
 

                                                انزاحٛت انغٛشة

 ػفبف صٚبد ٔاد٘ غبَى انخفبصٙاالعــــــــــــى   : 

  1793\6\10حبسٚخ انًٛـالد  :

  غٛش يخضٔصت انغبنت انضٔصٛت :

   ال ٕٚصذ  ػـــــذد األٔالد  :

 يغهًت   انذٚـــــــــــبَت   :

 انقٛبط ٔانخقٕٚى //ػهى انُفظ انخشبٕ٘     انخـخـصــص    :

 حذسٚغٛت    :     انٕظٛفت

 اعخبر  يغبػذ       انذسصت انؼهًٛت :

 قغى انفٛضٚبء             \ بٍ انٓٛزىا انخشبٛت نهؼهٕو انصشفتكهٛت  \صبيؼت بغذاد  ػُٕاٌ انؼًم   :

 afaf.z.w@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq:  اإلنكخشَٔٙانبشٚذ 

 .أٔالً : انًؤْالث انؼهًٛت     

 

 التاريخ الكلوـــة  اجلامعة الدرجة العلموة

ػهٕو حشبٕٚت  بؽالورووس

 َٔفغٛت

 

 تغذاد
 كهٛت انخشبٛت نهؼهٕو االَغبَٛت / ابٍ سشذ

0222 

 تغذاد ٔحقٕٚىقٛبط /  املاجستري
 كهٛت انخشبٛت نهؼهٕو االَغبَٛت / ابٍ سشذ

0220 

 قٛبط ٔحقٕٚى/ دكتوراه

 

 0202 كؾقة الرتبقة لؾعؾوم االنسانقة / ابن رذد بغداد

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 . ٙربَٛبً : انخذسس انٕظٛف 

 
 



 

 

 

 . ٙربنزبً : انخذسٚظ انضبيؼ 

 الً –هي الفتشج   الجاهعح )الوعهذ / الكلُح(  الجهح خ

نهؼهٕو انصشفت ابٍ انٓٛزى/ قغى  انخشبٛت 1

 انفٛضٚبء
 انٗ االٌ  2002 صبيؼت بغذاد

2 
  

 

 

 .سابؼبً : انًقشساث انذساعٛت انخٗ قًج بخذسٚغٓب 

 الســــــة املـــــادة الؼســـم ت

 اىل االن -0228 انقٛبط ٔانخقٕٚى  انًشعهت انشابؼت / أنٛت  الػوزياء 0

 0209-0208 /دكخٕساِ طشائق حذسٚظاالعصبء االعخذالنٙ / ػهٛب   0

2  
 االعصبء انٕصفٙ ٔاالعخذالنٙ/ ػهٛب / يبصغخٛش طشائق حذسٚظ

0208-0209 

0209-0202 

 

 0228-0222 ػهى انُفظ انخشبٕ٘ / يبصغخٛش / ػهٕو انفٛضٚبء  4

 الً -الفتشج هي  الجهح الىظُفح خ

 0228 - 0224 جاهعح تغذادهشكض الثحىث التشتىَح والٌفغُح /  هذسط هغاعذ 0

 0202 -0228 كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / اتي الهُخن  هذسط  0

2 

  الً – 0202 كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / اتي الهُخن اعتار هغاعذ 

 االى 

    



 

2    

6    

7    

 

  :ًاالطبسٚظ ، انشعبئم ( انخٙ أششف ػهٛٓبخبيغب (: 

 الســـة مـــالؼس ردالةال األرروحة  أو  ادم ت

السقطرة االنتباهقة وعالقتفا بالذكاء الثالثي ردالة ماجستري)  0

 (االبعاد لدى رؾبة  اجلامعة

العؾوم الرتبووة 

 والـػسقة 

0207-0208 

 0209-0208 الػوزياء الثانوية ( راحلدرس  الػوزياء  ي ادلدلرسالة ماجستري)احلذاقة التعلوموة  0

عالقة مهارات التنظوم الذات  لدى طلبة اخلامس رسالة ماجستري )  2

 العلم  بتحصولهم دلادة الػوزياء االن  وادلؤجل  (

 0202-0209 الػوزياء

 

  انخٙ شبسك فٛٓب.انؼهًٛت ٔانُذٔاث عبدعبً: انًؤحًشاث 

 يكبٌ أَؼقبدْب انغُــت  انؼُٕاٌ  ث
 َٕع انًشبسكت 

 ) بغذ / بٕعخش عضٕس(

1 
 ٔصاسة انشببة ٔانشٚبضت العشاق 0206 هؤتوش 

2 

 ٔاعذ بغذ اَشاى 0200 هؤتوش

3 
    

 0207 ًذواخ 4
كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 

 عضٕس

 0208 ًذواخ 5
كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 

 عضٕس



 

 0209 ًذواخ 6

كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 

 عضٕس

 0202 ًذواخ 7
كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 

 الكتشوًٍ حضىس

 0200 ًذواخ 8

كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 

 الكتشوًٍ حضىس

 0200 ًذواخ 9

كلُح التشتُح للعلىم الصشفح / 

 اتي الهُخن

 الكتشوًُح            

 الكتشوًٍ حضىس

 

  االخرى دابعا : األنشطة العؾؿقة . 

 خارج الؽؾقة داخل الؽؾقة

  ػضٕ نضبٌ ػهًٛت

  ػضٕ نضبٌ دساعبث ػهٛب

  ػضٕ نضبٌ اعخالل ٔسقٙ نهشعبئم ٔ االطبسٚظ

  سئٛظ نضُت حشقٛبث ػهًٛت 

  ػضٕ نضبٌ ايخغبٌ انكخشَٔٙ

 عؾؿقةشات قعضو جلان مـا ػضٕ نضبٌ يُبقشبث ػهًٛت 

 نضبٌ اششاف حشبٕ٘
 

  انخؼهٛى انًغخًش ( نضبٌ صالعٛت حذسٚظ )

 نضبٌ ٔضغ االعئهت ناليخغبٌ انخُبفغٙ 
 

 نضبٌ حصغٛظ انذفبحش ناليخغبٌ انخُبفغٙ

 

 

 

  

  

 

 . خبيغبً: انًششٔػبث انبغزٛت فٗ يضبل انخخصص نخذيت انبٛئت ٔانًضخًغ أٔ حطٕٚش انخؼهٛى 

 الغٌح هحل الٌشش أعن الثحج خ



 

انًشاعم  انغزاقت انخؼهًٛٛت نًذسعٙ انفٛضٚبء فٙ 0

 ظانزبَٕٚت ٔفق يخغٛش انضُ

 0200 يضهت َغق

انغزاقت انخؼهًٛٛت نًذسعٙ انفٛضٚبء فٙ انًشاعم  0

 انزبَٕٚت ٔفق يخغٛش عُٕاث انخذيت

يضهت يشكض انبغٕد 

 انخشبٕٚت ٔانُفغٛت

0200 

2 The Factorial structure of the scale of mind habits 

Education  College ofproductive by students of the 

for Pure Sciences / Ibn Al- Haytham 

journal of xian 0202 

ألربس انُفغٛت ٔانصغٛت نًخؼبطٙ انًخذساث ٔاقخشاط ا 4

 بشَبيش نؼالصّ

Journal Of Educational 

and Psychological 

Researches 

0208 

2 

انغشػت االدساكٛت ٔػالقخٓب بًب ٔساء انزاكشة نذٖ 

 طهبت كهٛت انخشبٛت نهؼهٕو انصشفت/ابٍ انٓٛزى

Journal Of Educational 

and Psychological 

Researches 

0208 

 Journal Of انؼُف انؼبطفٙ نذٖ حاليٛز انًشعهت االبخذائٛت 6

Educational and 

Psychological 

Researches 

0202 

7 ٌ 

 يٓبساث انغكًت االخخببسٚت ٔػالقخٓب ببنخغصٛم

انذساعٙ نذٖ طهبت كهٛت انخشبٛت/ابٍ انٓٛزى نهؼهٕو 

 انصشفت
 

Journal Of Educational 

and Psychological 

Researches 

0202 

 Journal Of Educational (NLP) انبشيضت انهغٕٚت انؼصبٛت 8

and Psychological 

Researches 

0228 

9  

عاللح ههاساخ التٌظُن الزاتٍ لذي طلثح الخاهظ العلوٍ تتحصُلهن 

 االًٍ لوادج الفُضَاء 

 0200 ًغك

 0200 ًغك  ههاساخ التٌظُن الزاتٍ لذي طلثح الخاهظ العلوٍ  02

https://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc/article/view/116
https://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc/article/view/116
https://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc/article/view/147
https://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc/article/view/147
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5022329465081737228&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5022329465081737228&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5022329465081737228&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5022329465081737228&btnI=1&hl=ar
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13606742794265649235&btnI=1&hl=ar


 

قٛبط انغٛطشة انذيبغٛت نذٖ طهبت انغبدط نهًشعهت  00

 االػذادٚت
 

هجلح هشكض الثحىث التشتىَح 

 والٌفغُح

0227 

00 Realistic Assessment Strategies in Digital Education 

by Baghdad University 
 

science international       

 

0202 

 0208 هجلح كلُح اِداب / جاهعح عىهاد  قٛبط انغٛطشة االَخببْٛت نذٖ طهبت انضبيؼت 02

يٓبساث انخُظٛى انزاحٙ نهخؼهى االنكخشَٔٙ نذٖ طهبت كهٛت انخشبٛت قٛبط  04

فت / ابٍ انٓٛزىنهؼهٕو انصش  

ولائع هؤتوش اَشاى/ جاهعح 

 فشدوعٍ

0200 

 

 .عاذرًا: كتب الشؽر ، اجلوائز  و ذفادات التؼدور 

 الغٌح الجهح الواًحح كتاب الشكش أو الجائضج أو شهادج التمذَش خ

0 

   

0 
 0207  اتي الهُخن –كلُح التشتُح للعلىم الصشفح  واحذ

2 
 0208 اتي الهُخن –كلُح التشتُح للعلىم الصشفح  ٌاىاح

4 
 0209 سئاعح الىصساء واحذ

2 

 0209 سئُظ جاهعح تغذاد حالحح

 0209 اتي الهُخن –كلُح التشتُح للعلىم الصشفح  واحذ 6

 خوغح 7

 االهاًح العاهح لوجلظ الىصساء

 هكتة الىصَش 

 وكُل وصَش

 اتي الهُخن –كلُح التشتُح للعلىم الصشفح 

 

0202 



 

 0200 هكتة الىصَش احٌاى 8

 0200 اتي الهُخن –كلُح التشتُح للعلىم الصشفح  احٌاى 9

02    

00    

02    

 

 عشر :الؾغــات . احد 

              اللغح العشتُح 

    اللغح االًكلُضَح         

    

 

 

 

 

 

 


