباة / وحدة التعليم 

 الملتمر

 حضور

اورة و تنمية المهاراة الااسالية للتدر ل((  وطلبة الدراساة   122
 Word,excel,spss) العليا لبرامج )

2019 
جامعة  غداا /  لية الترلية للعلال 

ا   اله(لم/ قلم قلم    –الصر ة  
 لال الاياة / وحدة التعليم 

 الملتمر

 حضور

 شار ت  عدا  ل(ر ندواة وورش  مل مع  ل(تنا والكلياة 123
 ايخرى والمراك   ي التعليم الملتمر

2020 
 حضور -

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

ت بيقاة الضاء  ي مجال العلال  ي ورشة  مل ل  مشارك
  وايالة الجنائية 

 

 

 

 

 

 

 

 
المااطنة  (  الااضر  ي ورشة  مل ل  مشارك

 الل ل “ والملتقبل  ي  غداا  

 
الدوافع التي تقف وراء  ي ورشة  مل   كمشار 

   بروز التنظيمات اإلرهابية والتطرف الفكري



 

 

 

 

 

 

 

 
الطاقة المتجددة وآفاقها    ي ورشة  مل  مشارك

 المستقبلية  

 
بعنوان" المناهج الدراسية   ي ورشة  مل  مشارك

   جوهر العملية التعليمية"

بعنوان" الوصف البرنامج   ي ورشة  مل  مشارك

   االكاديمي"

 

 م اركة في دورة االسعافات االولية 
 

 والسكري   طم اركة في دورة زرق االبر وقياس الضغ
 

محاضر في دورة تدريبية لتطوير المالكات التدريسية 

لمدرسي الجدد في المديرية العامة لرصافة الثالثة ضمن  /

 شبكات الترابط بين التربية والتعليم 

 

دبلوم تدريا   ( TOTم اركة في دورة تدريبية ) 

 المدربين شهادة دولية 

دبلوم تدريا   ) TOTم اركة في دورة تدريبية ) 

 المدربين شهادة محلية 

م اركة في دورة تنصيا انظمة الوندوز وعمل النسخ 

 االحتياطية لها  
 

  م اركة في دورة مايكروسوفت اوفس 

  م اركة  في ورشة تدريبية حول علم النفس وتقنياته 

 علمي لرسالة ماجستير  تقييم 

 
م اركة في دورة التعليم المستمر : دورة االستالل 

 plagscanااللكتروني عن برنامج 

مشاركة في دورة التعليم المستمر : دورة  
 Google Scholarعن 

 

م اركة في دورة التعليم المستمر : دورة االستالل 

 Plagiarsm Detectorااللكتروني عن برنامج 

 مهارة ضبط الصف دورة تدريبية : ي محاضرة ف

 والكفايات التدريسية
 



 

 

 

 

 

 

 

قسم الرياضيات بعنوان:   محاضرة ارشادية لطلبةالقاء 

 الم كالت النفسية للطلبة
 

م اركة في ورشة عمل بعنوان : كيف نحتار المجلة 

 المنسبة لبحثك العلمي
 

  القاء محاضرة في دورة تدريبية لطلبة الدراسات العليا

التقويم  -ثقافية -استالل –ان ) صالحية اختبار عضو لج

لجنة جمع   -لجنة المنح المالية-الوصف االكاديمي -الذاتي

-شبكات الترابط-االستبيانات واجراء العمليات االحصائية

عضو في -عضو ارتباط مع العمادة-البيئة والسالمة

 ة، لجن م روع كتاب وتوثيق اجراءات العمل -مؤتمرات

ابعة تنفيذ عملية تطبيق الطلبة المدرسي  االمتحانية ، مت

وعملية تقيمهم من قبل الم رفين العلمي والتربوي 

،اعتما كتاب منهجي ) االدارة واالشراف والتعليم 

، تقييم االداء، االشراف التربوي لقسم علوم الثانوي

 ( الحياة، تنظيم تخرج الطلبة 

 

  تقويم استمارات طلبة الماجستير 

لم العلال الترلا ة والنفلية  تب  ا ديت لمعتبة ق 
  ما  –ومج ة  لمية ماعمة م  جامعة جرش/ ايا   

 

   دا م  طلبة قلم  لال الاياة المرحلة اللانية   ارشاا

  مراقبة ألقلال الكلية 

  ز ارة م(دانية و مقر نصب الشه(د

مشار ة  ي ورشة العلمية  ي تنض(د و تا ة ايطار ح  
المعتبة العامة    –جامعة  غداا    /والرسائل الجامعية
 للمعتبة المر   ة 

 

جامعة بغداد / كلية مشار ة المهرجا  اللقا ي  ي 

 قسم احلاسبات -الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم
 

ايشراف  لى  ااث التارج ل لبة المرحلة الرا عة  ي 
 قلم  لال الاياة

 

ي قلم  لا ايشراف الترلاب  لى طلبة المرحلة الرا عة  
 الاياة

 

مشار ة  ي ورشة  مل و التا ية للاد م  انتشار  
جامعة بغداد / كلية الرتبية  سرطا  اللدب  ي المجتمع/

 قسم علوم احلياة -للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 



 

 

 

 

 

 

 

مشار ة  ي ورشة  مل و  يفية  تا ة ونشر البااث  ي 
مج ة قاا د  ياناة سعالال / اور النشر العالمية/  

 مر   البااث النفلية/ جامعة  غداا

 

مشار ة  ي ورشة  التدر بية المقامة تر ياو اياارة مفتاح 
 النجاح 

 

 مل  لمية المقامة  ي تر يا و ااواة مشار ة  ي ورشة  
الباث العلمي لكتا ة الباث العلمي الرص(  مع ت ب(ق 

  ملي 

 

مشار ة  ي ورشة  مل و تصميم وا داا ايمتاا   
 Microsoft Power Pointني م  خ لايلكترو 

 

جامعة بغداد /  مشار ة  ي مهرجا  يال المرأة العالمي/

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 

 

/ اجلامعة  علمي املاجستريتقييم حبوث  -

 العراقية / االداب .

تقييم حبوث علمية ماجستري / كلية  -

 الرتبية االساس اقليم كو دستان

-  

-  

 ااضر  ي اورة تدر بية و مهارة ااارة الاقت/القاء م

 -جامعة بغداد / كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم

 قسم احلاسبات

يم حبوث علمي ماجستري / اجلامعة يتق -

 املستنصرية / كلية الرتبية االساسية

القاء مااضرة  ي ورشة  مل و معاقاة الباث العلمي 
  ي الجامعاة العراقية 

 لبة املاجستري يف جامعة املوصلمناقشة ط



 

 

 

 

 

 

 

 ز ارة م(دانية ارشااية و وزارة الشبا  والر اضة 

منح اومسة ابداع من اجلامعة العراقية 

 مديرية تربية االنبارو

  مل ت ا ي لتنظيف وصبغ وت  (  قلم  لال الاياة  

 

ت ا ي  جمع تبر اة لتلبية  عض احتياجاة طلبة  مل  
 قلم  لال الاياة

 

 ي  تبرع مجما ة م  الكتب يغناء معتبة  مل ت ا 
 جامعة الماصل /  لية الترلية 

 

تكليف  مهال لجنة ايرشاا الترلاب والنفلي ل لبة قلم 
 لال الاياة لجميع المراحل ) اراسة صباحية وملائية(  
للاقاف  لى جميع المشاكل واحداث  رق  ي التاص(ل 

فك(ر  العلمي وارتقاء  ملتاى ال الب  لى صعدب الت 
 والتصرفو

 

 

 

   رق  الية و العلال الترلا ة والنفلية

 مل ت ا ي ) مهرجا  يال المراة العالمي ( و )   
 مهرجاة ط  ي  ي قلم  لال الاياة( 

 

 ستكليف  الكارل المعلف  ي الع لة الصيفية للتدر 
 ال لبة 

 



 

 

 

 

 

 

 

القاء مااضراة و مل  ديااة لل لبة ايولية / المرحلة  
 Google Classroom رنامج   اللانية ضم 

 

 محاضرة  في ورشة عمل " ادارة االزمات "  
 

محاضرة  في ندورة ارشادية " اخالقيات التعليم 

 االلكتروني" 
 

محاضرة في ندوة ارشادية " اهمية السالمة والصحة 

 المهنية في ظل جائحة كورونا "
 

 
 

 

 

 . أو تطوير التعليمبيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة ال 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 الثقة التنظيمية لدى العاملني يف كلية الرتبية / جامعة بغداد 1

 

 /الرتبية االساسية للعلوم االنسانية 

 اجلامعة املستنصرية

2014 

ادارة الصف اجلامعي من وجهة نظر الطلبة يف كلييت الرتبية  2

ابن –ابن اهليثم وكلية الرتبية للعلوم االنسانية –للعلوم الصرفة

 رشد/ جامعة بغداد

 

 و

 2015 اجلامعة املستنصرية –كلية الرتبية 

املاجستري : االسباب واملعاجلات  رسائلمؤشرات الضعف يف  3

 املقرتحة

اجلامعة  /الرتبية االساسية للعلوم االنسانية

 املستنصرية

2015 

لتنمية  من االدارة املركزية مدخاًلموقف القيادات اجلامعية  4

  اجملتمع

–االستاذ/ كلية الرتبية للعلوم االنسانية 

 ابن رشد

2015 

جملة العلوم الرتبوية والنفسية / كلية  الالمركزية يف اجلامعات العراقية لإلدارةالتوقعات املستقبلية  5

 اآلداب/ جامعة بغداد

2015 

جملة العلوم الرتبوية والنفسية / كلية  عات العراقيةواقع االدارة الالمركزية يف اجلام 6

 اآلداب/ جامعة بغداد

2015 



 

 

 

 

 

 

 

الدراسات العليا يف جامعة جرش من اعتماد السمنار  ةموقف أساتذ 7

 واليات طط البحثية لطلبة املاجسترياحل إلقراروالياته وسيلة 

اجلامعة  /الرتبية االساسية للعلوم االنسانية

 املستنصرية

2016 

درجة رضا مديري املدارس الثانوية يف العراق عن دور اجلامعات  8

 ومعوقاتها يف تنمية مهاراتهم االدارية من وجهة نظرهم

 2016 جامعة جرش / كلية العلوم االنسانية

تقويم اداء مديري املدارس الثانوية يف ادارة االمتحانات من وجهة  9

 نظر املدرسني 

–االنسانية  االستاذ/ كلية الرتبية للعلوم

 ابن رشد

2016 

 االحتياجات االدارية ملديري املدارس الثانوية يف حمافظة بغداد 10

 

 

Internationl Journal of 

Science and Research 
2017 

مصادر الشكوى املتبادلة بني موظفي مديريات الرتبية ومديري  11

 املدارس الثانوية يف حمافظة بغداد يف ضوء بعض املتغريات

ركز البحوث التربوية والنفسية / جامعة  م

 بغداد
2017 

درجة حاجة املديرين العاملني يف مديريات الرتبية اىل تطوير  12

 مهاراتهم ملمارسة التمكني االداري

 2017 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد

االعداد اجليد للتدريسي وعالقته بإدارة ضبط الصف من وجهة  13

 نظر املدرسني

–ستاذ/ كلية الرتبية للعلوم االنسانية اال

 ابن رشد

2017 

ماقف مديرب المدارل الاعامية األساسية م  ا تماا))  رنامج   14
اإلاارة  القيم((  مدخ  للال م  تاج  طلبتهم للدرول  

 الخصاصية  م  وجهة نظر م و
 

اجلامعة  /الرتبية االساسية للعلوم االنسانية

 املستنصرية

2018 

 ة ايكاايمية لدى ا ضاء اله(ئة التدر لية  ي جامعة  غداا  الن ا 15
 م  وجهة نظر م

البحوث والدراسات االسالمية/ الوقف 

 السين

2018 

المشع ة اياار ة التي تااج  شعب الدراساة العليا  ي  لياة   16
 جامعة  غداا وسبل معالجتها 

البحوث والدراسات االسالمية/ الوقف 

 السين

2016 

الرصا ة    اإلرشاا الترلاب  ي مدارل مدير ة ترلية  غداا/  واقع 17
 اللاللة م  وجهة نظر المرشدي  الترلا (  

 2018 كلية التربية للبنات / جامعة بغداد

تقا م الكفاءة اياار ة أل ضاء لجا  المشر ة  لى الت بيقاة  18
التدر لية  ي  لياة الترلية  جامعة  غداا م  وجهة نظر  

 المشر (   ل(ها والتدر ل((   

الرتبية االساسية للعلوم االنسانية / 

 اجلامعة املستنصرية

2018 



 

 

 

 

 

 

 

تقا م  رنامج الدراساة العليا و قا لمعاي(ر جااة التعليم  ي  لية  19
 الترلية للعلال الصر ة _ ا   اله(لم 

مجلة العلوم االجتماعية والتربوية )  

 ريس (  
2019 

 2019 جامعة جرش / كلية العلوم التربوية  اظيف تكنالاجيا التعليماور ااارة جامعة  غداا  ي ت 20

الرتبية االساسية للعلوم االنسانية /  ت ب(ق ااارة جااة الشاملة  مدارل  ي ضاء معاي(ر  الدر يج  21

 اجلامعة املستنصرية

2019 

الصعالاة اياار ة والعلمية التي تااج  تدر لي اللغة العرلية  ي   22
 ر ايختصاص  ي  لياة جامعة  غداا وسبل معالجتهاايقلال غ(

جملة علمية حمكمة / مركز التنمية 

 للدراسات والتدريب / اشراقات تنموية

2019 

23 The efficiency of high school principals in Baghdad governorate in 

managing from the point of view of 

teacher 
MF Ahmed 

Opeion 21 (2019), 2899-2921 

 2019 جملة عاملية سكوباس

جملة علمية حمكمة / مركز لندن للبحوث  اور التخ يط ايستراتيجي  ي اياارة الجامعية  24

 للدراسات واالستشارات

2020 

جملة علمية حمكمة / اجلامعة العراقية  ااارة التعليم الجامعي  ي ظل جائاة  ارونا  25

 مركز البحوث والدراسات 

2020 

26 Reform and development in university administration 
MF Ahmed 

Journal of Xi'an University of Architecture and Technology 
 2020 جملة عاملية سكوباس

جملة اجلامعة العراقية / مركز البحوث  ثقافة الحد من مخاطر الكوارث لدى طلبة جامعة بغداد  27

 والدراسات 

2020 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اسعات 

    رابطة التربويين العرب في مصر  ✓

   فرع العراق –عضو متمرن االحتاد الدولي للمبدعني ارتباط   ✓

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  



 

 

 

 

 

 

 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2011 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  ير كتاب شكر وتقد 1

 2015 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 2

 2016 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 3

 2016 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 4

 2016 مدير الرتبية بغداد/الكرخ الثالثة كتاب شكر وتقدير 5

 2016 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 6

 2016 مدير الرتبية بغداد/الرصافة الثالثة كتاب شكر وتقدير 7

 2016 مركز التنمية للدراسات والتدريب شهادة شكر وتقدير 8

 2016 عميد كلية االداب / جامعة بغداد ديركتاب شكر وتق 9

 2016 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 10

 2016 مدير الرتبية بغداد/الرصافة الثالثة كتاب شكر وتقدير 11

 2016 مساعد رئيس اجلامعة للشؤون االدارية كتاب شكر وتقدير  12

 2016 ابن اهليثم–لية الرتبية للعلوم الصرفة عميد ك كتاب شكر وتقدير 13

 2016 مركز التنمية للدراسات والتدريب كتاب شكر وتقدير 14

 2016 مدير الرتبية بغداد/الكرخ الثالثة كتاب شكر وتقدير 15

 2017 مركز التنمية للدراسات والتدريب شهادة شكر وتقدير 16

 2017 صافة الثالثةمدير الرتبية بغداد/الر كتاب شكر وتقدير 17

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 18

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة تقديرية  19

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة تقديرية  20

 2017 ابن اهليثم–لرتبية للعلوم الصرفة عميد كلية ا شهادة شكر وتقدير 21

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 22

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 23

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 24

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  قديرية شهادة ت 25

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 26
 2017 وزير العمل والشؤون االجتماعية كتاب شكر وتقدير 26
 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 27
 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  اب شكر وتقديركت 28
 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 29



 

 

 

 

 

 

 

 2017 مدير الرتبية بغداد/الكرخ الثالثة كتاب شكر وتقدير 30

 2017 مدير الرتبية بغداد/الكرخ الثالثة كتاب شكر وتقدير 31

 2017 مدير الرتبية بغداد/الرصافة الثالثة شكر وتقدير كتاب 32

 2017 مدير الرتبية بغداد/الرصافة الثالثة كتاب شكر وتقدير 33

 2017 مدير الرتبية بغداد/الكرخ الثالثة كتاب شكر وتقدير 34

 2017 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 35

 2017 مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ديرشهادة شكر وتق 36

 2018 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 37

 2018 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 38

 2018 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 39

 2018 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شكر وتقدير كتاب 40

 2018 مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية شهادة شكر وتقدير 41

 2018 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 42

 2018 مدير الرتبية بغداد/الرصافة االوىل شهادة شكر وتقدير 43

 2018 عميد كلية االداب / اجلامعة املستنصرية تقديرية شهادة 44

 2018 احلشد الشعيب شهادة شكر وتقدير 45

 2019 ابن اهليثم–عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب تثمني جهود 

 2019 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االدارية  كتاب شكر وتقدير 46

 2019 ابن اهليثم –بية للعلوم الصرفة عميد كلية الرت كتاب شكر وتقدير 47

 
 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 48

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 49

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 50

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شكر وتقدير كتاب 51

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 52

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 53

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 54

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 55

 2019 عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة -جامعة املوصل  كتاب شكر وتقدير 56

رئيس اجلمعية العلمية / صيانة املصادر الوراثية  شهادة تقديرية  57

 ئية العراقيةوالبي

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شكر وتقديرشهادة  58

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 59

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 60

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 61

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 62

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 63

 2019 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االدارية كتاب تثمني جهود 64 

 2019 جامعة املوصل للشؤون العلميةمساعد رئيس  كتاب شكر وتقدير 65

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 66

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 67

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 68

 2019 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  ر وتقديرشهادة شك 69

اجلمعية العلمية / صيانة املصادر الوراثية والبيئة  شهادة تقديرية  70

 العراقية

2019 

 2020 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير  71

 2020 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير  72

 2020 ئيس جامعة بغدادر كتاب شكر وتقدير  73 

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  74

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  75

 2020 اجلامعة العراقيةرئيس  كتاب شكر وتقدير  76



 

 

 

 

 

 

 

 2020 رئيس االحتاد للمبدعني يف العراق كتاب شكر وتقدير  77

 2020 ابن اهليثم –م الصرفة عميد كلية الرتبية للعلو كتاب شكر وتقدير 78

 2020 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 79

 2020 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  كتاب شكر وتقدير 80

 2020 ابن اهليثم –عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  شهادة شكر وتقدير 81

 .أو املرتمجة ملؤلفةالكتب ا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجــــــــــــــــــــد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             اللغة العربية ✓

✓              

✓  
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