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 والعلمية السيره الذاتيه
 

 

 د. سعاد هادي حسن ارحيم الطائيأ.  االسم:-
  .12/9/2992 بغداد :محل وتأريخ الوالدة-
 غير متزوجة. : االجتماعيةالحالة -
 مسلمة.  :   الديـــــــــــانة-
 التحصيل العلمي :  دكتوراه تأريخ اسالمي-
       والمشرق االسالمي خالل العصر العباسي. /تاريخ المغول تاريخ اسالمي:      صــالتـخـص-
 في جامعة بغداد/ كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم التاريخ  استاذة :     ه ــــــالوظيف-
 .. جامعة بغداد/ كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم التاريخ12/22/2991تاريخ التعيين:    -
 11/22/2991تاريخ المباشرة:-
 12/1/1222اعتبارا من تاريخ     استاذ      الدرجة العلمية :-
 /قسم التاريخ.للعلوم االنسانية  ابن رشد  جامعة بغداد /كلية التربيةبغداد /باب المعظم/ :    عنوان العمل-
 drsuaad_hadi@yahoo.comكتروني :البريد إالل-
  +9619022622962 رقم الهاتف:-

 وااللقاب العلمية وتاريخ الحصول عليها . *التدرج الوظيفي
 2999-2991معيدة في قسم التاريخ ،جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ -
 1221-2999جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ  لقب مدرس مساعد،-
 1226-1221كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية قسم التاريخ  لقب مدرس، جامعة بغداد /-
 1222- 1226لقب استاذ مساعد، جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ -
و  12/1/1222اعتبارا من  لقب استاذ، جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ-

 .لغاية االن
 الشهادات الحاصلة عليها:*
االولى على  ، 2991 ابن رشد للعلوم االنسانية كلية التربية / : جامعة بغداد بكالوريوس-2

 التقدير جيد جدا عال( ) %89.169 المعدل،الدفعة
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، االولى على 2999 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية بغداد جامعة الماجستير:-1
 )التقدير امتياز( %916691المعدل ،الدفعة

 عنوان الرسالة :)العالقة بين الفرعين السفياني والمرواني خالل العصر االموي(،بتقدير امتياز
، االولى على 1221 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية بغداد جامعة الدكتوراه:-2

الفكر السياسي لدى الماوردي من خالل  عنوان االطروحة )،)التقدير امتياز( %926206،المعدل الدفعة
 .كتابه االحكام السلطانية والواليات الدينية"دراسة وتحليل")بتقدير امتياز(

 *شهادات عالمية اخرى:
 BIRMINGHAM COLLEGEالتابع لكلية برمنكهام   BLCمعهد   منللغة االنكليزية اشهادة -2

،والمعترف بها من قبل المركز  BRITISH COUNCILالبريطانية مصدقة من المجلس الثقافي البريطاني 
ENGLISG UK 

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaدبلوم شهادة  -1
 Diplomaفي مهارات وطرائق التدريس  Consulting and Training   German Board واالستشارات

of skills and teaching methods ،Oct.2018. 
البورد االلماني للتدريب  مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -2

 السياقات االدارية والسالمة اللغوية في، Consulting and Training German Board   واالستشارات
Leadership and Teamwork Management  ، Oct.2018. 

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaادة دبلوم شه -1
،في التخطيط االستراتيجي  Consulting and Training German Boardواالستشارات   

.2018,Institutional Strategic Planning, 
البورد االلماني للتدريب  و قة للثقافة والتنميةمؤسسة العرا من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -5

 Business,2018.في ادارة المشاريع  Consulting and Training German Boardواالستشارات   
Administration   

البورد االلماني للتدريب  و مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من Professional Diplomaشهادة دبلوم  -6
 Neuro البرمجة اللغوية والعصبية في Consulting and Training German Board واالستشارات  

Linguistic Programming NLP,Nov.2018. 
البورد االلماني للتدريب و  مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية من  Professional Diplomaشهادة دبلوم  -9

تدريب  TOT.في  Consulting and Training German Boardواالستشارات   واالستشارات   
 .Training of trainers ،dec 2018المدربين ،

 *الشهادات المهنية:



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

حاصة على شهادة الماجستير المصغر بتقدير "امتياز"،تخصص )مناهج وطرائق التدريب(،البورد -2
 .1229،االلماني للتدريب واالستشارات 

 12/6و26و9و6ايام "  التي انعقدت  النفسي قوة التكيف"دبلوم حاصلة على شهادة مشاركة في  -1
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  1212/

 ،المغرب.
 ات اخرى:د*شها

حاصلة على شهادة الدكتوراه الفخرية في اختصاص التعليم والتدريب المهني،وبتقدير امتياز،للجهود  -1
 12126في دعم التعليم والتدريب المهني، المركز العربي لالبحاث والدراسات االعالمية ،فلسطين،المبذولة 

حاصلة على الدكتوراه الفخرية من اكاديمية السالم في المانيا للجهود المتميزة والمشاركة االيجابية والفعالة -1
نية النبيلة بين جميع مكونات في نشر فكر وثقافة المحبة والسالم والتسامح والتآخي والقيم االنسا

 .1212المجتمع،
حاصلة على شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا للتميز في مجال العلوم االنسانية وللمكانة العلمية والسمعة -2

 .1212الطيبة،المنظمة العالمية للتحكيم والوساطة واالستشارات،مصر،
 Certified Publons Academy.1212نز حاصلة على شهادة التحكيم الدولية من اكاديمية بابلو -1

Peer Reviewer. 
من اكاديمية السالم في المانيا للجهود المتميزة والمشاركة " الثانية"حاصلة على الدكتوراه الفخرية  -5

االيجابية والفعالة في نشر فكر وثقافة المحبة والسالم والتسامح والتآخي والقيم االنسانية النبيلة بين جميع 
 .2/5/1212 المجتمعمكونات 

 :والمقبولة للنشر *البحوث المنشورة
م ( واالمارة القراخانية 2206 -961هـ (/ )  501 - 252العالقات السياسية بين االمارة الغزنوية )-2
 – 999هـ( / ) 122- 209م( في العصر العباسي من سنة )2121 -919هـ ( / )  629 -225)

و 52كلية التربية للعلوم االنسانية/ ابن رشد ، الجزء االول في العدد  م( .منشور في مجلة االستاذ ،  2229
 1225-1221 ،51والجزء الثاني في العدد 

 225م( و االمارة القراخانية ) 2225 – 2255هـ( / ) 592 – 119العالقات السياسية بين السالجقة ) -1
م( .منشور  2222 – 990) هـ( / 515 – 209م( في العصر العباسي)2121 – 919هـ( / )  629 –

 1225في مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية،
 – 919هـ( / ) 629 -225الحركة العلمية في بالد ما وراء النهر في عهد االمارة القراخانية ) -2

م(  . منشور في مجلة كلية 2121 -962هـ( / ) 629 – 252م( خالل العصر العباسي من سنة )2121
 1225جامعة المستنصرية ، العدد السادس .التربية / ال
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م( و االمارة القراخانية ) 999 -091هـ( / )  209 – 162العالقات السياسية بين االمارة السامانية )-1
 12216(،69م( ، منشور في مجلة كلية االداب / جامعة بغداد / العدد )2221 -092هـ( / ) 629 -225

ورهم في نشر الدين االسالمي في تركستان و بالد ما وراء النهر في االصول التاريخية للقراخانيين و د-5
م( . منشور في مجلة االستاذ / كلية التربية للعلوم 2121 -919هـ ( / ) 629 -225العصر العباسي ) 

 12266( / 56منشور في العـــــــــدد) 1،وج1225( / 52االنسانية/ ابن رشد، منشور في العدد )
هـ 511ـ 522ية للخطا وتوسعاتهم العسكرية في تركستان ومنغوليا في العصر العباسي ) االصول التاريخ-6

 . 1229،  02م( منشور في مجلة كلية االداب / كلية االداب /جامعة بغداد ،العدد  2210ـ 2229( / ) 
/  هـ526معركة قطوان وانعكاساتها السياسية على دولة الخطا والسالجقة في العصر العباسي سنة -9

 12296 51م . منشور في مجلة كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية ، العدد2212
المعتقدات الدينية في الهند والصين في كتاب الفهرست البن النديم المتوفى في العصر العباسي سنة -0

اسية / الجامعة م . منشور في مجلة الدراسات التاريخية /قسم التاريخ /كلية التربية االس995هـ /  205
 1229.،2المستنصرية ،العدد 

الصراع السياسي والعسكري بين دولة الخطا واالمارتين الخوارزمية والغورية خالل العصر العباسي -9
  1م(. ، منشور في مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية ،العدد  2125 -2250هـ(/ )621 -552)
،1229 

 629 -621وارزمشاه عالء الدين محمد مع الخطا في العصر العباسي) الدور السياسي والعسكري لخ-22
 69،1229م(. منشور في مجلة االستاذ /كلية التربية /ابن رشد/جامعة بغداد،العدد 2112 -2129هـ( / ) 

 – 611األصول التاريخية للقبيلة الذهبية ودورها في نشر االسالم بين المغول خالل العصر العباسي ) -22
  96م( . منشور في مجلة االستاذ،كلية التربية للعلوم االنسانية/ابن رشد،العدد  2150 – 2116/)هـ(656

،1220 
 -592الدور السياسي والعسكري لقبائل الكراييــت  والمركييت والنايمان خالل العصر العـــــــباسي ) -21

ثار ،قسم التاريخ ، كلية االداب م ( . منشور في مجلة دراسات في التاريخ واال2120 -2291هـ( /)  625
 1229.،22، جامعة بغداد،العدد

 656 -629خالل العصر العباسي  ) -امارة قتلغ خان دراسة في نشوءها ودورها السياسي والعسكري  -22
. منشور في مجلة الدراسات التاريخية /قسم التاريخ /كلية التربية االساسية / (م2150 -2111هـ( /) 

 1222.،  0رية ،العدد   الجامعة المستنص
م(. منشور في مجلة 2151-2120هـ(/)651-625الدور االداري والسياسي للصاحب محمود يلواج) -21

 1222.،65كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية ،العدد 
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الل دراسة في سيرته ودوره السياسي واالداري واالقتصادي والعمراني خ -األمير كوركوز االويغوري  -25
م(. منشور في مجلة التراث العلمي العربي، مركز  2112 -2116هـ(/ ) 612-611)-العصر العباسي

 1222،   2احياء التراث العلمي العربي ،جامعة بغداد،العدد
خالل  والعمراني واالقتصادية االداري السياسي و  دراسة في سيرته ودوره-االويراتي  ألمير آرغون آغاا -26

م(. منشور في مجلة كلية االداب ، جامعة واسط ،العدد 2155- 2129هـ(/)652- 629العصر العباسي )
9 ،.1222 

-2110هـ( / )652-616الدور السياسي واالداري لزوجات خانات المغول خالل العصر العباسي ) -29
لجامعة ، منشور مجلة مداد االداب،كلية االداب، ا-سيورقوقيتيتي بيكي وأوغول غايميش إنموذجا   -م(2151

 1221العراقية ،العدد الرابع  .،
األصول التاريخية لقبيلة القنقلي وموقف تركان خاتون منها ودورها السياسي واالداري حتى وفاتها سنة  -20

 1222، 11م  . منشور في مجلة واسط للعلوم االنسانية،جامعة واسط ،العدد 2121هـ/  622
رها، بحث مشترك مع د.علياء محمد حسين .، منشور ضمن الطبعات الرديئة والحاجة الى اعادة نش -29

عدد خاص بالمؤتمر الذي اقامته كلية التربية في جامعة تكريت ،قسم اللغة العربية "مؤتمر المخطوطات 
 1222الثاني،

معارك حاسمة في التاريخ االسالمي"معركة وادي ديرغم و اندخوي " انموذجا ، منشور ضمن عدد  -12
لعلمي العشرون الذي عقد في كلية التربية الجامعة الممستنصرية تحت شعار "وراء كل خاص بالمؤتمر ا

 1222.،2المجلد مجتمع متقدم جامعة رصينة"،
االصول اللغوية والتاريخية ألسم مدينة بغداد، منشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية  -12

 1221،،  12العدد االداب، جامعة بغداد،
ن المقدسة في العراق )النجف وكربالء(في عهد المغول االيلخانيين. منشور في مجلة دراسات في المد -11

 1221،  12التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،ع
قاعدة جبال القالل او حصن فراكسينيتيوم في فرنسا منطلق لالمتداد االسالمي في الغرب االوربي )  -12

مشترك مع د. نبراس تركي هادي ( منشور في مجلة دراسات في التاريخ م( ، )995-009هـ/196-265
 1221،،29،العدد واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد

الدور العسكري لوالة االندلس في الغرب االوربي ) مشترك مع د. نبراس تركي  هادي ( منشور في  -11
 1221، 29العدد اد،مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغد

المالمح الحضارية واالجتماعية في بالد ما وراء النهر قبل الفتح العربي االسالمي.)مشترك مع  -15
،العدد في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد منشورد.شيماء فاضل عبد الحميد( 

10  ،1225 
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ك مع د.شيماء فاضل عبد ء النهر وموقعها الجغرافي . .)مشتر الجذور التاريخية  لمصطلح بالد ما ورا -16
 16،1225العدد نشور في مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،الحميد( م

هـ/ 665 -619العالقات السياسية بين االمير بركة خان وهوالكو والسلطان الظاهر بيبرس ونتائجها) -19
، 16مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب، جامعة بغداد،العدد  م( منشور في2152-2166
1225 

منشور في مجلة دراسات في التاريخ  ،ابو رجاء قتيبة بن سعيد البغالني المحدث والنسابة والمؤرخ -10
 1225، 52واالثار ،كلية االداب جامعة بغداد،العدد 

ر في مجلة و نشم،مشترك مع"م.م.حنان شهاب"  م(961هـ/219سيرة هشام بن حسان الذاتية والعلمية ) -19
  50،العدد 1226دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب ،

م( ،منشور في مجلة االستاذ 2255-992هـ/ 119-202الخالفة العباسية في ظل التسلط البويهي) -22
كلية التربية ابن رشد للعلوم  ،كلية التربية/ابن رشد.منشور ضمن مجلد ملحق بالبحوث المشاركة بمؤتمر

العلمي الدولي الرابع تحت شعار)االصالح التربوي رؤية مستقبلية في التعليم العالي( للفترة من االنسانية 
11-15/12266 
جغرافية مدينة جوين ،  "مشترك مع م.م.انعام صافي عبد" مقبول للنشر في مجلة دراسات في التاريخ  -22

 1226واالثار ،كلية االداب،
مجلة االستاذ ،كلية التربية/ابن رشد  منشور،.انعام صافي عبد"دقرى مدينة جوين ، "مشترك مع  -21

 ،المجلد االول .112كانون االول ،في ملحق العدد  1220،نشر في عام 1226،
ي منشور ف -إنموذجا  -اعالم وزراء البالط المغولي الوزير " هجير" و " قطب الدين حبش عميد الملك " -22

 1226، 56مجلة دراسات في التاريخ واالثار ،كلية االداب العدد 
م(، في مؤتمر قسم التاريخ 2255 – 915هـ/  119 -221ازدهار الحياة العلمية في العصر البويهي)-21

 ،تحت شعار)المعرفة التاريخية لخدمة الحاضر والمستقبل (1229/ 2/ 6الثالث والمنعقد في 
مية واهتمام االيلخانات  المغول بالعلم والعلماء (،مقبول للنشر في مجلة دراسات ) اثر الحضارة االسال -25

 1229،في التاريخ واالثار ،كلية االداب، "مشترك مع م.م.جعفر صادق عبد االمير"
-2152هـ/956-652جغرافية اقليم فارس وحدوده واهم مدنه وتأسيس ايلخانية المغول في اقليم فارس "-26

،كلية ،كانون االول 1220،المجلد االول 119،ملحق   العدد في مجلة االستاذ ورمنشم"( ، 2255
 .1229،تاريخ قبول النشر .جعفر صادق عبد االمير"دالتربية/ابن رشد. مشترك مع 

– 9هـ /  1- 2بحث دولي )أثر إزدهار اللغة العربية وآدابها في البالد غير الناطقة بها ) ق  -29
-2ي للغة العربية السادس في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من م((في المؤتمر الدول22

 /منشور الكترونيا على موقع المؤتمر، مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد  1/5/1229
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سرة أريخية وعالقتها مع أصولها التأويرات دراسة في قبيلة األ،بحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد-20
 ، المنشور باللغة اإلنكليزية:          (ـم 2161   -2122ـ ه662-622جنكيزخان)

Oyrat Tribe Study in her historic assets and her relationship with Genghis 

Khan Family (600-663 A.H. / 1203-1264 A.D), North Asian                      

International research journal of social science & humanities, vol. 3, 

issue/5          May 2017.  

االمير جنتيمور دراسة في اصوله التاريخية ودوره العسكري والسياسي واالداري في عهد  -29
في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية  منشورم( ،2125-2211هـ / 622-629المغول)

 1229، 62العدداالداب ،
في مجلة  منشورم(،22-22/ـه5-1سات التعليمية في المشرق االسالمي وتطورها )القرن المؤس -12

 12206 62العدد دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب،
 بحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد/ منشور -12

شور باللغة ، المن(ـم2116 -2125هـ/ 611 -621)  تساي -جو -ليو -حكيم البالط المغولي يي
 - The Sage of Mongol Court Ye- lü-"e -liu- tch'ou- ts'ai (612:اإلنكليزية

624 A.H/1215 -1226 A.D), North Asian                                              

International research journal of Multidisciplinary, vol. 4, issue 1/  

January 2018.     

  
 – 915ه/  119 -221تطور الحياة العلمية في المشرق االسالمي وازدهارها في العصر البويهي ) -11

 .1220، 66،العدد في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب منشور ،م( 2255
 992مـ( وابن بطوطة)ت2129ه/621تاريخ مدينة الموصل من خالل رحلتي ابن جبير)ت  -12
 .1220، 61،العدد في مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب منشور ،مـ(2269هـ/

"ديوان لغات الترك" لــ "محمود  أثََّر اللُّغة العربيَّة في مصنفات االدباء من غيَر النَّاِطَقين بهابحث )-11
وقائع المؤتمر الدولي السابع للغة العربية  ضمنالكترونيا (،منشور م(" ْنُموَذجا  2225هـ/ 199الكاشغري)ت

 1220/دبي ،
)الَعالَّمة األستاذ الدكتور حسين الداقوقي حياته وآثاره  عنوانه مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد بحث-15

مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية قسم التاريخ منشور ضمن وقائع  ،( 1225 -2911العلمية ) 
 . 1220ريخ يلتقيان في المكان والزمان ()الجغرافية والتا

مجلة دراسات في التاريخ واالثار  في منشور،"دراسة تاريخية" علماء المشرق االسالمي الموسوعيون  -16
 92،1229،العدد /جامعة بغداد/كلية االداب

 ،منشور في مجلة،بحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد-19
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 Iraq Under The Buwaihi  dominon     (334-381 AH. / 946-991AD.) 
International Journal of research  in social sciences   & humanities (IJRSSH), Vol 

09, Issue 1, Jan-Mar, 2019  
 ،م(2119-2255هـ/619-119التطورات السياسية والعسكرية في المشرق االسالمي وتداعياتها) -10

 .1229، 69العدد واالثار /جامعة بغداد/كلية االدابفي مجلة دراسات في التاريخ  منشور
في  منشور م(2229-2222ه/ 929- 922تدهور منصب الوزارة في عهد المغول االيلخانيين ) -19

 .92،1229،العدد مجلة دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االداب
 كتوراه()بحث مستل من اطروحة د اسيا ثامر هادي د.بحث مشترك مع -52

 The Role of AL-Ashraf  in Morocco  (3-7 AH/9-13 AC)                              
International Journal of Research in Social Sciences and   Humanities 

(IJRSSH) 2019, Vol. No. 9, Issue No. III, Jul-Sep, India                                
)النسب العلوي الشريف في المغرب(،مقبول للنشر في مجلة  اسيا ثامر هادي د.مشترك مع  بحث -52 

 )بحث مستل من اطروحة دكتوراه( .1229االداب،كلية االداب،جامعة بغداد،
في مجلة دراسات  منشورم(،2221-2101ه/922-602مظاهر العمران في عهد المغول االيلخانيين)-51

،ضمن مستوعب سكوباس ماعية ،الجامعة االردنية ،عمادة البحث العلمي ،عمانالعلوم االنسانية واالجت –
Q4 1212،  2،العدد  19،المجلد 
بحث )م 1242 – 1228 ه/ 640 - 626خان) أوكتاي عهد في للصينيين واإلداري  السياسي الدور-52

وليُة للُعلوِم اإلنسانية  منشور في مجلة  م. 2019 تموز ، 1 جلدالم ، 2 العددواالجتماعية،ُأريد الدَّ
واهميتها ،مقبول للنشر في مجلة ارتقاء المحكمة،العدد االول،النقابة العامة -مفهومها–لغة الجسد -51

 .1212،، العراقللمدربين العراقيين
طرائق التدريس الحديثة واثرها في تطور التعليم،مقبول للنشر في مجلة اشراقات تنموية ،مركز التنمية -55

 12126،، العراقلتدريبللدراسات وا
ليم التقني في عصر العولمة،مقبول للنشر في مجلة العربي للدراسات واالبحاث ،المركز العربي واقع التع-56

 1212،،فلسطين لالبحاث والدراسات االعالمية
م(،مقبول 2211-919ه/125-221الصراع السياسي والعسكري في المشرق االسالمي ونتائجه )-59

 .1212دراسات في التاريخ واالثار /كلية االداب ،جامعة بغداد ،للنشر  في مجلة 
واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي )المعالجة والحلول(،منشور في مجلة اكاديمية -50

 .1212،العدد 2البورك للعلوم االنسانية  واالجتماعية ،م 
 Al-Rashidi Quarterالربع الرشيدي دراسة تاريخية وحضارية -59
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(A Historical and Civilized Study)،مجلة في منشور International Research Association 
for Talent Development and Excellence  ضمن مستوعب سكوباس،q2   المملكة العربية،

 Vol.12, No.2s, 2020 السعودية ،
 الكتب المؤلفة:*
و دورهم في الحركة العلمية خالل   –عالقاتهم السياسية  -ية  اصولهم التاريخ  –القراخانيون كتاب :-2

 ،بغداد. 2م(، مطبعة الكرار،ط 2122 – 919هـ( / )  629 – 225العصر العباسي )
 1226والطبعة الثانية من هذا الكتاب صدرت عن  دار صفحات ،دمشق.

-911هـ/656-219)–دراسة في اصولهم التاريخية واحوالهم العامة  –االويغور  كتاب :-1
م(،مطبعة ثائر جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، 2150

 1226والطبعة الثانية من هذا الكتاب صدرت عن، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،،1221،العراق،2ط
القتصادي والعمراني دراسة في دورهم العسكري والسياسي واالداري وا–اعالم امراء البالط المغولي -2
 1221، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.2م"، ط2191-2119هـ/611-692"

 ،دمشق.1225، دار ومكتبة عدنان ،العراق ،ودار صفحات ،2ط،دراسات في تاريخ الترك والمغول -1
رية للدراسات المستنص مجموعة من الباحثين ،دور بغداد الحضاري والثقافي ماضيا وحاضرا ،مركز-5

 1225،بغداد .  2العربية والدولية،الجامعة المستنصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة،ط
م(، دار ومكتبة 2150-919هـ/656-221طخارستان دراسة في احوالها السياسية والعلمية )-6

  1229قناديل،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.
م (، دار 21-22هـ/0-9دورهـــــم السيــــاسي واالداري )القرن اعالم وزراء البالط المغولي دراســــــــة في -9

 12206، 2ومكتبة قناديل،العراق،ط
م(،مشترك مع:أ.م.د.شيماء فاضل عبد الحميد،م.د.انعام 21-22/ه0-9صفحات من تاريخ المغول )ق  -0

 .1229، 2ط،دار ومكتبة عدنان ،العراق صافي عبد،م.م.حنان شهاب احمد، 
 ،مع:أ.م.د.شيماء فاضل عبد الحميد،مشترك م(22-9هـ/ 9-2ق تاريخ المشرق االسالمي)دراسات في  -9

 في مرحلة التنضيد . 2طدار ومكتبة عدنان ،العراق،
 *المقاالت المنشورة في المجالت :

شخصية العدد:العالمة أ.د.عبد القادر الشيخلي،منشورة في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر -2
 . 1229، 2مركز العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين ،العدد عن ال

منشورة في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز  التحقيق الصحفي اهميته وتطوره،-1
 . 1229، 2العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين ،العدد 

 *الدورات العلمية المشاركة فيها :



 

 

 

 

 

 

 

11 

 

في التأهيل التربوي و طرائق التدريس ، و دورة في اللغة العربية ،في مركز تطوير طرائق التدريس  دورة -2
 . 1221والتدريب الجامعي في جامعة بغداد لسنة 

دورة في الحاسبة االلكترونية في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة بغداد والخاصة بدورات الترقية  -1
 12256العلمية لسنة 

ة في الحاسبة االلكترونية في مركز الحاسبة االلكترونية في كلية التربية /ابن رشد/ جامعة بغداد دور -2
12256 

 1225دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة التعليم المستمر،جامعة بغداد،-1
 1226دورة لتعلم وتطوير اللغة االنكليزية في كلية التربية ابن رشد -5
 1226في كلية التربية ابن رشد  للغة العربيةدورة لتعلم وتطوير ا-6
دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة  -9

 1229،شهر اذار،بغداد
 1229في كلية التربية ابن رشد ،الثانية  دورة لتعلم وتطوير اللغة العربية  -0
بناء ووضع اختبارات اللغة العربية وكيفية تحليل النتائج/االمارات /دبي التي التدريبية على كيفية  دورة -9

للغة العربية /االمارات العربية المتحدة  السادسنظمها المركز الوطني للقياس ،المصاحبة للمؤتمر الدولي 
  2/5/1229-1/دبي/لمدة ثالث ايام 

،وحدة 19/1/1229ولغاية  19/2/1229من ،من الخطة االستراتيجية اعتبارا  1دوره الحاسبة رقم -22
 .الحاسبة  في كلية التربية ابن رشد 

)فن تربية خاليا  1229 شهر شباط الدوره التطويرية /وحدة التعليم المستمر في كلية التربية ابن رشد -22
 النحل وكيفية التمييز بين العسل االصلي والغير اصلي(

 . 1229كلية التربية ابن رشد شهر كانون االول دورة )تربية النحل( ، قسم الجغرافية،-21
دوره لتعلم برنامج الكوكل سكولر ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة  -22

 12296بغداد،شهر كانون االول،
د،كانون دوره لتعلم برنامج االكسل ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغدا -21

 12296االول،
 .1229بغداد ، دورة تصحيح االغالط اللغوية ،وحدة التعليم المستمر /كلية االداب /جامعة-25
دورة االستالل العلمي بين الحاجة والضرورات ،جامعة بغداد ،قسم القران والتربية االسالمية،كلية التربية -26

 .1229/ابن رشد ،
فاهيم مهمة في القياس (التي نظمها المركز الوطني للقياس دورة )تصحيح التعبير الكتابي وم-29

 0،المصاحبة للمؤتمر الدولي السابع للغة العربية /االمارات العربية المتحدة /دبي/لمدة ثالث ايام وبمعدل 
  1220نيسان  12-29ساعات خالل ايام المؤتمر للمدة من 
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 لكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد،وحدة الحاسبات اال ريسيرج كيت دوره لتعلم برنامج  -20
 .1220شهر تشرين االول 

 ،وحدة الحاسبات االلكترونية، في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد  منصة اريددوره لتعلم برنامج  -29
 12206تشرين االول  شهر
لتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة دورة السياقات االدارية والسالمة اللغوية، مركز التنمية للدراسات وا-12

من شهر تشرين   25-22والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 
 12206االول 

دورة مهارات وطرائق التدريس ،مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة -12
 .1220من شهر تشرين االول   12 -12ي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من االعتماد الدول

مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  دورة االدارة التربوية االستراتيجية ،-11
 21 – 22"ساعة   15 -11ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 

 12206من شهر تشرين االول صباحا "
مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  دورة لغة الجسد،-12

من شهر تشرين ظهرا"  1 -21"ساعة   15 -11الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،للمدة من 
 .1220االول 

مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  دورة ادارة المشاريع ،-11
من شهر تشرين  2تشرين االول الى  22للمدة من  1220،الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

 مساء. 0 -6الثاني،
ة للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة دورة التخطيط االستراتيجي ، مركز التنمي -15

من شهر  2تشرين االول الى  22، للمدة من 1220االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
 مساء. 6-1تشرين الثاني.ساعة 

والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة  دورة القيادة ،-16
 .1220/  22/ 2،  والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  دورة البرمجة اللغوية والعصبية ،-19
من شهر تشرين الثاني  11 -29للمدة من  ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

،1220. 
من البورد االلماني للتدريب واالستشارات    Professional Diplomaشهادة دبلوم دورة للحصول على  -10

 Trainingتدريب المدربين ، TOT.في  Consulting and Training German Boardواالستشارات   
of trainers ،dec 2018. 
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مركز التنمية للدراسات والتدريب  ي والمهارات التدريسية لالستاذ الجامعي ،دورة التعليم االلكترون-19
 9/2/1229وكلية االداب جامعة بغداد،ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية 

تعلم اسس ومبادئ اللغة الكردية، التي اقامها قسم اللغة الكردية في كلية التربية ابن  المشاركة في دورة -22
 1229رشد 

ركة في الدورة التدريبية التي اقيمت في مركز تحقيق المخطوطات في جامعة قناة السويس ،مصر المشا-22
 .1229شباط ، 0-9،في الفترة من 

التي نظمتها وحدة ابن سينا   google classroomالمشاركة في دورة الصفوف التعليمية  االلكترونية -21
لية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية وشعبة الضمان للتعليم االلكتروني في جامعة بغداد بالتعاون مع ك

 .22/1220/ 22ولغاية 21/22/1220والجودة في الكلية للفترة من 
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني المشاركة في دورة خبير التدريب الدولي التي نظمتها -22

 وبتقدير امتياز. 9/9/1229الى  22/0/1229للمدة من  للتدريب واالستشارات
التدريب الدولي التي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني  مستشارالمشاركة في دورة  -21

وبتقدير  .9/22/1229الى  12/0/1229 للمدة والنقابة العامة للمدربين العراقيين للتدريب واالستشارات
 امتياز.

التي نظمها قسم الحاسبات في كلية التربية ابن رشد للعلوم  ركيدمنصة او المشاركة في دورة عن  -25
 .1229 كانون االولاالنسانية ،

في بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر التي نظمها قسم الحاسبات االكسل  التطويرية ورةالدالمشاركة في -26
 .1229 /10/21الى  21/ 12للمدة من كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية ،

في كلية التربية ابن رشد للعلوم ة التي اقامها قسم التاريخ مع وحدة التعليم المستمر ر المشاركة في الدو -29
 16/21/12296-15بعنوان )نظام المقررات والتعامل مع الطالب الكترونيا( يومي  االنسانية

مية مع وحدة التعليم المستمر في المشاركة في الدورة التدريبية التي اقامها قسم القران والتربية االسال-20
 -21كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية بعنوان)ضبط تفسير القران بحسب قواعد التفسير واصوله( يم 

22/2/12126 
المشاركة في الدورة التدريبية التي اقامها قسم القران والتربية االسالمية مع وحدة التعليم المستمر في  -29

 .19/2/1212-10)احكام التالوة والتجويد(يومي ن رشد للعلوم االنسانية بعنوانكلية التربية اب
المشاركة في الدورة التديبية التي اقامها قسم اللغة العربية مع وحدة التعليم المستمر بعنوان)برتوكول -12

 .10/2/1212-19اقامة المؤتمرات(يومي االثنين والثالثاء 
يبي "تصميم المساقات التعليمية التفاعلية عن بعد "،الذي نظمته منصة شهادة مشاركة في المساق التدر -12

عبر نظام  ،اريد العلمية وقدمه كل من د.حسن علي ،د.عبد الرحمن ابراهيم،د.سيف السويدي،أ.معد الحاكم
 .2/1/1212التعليم االلكتروني "عليم"،
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 2/1/1212اكاديمية الرونق الدولية ، شهادة مشاركة في الدورة التثقيفية عن وباء الكورونا على قاعة-11
 ،الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية .

المستجد  شهادة مشاركة في المساق التدريبي "التخطيط وادارة الصحة العامة في وباء فيروس كورونا-12
مد أ.د.سماح اح، ا.د.حسم مناف الداوود الذي نظمته منصة اريد العلمية وقدمه كل من ("29-)كوفيد 
مد رشدي عبد هللا،أ.م.د.سحر خليفة سالم،د.سيف السويدي ،أ.د.اميرة محمود الراوي،أ.م.د.احالجبوري 

 .22/1/1212عبر نظام التعليم االلكتروني "عليم"، ،،د.سعيد مزعل ،د.دريد كمال عبود
 ..1212شهادة اتمام مساق"مهارات التطور المهني"،منصة ادراك،حاصلة على -11
 .1212منصة ادراك، هادة اتمام مساق"التغذية والصحة"،شحاصلة على -15
جمعية شباب  حاصلة على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية "طرق ابداعية للحفظ والمراجعة"،-16

 ..22/1/1212 -22، السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب
،المركز العربي لالبحاث والدراسات 12/1/1212-20التدريبية "اعداد مذيعين"للمدة مشاركة في الدورة -19

 االعالمية بالتعاون مع اذاعة عليسة وجريدة وقناة عاجل مصر االخبارية .
 Googleحاصلة على شهادة مشاركة في الدورة االفتراضية "اعداد االختبارات االلكترونية بواسطة -10

Classroom 12/1/1212سية،كلية التربية،،جامعة القاد . 
 Theحاصلة على شهادة دورة نظمتها جامعة الخليج في عجمان ،دولة االمارات العربية المتحدة،)-19

course Defeat Covid -19 be A Champion ،1212. 
مش مشاركة في الدورة التدريبية "تفعيل المجاميع البحثية وزيادة االنتاج العلمي"،التي عقدت على ها-52

 . 1212/ 12/1- 20، منصة اريد العلميةفعاليات المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته 
"،التي عقدت على هامش استراتيجيات النشر في الصف االول العالميةمشاركة في الدورة التدريبية "-52

 . 1212/ 12/1- 20فعاليات المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته منصة اريد العلمية ،
"،التي عقدت على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي التواصل العلميمشاركة في الدورة التدريبية "-52

 . 1212/ 12/1- 20السادس الذي نظمته منصة اريد العلمية ،
"،التي عقدت على هامش اهمية براءات االختراع في عصر االبتكار المفتوحمشاركة في الدورة التدريبية "-51

 . 1212/ 12/1- 20،العلمية ة اريدصات المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته منفعالي
"،التي عقدت على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي الجامعات البحثيةمشاركة في الدورة التدريبية "-55

 . 1212/ 12/1- 20،العلمية ة اريدصالسادس الذي نظمته من
"،التي عقدت على هامش سمات ومالمح وخصائص المخطوطات االلفية" مشاركة في الدورة التدريبية-56

 . 1212/ 12/1- 20فعاليات المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته منة اريد،
"،التي عقدت على اهميته وصلته بسائر التخصصات–علم االصوات مشاركة في الدورة التدريبية "-59

 . 1212/ 12/1- 20ادس الذي نظمته منصة اريد العلمية ،هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي الس
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تصميم بنك المفردات االلكتروني وصياغة االمتحانات القياسية "دورة مشاركة في الدورة التدريبية "-50
"،التي عقدت على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي السادس الذي نظمته متقدمة في القياس والتقويم"

 . 1212/ 12/1- 20، منصة اريد العلمية
التي نظمتها منصة اريد العلمية للمدة "،ويم في التعليم عن بعد قالقياس والتمشاركة في الدورة التدريبية "-59
19/1-2/5/1212. 
صناعة المحتوى الهادف عبر مواقع التواصل حاصلة على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية " -62

ن والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات "، جمعية شباب السوروبااالجتماعي 
 .26/5/1212و22و9و6،المغرب ،

حاصلة على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية "مهارات التعامل مع وسائل االعالم"،التي اقامتها منصة -62
 ،وقدمها االستاذ محمد كريشان مذيع قناة الجزيرة. 5/9/1212اريد يوم

التي المعنونة  "تصنيف وادارة المجالت العلمية "المستوى االول، حاصلة على شهادة مشاركة في الدورة -61

مركز دراسات الشرق األوسط في  -لشبكة السويدية العراقية للدراسات ا نظمتها جامعة كربالء بالتعاون مع 
 .RIKE ،1212ريكة  ة،وبوابجامعة لوند السويدية

 *كتب التهنئة:
 ب تهنئة من لدن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصولي على لقب االستاذية.كتا -2
 كتاب تهنئة من لدن رئيس جامعة بغداد لحصولي على لقب االستاذية. -1
 كتاب تهنئة من لدن رئيس جامعة النهرين لحصولي على لقب االستاذية. -2
 الجامعة العراقية لحصولي على لقب االستاذيةكتاب تهنئة من لدن السيد عميد كلية االداب / -1
كتاب تهنئة من لدن أ.د.محمد جاسم المشهداني االمين العام التحاد المؤرخين العرب العميد /رئيس  -5

 الهيئة العلمية لمعهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا.
 112معة على التصنيف العالمي مرتبة رقم تهنئة من لدن السيد رئيس الجامعة  بمناسبة حصول الجا -6

 والدروع: الجوائزو  *االوسمة
 1225 وسام المؤرخ العربي من قبل االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب التابع لجامعة الدول العربية -2
 12206وسام باحث مبادر ضمن منصة اريد  -1
 .1عدد 1229ضمن منصة اريد  مميزوسام ناشر  -2
 1229ضمن منصة اريد ضي فحث داعم وسام با -1
 .2،عدد 1229 ضمن منصة اريد ناشط في فعاليات اريدوسام  -5
 1229ضمن منصة اريد وسام الصفحة المتميزة -6
 1229ضمن منصة اريد  مبدعباحث وسام  -9
 1229ضمن منصة اريد مشروع عالم وسام  -0
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 .1229،ي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطينجائزة العربي للتميز واالبداع العلمي من المركز العرب-9
 .1229الوسام الذهبي لالكاديمية من االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية ،مصر ،-22
 . 1229وسام االبداع العلمي الذهبي ،البورد االلماني للتدريب واالستشارات،-22
ية في مسابقة منصة اريد لصناعة محتوى علمي حاصلة على الميدالية الفضية لفوزي بالمرتبة الثان-12

 . 1229هجرية لعام  2112هادف في شهر رمضان 
المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا نحو درع من ادارة -11

 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –االرتقاء(،الذي انعقد في االسكندرية 
وسام االبداع العلمي ،المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية،مصر بالتعاون مع مؤسسة العراقة -12

كلية كامبريدج الدارة االعمال البريطانية وكامبريدج التحاد الدولي للمرأة االفريقية و للثقافة والتنمية ،العراق،ا
 .1229للخدمات واكاديمية سكوير للتدريب واالستشارات،

 ربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين.،المركز الع1229المعلم بمناسبة يوم المعلم لعام  درع-11
 12296وسام االبداع العلمي ،النقابة العامة للمدربين العراقيين -15
في مؤتمر بيروت الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية االبداع نظير مشاركتي  قالدةحاصلة على -16

،ببحث  29/22/1229-26في العلوم االنسانية واالجتماعية"الذي انعقد في بيروت بتاريخ  "قراءات معرفية
 دراسة تاريخية وحضارية".–عنوانه"بناء مدينة داي دو في الصين 

 12296،الدنماركحاصلة على وسام االبداع العلمي من اكاديمية شمال اوروبا للعلوم والبحث العلمي ،-19
،للجهود المبذولة في نشر البحث العلمي 1212لتميز واالبداع العلمي لعام ربي لعلى جائزة العحاصلة  -10

 .في الوطن العربي ،مركز العربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين
 .1229حاصلة على وسام االبداع العلمي من المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية  -19
في المؤتمر الدول للمرأة القيادية،ببحث عنوانه)القيادة النسائية ركة حاصلة على درع وشكر وتقدير للمشا-22

 12/1/1212في مراحل التحول المجتمعي لالمة العربية واثرها في نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم 
وبرعاية اكاديمية اشراقة للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل 

 كاديمية بداية حياة.وا
حاصلة على درع التميز واالبداع من االتحاد العام  لنقابات العمال ،النقابة العامة للمدربين العراقيين -22

 .1212بمناسبة عيد المرأة العالمي ،
 1212ا واتحاد االخوة والسالم العالمي،ية على درع السالم ،اكاديمية السالم في المانلحاص-21
 1212رع االبداع الخاص ،جمعية المشكاة الثقافية ،تقديرا للجهود العلمية ،حاصلة على د-22
 .1212وسام ناشط في فعاليات اريد ضمن منصة اريد  -21
حاصلة على جائزة وسام سيدة الوطن العربي ،االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية بالتعاون مع -25

 .1212الدولية لريادة االعمال ودعم المرأة،
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للمرة – 1212على درع السالم ،اكاديمية السالم في المانيا واتحاد االخوة والسالم العالمي،حاصلة -26
 .-الثانية

 :والدولية *عضوية الهيئات العلمية المحلية
 .1229-  1226   ،/العراقعضو في الهيئة االستشارية في مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة واالنسانية-2
لغاية و  1220 دراسات في التاريخ واالثار /جامعة بغداد/كلية االدابئة االستشارية لمجلة عضو الهي -1

 ولغاية االن. .االن
مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز عضو في الهيئة العلمية واالستشارية في  -2

 ولغاية االن. .1229،مةالعربي لالبحاث والدراسات االعالمية،فلسطين،مجلة علمية  دولية محك
اث ،المركز القومي حعضو هيئة تحكيم االبحاث العلمية ،المجلة العربية للعلوم ونشر االب-1

 ولغاية االن. .1229للبحوث،فلسطين،
–في مجلة عصور الجديدة التي تصدر عن مختبر تاريخ الجزائر ومحكم)مراجع(  عضو هيئة التحرير  -5

 ولغاية االن. .1229 احمد بن بلة  1جامعة وهران 
مجلة الحوار الثقافي التي تصدر عن مخبر حوار الحضارات ومحكم)مراجع( في عضو في هيئة تحرير -6

والتنوع الثقافي وفلسفة السلم،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم 
 ولغاية االن. 1229،الجزائر،

 2915ماي  0مة للعلوم االجتماعية واالنسانية تصدر عن جامعة عضو في هيئة تحرير مجلة جامعة قال-9
 ولغاية االن. .1229،قالمة ،الجزائر ،

التدوين تصدر عن مخبر االنساق ،البنيات،النماذج مجلة ومحكم)مراجع( في ير ر عضو في هيئة تح-0
 ولغاية االن. 1229،الجزائر، 1،والممارسات ،جامعة محمد بن احمد ،وهران 

محمد بن  1مجلة دراسات انسانية واجتماعية تصدر عن جامعة وهران ومحكم في  ئة تحرير عضو هي-9
 ولغاية االن. 1229احمد،الجزائر 

المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية ،تصدر  مجلةالومحكم)مراجع( في عضو في هيئة تحرير  -22
 .1229معة جياللي اليابس،الجزائر ،،جاعن مخبر الجزائر تاريخ ومجتمع في الحديث و المعاصرعن 

 ولغاية االن.
 ولغاية االن. .1229مجلة ابحاث تصدر عن جامعة الجلفة ،الجزائر،  عضو في هيئة تحرير -22
عضو في الهيئة العلمية واالستشارية في مجلة نون لدراسات التراث وعلوم العربية،تصدر عن مركز -21

 ولغاية االن. .1229،المخطوطات في جامعة قناة السويس ،مصر 
في المجلة المغاربية للمخطوطات ،تصدر عن مخبر  وعضو هيئة تحرير محكم )مراجع ( -22

 ولغاية االن.. 1229ابو القاسم سعد هللا ،الجزائر ، 1المخطوطات ،جامعة الجزائر 
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نسانية ،تصدر مجلة روافد للدراسات واالبحاث العلمية في العلوم االجتماعية واال محكم )مراجع ( في -21
 ولغاية االن. 1229،الجزائر ،  بلحاج  بوشعيب لعين تيموشنتعن المركز الجامعي ،

تصدر عن مخبر الدراسات التاريخية المعاصرة بالمدرسة قضايا تاريخية محكم )مراجع ( في مجلة  -25
 ولغاية االن. 1229الجزائر ،العليا لألساتذة بوزريعة،

الجزائرية للمخطوطات ،تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة االسالمية  ةمجلالمحكم )مراجع ( في  -26
 ولغاية االن. 1229احمد بن بلة/الجزائر ، 1في شمال افريقيا /جامعة وهران 

عضو هيئة تحرير مجلة االبحاث القانونية السياسية واالدارية التي تصدر عن جامعة الجلفة /الجزائر -29
 ولغاية االن. 1229،

تصدر عن مخبر الشريعة ،جامعة في مجلة البحوث العلمية والدراسات االسالمية  راجع (محكم )م-20
 ولغاية االن. 1229بن يوسف بن خدة ،الجزائر،  1الجزائر 

 . 1229تصدر عن جامعة تبسة، الجزائر، في مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية محكم )مراجع ( -29
،تصدر عن جامعة زيان عاشور ،الجلفة،  مجلة افاق للعلومعضو هيئة تحرير ومحكم )مراجع (في -12

 ولغاية االن. 1229الجزائر ،
الميدان للدراسات الرياضية واالنسانية واالجتماعية  عضو هيئة تحرير ومحكم )مراجع (في مجلة -12

 ولغاية االن. .1229،تصدر عن جامعة زيان عاشور ، الجلفة، الجزائر،
سطيف  محمد لمين الدباغين الداب والعلوم االجتماعية تصدر عن جامعةمحكم)مراجع (في مجلة ا-11

 ولغاية االن. 1229 ،الجزائر1
عضو في هيئة تحرير مجلة الساورة للدراسات االنسانية واالجتماعية التي تصدر عنكلية العلوم -12

 ولغاية االن. 1229االنسانية واالجتماعية ،جامعة طاهري محمد بشار ،الجزائر،
ضو هيئة تحرير مجلة مقاربات فلسفية ،تصدر عن مخبر الفلسفة والعلوم االنسانية شعبة الفلسفة،كلية ع-11

 ولغاية االن. .1229العلوم االجتماعية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،الجزائر ،
بن يحيى  الجزائرية لالبحاث والدراسات ،تصدر عن  جامعة محمد الصديق مجلةالفي  محكم)مراجع ( -15

 ولغاية االن. .1229،جيجل، الجزائر،
–عضو هيئة تحرير ،ومحكم )مراجع ( في مجلة منتدى االستاذ تصدر عن المدرسة العليا لالساتذة  -16

 ولغاية االن. .1229قسنطينة ، الجزائر،–اسيا جبار 
لية اللغة واالدب مجلة االداب والعلوم االنسانية تصدر عن كمحكم)مراجع ( في عضو هيئة تحرير و  -19

 ولغاية االن. .1229،الجزائر ، 2العربي والفنون ،جامعة باتنة 
 ولغاية االن. 1229جامعة زيان عاشور ،الجلفة،الجزائر ،مراجع )محكم( في مجلة التراث تصدر عن -10
 ي مجلة رفوف تصدر عن مخبر المخطوطات الجزائرية في افريقيا التاربع للجامعةمراجع )محكم ( ف-19

 ولغاية االن. . 1229االفريقية احمد دراية ،ادرار ،الجزائر،
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ابو   2الدراسات التاريخية  تصدر عن قسم التاريخ في جامعة الجزائر  في مجلة مراجع )محكم ( -22
 ولغاية االن. .1229القاسم سعد هللا ،الجزائر،

القاسم سعد هللا ،ومعهد ابو  1 ئراثار التي تصدر عن جامعة الجزا ةير في مجلر عضو هيئة تح-22
 ولغاية االن. .1229االثار،الجزائر ،

خبير دولي وعضو في اللجنة العلمية واالستشارية في مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والدولية تصدر -21
ولغاية  .1229عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصاية ،برلين ،المانيا،

 الن.ا
،كلية العلوم االنسانية والعلوم االسالمية ،جامعة عضو هيئة تحرير في مجلة الحضارة االسالمية -22

 ولغاية االن. .1229،الجزائر ،وهران، 
 ولغاية االن. .1229عضو هيئة تحرير في مجلة منصة اريد العلمية -21
ولغاية  .1229،تيارت،الجزائر،عضو هيئة تحرير في مجلة الخلدونية ،تصدر عن جامعة ابن خلدون -25

 االن.
دراسات في العلوم االنسانية واالجتماعية تصدر عن كلية  في مجلةوعضو هيئة تحرير  راجع)محكم( م -26

 ولغاية االن. .1229، 1العلوم االنسانية كلية العلوم  االجتماعية ،جامعة الجزائر 
 2955اوت  12صدر من جامعة مراجع )محكم(في مجلة البحوث والدراسات االنسانية ت-29

 ولغاية االن. 1229سكيكدة،الجزائر،
مدير تحرير لمجلة الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية ،تصدر عن المركز العربي لالبحاث -20

 ولغاية االن. .1229والدراسات االعالمية،فلسطين،
 ولغاية االن. .1229العراقيين،العراق،رئيس تحرير مجلة االرتقاء ،تصدر عن النقابة العامة للمدربين -29
رئيس تحرير مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،هي احدى مجالت المجلة العربية للعلوم ونشر -12

 ولغاية االن. .1229االبحاث الفرعية المتخصصة ،فلسطين،
سات الحضارية عضو اللجنة العلمية في مجلة االصباح التي تصدر عن مركز االصباح للتعليم والدرا-12

 ولغاية االن 1229 واالستراتيجية،فرنسا.
،الجزاائر ام البواقيتصدر عن جامعة العربي بن مهيدي ، وم االنسانيةمحكم مراجع في مجلة العل-11

،1212 
 12126محكم ومراجع في مجلة افاق علمية تصدر عن المركز الجامعي في تامنغست، الجزائر،-12
 1212ي المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية ،تحكيم فتحرير و عضو هيئة -11
 ..1212ابو القاسم سعد هللا،الجزائر، 1المفكر،تصدر عن جامعة الجزائر عضو في هيئة تحرير مجلة -15
عضو في هيئة تحرير مجلة تصدر مخبر تطوير البحث في العلوم االجتماعية واالنسانية،جامعة -16

 .121سعيدة،الجزائر،
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 International Journal of research  in socialتحرير مجلة تصدر في الهند  عضو في هيئة-19
sciences   & humanities (IJRSSH)،1212. 

عن مخبر دراسات  تصدر الدراسات االفريقية )تاريخ افريقيا ج(، عضو في هيئة تحرير مجلة -10
 1212افريقية،الجزائر،

مخبر اسهامات علماء  تصدر عنوالدراسات االسالمية ، المنهل للبحوثعضو في هيئة تحرير مجلة  -19
 .1212جامعة الوادي،–،بالتعاون مع معهد العلوم االسالمية  1الجزائر

-المجلة الدولية لعلوم الرياضة والعلوم االنسانية واالجتماعية -المحترف عضو في هيئة تحرير مجلة -52
 .1212،تصدر عن جامعة الجلفة الجزائر ،

ة تحرير في المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث العامة  ،المركز القومي عضو هيئ -52
 .ولغاية االن. 1229للبحوث،فلسطين،

 :والعربيةالعلمية المحلية اللجان  عضوية *
 1229/ 2/2لغاية -1221في لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية/ابن رشد عضو -2
 12266-1221م التاريخ عضو ومقررة في اللجنة العلمية في قس -1
 1226-1221عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية للعام    -2
 1225عضو لجنة لتحديث وتطوير الموارد المعرفية /مناهج علوم التاريخ. -1
 1226عضو في لجنة  العداد النظام الفصلي للمناهج الدراسية في الكليات-5
 1226ة متابعة لجنة التخطيط االستراتيجية عضو لجن -6
 .1222 -1221رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج للمرحلة الرابعة لسنة  -9
عضو في اعداد اسئلة االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين لالمتحان التنافسي للدراسات العليا وتصحيحها -0

 .االنلغاية 
 المتقدمين للترقيات العلمية . عضو في عدد من لجان االستالل للتدريسيين-9

 .1221رئيس لجنة ألحد محاور ورش العمل في قسم التاريخ لسنة -22
 1226-1221عضو في لجنة االمتحان الشامل لطلبة المرحلة الرابعة -22
 1225عضو في لجنة تحديد االختصاص الساتذه قسم التاريخ -21
 .1226-1221الدراسي  عضو في اللجنة االمتحانية في قسم التاريخ للعام-22
 1220لغاية  عضو في لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه -21
لغاية  رئيس لجنة وعضو في العديد من مناقشات طلبة الماجستير والدكتوراه في عموم جامعات العراق-25

 االن.
 رئيس جلسة في مؤتمرات عدة داخل العراق وخارجه.-26
 1220-1229لمية للمرحلة الرابعة عضو لجنة امتحان الرصانة الع -29
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رئيس لجنة وزارية الستحداث دراسة الماجستير تاريخ اسالمي في الجامعة العراقية كلية التربية /قسم -20
 12206 التاريخ

عضو في اللجنة العلمية ،معامل التأثير العربي  الخاص بالمجالت التي تصدر باللغة العربية ، اتحاد  -29
 الجامعات العربية.

 12206-1229عضو في لجنة اقتباس الرسائل واالطاريح في قسم التاريخ للعام الدراسي -12
 1229و 1226عضو اللجنة العلمية لمؤتمر قسم التاريخ -12
) تاريخ المدارس الفكرية( التي اقامها قسم التاريخ في كلية التربية ابن رشد عضو اللجنة العلمية لندوة -11

12206 
 .1220-1229ابلة المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي عضو في لجنة مق-12
 12296-1220للعام الدراسي  رسائل واطاريح الدراسات العليا عضو في لجنة االستالل 11
الثاني والثالثون )التنمية المستدامة في العراق والوطن العربي(  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر-15

مركز التنمية للدراسات تدامة الواقع والتحديات واالفاق المستقبلية " الذي نظمته تحت شعار "التنمية المس
،يوم  والتدريب ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

 .21/2/1229السبت 
العمل التطوعي  والتنمية المجتمعية المستدامة ) السادس والثالثون  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -16

"، الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة التطوع انسانيتي ...والبناء مسؤوليتي(،تحت شعار" 
 6/1/1229يوم السبتالذي سوف يعقد  االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،

(،تحت قضايا التعليم برؤى اكاديمية معاصرةوالثالثون ) الثامن الدولي لمؤتمر رئيس اللجنة العلمية ل -19
"، الذي نظمته مؤسسة االتجاهات الحديثة في تطوير التربية والتعليم ومواجهة المشكالت المجتمعيةشعار" 

يوم الذي سوف يعقد  العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
 19/1/1229السبت

التاسع والثالثون )اصالح شامل لمجتمع متكامل(،تحت شعار"  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -10
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني  ذورة االصالح غايتنا"،
 1/5/1229 يوم السبتسوف يعقد  الذي للتدريب واالستشارات ،

"  شبابنا عنوان ابداعنا( تحت شعار "شبابنا عطاء دائم) االربعون  الدولي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر -19
 الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،

 .11/6/1229 يوم السبتعقد يسوف  الذي
،تحت شعار" البحث  "البحث العلمي واالبتكار في خدمة المجتمعرئيس اللجنة التحضرية  للندوة " -22

يوم  الذي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،العلمي اساس التنمية"
 .16/2/1229السبت 
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المناهج تطوير المناهج الدراسية جوهر العملية التعليمية" ،تحت شعار "وة "للند التحضرية رئيس اللجنة  -22
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد  االذي نظمته"الدراسية جوهر العملية التعليمية"
 26/1/1229يوم السبت  عقدتالتي  االلماني للتدريب واالستشارات ،

تحت شعار  "الرسائل واالطاريح الجامعية اداة لحل المشكالت رية  للندوة "يتحضرئيس اللجنة ال -21
الذي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية للدراسات "بصرير اقالمنا نجد حال لمشكالتنا" 

السبت يوم  عقدتالتي والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
1/2/1229. 

 رئيس اللجنة العلمية للندوة "التعايش السلمي نهضة الشعوب" تحت شعار "نتعايش لنبني وطنا واحدا"،-22

الذي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية للدراسات والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد 
 12/2/1229 االلماني للتدريب واالستشارات ،

كمة جواد االئمة في التعامل مع االزمات" تحت شعار علمية للمؤتمر الحادي واالربعون"حرئيس اللجنة ال-21
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب  "نهج البالغة ..منهج ودستور"

 9/1229/ 6واالستشارات ، 
االسرة " تحت شعار "االسرة والمدرسة عالقة تكامليةواالربعون" الثانيرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  -25

" الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب والمدرسة:تعاون من اجل نتائج افضل 
 19/9/1229واالستشارات ، 

المخطوطات والوثائق رئيس جلسة في المؤتمر الدولي العلمي الثالث "قضايا العلوم االنسانية في -26
"الذي اقامه مركز تحقيق المخطوطات في رحاب -جدلية التراث والمعاصرة-والموروث العربي واالسالمي

شباط  6-5مصر للفترة من –بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية   جامعة قناة السويس
 االسماعيلية .–القاهرة 

   الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية للسنوات من لعربية رئيس جلسة لمؤتمر اللغة ا-29
 .1220 الى 1226

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مركز التنمية رئيس جلسة لمعظم المؤتمرات والندوات التي اقامتها -20
 .1229-1220.للدراسات والتدريب ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

 .1229-1220عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التاريخ للعام الدراسي -29
مؤتمر الدولي للغة العربية الثامن في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من رئيس جلسة في ال-12
 .1229نيسان  22-22
-1229للعام الدراسي اريخ اسالمي الدكتوراه ت عضو في لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا  -12

1212. 
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عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر اللغة العربية الدولي التاسع /دبي والذي سيعقد في نيسان عام  -11
12126 

 12296-1220عضو في لجنة الغيابات للمرحلة الرابعة -12
 . 1229-1220عضو في لجنة المشرفين الخاصة بنظام المقررات -11
جنة العلمية في المؤتمر الدولي الرابع)التراث والمعاصرة في مخطوطات العلوم االنسانية عضو في الل-15

الذي اقامه مركزتحقيق المخطوطات في جامعة قناة  1212شباط  22-9اشراقة حياة وارتقاء فكر (للمدة من 
 االسماعيلية.–السويس ،في االسكندرية 

 . 1229-1220يخ اسالمي للعام الدراسي لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه /تار -16
عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية للعام الدراسي -19

1229-12126 
عضو لجنة االرشاد على المرحلة الرابعة الدراسات الصباحية في قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد للعام -10

 12126-1229الدراسي 
عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه االكاديمية االمريكية العربية للعلوم -19

االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية  روالتكنولوجيا ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية تحت شعا
-6ناء المجتمع وتقدمه،في تركيا للمدة من وبعنوان العلوم االنسانية واالجتماعية افق منهج رصين لب

0/1/12126 
عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية -52

والنفسية بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ،بعنوان "دور المؤسسات التربوية والنفسية في التوعية 
 . 9/21/1229ان" يوم بمخاطر االدم

 /فرع العراق لمنصة اريد .الموحدةعضو في اللجنة االستشارية -52
عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السنوي "واقع المشكالت التربوية واالضطرابات النفسية في -51

 .26/1/1212لتنمية،مدارس العراق"،الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية ،مؤسسة العراقة للثقافة وا
عضو في اللجنة العلمية في المؤتمر الدولي االول "تحديات المراة المتميزة في العالم العربي،وبعنوان" -52

الدارة االزمات والتحكيم  pillarبهن تستقيم الحياة"،الذي نظمه اتحاد االكاديميين العرب بالتعاون مع مركز 
 .25/0/1212نهرين كلية اقتصاديات االعمال ،الدولي والبحث العلمي في لندن،وجامعة ال

 ورش العمل:و *المؤتمرات والندوات 
فضال عن .داخل القطر وخارجهوالمحاضرات الندوات وورش العمل و مشاركة في عدد كبير من المؤتمرات *ال

 : سوف اذكر عددا منها الحلقات النقاشية
بحث  اعداد تكريت ،قسم اللغة العربية كلية التربية في جامعة 1222 مؤتمر )المخطوطات الثاني(-2

 "الطبعات الرديئة والحاجة الى اعادة نشرها"،وهو بحث مشترك مع د.علياء محمد حسين
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المؤتمر التخصصي الذي اقامه مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصرية قسم -1
العالم بمناسبة اختيار مدينة بغداد حاضرة الثقافة العربية الدراسات التاريخية وبالتعاون مع وزارة الثقافة وا

 .اعداد بحث" بغداد من حيث االصول اللغوية لتسميتها"   1222واالسالمية لعام 
مؤتمر كلية التربية /الجامعة المستنصريةاعداد بحث معارك حاسمة في التاريخ االسالمي"معركة وادي -2

 ديرغم و اندخوي " انموذجا (
كلية التربية  كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية1222 )دور كليات التربية في التنمية البشرية(ندوة -1

  /ابن رشد للعلوم االنسانية
كلية التربية /ابن رشد  1221 )التربية والتعليم ركيزتان اساسيتان في عملية التنمية المستدامة(ندوة -5

 للعلوم االنسانية
مركز التوفل وقسم اللغة االنكليزية في كلية التربية /ابن رشد للعلوم  1222 والتعليم(ندوة )التكنولوجيا -6

 االنسانية
بيت الحكمة وكلية التربية للعلوم  1221 ندوة ))الصالت الحضارية لبالد الرافدين مع الدول المجاورة(-9

 االنسانية/ابن رشد
 اقية/كلية التربية للبنات /قسم التاريخالجامعة العر  ندوة)المغرب واالندلس ..حضارة وحداثة(-0
مركز  ندوة)النهضة الثقافية للمجتمع العراقي في العصر الحديث والمعاصر الواقع واالفاق المستقبلية(-9

 المستنصرية للدراسات العربية والدولية /الجامعة المستنصرية قسم الدراسات التاريخية.
بيت الحكمة كلية التربية /ابن رشد  الداقوقي باحثا ومؤرخا( ندوة )المرحوم االستاذ الدكتور حسين علي-22

 للعلوم االنسانية 
 1221 بيت الحكمة وكلية االدابندوة عن المؤرخ بهنام ابو الصوف -22
 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية وذجا"مندوة عن الحرب النفسية "سقوط الموصل ان-21
كلية التربية /ابن رشد للعلوم  1221والتنمية البشرية والتطوير االداري  ورشة عمل افاق االبداع للتدريب-22

 .االنسانية
 كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية ندوة عن الفكر السياسي لالمام جعفر الصادق "عليه السالم"-21

1221 
صالة والمعاصرة( /)الفكر التاريخي بين اال1226/ 2/ 20مؤتمر قسم التاريخ االول والمنعقد في -25

 "مشارك"
المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية تحت شعار)االصالح التربوي رؤية -26

 ."مشارك"15/1226-11مستقبلية في التعليم العالي( للفترة من 
تحت شعار )رؤى  22/2/1226المؤتمر السابع لجامعة ديالى كلية التربية االساسية المنعقد بتاريخ  -29

 معاصرة في الثقافة والمعرفة(
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مؤتمر ديوان الوقف السني تحت شعار )دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع ومناهضة االرهاب  -20
 والطائفية(

بعنوان ) أستمارة  1225/ 22/ 9ورشة العمل االولى المقامة في قاعة مناقشات قسم التاريخ بتاريخ -29 
بتاريخ  11( الساعة العاشرة صباحا  وفق الكتاب المرقم 1225- 1221تدريسيين للعام الدراسي تقييم أداء ال

29 /22 /1225 . 
بعنوان )  1225/ 22/ 20ورشة العمل الثانية المقامة في شعبة الضمان والجودة االحد الموافق  -12

 (  1225- 1221أستمارة تقييم أداء التدريسيين للعام الدراسي 
وة التي أقامتها وحدة السالم وحقوق االنسان في كلية التربية ابن رشد حول )العنف ضد المرأة الند– 12

 في قاعة جواد علي في قسم التاريخ . 1226/ 2/ 22الكردية ( بتاريخ 
ورشة عمل عن الواقع االفتراضي في التدريس والتي أقامها قسم اللغة االنكليزية في كلية التربية ابن – 11

وم االنسانية وقدمها لفيف من اساتذة الجامعة العراقية من خالل استخدام االساليب التكنلوجية في رشد للعل
  تطوير طرائق التدريس. 

الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -12
سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس 

12/1/1226 
المؤتمر السنوي الخامس )سلمان ملتقى االديان (تحت شعار سلمان المحمدي "عليه السالم"فكر -11

 1226واصالح وحضارة،االمانة العامة الخاصة لمزار الصحابي الجليل سليمان المحمدي عليه السالم 
ي للعلم والثقافة،االمام الحسين عليه السالم رسالة انسانية الى كافة مؤتمر منتدى السالم الدول--15

 1226المجتمعات ،
الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -16

ي (الخميس االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الدين
12/1/1226 
الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -19

االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس 
12/1/1226  
دة في كلية التربية ابن رشد بعنوان )التحسين المستمر الندوة التي أقامتها شعبة الضمان والجو – 10

بأستراتيجية الكايزن والكايكاكو اليابانية ( حيث تم استضافة قسم الضمان والجودة في رئاسة جامعة بغداد 
على  1225/ 21/ 22بالتعاون مع جهاز االشراف والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 

 د .قاعة ابن رش
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الندوة التي اقامها قسم التاريخ بعنوان )تاريخ المسألة الفقهية في النجف االشرف ( للباحث عبد اللطيف  -19
المصادف الثالثاء بالتعاون مع المركز الثقافي  1225/ 21/ 25الحرز على قاعة جواد علي بتاريخ 

 االسالمي.
الجامعي بعنوان )استمارة تقويم االداء للعام  ورشة عمل التي اقامتها شعبة الضمان والجودة واالداء– 22

 في قسم التاريخ. 1225/ 22/ 9في كلية التربية ابن رشد بتاريخ  1225 – 1221الدراسي 
ورشة عمل لشعبة الضمان والجودة في كلية التربية ابن رشد بعنوان )استمارة تقييم اداء التدريسيين – 22

  1225/ 22/ 20نية بتاريخ وللمرة الثا 1225 – 1221للعام الدراسي 
احتفالية قسم التاريخ / كلية االداب / الجامعة المستنصرية / لتكريم االساتذة المتقاعدين وذلك على – 21

 . 1226/ 2/ 2مدرج قسم اللغة العربية في 
القرآني ( الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية الموسومه ) مراعاة المقام في التعبير – 22

 . 1225/ 1/ 19لالستاذ الدكتور فاضل السامرائي على قاعة ابن رشد يوم 
الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في كليتنا بالتعاون مع المركز االسالمي الثقافي – 21

 21/ 22بتاريخ الموسومه )العالمة السيد محمد حسين فضل هللا ومنهجه في تفسيره من وحي القرآن ( 
 على قاعة قسم اللغة العربية . 1225/

الندوة التي اقامها قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في كليتنا بالتعاون مع مؤسسة النخب االكاديمية  - 25
 22ندوته الفكرية الموسومة )مشاكل التعليم وطرق اصالح المنهج ( للمفكر الدكتور ايمن المصري االحد 

 في قاعة ابن رشد . 12226/  2/
الندوة التي اقامها قسم العلوم النفسية والتربوية )ماهية التطرف والتيارات المتطرفة في العالم االسالمي  - 26

 في قاعة ابن رشد . 1226/ 2/ 29( لالستاذ الدكتورمهدي علي الموسوي الخميس 
لمعاصرة بين الموضوعية والذاتية ( التي اقامها الندوة ) الوحدة الوطنية في الكتابات التاريخية العراقية ا– 29

 الخميس . 1226/ 2/ 11بيت الحكمة وقسم الدراسات التاريخية على قاعة الندوات في بيت الحكمة بتاريخ 
االربعاء حول ) الفقر وابعاده في العراق (  1226/ 2/ 26الندوة التي اقامها قسم الجغرافية بتاريخ  - 20

 ي بقسم الجغرافية .على قاعة خطاب العان
جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية وذلك على قاعة ابن رشد االثنين  اقامتهاالندوة التي – 29
10 /2 /1226 . 
االربعاء حول ) الدور االعالمي للسيدة زينب  1225/ /19/22الندوة التي اقامها قسم التاريخ بتاريخ  -12

 ف(عليها السالم في واقعة الط
 11/2/1226ندوة حفل توقيع كتابين لالستاذ الدكتورة سعاد الطائي يوم  -12



 

 

 

 

 

 

 

26 

 

الندوة التي اقامها المركز االسالمي الثقافي وبالتعاون مع قسم القران والتربية االسالمية في جامعة   -11
المة الفضلي الع –بغداد كلية التربية /ابن رشد  وعائلة ال الفضلي والمعنونة) مبدعون في دائرة الضوء 

 5/1/1226االصالة والتجديد( الثالثاء 
الندوة التي اقامها قسم اللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة العرفان للثقافة االسالمية والمعنونة)فقه  -12

االهداف في فكر الشهيد محمد باقر الصدر "قدس سره" ودوره في اصالح الخطاب الديني (الخميس 
12/1/1226  
بعنوان ) استعمال الباحث  1229/ 1/1ل المقامة في قاعة مناقشات قسم التاريخ بتاريخ ورشة العم -11

العلمي كوكل سكولر(،بالتعاون مع المكتب االستشاري في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  الساعة 
 .باشراف أ.م.د.االء حمزة 1229/ 1/ 1بتاريخ  122العاشرة صباحا  وفق الكتاب المرقم 

/)ورشة العمل التطوعي بالتعاون بين قسم  12/2/1229ورشة العمل المقامة في قسم التاريخ/ بتاريخ  -15
 التاريخ وجمعية العالل االحمر (باشراف أ.م.د.سوالف فيض هللا .

 .حضور  االمارات العربية المتحدة 1225 ؤتمر اللغة العربية صاحبة الجاللة الرابعم-16
 االمارات العربية المتحدة حضور ورئيس جلسة 1226صاحبة الجاللة الخامس مؤتمر اللغة العربية-19
)المعرفة التاريخية لخدمة الحاضر والمستقبل ( 1229/ 2/ 6مؤتمر قسم التاريخ الثالث والمنعقد في -10

 -221"مشارك" عضو اللجنة العلمية+بحث منفرد /عنوان البحث )ازدهار الحياة العلمية في العصر البويهي)
 م( (2255 – 915هـ/  119

المؤتمر العلمي الدولي الخامس  لكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية تحت شعار)اسهامات التربية --19
."مشارك"ببحث منفرد عنوان البحث 1/5/1229-2والتعليم في بناء االنسان وتنمية الفكر ( للفترة من 

 ((م992-951)اضطراب االوضاع السياسية في العراق )
-2المؤتمر الدولي للغة العربية السادس في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من --52

،مشاركة ببحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد/عنوان البحث )أثر إزدهار اللغة العربية وآدابها  1/5/1229
 م((22– 9هـ /  1- 2في البالد غير الناطقة بها ) ق 

لوحدة حقوق االنسان في كلية التربية /ابن رشد تحت شعار)حقوق االنسان في العراق المؤتمر االول  -52
 1229المعاصر( 

المؤتمر االول في كلية االداب /الجامعة المستنصرية/ تحت شعار )باالصالح يصلح المجتمع وترتقي  -51
 10/1229-19االمم( ،

قسم االثار  /تحت شعار )علم االثار والعلوم المؤتمر السنوي االول في كلية االداب /جامعة بغداد / -52
 2/1226/تشرين  22االخرى(

المؤتمر االول في كلية االثار  /جامعة الكوفة  /تحت شعار)اثارنا مصدر فخرنا(،بعنوان )االثار  -51
 10/2/1229والتراث العراقي :التحديات المعاصرة(/
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ربي جامعة بغداد /تحت شعار)تاريخ العلوم عند المؤتمر الثاني في /مركز احياء التراث العلمي الع -55
 11/21/1226-12العرب(،

/قسم التاريخ /كلية   22/2/1229الحلقة النقاشية المعنونة)الدراسات العليا بين الواقع والطموح(،الثالثاء  -56
 التربية ابن رشد .

/قسم التاريخ /كلية  التربية  5/1/1229الحلقة النقاشية المعنونة)دراسة المخطوطات وتحقيقها(،الثالثاء -59
 ابن رشد /باشراف ا. نبيلة عبد المنعم

مشاركة .1220التي اقامها قسم التاريخ في كلية التربية ابن رشد  (المدارس الفكرية ) تاريخندوة عن-50
رؤية معاصرة  لالستاذ الدكتور عبد الجبار  مـ(059هـ/112تاريخ خليفة بن خياط )تبورقة عمل عنوانها )

 (اجين
،مشاركة  1220(  تاريخ وحضارة مؤتمر قسم التاريخ كلية التربية ابن رشد /جامعة بغداد  )الموصل– 59

 (.م(21-22ه/0-9)قببحث منفرد عنوانه)الموصل في كتب الرحالة
،مشاركة ببحث 1220( مهد الحضارت )الموصل  االداب، جامعة بغدادمؤتمر قسم التاريخ كلية  -62

 (مشترك مع ا.د. وليد عبود محمدم(22-22ه/9-1)قي كتب الجغرافيين ف لعنوانه )الموص
)الجغرافية والتاريخ يلتقيان في المكان والزمان مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية قسم التاريخ  -62

الَعالَّمة األستاذ الدكتور حسين .مشاركة ببحث مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد ببحث معنون )1220(
 ( 1225 -2911حياته وآثاره العلمية )  وقيالداق
م(، دار 2150-919هـ/656-221طخارستان دراسة في احوالها السياسية والعلمية )حفل توقيع كتاب )-61

 السابعالمؤتمر الدولي للغة العربية ،اقمته على هامش 1229ومكتبة قناديل،العراق ،ودار صفحات ،دمشق.
 12206نيسان ، 12-29 / دبي للفترة في دولة االمارات العربية المتحدة

نيسان  12-29من  في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة السابعالمؤتمر الدولي للغة العربية  -62
)أثََّر اللُّغة العربيَّة في مصنفات االدباء من غيَر النَّاِطَقين بها "ديوان لغات مشاركة ببحث عنوانه،1220

 .م(" ْنُموَذجا (2225هـ/ 199لكاشغري)تالترك" لــ "محمود ا
السالمة والصحة المهنية للعمال وحماية البيئة والثالثون ) الحادي مشاركة في المؤتمر الدولي -61

" الذي نظمته مركز التنمية للدراسات والتدريب  السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة( تحت شعار "والطبيعة
نمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،يوم السبت ومؤسسة العراقة للثقافة والت

19/21/1220. 
العلمي الثالث "قضايا العلوم االنسانية في المخطوطات والوثائق والموروث المشاركة في المؤتمر الدولي -65

طات في رحاب جامعة قناة "الذي اقامه مركز تحقيق المخطو -جدلية التراث والمعاصرة-العربي واالسالمي
–شباط القاهرة  6-5مصر للفترة من – بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية  السويس
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-922)عنوان البحث الصراع السياسي واالداري بين وزراء الدولة المغولية االيلخانية ونتائجه).االسماعيلية
 م(2229-2222هـ/929

للفترة من  بالتعاون مع منصة اريد الذي اقيم في ماليزيا الثالث العلمي الدوليالمشاركة في المحفل -66
-616،ببحث )الدور السياسي واالداري للصينيين في عهد اوكتاي خان )1/2/1229ولغاية  19/122021

 م(2111-2110هـ/612
 12-29انية للفترة من المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا االول ،كلية التربية ابن رشد للعلوم االنس-69

 ،رئيس جلسة..2/1229/
 1229-1220،مصر  للعلوم والتنمية حضور عدة ندوات اقامتها اكاديمية ابن عربي-60
حضور عدد كبير من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية التي اقيمت في كلية التربية ابن رشد -69

 .1229ستنصرية لسنوات عدة حتى عام للعلوم االنسانية وكلية االداب/بغداد والجامعة الم
نيسان  22-22في دولة االمارات العربية المتحدة / دبي للفترة من  الثامنالمؤتمر الدولي للغة العربية  -92

أثََّر حروف اللُّغة العربيَّة في َأْبَجِديَّاِت الشعوب )عنوانه مشترك مع ا.د.وليد عبود محمد ،مشاركة ببحث1229
 َنُموَذجا  ( -الصينية  -بها  ) األويغورية في ُتركستان الَشرقية  غيَر النَّاِطَقةِ 

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد  انظمتهالمشاركة في عدد كبير من المؤتمرات التي -92
 1229 الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات

التي نظمتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  لعلميةوالملتقيات ا الندواتفي عدد كبير من  مشاركة-91
 12296ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات 

الملتقى الثقافي االول العضاء منصة اريد في العراق والذي نظم في الذكرى السنوية الثالثة مشاركة في -92
 . 15/1/1229للبنات الجامعة العراقية يوم  في كلية التربية، لتأسيس المنصة ويوم الباحث العربي 

السابع بعنوان)االرتقاء بجودة التعليم طريق لبناء العراق(،تحت  مشاركة في المؤتمر الدولي-91
 25/1/1229-21التي اقامته كلية التربية ابن رشد يوم للمدة من  شعار)بالتربية والتعليم ترتقي االمم(

مـ( وابن 2129ه/621سسات التعليمية في العراق من خالل رحلتي ابن جبير)ت المؤ  )،ببحث معنون 
 .مـ(2269هـ/ 992بطوطة)ت

الذي نظمه منظمة الملف الوطني  1229/ 1/ 16و15مشاركة في ملتقى اربيل الدبلوماسي ليومي -95
 بالتعاون مع اتحاد برلمانيي كوردستان .

الذي اقيم في مصر يوم  1222طار االستراتيجية االممية في امشاركة في المنتدى العربي االفريقي -96
بورقة عمل "ابعاد التنمية التربوية المستدامة في بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ، 11/0/1229

بورقة عمل "ابعاد  11/0/1229البرامج التدريبية في الجامعدى العربي االفريقي الذي اقيم في مصر يوم 
 تربوية المستدامة في البرامج التدريبية في الجامعات العراقية".التنمية ال
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مشاركة في المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا نحو -99
 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –االرتقاء(،الذي انعقد في االسكندرية 

،عنوان 1222االفريقي للتدريب والتنمية في اطار االستراتيجية االممية  مشاركة في المنتدى العربي-90
 .11/0/1229البحث)ابعاد التنمية التربوية المستدامة في البرامج التدريبية في الجامعات العراقية(،القاهرة،

يم مشاركة في المؤتمر الدولي االول لكلية الدراسات المتوسطة ،جامعة فلسطين، تحت عنوان)التعل-99
 16/9/12296-15التقني في عصر العولمة(للمدة من 

مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي )الثورة الحسينية اصالح مجتمعي متجدد (الذي نظمته مؤسسة ال-02
يوم  النقابة العامة للمدربين العراقيينللثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات برعاية  العراقة

)القيم االخالقية واالجتماعية للثورة الحسينية واثرها على االصالح معنون ببحث 12/9/1229السبت 
 المجتمعي في العراق(

والبورد االلماني للتدريب الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مشاركة في الملتقى العلمي ال-02
 وان التعليم من اجل مستقبل مستدام.بعن1229 -22-21النقابة العامة للمدربين العراقيينو  واالستشارات

 .عنوان البحث)االتجاهات الحديثة للتعليم في سنغافورة(
والبورد االلماني للتدريب  الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةمشاركة في الملتقى العلمي ال-01

 مجال التربية والتعليم( )االصالح في.بعنوان1229 -22-1النقابة العامة للمدربين العراقيينواالستشارات و 
 االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية) بعنوان في المؤتمر العلمي الدوليالمشاركة -02

الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية وتحت شعار )العلوم االنسانية واالجتماعية نحو تعليم متطور((
برعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين يوم  نظمة االعتماد الدوليوم والبورد االلماني للتدريب واالسشارات

 .(دور البحث العلمي في تحقيق التنميةببحث معنون)16/22/1229السبت 
،ببحث  11/22/1229المشاركة في الندوة التي اقامتها الجامعة العراقية،كلية التربية للبنات يوم -01

 معنون)التجربة الماليزية(.
ركة في مؤتمر بيروت الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية "قراءات معرفية في العلوم االنسانية المشا-05

،ببحث عنوانه"بناء مدينة داي دو في الصين  29/22/1229-26واالجتماعية"الذي انعقد في بيروت بتاريخ 
 دراسة تاريخية وحضارية".–

عنوان "نهضة شاملة لتنمية بشرية مستدامة"الذي اقامته المشاركة في المؤتمر الدولي السادس واالربعون ب-06
مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين 

 وبورقة عمل بعنوان"منصة اريد واثرها في تنمية البحث العلمي". 22/22/1229في يوم السبت الموافق 
لمشاركة في المؤتمر الدولي االول الذي نظمته اكاديمية شمال اوربا للعلوم والبحث العلمي في ا-09

الدنمارك بالتعاون مع جامعة واسط /كلية التربية االساسية،ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية بعنوان"االتجاهات 
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،وببحث عنوانه"طرائق التدريس  في تركيا 22/21/1229-9الحديثة في تطوير التربية والتعليم"،للمدة من 
 الحديثة واثرها في تطوير التعليم".

لعربي االفريقي للتدريب والتنمية /الدورة الثانية /تونس،وبعنوان"االستثمار والتنمية االمشاركة في المنتدى -00
،وبورقة عمل تحمل عنوان"االستثمار اهميته 19/21/1229-16المستدامة )الفرص والتحديات(،للمدة 

 اهدافه""و 
لتعاون مع مؤسسة فرست فيجن االمشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لتنمية االسرة والمجتمع العربي،ب-09

للتدريب واالعالم والمؤتمرات ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية،والنقابة العامة للمدربين العراقيين ،والمؤسسة 
،بورقة عمل تحمل  1/1212/ 2يوم السبت العربية للتدريب والتنمية المستدامة ومؤسسات اخرى،

 عنوانه"التماسك االسري واثره في المجتمع".
 البحث العلمي في العراق االولويات والتحدياتواالربعون بعنوان " السابعالمشاركة في المؤتمر الدولي  -92

وبرعاية النقابة العامة  "الذي اقامته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
ببحث بعنوان"اهمية البحث العلمي في الجامعات  12/21/1229 للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق

 العراقية"
اسهام البحث العلمي في حل المشكالت بعنوان "الثامن واالربعون المشاركة في المؤتمر الدولي  -92

عراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية "الذي اقامته مؤسسة الومواجهة التحديات 
اسهامات البحث "ببحث عنوانه  15/2/1212 النقابة العامة للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق

 "العلمي في حل المشكالت ومواجهة التحديات
)القيادة النسائية في مراحل التحول المجتمعي المشاركة في المؤتمر الدول للمرأة القيادية،ببحث عنوانه-91

وبرعاية اكاديمية اشراقة  12/1/1212لالمة العربية واثرها في نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم 
 للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل واكاديمية بداية حياة.

واالربعون بعنوان ""الذي اقامته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  التاسعي الدولالمشاركة في المؤتمر -92
والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين في يوم السبت الموافق 

 عنوانه "اثر العمل التطوعي في التنمية المستدامة" ببحث 11/1/1212
"الذي اقامته المرأة تجليات الحاضر وتطلعات المستقبلبعنوان " الخمسون ر الدولي المشاركة في المؤتم -91

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالستشارات وبرعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين 
 ."دور المرأة في العمل التطوعيببحث عنوانه " 9/2/1212في يوم السبت الموافق 

،مصر،والمغرب،جمعية  5/2/1212،التي انعقدت في 2صعوبات التعلم " ج محاضرةالمشاركة في  -95
 شباب السوروبان والثقافة بشراكة المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات .
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التي انعقدت في يوم  1صعوبات التعلم النمائية وعالجها  ج محاضرةالمشاركة في -96
المغرب،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة المؤسسة الدولية للتنمية البشرية ،،مصر،و 21/2/1212

 واالستشارات.
 .29/2/1212حضور محاضرة لمكتب التدريب الكاديمية السالم في المانيا ،بعنوان العمل التطوعي ،-99
 .11/2/1212ب ،،بعنوان التربية بالحلمكتب التدريب الكاديمية السالم في المانياحضور محاضرة -90
 21/2/1212التي انعقدت يوم  كاريزما الشخصية وانواعهاحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -99

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب
 29/2/1212التي انعقدت يوم  التدريب االلكتروني حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -222

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب
 12/2/1212التي انعقدت يوم  صحة الفم واالسنانحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -222

 ولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الد
 12/2/1212حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة قدرات العقل الهائلة التي انعقدت يوم -221

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
مشكالت الطفولة النفسية والبيولوجية اسبابها وطرق ضرة حاصلة على شهادة مشاركة في المحا -222

،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة  19/2/1212و10 يالتي انعقدت يوم عالجها 
 الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.

،عنوان  11/2/1212يوم  شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني-221
المحاضرة واقع وطموح التعليم االلكتروني في المجال الطبي وتجربة كلية دجلة الجامعة في تطبيق التعليم 

 دقيقة . 22,15الى  22االلكتروني ،المحاضر أ.د.ابراهيم سعيد كاطع ،الساعة 
،عنوان  11/2/1212لكتروني يوم شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم اال -225

واقع التعليم االلكتروني ومنصات ادارة التعليم في جامعة القادسية ،المحاضر أ.د.كاظم جبر المحاضرة 
 . 22،  22دقيقة الى  22,15الجبوري،الساعة 

ن ،عنوا11/2/1212شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم  -226
ظهرا ،المحاضر د.عامر سليم االمير  2,15الى  2المحاضرة الملكية المشاعة في العالم الرقمي الساعة 

،وورشة "واقع التعليم االلكتروني في جامعة البصرة"،المحاضر أ.م.د.حيدر الصباغ،وورشة "واقع التعليم 
 االلكتروني في الجامعة المستنصرية ،المحاضر أ.م.د.خالد علي المياح.

 السبت شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم -229
الورشة "المفاهيم واالدوات االساسية والتحديات لتطبيق لتعليم االلكتروني في الجامعات ،عنوان 12/2/1212

 صباحا. 22العراقية "أ.م.د.مازن سمير الحكيم،الساعة 
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 االحدشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم شهادة مشاركة في الور  -220
د.عدي علي،االساعة "السمات المتقدمة في منصة كوكل للتعليم االلكتروني ،،عنوان الورشة11/2/1212
 صباحا . 22

 االثنينشهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم  -229
 22"المنصات الفيديوية المجانية للتعليم التفاعلي ،د.محمود شكر ،الساعة عنوان الورشة،12/2/1212

 صباحا.
 االثنينشهادة مشاركة في الورشة التي اقامها الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني يوم  -222

ي ونشره ،د.عامر "االعتماد االكاديمي للمؤسسة واالكاديميين من التعلم االلكترون،عنوان الورشة12/2/1212
 مساء. 0االمير ،الساعة 

التي انعقدت يومي  "اللثة والكورونا وتأثيرهما على الصحة " محاضرةحاصلة على شهادة مشاركة في  -222
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  1/1/1212

 ،المغرب.
ة بعنوان "الفايروس الذي اوقف الحروب"،المنظمة العالمية للتنمية والسالم شهادة حضور محاضر -221

،1/1/1212. 
جمعية شباب  ،1/1/1212شهادة مشاركة في المحاضرة "خصائص النفس البشرية في القران الكريم "،-222

 السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
اصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"ديناميكية التكيف العصبي " التي اقامتها اكاديمية ح-221

 .9/1/1212السالم في المانيا ،
حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"االجهزة االلكترونية ومدى تأثيرها على -225

 9/1/12126لعلوم والطاقة ،الخميس مكتب االرشاد الكوني ل-الطفل"،اكاديمية السالم بالمانيا
جمعية  ،9/1/1212حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"الوقاية قبل الطالق"،الخميس -226

 شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
ل"جامعة الفلوجة،كلية العلوم م تطبيقات االكسحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة المعنونة"اه-229

 ..9/1/1212يقية،بطالت
علومات للتعليم االلكتروني ملفريق تكنولوجيا ال التاسعةة العمل شحاصلة على شهادة حضور في ور  -220

اعداد وادارة االمتحانات "،،المعنونة1/1/1212 السبت  ،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى يوم
 ،المحاضر رؤى علي .  Google Classroomترونية من خالل منصة االلك

علومات للتعليم االلكتروني ملفريق تكنولوجيا ال العاشرةة العمل شحاصلة على شهادة حضور في ور  -229
"ادارة الخزن في التعليم االلكتروني ،المعنونة5/1/1212،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى يوم 

 ،المحاضر انعام عبد هللا. Google Driveنصة باستخدام م
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والتغذية الراجعة لتحسين   Question Bankحاصلة على شهادة حضور في الورشة المعنونة"اعداد -212
علومات ية عشر لفريق تكنولوجيا الم" ،الورشة الحادGoogle Formsاساليب التعليم االلكتروني باستخدام 

،المحاضر المهندس حيدر نبيل 6/1/1212وجيا ،الجامعة التقنية الوسطى،للتعليم االلكتروني ،معهد تكنول
 جلو.
علومات للتعليم ملفريق تكنولوجيا الة العمل الثانية عشر شحاصلة على شهادة حضور في ور -212

،المعنونة"اعداد المحاضرة التفاعلية 9/1/1212يوم  االلكتروني ،معهد تكنولوجيا ،الجامعة التقنية الوسطى
 ،المحاضر د.علي ياسر جابر."Google Slideلكتروني باستخدام م التعليم االلنظا

الخيال  نحاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل "كورونا الرعب الذي يجتاح العالم "ضرب م-211
ف عار ليم المستمر ،كلية الموالواقع معا"،التي اقامها قسم تقنيات المختبرات الطبية وبالتعاون مع وحدة التع

 . 9/1/1212الجامعة ،
، جمعية 9/1/1212"،الخميس اسس بناء االسرةعنونة"على شهادة حضور في المحاضرة الم حاصلة-212

 شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
تماعي على العالقات جواصل االحاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة)تأثير مواقع الت-211

 22/1/12126االجتماعية(،المنظمة العالمية للتنمية ولسالم ،
حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة المعنونة)التعليم االلكتروني ودوره في العملية التعليمية(،جامعة -215

 .5/1/1212الموصل،كلية التربية للعلوم االنسانية ،
ة في الورشة التدريبية "منصة اريد واهمتها للباحث العربي"ـ التي نظمتها حاصلة على شهادة مشارك-216

 .22/1/1212المكتبة المركزية لجامعة بغداد ،
حاصلة على شهادة حضور محاضرة "جيران المصطفى عليه الصالة والسالم"،مكتب التدريب -219

 21/1/1212الكاديمية السالم في المانيا،
ضية العلمية العراقية"التي اقامتها افي الورشة "استخدام المكتبة االفتر  حاصلة على شهادة مشاركة-210

 21/1/12126االمانة العامة للمكتبة المركزية ،جامعة بغداد،االحد 
 .21/1/1212حاصلة على شهادة حضور محاضرة"التوحد"المنظمة العالمية للتنمية والسالم ،-219
االت الجيل الخامس وتحديات القرن الحادي والعشرون" حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة "اتص-222

 االربعاء. 25/1/1212التي اقامتها جامعة ديالى مركز التعليم المستمر ،
 at Elsevier ،ادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة المصري هحاصلة على ش-222

 Researcher Academy On Campus, (Manuscript preparation and submission (part 
5 of 5 ,hn arbic language) , ، 26/1/1212الخميس. 

، 26/1/1212،الخميس خلق واقع جديد "حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة" -221
 اكاديمية السالم بالمانيا.
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اقامتها كلية حاصلة على شهادة مشاركة بالورشة العلمية االلكترونية "حقيبة التعليم االلكتروني"التي -222
 0/1/1212التربية ابن رشد للعلوم االنسانية،جامعة بغداد ،

"تصميم االختبارات والتواصل مع الطلبة في حاصلة على شهادة مشاركة بالورشة العلمية االلكترونية  -221
 ،جامعة بغداد"التي اقامتها كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية"classroom & mmeetبرنامجي 

،22/1/1212. 
"التي التقنيات الدماغية في التعليم والتعلمحاصلة على شهادة مشاركة بالورشة العلمية االلكترونية " -225

 .25/1/1212اقامتها كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية،جامعة بغداد ،
 الين باستخدام تطبيق اعداد االختبارات اون حاصلة على شهادة مشاركة بالورشة العلمية االلكترونية " -226

classmarker  ، 21/1/1212"التي اقامتها كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية،جامعة بغداد. 
التي انعقدت يوم  التدريبية صناعة االهداف حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة  -229

ة للتنمية البشرية واالستشارات ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولي 26/1/1212
 .،المغرب

بكتابة البحوث العلمية   Latex حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية "استخدام قوالب الـ-220
،جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مركز التعليم 9/1/1212في المجالت العلمية والمؤتمرات "،

 المستمر.
االفتراضية "القيادة واالدارة"،مركز التعليم المستمر ،جامعة ة مشاركة في الورشة حاصلة على شهاد -229

 6/1/1212بغداد ،
فن المخاطبات الرسمية في المكاتبات حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االفتراضية " -212

 .5/1/1212"،مركز التعليم المستمر ،جامعة بغداد ،االدارية
"،مركز االغالط اللغوية وكتابة العدد "االفتراضية التدريبية ركة في الورشةحاصلة على شهادة مشا -212

 21/1/12126التعليم المستمر ،جامعة بغداد ،
  طرق عمل الصف االلكتروني في  "حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية -211

google classroom مركز التعليم المستمر ،جامعة بغداد  ي وطرق عمل االستبانة االلكترونية -من أ،"
،22/1/1212. 

 ivslالمكتبة االفتراضية العلمية العراقية حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االفتراضية"  -212
 .9/1/1212،مركز التعليم المستمر ،جامعة بغداد ، google scholar  والباحث العلمي

،مركز التعليم  جودة التعليم الجامعي"ي الورشة التدريبية االفتراضية" حاصلة على شهادة مشاركة ف -211
 .0/1/1212المستمر ،جامعة بغداد ،

(،المنظمة العالمية للتنمية ولسالم الدهون الثالثية حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة) -215
،12/1/1212. 
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 12/1/1212التي انعقدت يوم   "تطوير الذاتة حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبي -216
 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.

 29التي انعقدت يوم   "اضطراب طيف التوحد"حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية  -219
ان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،جمعية شباب السوروب 20/1/1212-

 ،المغرب.
حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية :الهوية الرقمية للباحثين"،جامعة تكنولوجيا -210

 .12/1/1212المعلومات واالتصاالت ،مركز التعليم المستمر ،
جامعة تكنولوجيا المعلومات  نية" الهوية الرقمية للباحثين"،شهادة مشاركة في الورشة االلكترو -219

 .12/1/1212 االتصاالت ،مركز التعليم المستمرو 
 googleاعداد وادارة االمتحانات االلكترونية من خالل منصة شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية"  -252

classroom  ،"الجامعة التقنية الوسطى ،معهد ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي نظمها قسم
 .1/1/1212 التكنولوجيا /بغداد،

،الذي نظمته منصة اريد  12/1/1212-20شهادة مشاركة في المحفل العلمي الدولي السادس للمدة – 252
"تاريخ المغول من خالل كتاب  عدة جامعات في ماليزيا والعراق والجزائر  ،عنوان البحث بالتعاون مع 
 فة الشرقية للمستشرق كي اي سترنج""بلدان الخال

 المصادر االلكترونية وكيفية النشر في المجالت الدولية االلكترونية" االعمل ورشة شهادة مشاركة في  -251
 .16/1/1212، جامعة البصرة ،مركز التعليم المستمر"

 Googleستخدام منصة شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية "ادارة الخزن في التعليم االلكتروني با-252
Drive" الجامعة التقنية الوسطى ،معهد التكنولوجيا /بغداد،قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،االحد،

5/1/12126 
مشاركة في السمنار "قراءات معرفية في فلسفة الفقه االسالمي"للمحاضر الدكتور اسعد عبد الرزاق -251

العالي   محاث الفكر والثقافة ، النجف االشرف ،وزراة التعليطعمة االسدي ،جمعية المنتدى الوطني الب
 .11/1/1212والبحث العلمي ،دائرة البحث والتطوير ،الجمعة 

،جامعة 12/1/1212حاصلة على شهادة حضور في ندوة "تطبيقات التعليم الذكي في جمعة حمدان،-255
 حمدان بن محمد الذكية ،االمارات العربية المتحدة.

 29"  التي انعقدت يوم ايقظ املك وكن متفائالعلى شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية " حاصلة -256
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  20/1/1212-

 ،المغرب.
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"  التي جهزة االلكترونية عليهالطفل واخطار االحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية " -259
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية  20/1/1212- 29انعقدت يوم 

 البشرية واالستشارات ،المغرب.
"جامعة القادسية كلية  "e-portfolioحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االفتراضية "البورتفوليو -250

 .29/1/1212،التربية 
والتغذية الراجعة   Bank Questionحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية "اعداد -259

،نظمها قسم تكنولوجيا " google classroomلتحسين اساليب التعليم االلكتروني باستخدام منصة 
 .6/1/1212المعلومات واالتصاالت ،الجامعة التقنية الوسطى ،معهد التكنولوجيا /بغداد،

"القيادة الوسطى المدير الناجح(،مركز  االلكترونيةالتدريبية  حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -262
 .12/1/1212التعليم المستمر ،جامعة بغداد،

والدراسة   publons"التسجيل والتوثيق في موقع حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية -262
،جامعة بغداد ،مركز التعليم Alison and Coursera،"19/1/1212 عي االكاديمية من خالل موق

 المستمر.
  The A dvanced Services and' حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية -261

Specific Browsers Supported by Google " جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسم،
 .26/1/1212الشؤون العلمية ،

"ادارة المحاضرة الفيديوية التفاعلية باستخدام حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية -262
الحاسبة  ز"،جامعة جابر بن  حيان الطبية ،مركFree Conference callبرنامج 

 26/1/1212االلكترونية،
عند االمامية"،التي اقامها قسم  تـأييد حضور في المحاضرة  المعنونة"اراء المخالف في التقييم الرجالي-261

 .10/1/1212علوم الحديث في كلية الفقه جامعة الكوفة،
المسؤولية السياسية واالخالقية لالستاذ الجامعي في تـأييد حضور في المحاضرة  المعنونة" -265

 .16/1/1212في كلية الفقه جامعة الكوفة، العقيدة والفكر االسالمي"،التي اقامها قسم العراق
 Elsevier،ادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة المصري هحاصلة على ش -266

 Researcher Academy On Campus, (Introduction to Science Direct,Mendeley and 
Researcher Academy (1,5 hours)  ،10/1/12126 

  at Elsevier لمصري،ادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة اهحاصلة على ش -269
 Researcher Academy On Campus ، Introduction to Scopus,Mendeley and 

Researcher Academy،22/1/12126 
 at Elsevier ادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة المصري،هحاصلة على ش -260
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Identifying Trending Topics and Creating Research Areas ،5/5/1212 
"  التي انعقدت يوم الصيام في زمن كوروناحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية " -161 

،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  1/5/1212
 ،المغرب.

كيفية نشر بحث في مجالت عالمية ضمن حاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل االلكترونية "-292
 .1/5/1212مستوعبات سكوباس "التي اقامتها شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة /جامعة ذي قار ،االثنين 

حاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل االلكترونية"التعليم االلكتروني باستعمال برنامج -292
بية"،الذي نظمه مركز ابن سينا ،والتعليم امستمر في كلية اللغات البوربوينت العداد محاضرات في اللغة العر 

 .6/5/1212االربعاء، جامعة بغداد،
حاصلة على شهادة مشاركة في الندوة التي اقامتها كلية التربية للبنات الجامعة العراقية بالتعاون مع -291

حضارة اصيلة في –دريب الفني "بابل جمعية المشكاة للتراث والثقافة ومركز الحاسبة واالنترنيت /شعبة الت
-6دراسة في احوالها السياسية واالدارية )ق –،عنوان ورقة العمل "مدينة الحلة 21/5/1212تراث االنسانية"،

 م( طباالشترك مع ا.د.وليد عبود محمد.21-21ه/0
بية ابن رشد حاصلة على شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم التاريخ كلية التر -292

حدود التوصيف لوقائع التاريخ عبر –للعلوم االنسانية ،جامعة بغداد،تحت شعار"المؤرخ بين الرواية والنقل 
 22/5/12126العصور"

مشاركة في الورشة االلكترونية "االعالم واالزمات ...ازمة جائحة كورونا انموذجا"التي اقامتها شعبة -291
 .12/1/1212م االعالم /كلية االداب /الجامعة المستنصرية،التعليم المستمر بالتعاون مع قس

حاصلة على شهادة مشاركة نظير مشاركتي في الندوة العلمي"التعليم االلكتروني بين الواقع والطموح -295
 9/5/12126"،مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،

في العالم العربي  واالفاقوة العلمي"التعليم االلكتروني الواقع في الند حضور حاصلة على شهادة  -296
 .22/5/1212"،مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،

 Tatweer e-training quiz:How COVID-19حاصلة على شهادة من منصة تطوير ،-299
Infection Attacke The Immune System and Differs From HIV ,on 17/5/2020 ,with 

a passing score of 100/100. 
 Elsevier،ادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة المصري هحاصلة على ش -290

 Researcher Academy On Campus, (Selecting a Journal for Publishing)  
،20/5/1212. 
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نية "المدن الذكية ودورها في تحقيق سبل االستدامة حاصلة على شهادة حضور في الورشة االلكترو -299
ومواجهة االزمات"الجامعة العراقية،كلية الهندسة بالتعاون مع مركز الحاسبة واالنترنيت /شعبة التدريب الفني 

،29/5/1212. 
تأمالت سوسيولوجية في المعرفة -مشاركة في الورشة االلكترونية المعنونة"جدل الدين والتاريخ-202

نية"التي اقامتها وحدة التعليم المستمر وشعبة تكنولوجيا المعلومات في كلية االمام الكاظم عليه السالم الدي
للعلوم االسالمية الجامعة /ادارة اقسام النجف االشرف بالتعاون مع المنتدى الوطني البحاث الفكر والثقافة 

،12/5/1212. 
"  التي انعقدت يوم الغذاء في رمضانبية "حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدري -202

،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  29/5/1212
 ،المغرب.

التي نظمها قسم الفكر ""التعليم الديني وصراع المناهجالمعنونةحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -201
مع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي ،كلية االمام الكاظم "عليه السالم"للعلوم  مي بالتعاون االسال

 12/5/12126االسالمية الجامعة ،
"اختالف مفاهيم العالقات العامة ووظائفها على  المعنونة حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -202

كلية االمام الكاظم "عليه  عليم االلكتروني ،المستوى الدولي "التي نظمها قسم االعالم بالتعاون مع فريق الت
 .11/5/1212السالم"للعلوم االسالمية الجامعة ،

"خطر االلحاد وافات المجتمع المعاصرة"التي نظمها قسم علوم حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -201
لية االمام الكاظم "عليه ك القران والحديث /اقسام ديالى بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي ،

 .10/5/1212السالم"للعلوم االسالمية الجامعة ،
االلكترونية "ظاهرة الفقر واثرها في المجتمع"التي اقامتها كلية  حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -205

 .16/5/1212التربية ابن رشد للعلوم االنسانية /جامعة بغداد بالتعاون مع مركز ابن سينا ،
 12/5/1212"  التي انعقدت يوم التوحد" المعنونة  حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة -206

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
ة الثقافية الذي اقامته جمعية المشكافي الملتقى االلكتروني الدولي  حاصلة على شهادة مشاركة -209

26/5 /1212 . 
الورشة االلكترونية التي اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية التربية  حاصلة على شهادة مشاركة في -200

جامعة القادسية والمعنونة"التحليل التشريحي والبايوميكانيكي لحساب الطاقة المصروفة اثناء الجهد –للبنات 
 .12/5/1212البدني،

،التي -المفهوم والممارسة– الذكيةة و الورشة االفتراضية المعنونة"الق شهادة مشاركة في حاصلة على -209
 19/5/1212اقامتها جمعية العالقات العامة العراقية "ايبرا"،المجلس االعلى للجمعيات العلمية ،
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ي انعقدت "  التالغذاء وعالقته بالصحة العامة" المعنونة  حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة -292
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  12/5/1212يوم 

 واالستشارات ،المغرب.
الورشة المعنونة"االدب الروائي في ذي قار ومسايرة التحوالت  حاصلة على شهادة مشاركة في -292

تعاون مع شعبة تكنولوجيا المعلومات وشعبة ضمان ي قار بالذاالجتماعية"التي نظمها قسم الشريعة /اقسام 
 .22/5/1212الجودة واالداء الجامعي ،كلية االمام الكاظم عليه السالم للعلوم االسالمية الجامعة،

"المنظور العلمي والتدريبي  المعنونة العلمية االفتراضية حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -291
تي اقامتها وحدة التعليم المستمر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة لفسولوجيا التحمل الهوائي"،ال

 .19/5/1212بغداد،
االدارة –لمعنونة"اعالم االزمات ااالفتراضية حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة العلمية  -292

لى للجمعيات العلمية التي اقامتها جمعية العالقات العامة العراقية "ايبرا"،المجلس االع" -والمعالجات
،22/5/1212. 

ع طرق ابداعية لدعم المتعلمين عن بعد"،جامعة هادة حضور في الندوة المعنونة"اربحاصلة على ش-291
 21/5/1212حمدان بن محمد الذكية،

المعنونة"اعداد االمتحانات االلكترونية عبلر منصة    حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة  -295
google meet واالداء  لتي نظمها قسم الشريعة /اقسام ذي قار بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة،ا

الجامعي وشعبة تكنولوجيا المعلومات ،كلية االمام الكاظم"عليه السالم"للعلوم االسالمية الجامعة 
،6/1/1212. 

اللغة  .  قسمP.Gالتي أجراها  Quicالدراسات عبر اإلنترنت باإلنجاز للمشاركة  شهادة  على حاصلة-296
 AMBEDKAR   ،كلية       Wo6BGY–CE000261،رقم الشهادة %92االنكليزية وبتقدرير امتياز 

 .1/6/1212للفنون ،الهند ،
وشكر وتقدير من مركز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات   حضور ومشاركة حاصلة على شهادة -299

،عدد 1/6/1212افة والفنون والتنمية ،الخميس للحضور اون الين في كرنفال فرست فيجن الخامس للثق
 . 5الساعات التدريبية 

بين التراث والحداثة -االتيكت–مشاركة في الوحدة التدريبية "فن التعامل حاصلة على شهادة   -290
 .2/6/1212"،منصة انجاز للتدريب والتطوير االعالمي والتنمية المستدامة االلكترونية /

 22/5/1212"  التي انعقدت يوم رائحة الفممشاركة في المحاضرة المعنونة  "حاصلة على شهادة  -299
 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
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"  التي انعقدت يوم الطالق العاطفيحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -122
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  2/6/1212

 ،المغرب.
مشاركة في الورشة االفتراضية "العدوى في االويئة واالمراض /رؤية طبية  ةحاصلة على شهاد-122

 ية جامعة الموصل.،كلية العلوم االسام22/5/1212شرعية"التي اقامها قسم العقيدة والفكر االسالمي ،
الرقم التسلسي  0/6/1212حاصلة على شهادة تدريب واستكمال اساسيات ادمودو  ،-121

cer_vmq5b60v 
ساعات ،التي نظمتها  2حاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل"دور المرأة في ظل ازمة كورونا" -122

 0/6/12126لدولية لريادة االعمال ودعم المرأة ،االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية بالتعاون مع ا
ئة واالمراض/رؤية طبية شرعية"،التي "العدوى في االوبحاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل -121

 .22/5/1212اقامها قسم العقيدة والفكر السالمي في كلية العلوم االسالمية ،جامعة الموصل ،
"جدول مواصفات لالمتحان االلكتروني مع امثلة تطبيقية العمل حاصلة على شهادة مشاركة في ورشة -125

على منصتي ادمودو وكوكل فورم"،التي اقامها قسم القران والتربية االسالمية ،كلية التربية للبنات ،جامعة 
 .22/5/1212الموصل ،

لتي انعقدت يوم "  االتفكير االيجابيحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية المعنونة  " -126
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  6/6/1212

 ،المغرب.
–استراتيجية سكامبر للتفكير االبداعي حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية المعنونة  " -129

،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع  22/6/1212"  التي انعقدت يوم -سكامبر للموهوبين
 المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.

الوعي الصحي لالم وعالقته بصحة المعنونة  " التدريبية حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة -120
السوروبان والثقافة بشراكة مع ،جمعية شباب  9/6/1212"  التي انعقدت يوم الفم واالسنان عند االطفال 

 المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،المغرب.
"،منصة انجاز للتدريب  ادارة االزمات والمخاطرحاصلة على شهادة  مشاركة في الوحدة التدريبية " -129

 .5/6/1212،والتطوير االعالمي والتنمية المستدامة االلكترونية
في الورشة العلمية االلكترونية"فنون ومهارات العرض والتقديم"،نقابة  مشاركة حاصلة على شهادة  -122

 .21/6/1212االكاديميين العراقيين ،فرع ميسان ،
" دور القيادات السياسية في معالجة  حاصلة على شهادة  مشاركة في الورشة العلمية االلكترونية -122

 .21/6/1212صرية ،االزمات"،كلية العلوم السياسية /الجامعة المستن
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 Prediction and statistic ,New" حاصلة على شهادة  مشاركة في الورشة العلمية االلكترونية -121
contribution scinces" ، 1/6/1212،جامعة البصرة،كلية التربية للعلوم االنسانية ،وحدة التعليم المستمر 

"التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني ونسبة ما تم  حاصلة على شهادة  مشاركة في الورشة االلكترونية -122
تحقيقه من انجاز"التي اقامها العهد التقني /الديوانية ،جامعة الفرات االوسط التقنية /مركز التعليم المستمر 

 .6/6/1212/شعبة ابن سينا،
طاب الديني حضور في الندوة المعنونة "نحو رؤية منهجية لتجديد ونقد الخحاصلة على شهادة   -121

 29/6/1212المعاصر" ،التي اقامها مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،
حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة العلمية "نظريات ومبادئ التدريب الرياضي الحديثة"التي -125

 .20/6/1212اقامتها مؤسسة بدن اكاديمي ،
العمل االلكترونية "متطلبات المختبرات التعليمية في الجامعة  ورشةحاصلة على شهادة مشاركة في  -126

 .20/6/1212وكيفية االرتقاء بها"،جامعة البصرة ،قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي ،
المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية للمشاركة الفاعلة في  مشاركة في المؤتمر الذي اقامه -129

برعاية جامعة المنوفية ببحث  -رؤية عربية افريقية مستدامة-ة التعليم واتاحة المعرفة  المؤتمر الدولي "جود
 .22/6/1212-21عنوانه"اهمية التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ،

"  التي انعقدت يوم  تسوس االسنانالمحاضرة التدريبية المعنونة  " حاصلة على شهادة مشاركة في -120
اب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات ،جمعية شب 21/6/1212

 ،المغرب.
"  التي انعقدت  تنشيط الدماغ االوسطحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية المعنونة  " -129
مية البشرية ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتن 22/6/1212يوم 

 واالستشارات ،المغرب.
حاصلة على شهادة حضور في المؤتمر المعنون " تراثنا امانة في اعناقنا"،جامعة سامراء كلية التربية -112

،20-29/6/1212. 
حاصلة على شهادة حضور ومشاركة  وشكر وتقدير من مركز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات  -112

،عدد 20/6/1212للثقافة والفنون والتنمية ،الخميس  السابعفال فرست فيجن للحضور اون الين في كرن
 . 5الساعات التدريبية 

(ماذا 29حاصلة على شهادة مشاركة في الندوة المعنونة"االزمة الوبائية العالمية فيروس كورونا )كوفيد -111
ة لالصالح من خالل اكاديمية يجب ان نعرف عنه مستقبال "،التي اقامتها مؤسسة النخب والكفاءات الوطني

 .12/6/1212نماء للتطوير وتدريب الكفاءات احدى تشكيالت المؤسسة ،
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 Covid-19:Anحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة التدريبية االلكترونية المعنونة"-112
Overview، الجامعة ،التي نظمها مركز الحاسبة واالنترنيت /شعبة التدريب الفني بالتعاون مع كلية الطب

 29/6/1212العراقية،
حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية المعنونة"فلسفة ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات -111

 .11/6/1212المعلومات"،التي نظمها قسم الضمان والجودة واالداء الجامعي ،جامعة البصرة ،
راضي االول "ضمان الجودة واالعتماد في المؤتمر العلمي االفت حاصلة على شهادة مشاركة -115

االكاديمي والتصنيفات العالمية"،كلية االمام الكاظم"عليه السالم"الجامعة  داالكاديمي "/محور "االعتما
،9/6/1212. 

في ورشة العمل الكترونية "استخدام السبورة االفتراضية في التعليم  حاصلة على شهادة مشاركة-116
شعبة التعليم االلكتروني في قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية في المديرية  االلكتروني"،التي اقامتها

 .29/6/1212العامة لتربية بغداد /الكرخ االولى ،
"  التي انعقدت يوم  التغيير تحديد مصير المعنونة  "في المحاضرة حضور ة على شهادة حاصل -119

 اكاديمية السالم في المانيا.، 12/6/1212
"  التي انعقدت  مهارات فن االقناعصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة التدريبية المعنونة  "حا -110
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  11/6/1212يوم 

 واالستشارات ،المغرب
بية االفتراضية المعنونة"كيف حاصلة على شهادة مشاركة كمتدرب في في فعاليات الورشة التدري -119

تحول الضغط النفسي الى عنصر نجاح"،التي اقامتها كلية دجلة الجامعة،وحدة التعليم المستمر 
،9/6/1212 . 

"   تجاوز مستويات الوعي على مقياس هاوكنزحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -122
وروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية ،جمعية شباب الس 2/9/1212التي انعقدت يوم 

 .واالستشارات ،المغرب
"  التي انعقدت يوم  ماالت الخرائط الذهنيةعاستحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -122

ة واالستشارات ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشري 16/6/1212
 ،المغرب.

حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة المعنونة"تخطيط وتصميم البرامج الترويحية"مؤسسة الغدق -121
 1/9/12126للخدمات العامة والتنمية ،مصر،

حاصلة على شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي االفتراضي للعلوم االنسانية المنعقد تحت شعار"نتعلم -122
،كلية التربية االساسية ،الجامعة المستنصرية ،وكلية التربية االساسية ،جامعة  12/6/1212-12لنتمكن"،
 ذي قار.
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حاصلة على شهادة مشاركة في الندوة العلمية"االمراض واالوبئة :قراءات متنوعة بين مدركات الوعي -121
 .1/9/1212الستراتيجية،والثقافة العامة،التي نظمها مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية وا

" لفهرسة " Endnoteحاصلة على شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية"كيفية استخدام برنامج "-125 
قائمة المراجع بالبحوث العلمية ،التي اقامها مركز الحاسبة االلكترونية في المعهد التقني ،النجف 

 .12/6/1212االشرف،جامعة الفرات االوسط التقنية،
صلة على شهادة شكر وتقدير للمشاركة في الكرنفال التاسع للثقافة والفنون والتنمية الذي نظمه حا-126

 ،القاهرة . 1/9/1212مركز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات ،
حاصلة على شهادة مشاركة "فكر النهضة ،تساؤالت منهجية "،التي اقامتها منصة الباحثين -129

 0/9/12126واالكاديميين ايفاد ،
حاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة"ذوي االحتياجات الخاصة "،المنظمة العالمية -120

 .9/9/1212للتنمية والسالم ،
"،المنظمة العالمية للتنمية  بدائل العقاب للطفلحاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة" -129

 22/9/1212والسالم ،
"جلسة حوارية ابداعية"،التي نظمتها جمعية المشكاة المعنونة الندوةر في حاصلة على شهادة حضو  -112

 .1212الثقافية ،
"،التي نظمتها جمعية المشكاة الثقافية عسر القراءةحاصلة على شهادة حضور في الندوة المعنونة" -112

،1212. 
لعملية للطلبة مشاركة في ورشة العمل"رفع وتصحيح التقارير العلمية وا حاصلة على شهادة -111

 21/9/12126الكترونيا"،جامعة الفلوجة ،مركز التعليم المستمر ،
"  التي  تربية االطفال والتعزيز االيجابيحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -112

 ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية 9/9/1212انعقدت يوم 
 واالستشارات ،المغرب.

"  التي  الساعة البيولوجية وتقويم السلوك حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  "  -111
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية  22/9/1212انعقدت يوم 

 واالستشارات ،المغرب.
     التدريب االلكتروني مع التطور التكنولوجي ة في المحاضرة المعنونة " حاصلة على شهادة مشارك -115

،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية 5/9/1212" التي انعقدت يوم 
 واالستشارات ،المغرب.

 Elsevier،حاصلة على شهادة حضور في الورشة التي اقامها بنك المعرفة المصري  -116
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 Researcher Academy On Campus, (Discover with Elsevier :Literature Discovery 
using Science Direct and Scopus )  ،12/7/2020. 

مشاركة في المؤتمر الدولي االول "تحديات المرأة المتميزة في العالم العربي "،تحت شعار "بهن تستقيم -119
الدارة االزمات والتحكيم الدولي   Pillarد االكاديميين العرب بالتعاون مع مركز الحياة "،الذي نظمه اتحا

،عنوان البحث 25/0/1212والبحث العلمي ومقره في لندن،وجامعة النهرين ،كلية اقتصاديات االعمال ،
 "باالشتراك مع أ.د.وليد عبود الدليمي.-انجازات ونجاح–"المرأ العاملة 

"  التي انعقدت يوم   كيفية ادارة الغضبركة في المحاضرة المعنونة  " حاصلة على شهادة مشا-110
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  26/9/1212

 ،المغرب
تها "التميز في العروض التقديمية "التي نظمحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة   -119

 21/9/1212منصة ايفاد،
للثقافة والفنون والتنمية الذي نظمه  العاشرحاصلة على شهادة شكر وتقدير للمشاركة في الكرنفال  -152

 ،القاهرة 9/9/1212مركز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات ،
التي نظمتها جمعية  حاصلة على شهادة مشاركة للندوة" االوبئة واالمراض واثرها في الحياة العامة "،-152

 .1212المشكاة الثقافية ،
"، التي  الطفل ومشكالته االنفعالية والسلوكية في جائحة كوروناحاصلة على شهادة مشاركة للندوة"  -151

 .1212نظمتها جمعية المشكاة الثقافية ،
"، التي نظمتها  الصحة النفسية للطفل واهم المشاكل في الجائحةحاصلة على شهادة مشاركة للندوة"  -152

 .1212جمعية المشكاة الثقافية ،
"، التي نظمتها جمعية  -تاريخ النبطية انموذجا–سير اعالم لبنان حاصلة على شهادة مشاركة للندوة"  -151

 .1212المشكاة الثقافية ،
ت ة العلمية "مستقبل المياه في ادارة العالقات الدولية والمتغيراو حاصلة على شهادة حضور للند-155

 20/9/12126المستقبلية"،التي نظمها مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،
،مركز -مواقف ومآثر-حاصلة على شهادة مشاركة في الندوة "المرجعية الدينية العليا )حكمة االسالم(-156

 .22/9/1212كربالء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة،
"التي اقامتها منصة اريد اساسيات قياس المعلوماتفي الورشة "شهادة مشاركة لة على حاص -159

،22/9/1212. 
التي اقامتها منصة اريد ، ادوات البحث العلمي االساسية" حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة " -150

،21/6/1212. 
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التي اقامتها منصة اريد ، "يرادوات البحث عالية التأث "حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة -159
،20/6/1212. 

" ،التي   مفاهيم وتطبيقات عملية حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة" االبداع في المؤسسات -162
 20/6/12126اقامتها منصة اريد ،

"   شهادة مشاركة التدريس حسب نظريات االرشاد النفسي حاصلة على شهادة مشاركة في الورشة"  -162
 .10/6/1212اقامتها منصة اريد ،،التي 
التي اقامتها منصة اريد  "،التنمية من خالل مرحلة الطفولة المتأخرة "شهادة مشاركةحاصلة على  -161

،11/6/1212. 
 .12/6/1212"، التي اقامتها منصة اريد ،  الطرائق التربوية حاصلة على شهادة مشاركة"  -162
 .12/6/1212يع البحثية"، التي اقامتها منصة اريد ،المجام "حاصلة على شهادة مشاركة -161
 2/9/12126حاصلة على شهادة مشاركة" امن المعلومات"، التي اقامتها منصة اريد ، -165
 .22/9/1212التي اقامتها منصة اريد ، "،مدخل عام لصعوبات التعلم  "حاصلة على شهادة مشاركة -166
 Supporting Geological Research and في الندوة" حاصلة على شهادة مشاركة -169

Education using Geofacets، 12/9/12126" ،بنك المعرفة المصري 
العلمية "مستقبل المياه في ادارة العالقات الدولية  مشاركة من خالل رئاسة الندوةحاصلة على شهادة  -160

ت الحضارية واالستراتيجية والمتغيرات المستقبلية"،التي نظمها مركز االصباح للتعليم والدراسا
،20/9/1212. 

"  التي انعقدت يوم   اسرتي سعادتيحاصلة على شهادة حضور في المحاضرة المعنونة  " -169
 ،اكاديمية السالم في المانيا. 12/9/1212

"  التي انعقدت يوم  فن التواصل بين الزوجينحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -192
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  12/9/1212

 ،المغرب.
"  التي  بناء االبداع في شخصيات اطفالناحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -192

سة الدولية للتنمية البشرية ،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤس 29/9/1212انعقدت يوم 
 واالستشارات ،المغرب.

"  التي انعقدت يوم  غير افكارك تتغير حياتكحاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -191
،جمعية شباب السوروبان والثقافة بشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية البشرية واالستشارات  29/9/1212

 ،المغرب.
"اثر الكارتون على االطفال"،التي نظمتها على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  حاصلة  -192

 .11/9/1212مؤسسة الغدق ،
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"  التي انعقدت يوم  عالم السكون حاصلة على شهادة مشاركة في المحاضرة المعنونة  " -191
 اكاديمية السالم في المانيا.، 29/9/1212

 16/9/1212"  التي انعقدت يوم  ادارة الذاتمحاضرة المعنونة  "حاصلة على شهادة مشاركة في ال -195
 ،اكاديمية السالم في المانيا.

 ابنائنا واالستغالل االمثل لاللعاب االلكترونية"   حاصلة على شهادة حضور في الندوة المعنونة" -196
 .1212،التي نظمتها جمعية المشكاة الثقافية ،

"  التي انعقدت يوم اضطراب التوحدالمحاضرة المعنونة  " حاصلة على شهادة مشاركة في -199
 ،اكاديمية السالم في المانيا. 10/9/1212

حاصلة على شهادة حضور في فعاليات المهرجان الثقافي الذي نظمته منظمة الصداقة الدولية مع -190
بمناسبة يوم الصداقة  2/0/1212ولغاية  10/9الشبكة السويدية العراقية في جامعة لوند السويدية للفترة من 

     العالمي .
في الورشة االلكترونية"جهاز جمع الجراثيم من الهواء" المقامة في المعهد  حاصلة على شهادة مشاركة -199

 .26/6/1212،جامعة الفرات االوسط التقنية ،مركز التعليم المستمر /شعبة ابن سينا، التقني / الديوانية
 ح الدراسات العليا :*االشراف على رسائل واطاري

 لغاية االن  اشرفت على عدد كبير من الرسائل واالطاريح-
 *مناقشة الرسائل واالطاريح:

 مناقشة عدد كبير من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من جميع جامعات العراق لغاية االن-
 *تقييم البحوث والرسائل واالطاريح

 بحوث المقدمة للنشر  وللترقية العلمية من كافة جامعات العراقتقييم عدد كبير من بحوث الترقية وال-2
 .لغاية االن

 .لغاية االن وخارجها تقييم عدد كبير من  رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من كافة جامعات العراق-1
من  تحدةتقييم عدد كبير من البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي للغة العربية /االمارات العربية الم-2

 االنلغاية  1226
 .1229،جامعة البلقاء/عمان المقدمة للترقية العلمية تقييم عدد كبير من البحوث -1
والمركز القومي للبحوث،فلسطين ،مجلة علمية  م بحوث في المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاثيتقي-5

وحاصلة على معامل  الدولية في باريس issnمحكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومرخصة من شبكة 
 .لغاية االن،التأثير

يم بحوث في مجلة العربي للدراسات االعالمية التي تصدر عن المركز العربي لالبحاث والدراسات يتق-6
 .لغاية االن، االعالمية،فلسطين،مجلة علمية  دولية محكمة
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ة التربية للعلوم من جامعة الموصل /كلي تقييم عدد كبير من البحوث المقدمة للترقية العلمية -9
 .1212، 1229االنسانية

تصدر عن المركز الديمقراطي  مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنيةتقييم عدد من بحوث النشر  -0
 1212و1229،ألمانيا -برلين العربي

 *كتب الشكر والتقدير:
ورئيس المجمع  مهومعاونيحاصلة على عدد كبير من كتب الشكر والتقدير من لدن عمداء الكليات -2

 .لغاية االن عدة العلمي لسنوات
شهادة شكر وتقدير من لدن رئيس جامعة قناة السويس /مصر،ومدير مركز تحقيق المخطوطات في -1

 .1229،جامعة قناة السويس في مصر
لفوزي بالمرتبة الثانية في مسابقة منصة اريد شكر وتقدير من االمانة العامة لمنصة اريد بمناسبة -2

 12296هجرية لعام  2112اعة محتوى علمي هادف في شهر رمضان لصن
المؤتمر الدولي االول للصحة النفسية وتنمية االسرة والمجتمع تحت شعار )معا شكر وتقدير من ادارة -1

 . 0/1229/ 11مركز التعليم المدني يوم السبت –نحو االرتقاء(،الذي انعقد في االسكندرية 
، 1222منتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية في اطار االستراتيجية االممية الشكر وتقدير من ادارة -5

 .11/0/1229القاهرة،
 12296شكر وتقدير من لدن عميد كلية التربية للبنات /جامعة االنبار  -6
 12296شكر وتقدير من لدن عميد كلية االداب /جامعة االنبار ،-9
نظمته مؤسسة ين العراقيين لمشاركتي في الملتقى العلمي الذي شكر وتقدير من النقابة العامة للمدرب-0

 -22-21ة للمدربين العراقيينالعراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات برعاية النقابة العام
 بعنوان التعليم من اجل مستقبل مستدام.،1229

غداد،تثمينا للجهود المبذولة في تنفيذ دورة اعداد شكر وتقدير من مدير مركز التعليم المستمر،جامعة ب-9
 21/21/12296-0المدربين للمدة من 

للمساهمة في التدريس الصيفي المكثف  للعام الدراسي  1212شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد -22
1220-12296 

 1212ة عدد من كتب الشكر والتقدير من لدن عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنساني-22
 1212شكر وتقدير من لدن عميد كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة كربالء  -21
 12126شكر وتقدير من لدن عميد كلية االداب /جامعة بغداد  -22
شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر الدول للمرأة القيادية،ببحث عنوانه)القيادة النسائية في مراحل التحول  -21

وبرعاية اكاديمية  12/1/1212ة العربية واثرها في نهضة االمم(،الذي عقد في القاهرة يوم المجتمعي لالم
 اشراقة للتدريب ومركز الراسر االمريكي ومؤسسة زون للتدريب واكاديمية شمس االمل واكاديمية بداية حياة.
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ود المبذولة في توزيع ر  من لدن عميدة كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية،للجهيشكر وتقد -25
 12126الكمامات والقفازات الطبية للكلية،

شهادة شكر وتقدير من اكاديمية السالم في المانيا ،اتحاد االخوة والسالم العالمي،على الجهود والنشاط -26
نسانية المتميز والمشاركة االيجابية والفعالة في نشر فكر وثقافة المحبة والسالم والتسامح والتآخي والقيم اال

النبيلة بين جميع مكونات المجتمع وزرع روح الحوار وااللفة والعيش المشترك وتقبل االخر واالرتقاء بنشاط 
 .1212وعمل االكاديمية،

شكر وتقدير من لدن رئيس مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ورئيس النقابة العامة للمدربين العراقيين -29
ية المبذولة في اعالء شأن حقوق االنسان ودعم الطبقة الكادحة د.عالء المندالوي،للجهود االنسان

 .1212بالمستلزمات الغذائية والطبية في مرحلة حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا في العراق،
،من لدن  12/1/1212-20شكر وتقدير النجاح فعاليات المحفل العلمي الدولي السادس للمدة -20

 1212د.سيف السويدي ،المشرف العام على المحفل  
-20لمدة شكر وتقدير لترأس جلسة بحثية ضمن مؤتمرات المحفل العلمي الدولي السادس -29
 .1212من لدن المشرف العام على المحفل  د.سيف السويدي ، 12/1/1212
ي تقديم من لدن رئيس النقابة العامة للمدربين العراقيين د.عالء المندالوي،للجهود الفاعلة ف شكر وتقدير -12

 .0/6/1212ورش ودورات الكترونية ،
شكر وتقدير من لدن ادارة المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر -12

برعاية جامعة المنوفية ببحث  -رؤية عربية افريقية مستدامة-الدولي "جودة التعليم واتاحة المعرفة  
 .22/6/1212-21روني والتعلم عن بعد ،عنوانه"اهمية التعليم االلكت

حاصلة على شهادة شكر وتقدير من مركز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات للحضور اون الين  -11
 . 5،عدد الساعات التدريبية 20/6/1212في كرنفال فرست فيجن السابع للثقافة والفنون والتنمية ،الخميس 

كز فرست فيجن للتدريب وتنمية المهارات للحضور اون الين حاصلة على شهادة شكر وتقدير من مر  -12
 5،عدد الساعات التدريبية 1/6/1212في كرنفال فرست فيجن الخامس للثقافة والفنون والتنمية ،الخميس 

كلية التربية  *المواد الدراسية التي درستها  لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة بغداد
 : االنولغاية  2002من عام فضال عن جامعات اخرى  التاريخ ابن رشد قسم

 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ العرب قبل االسالم)المرحلة االولى(-2
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ الدولة العربية في االندلس)المرحلة الثانية(-1
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ سالم في افريقية)المرحلة الرابعة(تاريخ انتشار اال-2
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ تاريخ مدينة بغداد )المرحلة الرابعة(-1
 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم التاريخ هـ)المرحلة الثالثة(221-221تاريخ العصر العباسي -5
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جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  هـ) المرحلة الرابعة(656-221تاريخ العصر العباسي المتأخر-6
 .لغاية االن  التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  تاريخ الحضارة العربية االسالمية)الماجستير /تاريخ اسالمي(-9
 التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد  ي)الماجستير /تاريخ اسالمي(تاريخ المغرب العربي خالل العصر االمو -0
 قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد  المؤسسات االقتصادية خالل العصر االموي)ماجستير/تاريخ اسالمي(-9
 قسم التاريخ

داد كلية التربية ابن جامعة بغ تاريخ الخليج العربي خالل العصور االسالمية )دكتوراه /تاريخ اسالمي(-22
 رشد قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن  تاريخ المشرق االسالمي خالل العصر االموي)ماجستير /تاريخ اسالمي(-22
 رشد قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم  االوربية)ماجستير /تاريخ اسالمي( -تاريخ العالقات العربية-21
 التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية  االن،لغاية راسات في تاريخ المغول والدولة االيلخانية)دكتوراه /تاريخ اسالمي(د-22
 ابن رشد قسم التاريخ

جامعة بغداد كلية التربية  1220.لغاية انتشار االسالم في شبه القارة الهندية) دكتوراه /تاريخ اسالمي(-21
 .ابن رشد قسم التاريخ

 .1212-1229ات والدويالت االسالمية للمرحلة الرابعة االمار تاريخ -25
 للمرحلة االولى 1221درست في الجامعة المستنصرية كلية التربية مادة حقوق انسان -26
درست في الجامعة العراقية كلية االداب مادة العالقات العربية االوربية خالل العصر العباسي لمرحلة -29

 .1225الماجستير عام 
 :الدولية العلمية والملتقيات ؤتمرات*رئاسة الم

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثالثون )نحو رؤية مستقبلية في دعم وتطوير واثراء العملية -2
الذي نظمته مركز التنمية للدراسات والتدريب  التعليمية(،تحت شعار"مستمرون من اجل مستقبل ابنائنا"

عتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،يوم السبت ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة اال
25/21/1220. 

(،تحت اتجاهات حديثة في تطوير البرامج التدريبية) الثالث والثالثون رئيس المؤتمر العلمي الدولي  -1
قافة والتنمية " الذي نظمته مركز التنمية للدراسات والتدريب ومؤسسة العراقة للثالتدريب لتحقيق التطويرشعار"

 .9/1/1229يوم السبت  عقدالذي  ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،



 

 

 

 

 

 

 

51 

 

(،تحت تنشئة الطفل في ظل المتغيرات المعاصرةالثالثون ) الرابع و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -2
افة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقاطفالنا امانة في اعناقناشعار"

 .12/1/1229 ،الذي عقد يومااللماني للتدريب واالستشارات
(،تحت التربية والتعليم من اجل التنمية المستدامةالثالثون ) الخامس و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -1

قافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثالتعليم من اجل مستقبل مستدامشعار"
 .9/2/1229والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ، 

المشكالت االجتماعية ومعالجتها برؤية علمية الثالثون )السادس و  رئيس المؤتمر العلمي الدولي  -5
ؤسسة العراقة " الذي نظمته مالمشكالت االجتماعية والقضايا المجتمعية المعاصرة(،تحت شعار"تطبيقية

 .22/2/1229 للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،
(،تحت المرأة طاقات متجددة لنهضة المجتمعالثالثون ) السابع و رئيس المؤتمر العلمي الدولي -6

ية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد " الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمالمرأة شريان الحياةشعار"
 .22/1/1229 االلماني للتدريب واالستشارات ،

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الرابع واالربعون )االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية واالجتماعية(  -9
للثقافة والتنمية  الذي نظمته مؤسسة العراقة تحت شعار )العلوم االنسانية واالجتماعية نحو تعليم متطور(،

 16/22/12296،ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب واالستشارات
صرير اقالمنا نتاج لعقولنا وافكارنا(،تحت شعار)علماء الخامس واالربعون )العلمي الدولي رئيس المؤتمر -0

منظمة االعتماد الدولي والبورد ، الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية و العراق في خدمة المجتمع(
 .26/22/1229االلماني للتدريب واالستشارات،

)التنمية البشرية والقضايا المعاصرة(،تحت شعار)نهضة واالربعون  السادسرئيس المؤتمر العلمي الدولي  -9
دولي والبورد الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد ال شاملة لتنمية بشرية مستدامة(،
 22/22/12296،االلماني للتدريب واالستشارات

اسهام البحث العلمي في حل المشكالت ومواجهة واالربعون) الثامنرئيس المؤتمر العلمي الدولي  -22
(، الذي نظمته المشكالت االجتماعية والتفكك االسري ..تحديات ورؤى ومعالجاتر)ا(،تحت شعالتحديات

والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني للتدريب مؤسسة العراقة للثقافة 
 .10/21/1229واالستشارات،

الملتقى العلمي الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات رئيس   -22
 ل مستقبل مستدام..بعنوان التعليم من اج1229 -22-21برعاية النقابة العامة للمدربين العراقيين

رئيس الملتقى العلمي الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والبورد االلماني للتدريب واالسشارات  -21
 )االصالح في مجال التربية والتعليم(. .بعنوان1229 -22-1نقابة العامة للمدربين العراقيينبرعاية ال
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عون تحت شعار"اسهام البحث العلمي في حل المشكالت رئيس المؤتمر العلمي الدولي الثامن واالرب-22
الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني  ومواجهة التحديات"،

وبعنوان"المشكالت االجتماعية والتفكك االسري ..تحديات ورؤى ومعالجات"،السبت للتدريب واالستشارات،
15/2/1212. 
"العمل التطوعي والتنمية المجتمعية واالربعون تحت شعار التاسعرئيس المؤتمر العلمي الدولي  -21

البورد االلماني والنقابة العامة للمدربين العراقيين و  الذي نظمته مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية المستدامة"
 11/1/12126طوعي في العراق،السبت وبعنوان"نحو استراتيجية وطنية لتنمية العمل التللتدريب واالستشارات،

رئيس المؤتمر العلمي الدولي الخمسين تحت شعار"المرأة ريادة وتميز" الذي نظمته مؤسسة العراقة -25
للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين العراقيين والبورد االلماني للتدريب واالستشارات ،بعنوان " المرأة 

 .9/2/1212تقبل"،السبت تجليات الحاضر وتطلعات المس
 :واالتحادات المحلية والدولية *عضوية الجمعيات

 /العراقعضو رابطة التدريسيين العراقيين-2
 .  االتحاد الدولي للغة العربية /دبي /االمارات العربية المتحدةفي عضو -1
 /العراق للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية  االتحاد الدولي للمؤرخينفي عضو  -2
 /العراق /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للثقافة والتراثجمعية المشكاة  عضو في -1
 .عضو نقابة االكاديميين العراقيين -5
 /العراق  مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةعضو في -6
 .1229عضو في المنتدى العربي االفريقي للتدريب والتنمية ،مصر،-9
 .1212متحدة االمريكية،ميشغان،ة للعلماء العراقيين،الواليات اللدوليعضو في جمعية النهرين ا -0
 12126الصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،امركز عضو في  -9

 .1212عضو في المجموعة العربية من اجل السالم والتعايش السلمي ،مصر،-22
 .1212عضو في اكاديمية السالم في المانيا -22
 ماليزيا. -عضو منصة أريد اإللكترونية للُعلماء والُخبراء والباحثين الناطقين باللغِة العربية -21
مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة لوند  -باحث في الشبكة السويدية العراقية للدراسات  -عضو -21

 .1212،السويدية 
 ميين .،منصة الباحثين واالكادي اإللكترونية ايفادمنصة في عضو  -22

 *المناصب االدارية: 
 نائب رئيس النقابة العامة للمدربين العراقيين. -2
مدير تحرير لمجلة الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية ،تصدر عن المركز العربي لالبحاث  -1

 .1229والدراسات االعالمية،فلسطين،



 

 

 

 

 

 

 

52 

 

مجالت المجلة العربية للعلوم ونشر رئيس تحرير مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،هي احدى  -2
 .1229االبحاث الفرعية المتخصصة ،فلسطين،

الصباح للتعليم والدراسات امدير تحرير مجلة االصباح للعلوم االنسانية والفكر والسياسية والمجتمع،مركز -1
 .1212الحضارية واالستراتيجية ،فرنسا،

 .1212واالجتماعية ،منصة اريد،للعلوم االنسانية  الدولية رئيس تحرير مجلة اريد-5
االمريكية لالبحاث االنسانية  التي تصدر عن الهيئة العالمية االمريكية  GOIDIرئيس تحرير مجلة -6

 . 1212لالختراع والتنمية واالستثمار ،
 الخبرات المهنية :*
للتدريب من منظمة االعتماد الدولي والبورد االلماني  حاصلة على هوية مدرب دوليمدرب دولي -2

 .العراقة للثقافة والتنمية ،ومؤسسة Consulting and Training  German Boardواالستشارات 
 1229 مؤسسة العراقة للثقافة والتنميةحاصلة على شهادة خبير التدريب المعتمد من -1
 1229 التدريب المعتمد من مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية مستشارحاصلة على شهادة  -2

 :TOT ناعداد المدربي دورات *مدرب
على وفق االتجاهات الحديثة في التدريب  tot محاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين-2

 .9/22/1229لغاية  16/22يوما التي اقامتها النقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من  25ولمد 
على وفق االتجاهات الحديثة في التدريب  tot  المدربينمحاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد  -1

 .9/21/1229 -12/22من  ةللمديوما التي اقامتها النقابة العامة للمدربين العراقيين  25 ةولمد
على وفق االتجاهات الحديثة في التدريب  tot محاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين -2

 .10/21/1229 -21/21تها النقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من يوما التي اقام 25 ةولمد
-0مركز التعليم المستمر،جامعة بغداد، للمدة من التي اقيمت في  tot محاضرة في دورة اعداد المدربين  -1

 بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين العراقيين. 21/21/1229
التي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  totفي دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين حاضرة م-5

 22/2/12126الى  6/2/1212 والنقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من
والتنمية  مؤسسة العراقة للثقافةالتي اقامتها  totمحاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين  -6
 19/2/12126الى  11/2/1212 النقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة منو 

التي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية  totمحاضرة في دورة المدرب المحترف دورة اعداد المدربين  -9
 21/1/12126الى  9/1/1212والنقابة العامة للمدربين العراقيين للمدة من

التي اقامتها مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة للمدربين  في دورة الخبير الدوليمحاضرة -0
 .10/2/1212الى  22/2/1212 العراقيين للمدة

 شهادات تميز:*
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 12296حاصلة على شهادة التميز واالبداع الفخرية من منظمة العقول الشابة، ليبيا، -2
،من قبل ادارة المركز العربي لالبحاث والدراسات 1212لعلمية لعام حاصلة على شهادة شخصية العام ا-1

 12126االعالمية ،فلسطين،
من قبل  1212حاصلة على شهادة افضل الشخصيات االنسانية لرؤية منهجية المرأة العربية لعام -2

 ،مصر.1212عم المرأة،االكاديمية الدولية للدراسات والعلوم االنسانية بالتعاون مع الدولية لريادة االعمال ود
االبداع والتميز تثمينا للجهود المبذولة في اعداد البرامج التدريبية والتنموية المختلفة  حاصلة على شهادة -1

 .1212،االتحاد العام  لنقابات العمال ،النقابة العامة للمدربين العراقيين،
الثقافة ونشر االنسانية ومفهوم السالم جهود المبذولة في مجال العلم و للحاصلة على شهادة شرفية عليا -5

 .1212والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ،منتدى ربي مالذي ،مصر،
حاصلة على شهادة الوفاء ،المنتدى الثقافي الدولي لالنسانية واالبداع ،بمناسبة اليوم العالمي لغيد االم -6

 .1212ي من اهل العطاء والوفاء،مصر ،نظير االعمال االنسانية في كافة المجتمعات والعالم ولكون
ادي في الوطن العربي والعمل الفاعل في يلوطن العربي ،للدور القا حاصلة على شهادة المرأة القيادية في-9

 .1212نشر ثقافة السالم والتعايش السلمي،من المجموعة العربية من اجل السالم والتعايش السلمي،مصر،
 ة ،العراق.ى شهادة من جامعة الكوفحاصلة عل

حاصلة على شهادة ابداع ،اكاديمية السالم في المانيا ،على الجهود والنشاط الفعال والمتميز من اجل -0
نشر فكر ورسالة المحبة والتسامح والسالم والتآخي ،وثقافة الحوار وااللفة والعيش المشترك بين جميع 

 مكونات المجتمع.
،اكاديمية االصدقاء ،اكاديمية السالم   High Honorary Certificateحاصلة على شهادة فخرية عليا -9

 .1212في المانيا، 
 *لقب السفير:

مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية والنقابة العامة  ، 1212حقوق االنسان لعام  ةحاصلة على لقب سفير -2
للتدريب والتنمية تثمينا لما  والبورد العربي للتدريب واالستشارات ،والمنتدى العربي االفريقي للمدربين العراقيين

قدمته في اعالء شأن حقوق االنسان ودعم الطبقة الكادحة بالمستلزمات الغذائية والعالجية في مرحلة حضر 
 التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا في جمهورية العراق .

االمل من اجل العراق من المنظمة العالمية للسالم و –حاصلة على لقب سفيرة االمل والسالم العالمي -1
االنسان واالوطان للمشاركة في الحملة التحسيسية العالمية لنر ثقافة السالم وقيم التسامح والمحبة والرحمة 

 .1212واالخوة االنسانية الكونية،المملكة المغربية الشريفة ،
 Lets Break the Chain of Covid-19"حاصلة على لقب سفير في المجتمع -2

infection(Arabic) "،as part of the community immunity Ambassador program جامعة
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  The mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health محمد بن راشد ،
Science hereby certifies .االمارات العربية المتحدة، 

 *المسابقات التي فزت بها: 
الثانية في مسابقة منصة اريد لصناعة محتوى علمي  حاصلة على الميدالية الفضية لفوزي بالمرتبة -2

 1229هجرية لعام  2112هادف في شهر رمضان 
 .1212 ،المرتبة الثانية ،مسابقة افضل مدونة في منصة اريد-1

 *المشاركات التطوعية وخدمة المجتمع :
 زيارات متكررة لدور االيتام في بغداد مع تقديم المساعدات لهم.-2
 اعة الحدائق في عدد من الجامعات العراقية .االسهام في زر -1
 االسهام في حمالت تعفير وتعقيم عدد من الجامعات ودوائر الدولة في العراق .-2

 :ةفي المنصات العلمي*المشاركات 
2- google scholar 

.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=arhttps://scholar 
1- researchgate 

Taai-https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al 
2- linkdin 

223874162-taai-al-suaad-dr-https://www.linkedin.com/in/prof/ 
1- orcid   

 
4339-8981-0002-https://orcid.org/0000  

 
5- mendeley 

taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile-al-https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad 
taai/-al-https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad 

6-Arid  
-4a54-f9b0-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-https://portal.arid.my/ar

b8d192353c34-9e48 
3810-id.my/0003https://ar 

9-pueblos 
taai/-al-https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad 

https://scholar.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.com/citations?user=YMmKahsAAAAJ&hl=ar
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.researchgate.net/profile/Drsuaad_Al-Taai
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-suaad-al-taai-223874162/
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://orcid.org/0000-0002-8981-4339
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/?dgcid=Mendeley_Desktop_Profile
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/
https://www.mendeley.com/profiles/profdrsuaad-al-taai/
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/59a5eaaf-f9b0-4a54-9e48-b8d192353c34
https://arid.my/0003-3810
https://arid.my/0003-3810
https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad-al-taai/
https://publons.com/researcher/1721704/profdrsuaad-al-taai/
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0-2019-4289-FWeb of Science ResearcherID:     
9- figshare 

Taai/6861692-https://figshare.com/authors/Prof_Dr_Suaad_AL 
22- facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166185238 
22- academia 

https://uobaghdad.academia.edu/ProfDrSuaadALTaai 
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