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مجال   الذاتيفي  واالعت  التقييم  والتخصصي  البرامجي  للكليات  واالعتماد  المؤسسي  ماد 

ومقوم داخلي   ISO 9001:2015ومدقق داخلي للمواصفة الدولية    والمؤسسات الجامعية  
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 :   المشاركة مع الوزارات والمؤسسات  المختلفة    -

التربية   .1 التدريب والتطوير اإلداري منذ عام    –محاضر في وزارة  والكثر من    2005معهد 

 ( دورة وبرنامج تدريبي ولمختلف المواد االدارية والتربوية . 19)

(  6استاذ محاضر في قسم التدريب والتطوير في ديوان الوقف السني والشيعي والكثر من )  .2

 دورات تدريبية.

والكثر من    2002المركز  التدريبي المالي واإلداري منذ عام    -وزارة المالية    محاضر في .3

و21) االدارية  المواد  وبمختلف  تدريبي  وبرنامج  دورة  االداري (  والفساد  ادارة و  المالية 

 الجودة الشاملة.

 . 2008في عام  المركز التدريبي /لبنك المركزي العراقيمحاضر في ا .4

 م المستمر.محاضر في الجامعة المستنصرية / مركز التعلي .5

محاضر في العديد من الكليات بجامعة بغداد وحسب االحتياج للندوات والمحاضرات وورش   .6

 العمل . 

 

 :   العضوية -
 ولحد االن.  2010ضمان الجودة وتقويم األداء في كلية التربية ابن الهيثم  منذ عام   مسؤول .1

 عضو رابطة التدريسيين الجامعيين العراقية.  .2

 عضو جمعية المناهج وطرائق التدريس العراقية . .3

 .2014مصر  –القاهرة -عضو جمعية التربويين العرب   .4

 م العالي.عضو اتحاد الجامعات العربية لضمان جودة التعلي  .5

 عضو تجمع تدريسيي االدارة التربوية بالعراق . .6

 

-    : بتدريسها  قام  التي  والمواد  المواد -المقررات  من  العديد  بتدريس  شارك 

الجودةوغيرها    وضمان  والتخطيط   محاوراالدارة  في  الدراسية  والمفردات 

 منها:  

 
 مبادىء االدارة والنظريات االدارية . .1

 االدارة والقيادة االدارية .  .2

 مبادئ االدارة  التعليمية في التربية والتعليم .  .3

 القيادة  االدارية  التربوية .  .4

 االدارة واالشراف التربوي والتعليم الثانوي. .5

 عملية صنع  واتخاذ القرار االداري. .6

 ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية.  .7

 االدارة والتخطيط التربوي.  .8

 السلوك التنظيمي في الموسسات . .9

 ادارة الموارد البشرية وتبسيط االجراءات .  .10

 . معايير ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي .11

 ادارة االزمة .  .12

 كيفية ادارة الذات.  .13



 االتصال االداري ...وغيرها. .14

 

 

- ( من  اكثر   : والمشاركات  التقدير  وخارج شهادة    ( 35شهادات  داخل  مشاركة 

 العراق منها: 

 
 جامعة بغداد .–شهادة تخرج دورة طرائق التدريس في مركز التعليم المستمر  .1

 جامعة بغداد .–شهادة مشاركة لدورة التاهيل واالعداد التربوي للتدريسيين  .2

 فرع العراق .–شهادة مشاركة العداد دليل الجودة للجامعات العراقية من قبل اليونسكو  .3

االسترالية   .4 الجامعات  من  للمدربين  االكاديمية   القدرات  بناء  برنامج  في  مشاركة  –شهادة 

 استراليا. –ملبورن 

 ISO 19011االيزو –شهادة مشاركة لدورة اعداد المقومين للتقويم الذاتي للمواصفةالعالمية  .5

 جامعة بغداد. -مركز التعليم المستمر  -والية كتابة التقارير 

في .6 مشاركة  المستمر    شهادة  التعليم  مركز   ) الجامعي  االداء  وتقويم  الجودة  )ادارة  –دورة 

 جامعة بغداد 

التعليم   .7 جودة  لضمان  الثاني  العربي  المؤتمر  مشاركة  الخليجية  –شهادة  البحرين –الجامعة 

2012. 

(مركز  .8 التطوير  واليات  ...الواقع  التربوية  )االدارة  العلمية  بالندوة  وتقدير  مشاركة  شهادة 

 .2012جامعة بغداد –التربوية  البحوث 

البحث  .9 )جودة  النفسية  البحوث  لمركز  العلمية  بالندوة  بحث  بالقاء  مشاركة  تقديرية  شهادة 

 . 2012-العلمي وتاثيرها علئ التنمية (جامعة بغداد 

اتحاد  –شهادة تقديرية العضاء اللجنة المحكمة للبحوث العلمية لضمان جودة التعليم العالي    .10

 .  2013جامعة الزيتونة  –ربية الجامعات الع

العربية    .11 الجامعات  اتحاد  في  المقامة  العمل  ورشة  في  مشاركة  الزيتونة  –شهادة  جامعة 

 .  2013االردن –االردنية )اعداد وثيقة التقويم الذاتي للبرامج االكاديمية ( عمان 

العراق )عملبات  فرع  –شهادة تقديرية للمشاركة في ورشة العمل المقامة من قبل اليونسكو    .12

 .  2014ضمان الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي  ( جامعة بغداد  

الجامعات   .13 تدريس  )اتجاهات وتطبيقات حديثة في طرائق  العلمية  الندوة  شهادة مشاركة في 

 العراقية( 

اتحاد الجامعات –شهادة عضوية اللجنة العلمية المحكمة لبحوث ضمان جودة التعليم العالي    .14

 .  2011-االردن  -ربية الع

للجودة    .15 بالدريج  معايير  اعداد  ورشة عمل  من  تقديرية  الزيتونة  –شهادة  -االردن  –جامعة 

2013. 

–شهادة مشاركة ورشة عمل جودة البحث العلمي كاحد مكونات االعتماد االكاديمي العربي    .16

 .2014جامعة الزرقاء 

 . 2015-لتعليم العالي جامعة اشارقة  شهادة مشاركة بالمؤتمر الدولي الخامس لضمان جودة ا   .17

 .  2011-شهادة تقديرية من المؤتمر العلمي الثامن عشر للجامعة المستنصرية   .18

 . 2014ايطاليا –شهادة مشاركة في برنامج  تدريب المالكات التدريسية في جامعة فلورنسا  .19

 .2015المقدسة   كربالء–شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي االول للحشد الشعبي   .20

العالي    .21 التعليم  السادس لضمان جودة  الدولي  العربي  المؤتمر  فعاليات  في  -شهادة مشاركة 

 . 2016جمهورية السودان  -الخرطوم



للعلوم  .22 السودان  جامعة   ) العليا  الدراسات  برامج  )جودة  عمل  ورشة  حضور  شهادة 

 . 2016السودان  -والتكنلوجيا

الع .23 الموصفة  ضمن  داخلي  مدقق  العربية  ISO 9001 :2015المية  شهادة  المؤسسة  من 

 . 2019لبنان  –للتدريب واالستشارات  بيروت 

المواصفة   .24 ضمن  الداخلي  بالتدقيق  مشاركة  من    ISO9001 :2015شهادة 

 الفرنسية.    BUREAU VERITAمؤسسة

 

 

 

 

 

 :  (...منها6(   خارج العراق)13داخل العراق )   البحوث المنشورة: -

 

القيم  السائدة في مناخ المدارس المتوسطة في محافظة بغداد .مجلة االستاذ كلية التربية ابن   .1

 .  2009لسنة  103رشدالعدد 

بغداد   .2 الثانوية في  المدارس  الفكرية لدئ مديري  مجلة    –دراسة مقارنة  –الصالبة والمرونة 

 .   91العدد  2009ابن رشد التربية –االستاذ 

واالقتصاد   .3 االدارة  كلية  الجامعية.مجلة  االدارة  في  ..انموذج  الشاملة  الجودة  الجامعة  –ادارة 

 .  2010المستنصرية 

كلية  –مجلة العلوم النفسية والتربوية –المناخ التنظيمي السائد في المدارس االبتدائية في بغداد   .4

 .2010لسنة   70جامعة بغداد  العدد  -االداب 

بغداد   .5 الكليات في جامعة  السنوي ال–القيادة االبداعية لدئ عمداء  العلمي  الموتمر   18مجلة 

 لجامعة المستنصرية. -ا 2011-لكلية التربية 

مجلة المؤتمر العربي الدولي االول  –تطبيق انموذج الدارة الجودة في المؤسسات الجامعية   .6

 .  2011ردن اال–لضمان جودة التعليم  العالي /جامعة الزرقاء 

التربوي    .7 والتدريب  االعداد  عمليات  في  الشاملة  الجودة  ادارة  العربية  –تطبيقات   المجلة 

 . 2014لسنة 17المجلد السابع العدد/-اتحاد الجامعات العربية–لضمان جودة  التعليم العالي  

8. ( تطبيق  شعب  TQMمعوقات  مدراء  نظر  وجهة  من  بغداد  جامعة  ومعاهد  كليات  في   )

ضمان العالي    ووحدات  التعليم  جودة  لضمان  العربية  /المجلة  السادس  –الجودة  –المجلد 

 . 2013لسنة   12العدد/

وجهة    .9 من  التربوي  والتدريب  االعداد  معهد  في  التربوي  االشراف  لدورات  التدريب  واقع 

المتدربين   االساسية    –نظر  التربية  كلية  /–مجلة  المجلد  المستنصرية    73العدد/18الجامعة 

 . 2012لسنة 

بغداد    .10 جامعة  في  االداء  الجودةوتقويم  ضمان  وحدات  لمدراء  العملية  االدارية  الممارسات 

 . 2014جامعة الزرقاء –)تقويم ذاتي(.مجلة المؤتمر العربي الرابع لضمان جودة التعليم  

مجلة بحوث –واقع معايير ضمان الجودة للقيادات االدارية في كليات الجامعة المستنصرية    .11

العالي   التعليم  جودة  لضمان  الخامس  الدولي  العربي  الشارقة  –المؤتمر  دولة  –جامعة 

 .   2015االمارات العربية  

الشاملة  .12 الجودة  معايير  ضوء  في  الجامعي  لالستاذ  التدريسي  االداء  المؤتمر    مجلة–تطوير 

 . 2012-لكلية التربية الجامعة المستنصرية   19العلمي السنوي ال

مجلة العلوم التربوية والنفسية   كلية  –التوجهات المستقبلية الدارة التعليم المهني في العراق    .13

 2016السنة   122العدد –االداب 



تطويرة    .14 ومتطلبات  العراق  في  االختصاصي  التربوي  االشراف  كل –واقع  التربية  مجلة  ية 

 .  2015 21المجلد  92العدد –االساسية 

جامعة   .15 كليات  في  للتدريسيين  الوظيفي  بالرضا  وعالقته  االقسام  لرؤساء  االداري  السلوك 

 المجلد الثاني .  2017لسنة  220بغداد.مجلة االستاذ ملحق العدد 

للجود   .16 ديمنغ  دورة  معايير  ضوء  في  الجامعي  لالستاذ  التدريسية  الكفايات  ة  تطوير 

(PCDA)- 2016السنة  50جامعة بغدادالعدد –مجلة البحوث التربوية والنفسية . 

تكنلوجيا    .17 باستخدام  بغداد  جامعة  في  التربية  لكليات  االداري  للتطوير  مستقبلية  رؤية 

.  2015-10-28في    430قبول نشر  -مجلة كلية التربية االساسية   –المعلومات واالتصاالت  

 2017  23المجلد  97منشور العدد 

بغداد   .18 الكليات ومعاونيهم في جامعة  باالبداع االداري لدى عمداء  التنظيمية وعالقتها  لثقافة 

   2018السنة  56جامعة بغداد العدد –مجلة البحوث التربوية والنفسية 

التاثير     .19 التدريسيين.   ifمفهوم معامل  بجامعة بغداد من وجهة نظر  التربية  مجلة  في كليات 

 2019لسنة  36كلية التربية العدد/  –الجامعة العراقية 

 

 

 

(  61)واجتماع منها    ( ندوة وورشة عمل74الندوات وورش العمل : اكثر من ) -

 ( خارج العراق ومنها: 13داخل العراق )
 

 االنعقادمكان  تاريخه  نوعه  العنوان   ت

دورة تدريبية )مدخل الى التدقيق على وفق   1

وآلية كتابة    ISO 19011المواصفة الدولية  

 تقارير التدقيق والتقويم الذاتي(

دورة 

 تدريبية 

23-

25 /11/2010 

واالداء  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي / جامعة بغداد 

تطوير   2 في  التدريب  )دور  علمية  ندوة 

 اإلشرافية في العراق(العملية 

التدريب  12/2010/ 20 ندوة   التربية/معهد  وزارة 

 والتطوير التربوي 

بيانات   3 قاعدة  تعبئة  )آلية  حول  اجتماع 

 اعضاء الهيئة ( 

 كلية العلوم في الجادرية  2011/ 2/ 16 اجتماع 

واالقسام   4 الكليات  في  الجودة  )ضمان  ندوة 

 االكاديمية للجامعة ( 

واالداء  2011/ 4/ 14 ندوة  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي 

لنتاجات  5 االلكتروني  )التوثيق  عمل  ورشة 

البحث العلمي وخدمة المجتمع لجامعة بغداد  

 وتشكيالتها( 

ورشة  

 عمل 

 كلية الهدسة خوارزمي  11/2011/ 17

اداء  6 تقييم  استمارة  )اعداد  عمل  ورشة 

التدريسيين من وجهة نظر الطلبة مع تحديد 

 ت التقييم( آليا

ورشة  

 عمل 

 كلية اللغات  2012/ 2/ 9

ندوة علمية تخصصية )االدارة التربوية في   7

 الواقع وآليات التطوير(  –العراق 

ندوة  

علمية  

 تخصصية  

الوردي  2012/ 4/ 24 علي  الدكنور  قاعة 

في مركز الدراسات التربوية 

 واالبحاث النفسية  

العامة  8 للسياسات  الفعال  )التنفيذ  ندوة 

 االكاديمية( 

قاعة االستاذ سالم عبد الحميد   10/2012/ 16 ندوة 

كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم  

ببحوث   9 المشاركة  )حول  علمية  كلية  12/2012/ 24 ندوة البيئة  ندوة  في  الكبرى  القاعة 



الندوة   للبيئة  وفعاليات  الرابعة  العلمية 

 التعليمية ( 

 التربية 

ورشة   ورشة عمل )تأمين نشاطات التقييم(  10

 عمل 

23 /12/2012  / الرياضية  التربية  كلية 

 الجادرية 

االلكترونية  11 بالمواقع  )االرتقاء  عمل  ورشة 

 لتشكيالت جامعتنا( 

ورشة  

 عمل 

 كلية الهندسة خوارزمي  2013/ 1/ 23

 مركز الحاسبة االلكترونية   2013/ 4/ 17 ندوة  ندوة )تحليل النتائج وتقييمها( 12

ومتطلبات   13 العامة  الوظيفة  اخالقيات   ( ندوة 

 ادارة الجودة الشاملة( 

الرياضية  2013/ 4/ 11 ندوة  التربية  كلية  قاعة 

 في الجادرية

البنوك   14 )جودة  ادارة  ندوة  في  المعلوماتية 

 المؤسسات التعليمية( 

 كلية الهندسة خوارزمي  2013/ 5/ 15 ندوة 

االستراتيجية   15 مشاريع  )اوليات  عمل  ورشة 

للعام   والتعليم  للتربية  -2012الوطنية 

2013 ) 

ورشة  

 عمل 

الرياضية  12/2013/ 19 التربية  كلية  قاعة 

 في الجادرية

االداري واستثمار ندوة )رؤية في االصالح   16

 الموارد البشرية لمستقبل افضل(

 كلية الهندسة خوارزمي  2014/ 1/ 29 ندوة 

الجودة   17 ضمان  )عمليات  عمل  ورشة 

  واالعتماد في التعليم الجامعي(

ورشة  

 عمل 

الرياضية  2014/ 2/ 25 التربية  كلية  قاعة 

 في الجادرية 

ورشة   ورشة عمل )تقرير التقييم الذاتي( 18

 عمل 

الرياضية  2014/ 3/ 25 التربية  كلية  قاعة 

 في الجادرية

ودليل   19 التقويمي  الملف  عمل)مناقشة  ورشة 

المقاييس النوعية واستمارة وصف البرنامج  

 االكاديمي ودليل التقويم الذاتي(

ورشة  

 عمل 

 كلية اللغات  2014/ 9/ 3

) اطالق االستمارة االلكترونية  ورشة عمل   20

) 

ورشة  

 عمل 

 كلية الهندسة  2014/ 9/ 17

الدولية   21 القياسية  )المواصفات  نقاشية  حلقة 

ISO26000    التنمية نحو  الطريق 

 المستدامة للعراق الجديد( 

حلقة 

 نقاشية 

 كلية الهندسة  2014/ 9/ 28

واالداء  22 الجودة  ضمان  قسم  مع  اجتماع 

 الجامعي  في جامعة بغداد 

 كلية العلوم  11/2014/ 12 اجتماع 

واالداء  2015/ 4/ 1 اجتماع  اجتماع لمناقشة ملفات االعتماد االكاديمي   23 الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي / جامعة بغداد 

ورشة عمل )االستمارة االلكترونية الخاصة   24

والتدريسيين   العليا  الجامعية  بالقيادات 

 والموظفين( 

ورشة  

 عمل 

مهدي  2015/ 9/ 17 قاعة   / الهندسة  كلية 

 حنتوش 

االداء  25 تقييم  استمارة  ) ملئ  ندوة تخصصية 

الدراسي  للعام  والموظفين  للتدريسيين 

2014 /2015 ) 

التربوية والنفسية  2015/ 9/ 30 ندوة  العلوم  قسم 

ا   /  / الصرفة  للعلوم  بن كلية 

 الهيثم 

التقييم   26 استمارة  ملئ  آلية  شرح   ( ندوة 

 2015-2014للتدريسيين والموظفين للعام  

قاعة الدكتور فهد الجبوري /  2015/ 10/ 5 ندوة 

كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم  

االعتماد   27 خطة  في  التباحث  )حول  واالداء  11/2015/ 17اجتماع  اجتماع  الجودة  ضمان  قسم 



تقييم   معامالت  انجاز  سير  وكيفية  الدولي 

 االداء (

 الجامعي / جامعة بغداد  دوري 

ندوة )التحسين المستمر باسترتيجية الكايزن  28

 والكايكاكو اليابانية( 

للعلوم  12/2015/ 30 ندوة  رشد  ابن  التربية  كلية 

 االنسانية  

الجامعي  29 للتدريسي  المهنية  التنمية   ( ندوة 

 ومعايير الجودة واالعتماد االكاديمي( 

التربوية والنفسية  2016/ 1/ 4 ندوة   العلوم  قسم 

كلية التربية للعلوم الصرفة   /

 ابن الهيثم  /

البرامجي   30 االعتماد  خطة  لمناقشة  اجتماع 

 الدولي والتقرير العام  

واالداء  2016/ 1/ 5 اجتماع  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي / جامعة بغداد 

االستمارة   31 انطالق  بخصوص  ندوة 

الدراسي   للعام    2015/ 2014االلكترونية 

 ومناقشة تعليماتها  

كلية العلوم السياسية / مجمع  2016/ 1/ 13 ندوة 

 الجادرية 

قاعة  2016/ 1/ 13 ندوة  ندوة )مؤشرات تقييم اداء التدريسيين(   32  / السياسية  العلوم  كلية 

  الحرية 
الدولية   33 )المواصفة  تخصصية  ندوة 

 ( ISO26000للمسؤولية المجتمعية 

ندوة  

 تخصصية 

للدراسات  2016/ 1/ 26 العالي  المعهد 

مجمع   / والمالية  المحاسبية 

 الجادرية 

ندوة )كيف يمكن ان تنشر بحثاً في المجالت   34

افكار    / التأثير  معامل  ذات  العالمية 

 ومقترحات( 

 كلية الهندسة الخوارزمي   2016/ 2/ 4 ندوة 

االستمارة   35 عمل  آلية   ( عمل  ورشة 

 ( 2015/ 2014االلكترونية لعام  

ورشة  

 عمل 

 كلية العلوم للبنات   2016/ 3/ 24

الـ   36 تقنية  )اعتماد  كمؤشر    PCRدورة 

 اساسي في الكشف المبكر وعالج االورام( 

/مايس/ 24 دورة

2016 

الوطني  المركز  قاعة 

 الريادي لبحوث السرطان 

االستمارة   37 عمل  آلية   ( عمل  ورشة 

 ( 2015/ 2014االلكترونية لعام  

ورشة  

 عمل 

للعلوم  2016/ 4/ 5 رشد  ابن  التربية  كلية 

 االنسانية  

في  38 النشر  وآلية  العلمي  البحث  )جودة  ندوة 

افكار   / تأثير  العالمية ذات معامل  المجالت 

 ومقترحات( 

 كلية الصيدلة / قاعة الرازي  2016/ 4/ 11 ندوة 

واالداء  39 الجودة  ضمان  قسم  في  اجتماع 

 الجامعي في جامعة بغداد 

واالداء  2016/ 5/ 18 اجتماع  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي / جامعة بغداد 

مهدي  2016/ 5/ 25 ندوة  ندوة )آلية اعداد التقرير الذاتي( 40 قاعة   / الهندسة  كلية 

 حنتوش 

مهدي  2016/ 6/ 26 اجتماع  اجتماع لمسؤولي شعب ضمان الجودة   41 قاعة   / الهندسة  كلية 

 حنتوش 

الجودة   42 ضمان  شعب  لمسؤولي  اجتماع 

 واالداء الجامعي في جامعة بغداد  

واالداء  2016/ 9/ 29 اجتماع  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي في جامعة بغداد 

تقييم    43 )تعليمات وضوابط ملف  ورشة عمل 

 اداء التدريسيين والموظفين( 

ورشة  

 عمل 

 كلية الزراعة   10/2016/ 27

تقييم   44 استمارات  وضوابط  )تعليمات  ندوة 

للعام   والموظفين  للتدريسيين  -2015االداء 

2016 ) 

قاعة الدكتور فهد الجبوري /  2016/ 11/ 7 ندوة 

كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم  



الجيد  45 المختبر  )مواصفات  عمل  ورشة 

(GCLP , GLP)   

ورشة  

 عمل 

جميل  11/2016/ 24 قاعة   / الهندسة  كلية 

 عيسى المالئكة 

التصنيف  46 معايير  )توضيح  عمل  ورشة 

 العراقية( الوطني لجودة الجامعات 

ورشة  

 عمل 

مهدي  2017/ 1/ 5 قاعة   / الهندسة  كلية 

 حنتوش 

ورشة   ورشة عمل وصف البرنامج االكاديمي  47

 عمل 

12 /1 /2017  / الخوارزمي  الهندسة  كلية 

 مجمع الجادرية  

الدراسي  48 المقرر  وصف  )آلية  عمل  ورشة 

 والممتحن الخارجي( 

ورشة  

 عمل 

 كلية الهندسة الخوارزمي   2017/ 1/ 12

المختبرات  49 جودة  )تصنيف  عمل  ورشة 

 التعليمية ( 

ورشة  

 عمل 

مهدي  2017/ 1/ 18 قاعة   / الهندسة  كلية 

 حنتوش 

في  50 الجدد  المتعيين  للمدرسين  تدريبية  دورة 

 3مدارس المديرية العامة لتربية الرصافة /

-19 دورة

28 /2 /2017 

لتربية  العامة  المديرية 

 3الرصافة /

  
الدولي   51 العربي  )المؤتمر  علمية  محاضرة 

العالي   التعليم  جودة  اتحاد    –لضمان 

 الجامعات العربية( 

التربوية والنفسية  2017/ 2/ 28 محاضرة  العلوم  قسم 

كلية التربية للعلوم الصرفة   /

 ابن الهيثم  /

للجامعات  52 الوطني  )التصنيف  علمية  ندوة 

 العراقية .. نظرة تحليلية( 

ندوة  

 علمية 

كلية التربية للعلوم الصرفة /  2017/ 4/ 2

ابن الهيثم )قاعة الدكتور فهد  

 الجبوري( 

الو 53 التصنيف  )محاور  عمل  طني  ورشة 

 للجامعات وسبل االرتقاء بها(

ورشة  

 عمل 

كلية التربية للعلوم الصرفة /  2017/ 4/ 3

 ابن الهيثم / قسم الفيزياء 

لجودة  54 الوطني  )التصنيف  توعوية  ندوة 

  الجامعات ... المعوقات والحلول(

الصرفة  2017/ 4/ 5 ندوة  للعلوم  التربية  كلية 

 ابن الهيثم )قسم الحاسبات ( /

العملية ندوة   55 لجودة  الذهني  )العصف  علمية 

  التعليمية ( 

ندوة  

 علمية  

قاعة الدكتور فهد الجبوري /  2017/ 5/ 24

كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم  

ضمان  56 شعب  مسؤولي  مع  دوري  اجتماع 

آلية سير العمل   التباحث في  الجودة لغرض 

 وانجازها  

واالداء  2017/ 9/ 14 اجتماع  الجودة  ضمان  قسم 

 الجامعي /رئاسة الجامعة  

ضمانة   57 الرصين  )المعلم  عمل  ورشة 

 لمستقبل اجيال العراق(

ورشة  

 عمل 

العالي  2017/ 10/ 5 التعليم  وزارة  مركز 

 والبحث العلمي 

االداء  58 تقييم  استمارات  ملئ  كيفية  ندوة 

الدراسي  للعام  والموظفين  للتدريسيين 

2016-2017 

كلية  10/2017/ 11 ندوة   / فهد  المرحوم  قاعة 

ابن   / الصرفة  للعلوم  التربية 

 الهيثم 

الملفات  59 وتعليمات  )ضوابط  عمل  ورشة 

 ( 2017-2016التقويمية للعام الدراسي 

ورشة  

 عمل 

وعلوم  11/2017/ 12 البدنية  التربية  كلية 

 الرياضة / مجمع الجادرية  

واالداء  60 الجودة  ضمان  قسم  في  اجتماع 

 الجامعي في جامعة بغداد 

الرياضة  2018/ 1/ 29 اجتماع  وعلوم  التربية  كلية 

 مجمع الجادرية   /

والتص 61 الجودة  )ضمان  الوطني  ندوة  نيف 

 لجودة الجامعات واعتماد جودة المختبرات( 

كلية التربية للعلوم الصرفة /  2018/ 3/ 19 ندوة 

 قسم علوم الحياة  –ابن الهيثم  

الجودة واالداء  62 ورشة عمل في قسم ضمان 

 الجامعي في جامعة بغداد 

ورشة  

 عمل 

البدني 2018/ 5/ 23 التربية  وعلوم كلية  ة 

 الجادرية الرياضة / مجمع 



التقويمية   63 الملفات  دليل  ندوة مركزية )شرح 

لها   المحدثة  واالستمارات  االداء  لتقييم 

الدراسي  للعام  والموظفين  للتدريسيين 

2017 /2018 ) 

كلية التربية للعلوم الصرفة /   ندوة 

 ابن الهيثم  

ورشة دولية ) مؤشرات تصنيف الجامعات   64

 العربية ( 

ورشة  

 دولية 

قاعة  2018/ 9/ 2-3  / النهرين  جامعة 

 المؤتمرات 

الملفات  65 وتعليمات  )ضوابط  عمل  ورشة 

 ( 2018-2017التقويمية للعام الدراسي 

ورشة  

 عمل 

 قاعة كلية االعالم الكبرى   2018/ 9/ 9

واالداء  66 الجودة  ضمان  قسم  في  اجتماع 

 الجامعي في جامعة بغداد 

مجمع  11/2018/ 14 اجتماع   / االدريسي  قاعة 

 الجادرية 

التقييم   67 تقرير  اعداد  )كيفية  العمل  ورشة 

 الذاتي للمختبرات( 

ورشة  

 عمل 

حنتوش  11/2018/ 16 مهدي  الدكتور  قاعة 

 كلية الهندسة   /

ورشة   ورشة عمل )تنظيم سجالت المختبر(  68

 عمل 

 قاعة االدريسي / كلية العلوم  2019/ 1/ 9

المعايير   69 )تطبيق  بعنوان  عمل  ورشة 

 الوطنية لالعتماد المؤسسي (

ورشة  

 عمل 

20 /2 /2019  / المستمر  التعليم  مركز 

 جامعة بغداد 

للعام  70 بغداد  جامعة  لستراتيجية  عمل  ورشة 

(2018-2022  ) 

ورشة  

 عمل 

قاعة االجتماعات الكبرى في  2019/ 3/ 3

وعلوم كلية   البدنية  التربية 

 الرياضة / مجمع الجادرية 

الذاتي   71 التقييم  تقرير  )لعرض  عمل  ورشة 

استكمال  اطار  في  بغداد(  جامعة  لكليات 

لجامعة   الذاتي  التقييم  تقرير  )كتابة  مشروع 

 بغداد(

ورشة  

 عمل 

13 /3 /2019  / المستمر  التعليم  مركز 

 جامعة بغداد 

ضمان  72 شعب  لمسؤولي  دوري  اجتماع 

 الجودة 

/  2019/ 4/ 7 اجتماع  المستمر  التعليم  مركز 

 جامعة بغداد 

اجتماع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  73

 لمناقشة تعديالت تقرير التقييم الذاتي 

 رئاسة جامعة بغداد  2019/ 4/ 18 اجتماع 

االجرائية   74 الطرائق  )حول  عمل  ورشة 

 للمختبرات الجيدة (

ورشة  

 عمل 

 كلية الطب البيطري   2019/ 3/ 10

 

 

 

 

 المحاضرات والمشاركات في الدورات والبرامج التدريبية :  -
دورة المشرفين واالختصاصيين التربويين الجدد الرابعة في وزارة التربية / معهد التدريب   .1

 . 2008/ 11/ 20ولغاية    2008/ 26/10والتطوير التربوي للفترة من 

دورة )عملية اتخاذ القرار( في دورة مديري النشاط الرياضي والكشفي في وزارة التربية /   .2

 . 2009/ 2/ 26ولغاية   2/2009/ 22فترة من معهد التدريب والتطوير التربوي لل

من   .3 للفترة  التربوي  والتطوير  التدريب  معهد   / التربية  وزارة  في  الرياضية  القيادات  دورة 

 .2010/ 20/5ولغاية   2010/ 5/ 14



المالية   .4 وزارة  في  والمحاسبي  المالي  التدريب  مركز  في  الرسمية(  الكتب  )تحرير  برنامج 

 .  22/7/2010-18  للفتــــرة من

المالية رنامج )تبسيط االجراءات االدارية( في مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة  ب .5

 .2010/ 7/ 29-25 للفترة من 

دورة المشرفين واالختصاصيين التربويين الجدد في وزارة التربية / معهد التدريب والتطوير  .6

 . 2010/ 8/ 5والغاية   7/2010/ 11التربوي للفترة من 

كتابة   .7 في  العملية المشاركة  تطوير  في  التدريب  )دور  الموسومة  العلمية  الندوة  بحوث 

في   التربوي  والتطوير  التدريب  معهد   / التربية  وزارة  في   العراق(  في  االشرافية 

20 /12/2010  . 

برنامج ) تحرير الكتب الرسمية( في مركز التدريب المالي والمحاسبي / وزارة المالية للفترة  .8

 . 2011/ 2/ 23-22من 

المالي والمحاسبي /  برنامج   .9 ) تطوير الموارد البشرية وحفظ االضابير( في مركز التدريب 

 . 2011/ 3/ 17-16وزارة المالية للفترة من 

برنامج ) الفساد االداري ودور المفتش العام( في مركز التدريب المالي والمحاسبي / وزارة  .10

 . 2011/ 5/ 1 - 4/ 24المالية للفترة من  

ال .11 التوصيف  المالية برنامج ) عملية  / وزارة  المالي والمحاسبي  التدريب  وظيفي( في مركز 

 . 9/2011/ 27-20للفترة من  

وزارة  .12  / والمحاسبي  المالي  التدريب  مركز  في  االداري(  العمل  اجراءات  تبسيط   ( برنامج 

 . 2011/ 24/10-17المالية للفترة من  

محاسبي / وزارة المالية برنامج ) معايير ادارة الجودة الشاملة( في مركز التدريب المالي وال .13

 . 2/2013/ 21-17للفترة من  

برنامج ) تأهيل االدارات الوسطى / المحور االداري( في مركز التدريب المالي والمحاسبي   .14

 . 2012/ 3/ 5لغاية  2012/ 2/ 26وزارة المالية للفترة من   /

مام االعظم  القاء محاضرة ألساتذة الكلية لملئ االستمارة الخاصة بضمان الجودة في كلية اال .15

 . 2013/ 3/ 13الجامعة في 

المالية  .16 وزارة   / والمحاسبي  المالي  التدريب  مركز  في  الوسطى(  االدارات  تأهيل   ( برنامج 

 . 2013/ 3/ 18ولغاية  2013/ 3/ 3للفترة من  

دورة تأهيلية للمشرفين االختصاصيين والتربويين الجدد في المديرية العامة العداد المعلمين   .17

 .  10/2018/ 9لغاية  2018/ 9/ 9لتربوي / وزارة التربية للفترة من  والتدريب والتطوير ا

( لمنتسبي شعب ضمان الجودة ISO 9001:2015دورة التدقيق الداخلي حسب المواصفة ) .18

 في مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد. 2019/ 2/ 7-3وتقويم االداء للمدة من 

برنامج )مهارات تطوير وتأهيل الموظفين المستمر( في مركز التدريب المالي والمحاسبي /   .19

 . 2019/ 6/ 30-16وزارة المالية للفترة من 

الدفاع المدني واالخالء والسالمة( في كلية التربية للعلوم  اشراف على دورة تدريبية )دورة   .20

 . 2019/ 3/ 12الصرفة / ابن الهيثم في  

)كلية   .21 المستنصرية  الجامعة   , الحكومي(  البرنامج  ضمن  القادة  )اعداد  دورة  في  محاضر 

 . 2019/ 29/7-22التربية , كلية الصيدلة(,للفترة من 
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 ( مؤتمر  13)  المؤتمرات العلمية : -

 (    8داخل العراق ) .أ

 ( 5خارج العراق)  .ب

 

 ( مناقشة  22: )المناقشات -

 ( رسالة ماجستير   18) .أ

 ( اطروحة دكتوراه 4) .ب

 التقويم العلمي :  -

 (  تقويم ما بين بحث علمي ورسالة ماجستير ودكتوراه 47)

 العلمي  : االشراف  -

( دكتوراه كذلك االشراف على العديد 1( ماجستير و )4االشراف على طلبة الدراسات العليا )

االولية   الدراسات  طلبة  االدارية (  17)من  بالتخصصات  ببحوث  الطلبة  تكليف  خالل  ومن 

 .   سوالتربوية في مرحلة البكالوريو

 

 االستشارة والمشاركات العلمية :  -

ساهم في العديد من االستشارات العلمية والمشاركات لطلبة الدراسات العليا  )السيمنارات (  

العراقية    الجامعات  مختلف  من  العلمية  والخبرة  البحوث  وتحكيم  البحوث  عناوين  العداد 

المختلفة  كوزارة  المؤسسات والوزارات  العديد من  البحثية مع  بالمشاريع  المشاركة  وكذلك 

 والمالية  والشباب والرياضة والعلوم والتكنلوجيا وغيرها.     التربية   

 

 :    التشكرات -

أو    (68) كلية  بين وزير ووكيل وزير ومساعد رئيس جامعة وعميد  ما  كتاب شكر وتقدير 

 معهد ومدير مركز بحثي . 

 

 

 

 

 



 




