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 .المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991             ابن رشد/كلية التربية بغداد

 1991             ابن رشد/كلية التربية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 3002             ابن رشد/كلية التربية بغداد

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الدراسات االولية المنهج والكتاب المدرسي ةالعلوم التربوية والنفسي 1

 الدراسات االولية طرائق التدريس                     العلوم التربوية والنفسية 3

 الدراسات االولية التطبيقات التدريسية العلوم التربوية والنفسية 2

الدراسات                         استراتيجيات التدريس م/العلوم التربوية والنفسية 4

الدراسات  دراسات من مقدمة في طرائق التدريس                        /العلوم التربوية والنفسية 1 ماجستير/العليا

الدراسات  بناء المناهج                                                   / العلوم التربوية والنفسية 6 ماجستير/العليا

الدراسات  نظريات المنهج                        /العلوم التربوية والنفسية 7 ماجستير/العليا

الدراسات  فلسفة المنهج /العلوم التربوية والنفسية 8 دكتوراه/العليا

الدراسات  تطوير المنهج / العلوم التربوية والنفسية 9 دكتوره/العليا

  دكتوره/العليا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليملخدمة البيئة والمجتمع المشروعات البحثية فى مجال التخصص 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 3010 عمان اليونسكو(ورشة عمل)قيبة تعليميةبناء ح 2

مجلة مركز البحث  تقويم الورش في معاهد النفط 1

 والتطوير  

3011 

مجلة مركز البحث  بناء اتموذج لتقويم مناهج معاهد التدريب النفطي 0

 والتطوير  

3011 

 3010 وزارة الشباب (منتديات الشباب)بنلء برنامج للشباب في  0

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة:

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 3011 (المشاهدة والتطبيق)التربية العملية  1

 3011 كليات التربية االساسية/المنهج والكتاب المدرسي 3

 3013 للعلوم االنسانيةكليات التربية /المنهج والكتاب المدرسي 2

 ريس العامةطرائق التد 4

 

 

 

3012 

 

 

 

 

 

 3014 مناهج البحث العلمي 1

 3011 اساليب تطبيقية في كتابة البحوث والرسائل واالطاريح واوراق العمل 6

 فلسفة التقويم التربوي في العلوم التربوية والنفسية 7

 

 

3014 

 

 

 

 

 

 اصول التربية 8

 

 

3011 

 

 

 

 

 

 3018 الطباعيو الفني  وإخراجه تأليفهتاب المدرسي الك 9

 3018 مناهج العلوم االجتماعية 10

 3019 المناهج وطرائق التدريس اأنطولوجي 11

 

 

 

 

 (تحت الطبع )    نماذج في المناهج الدراسية ،عالمية ،عربية ،محلية 13
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 الرسائل واالطاريح التي اشرفت عليها

 

درجة  المنصب عنوان البحث حثاسم البا ت
 البحث

 السنة الجامعة

ناطق سعيد  1
 الحالق

اثر استعمال الحقائب التعليمية وخرائط المفاهيم في تحصيل طالبات 
 .معهد اعداد المعلمات في مادة النحو 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد دكتوراه

نجلة حسين  2
 عجيل روكان

يل مادة طرائق التدريس العامة اثر استراتيجية تعلم االقران في تحص
 عند طالبات معهد اعداد المعلمات واتجاهاتهن نحو المادة

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2011 بغداد ماجستير

ابتسام عبد  3
 الناصر عبد اهلل

واقع االنشطة الصفية والالصفية  في المرحلة المتوسطة من وجهة 
 نظر المدرسين

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد ماجستير

اثر استراتيجية البيت الدائري في التحصيل واالدراك البصري عند  ار مثنى حامداثم 4
 .تلميذات الصف الثالث االبتدائي في مادة العلوم 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد ماجستير

رياض نوري  5
 محمد

تقويم الطرائق التدريسية المستعملة عند مدرسي مادة الجغرافية في 
 .المرحلة االعدادية 

ًا عضو 
 ومشرفاً 

 2014 بغداد ماجستير

صدام محمد  6
 حميد

فاعلية برنامج مقترح على وفق منحنى النظم لمادة التربية العملية في 
المدرسين بعض مهارات التدريس وتنمية اتجاهاتهم / اكتساب الطلبة 

 .نحو المهنة 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2012 بغداد دكتوراه

  حميد قاسم 7
 غضبان

هني لمدرسي المواد التربوية في معاهد اعداد المعلمين تقويم االداء الم
 .وفق معايير الجودة الشاملة  والمعلمات على

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد دكتوراه

       

ضياء عبد  8
 الخالق حسين

اثر استراتيجية التعلم التنافسي في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات 
 .الصف الخامس االدبي 

 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2014 بغداد ماجستير

عباس لفتة  9
 .حسن خلف 

فاعلية برنامج تدريسي مقترح لمادة طرائق التدريس العامة لطلبة 
 .معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في ضوء حاجاتهم 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2011 بغداد دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

عفاف رفعت عبد  10
 الوهاب

ة في كليات التربية في تقويم اداء مطبقي اقسام العلوم التربوية والنفسي
 .ضوء الكفايات التدريسية الالزمة 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2009 بغداد ماجستير

فراس نبيل  11
 .محمود 

اثر اسلوب العصف الذهني وانموذج كمب في اكتساب مهارات توليد 
الحلول والتحصيل المعرفي لمادة التاريخ لدى طلبة كلية التربية 

 االساسية المرحلة االولى

 عضواً 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد دكتوراه

حسين علوان  12
 جبر الالمي

تقويم المناهج التربوية والنفسية في اقسام التربية الخاصة لكليات 
 .التربية االساسية من وجهة نظر التدريسيين والخريجين 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2013 بغداد ماجستير

عبد اهلل حسن  13
 .محمد 

امعي في كليات التربية االساسية في كل تقويم برنامج اعداد المعلم الج
 .من المركز واالقليم دراسة تحليلية مقارنة 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2015 بغداد دكترراه

علي جراد يوسف  14
 العبودي

عضوًا  تقويم المناهج التربوية والنفسية في معاهد الفنون الجميلة في العراق
 ومشرفاً 

 2006 بغداد ماجستير

ناريمان حميد  15
 وسحل

 

المجموعات الكبيرة و )أثر استعمال إستراتيجيتين من التعلم التعاوني 
 (المجموعات الصغيرة

 في تحصيل مادة علم النفس التربوي 
 لدى طالب معهد إعداد المعلمين

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2009 بغداد ماجستير

هالة عبد االمير  16
 مكلف

ربية من وجهة نظر في كليات الت" المنهج والكتاب المدرسي"تقويم كتاب 
 التدريسيين والطلبة في العراق

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2007 بغداد ماجستير

منال جواد كاظم  17
 العامري

عضوًا  بناء أنموذج لتقويم مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية
 ومشرفاً 

 2010 بغداد دكتوراه

ســعاد يحيـى  18
 علــي

فـي معاهـد اعـداد المعلمــين دراسة تقويمية لكتاب طرائق التدريس العامة
 والمعلمـات من وجهة نظر المدرسين والطلبة

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2008 بغداد ماجستير

علي حطاب  19
 كاظـم الدراجي

أثر أستخدام القصص المصورة والعروض التقديمية في إكتساب مفاهيم 
 حقوق االنسان في مادة التربيـة الوطنية للصف السادس االبتدائي

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2010 بغداد ماجستير

فالح حسن علي  20
 القريشي

تقويم كتب التربية الوطنية واالجتماعية للمرحلة االبتدائية في ضوء 
 مبادئ حقوق اإلنسان

 

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2010 بغداد ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

أثر أنموذجي كمب ورايجـلوث في اكتســـاب مفاهيم علم النفس التربوي   علي جراد يوسف 21
 تجاه نحو المادة لدى طالبات كلية التربية للبناتواال 

 

 2010 بغداد دكتوراه مشرفا

احالم جميل  22
 محمد علي

اثر انموذج الندا في اكتساب المفاهيم العلمية لمادة علم النفس 
 واالتجاه نحوها لدى طالبات معهد اعداد المعلمات

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2011 بغداد ماجستير

غسق عبد الرضا  23
 يسمبر 

تعلمي قائم على موجهات االقتصاد المعرفي  –انموذج اجرائي تعليمي 
 في تنمية مهارات التفكير المتشعب

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2015 بغداد دكتوراه

عضوًا  بناء برنامج مقترح لمادة اصول التربية في كليات التربية االساسية عبد االله حميد 24
 ومشرفاً 

 2015 بغداد دكتوراه

اظم لطيف ك 25
 ناصر

اثر خطة كلير في تصحيح المفاهيم التاريخية المخطوءة لدى طالب 
 الصف الثاني متوسط

 2012 بغداد ماجستير عضوًا ً 

صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في كليات التربية جامعة بغداد  ازهار قاسم محمد 26
 من وجهه نظر التدريسيين والطلبة

 اً عضو 
 ومشرفاً 

 2006 بغداد ماجستير

حسين علوان  27
 جبر

فعالية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات لغة االشاره عند تالميذ 
 معهد الصم

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2017 بغداد دكتوراه

تقويم كتاب القراءة العربيه للمرحله االبتدائية في ضوء معايير الكتاب  حسام سالم جابر 28
 المدرسي

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2016 بغداد ماجستير

احالم جميل  29
 محمد

اثر انموذج كوسكروف والسقاالت التعلمية في اكتساب مفاهيم علم 
 النفس التربوي والتفكير ماوراء المعرفي لدى طلبة كلية التربية

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2016 بغداد دكتوراه

غسق عبدالرضا  30
 بريسم

ي انموذج اجالي تعليمي تعلمي قائم على مواجهة االقتصاد المعرفي ف
 تنمية مهارات التفكير المتشعب واكتساب مفاهيم الطفولة والمراهقه

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2015 بغداد دكتوراه

يونس رحمن  31
 رشيد

تقويم كتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي االساسي في اقليم 
 كردستان على وفق معايير جودة الكتاب المدرسي

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2018 بغداد ماجستير

عفاف رفعت  32
 عبدالوهاب

تقويم اداء مطبقي قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية في 
 ضوء كفايات التدريس الالزمه

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2009 بغداد ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

في اكتساب المفاهيم النفسية عند طالبات  swot اثر استراتيجية خمائل رضا عبد 33
 م النفسالصف الخامس االدبي في مبادىء عل

عضوًا 
 ومشرفاً 

 2020 بغداد ماجستير

 

 الرسائل واالطاريح التي ناقشتها

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

 كواكب يحيى هادي 1

 

اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم قبل التطبيق وبعده 
 في اقسام معاهدالفنون الجميلة

 2008 ادبغد ماجستير رئيسا

أشواق حسين  2
 لعيبي الزيدي

في كليات التربية ـ جامعة بغداد من ( أسس التربية)تقويم كتاب 
 ةوجهة نظر التدريسيين والطلب

 2009 بغداد ماجستير عضواً 

ُمـَحــّمــد أحــَمــد  3
 ُمـحـَـّمــد

 أَثُر اسِتعَمال الُرُسوِم الَتعليميِِّة في اكِتَساِب مَفاهيِم الُعُلوم
 واسِتْبقاِئها ِعْنَد َتالِميذ الَصف الَراِبع االبِتداِئي

 

 2011 بغداد ماجستير رئيسا

إيمان عبد الحسين  4
 شنبار

 

أثر استعمال إستراتيجية المكعب في اكتساب المفاهيم العلمية 
 واستبقائها في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 2011 بغداد ماجستير رئيسا

عد مطر عبود س 5
 الزبيدي

بناء أنموذج لتقويم المناهج الدراسية لمعاهد الفنون الجميلة 
 في العراق

 

 2009 بغداد دكتوراه عضواً 

التفكير في /فاعلية برنامج تعليمي على وفق انموذج ابعاد التعلم محمد كاظم منتوب 6
تحصيل مادة الطقس والمناخ وتنمية التفكير االبداعي لدى 

 الجغرافية في كليات التربية طلبة اقسام

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 

معايير لتقويم عناصر العملية التعليمية في اقسام التربية الفنية  فارس محسن ثامر 7
 على وفق معايير جودة التعليم

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

ار قاسم محمد ازه 8
 امين

اثر انموذجي مكارثي ورايجلوث في اكتساب المفاهيم 
العلمية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى طالب الصف االول 

 متوسط

 2010 بغداد دكتوراه عضواً 

تقويم كتاب مبادئ الفلسفة وعلم النفس للصف الخامس  رند طالب حسن 9
 .االدبي في ضوء معايير الجودة الشاملة 

 2012 بغداد ماجستير رئيساً 

عباس يحيى  10
 حسن عبد

اثر استعمال استراتيجية التفكير المزدوج في التحصيل 
واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 

 .الجغرافية 

 2013 بابل ماجستير عضواً 

في تحصيل مادة  –شارك  –زاوج  -اثر استراتيجية فكر ثائر جبار حمود 11
ويم لدى طالب معهد الفنون الجميلة وتفكيرهم القياس والتق

 .االبداعي 

 2013 بغداد ماجستير رئيساً 

دعاء اياد سعدو  12
 محمد

بناء منهج التربية الحضارية لمادة التربية الوطنية المرحلة 
 .المتوسطة في ضوء الرؤية القرآنية 

 2014 بغداد دكتوراه عضواً 

وفاء محمود  13
 احمد

في تحصيل مادة علم االجتماع والتفكير  اثر انموذج ابلتون
 .الناقد عند طالبات الصف الرابع االدبي 

 2014 بغداد ماجستير رئيساً 

هديل مهدي  14
 معارج

اثر استراتيجية لعب االدوار في تحصيل طالبات الصف 
الثاني المتوسط وتنمية تفكيرهن االستداللي في مادة 

 .التاريخ 

 2014 المستنصرية ماجستير عضواً 

 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

حسين علي  15
 عباس

بناء اداة قياس جودة كتب القواعد وتوظيفها للمرحلة االبتدائية 
. 

 2014 ديالى ماجستير عضواً 

 2014 بغداد ماجستير رئيساً تقويم اداء مطبقي قسم معلم الصفوف االولى في كليات التربية مرتضى حمد  16



 

 

 

 

 

 

 

 .وجهة نظر مشرفيهم االساسية من  هادي

 

حيدر عماد عبد  17
 الكريم

اثر منشطات الذاكرة في التحصيل واالستبقاء في مادة الكيمياء 
 .لدى طالب الصف االول المتوسط 

 2014 بغداد ماجستير عضواً 

نجلة حسين  18
 عجيل

اثر انموذجي ويتلي وبرسلي في تحصيل مادة علم االجتماع 
 .تنمية التفكير االبداعي عند طالبات الصف الرابع االدبي و 

 2014 بغداد دكتوراه عضواً 

فاعلية تصميم تعليمي لمادة القياس والتقويم وفق النظرية  سالم ناجي باقر 19
البنائية في التحصيل واالستبقاء وانتقال اثر التعلم لدى طلبة 

 .اللغة العربية في كلية التربية 

 2014 البصره هدكتورا عضواً 

سلوان خلف  20
 جاسم محمد

فاعلية استراتيجية المتشابهات في تنمية التفكير الناقد لدى 
 .طالب المرحلة االعدادية في مادة المطالعة 

 2013 ديالى ماجستير عضواً 

في تحصيل مادة الفلسفة ( CLM)اثر انموذج ياكر البنائي  صفاء عامر هاشم 21
ير االبداعي لدى طالب الصف وعلم النفس وتنمية التفك

 .الخامس االدبي 

 2014 بغداد ماجستير رئيساً 

 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

اثر انموذجي درايفر وبوسنر في تصحيح التصورات البديلة في  سعاد يحيى علي 22
 مادة علم النفس التربوي لدى طالب معهد الفنون الجميلة

 2014 بغداد دكتوراه اً عضو 

هاجر عبد الدايم  23
 مهدي

اثر استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل مادة التاريخ عند 
 .طالبات معهد اعداد المعلمات 

 2014 بغداد ماجستير عضواً 

تحليل كتاب المطالعة للصف الرابع االعدادي في ضوء مهارات  افراح فخري داود 24
 التفكير االبداعي

 2014 ديالى ماجستير عضواً 

علي محسن  25
 جاسم محمد

تقويم كتاب التاريخ للصف االول المتوسط في ضوء معايير 
 .الجودة 

 

 2013 بابل ماجستير رئيساً 



 

 

 

 

 

 

 

عامر كريم هظل  26
 عباس

اثر استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية التفكير الناقد 
 .توسط والميول نحو مادة االحياء لدى طالب الصف الثاني الم

 2013 واسط ماجستير عضواً 

يوسف يعقوب  27
 شحاذة

دراسة تقويمية للكتب التربوية والنفسية في كليات التربية في 
 .ضوء معايير الجودة الشاملة 

 2010 بغداد ماجستير رئيساً 

اثر انموذج وودز في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة  وئام محمد سكر 28
 .الصف االول المتوسط  واستبقائها لدى طالبات

 2014 بابل ماجستير رئيساً 

 

 

 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

زينب عدنان ناظم  29
 التويجري

اثر التعلم بأسلوب الخرائط المفاهيمية  في تحصيل 
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة 

 .العربية 

 2011 بابل ماجستير عضواً 

افراح جالل عبد  30
 الطيف

في تحصيل طلبة قسم التربية  4Matاثر استراتيجية 
 .وعلم النفس بمادة منهج البحث العلمي 

 2011 واسط ماجستير عضواً 

اسباب ضعف اقسام اللغة العربية في كليات التربية  حسين شنين جنابي 31
االساسية في مادة العروض من وجهة نظر التدريسيين 

 .والطلبة 

 2009 المستنصرية ماجستير عضواً 

اثر استعمال خرائط المفاهيم في تحصيل معلومات مادة  محمد سوادي خضر 32
علم النفس العام واستبقائها عند طالب معهد اعداد 

 .المعلمين 

 2010 واسط ماجستير عضواً 

اد صعوبات تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد اعد زهراء سعيد جواد 33
المعلمين والمعلمات في محافظة بغداد من وجهة نظر 

 .المدرسين والطلبة 

 2012 بغداد ماجستير عضواً 

اثر استخدام نمطين من االستكشاف في اكتساب  صفا سالم محمد 34
 .المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس العلمي 

 2011 ديالى ماجستير عضواً 



 

 

 

 

 

 

 

سوزان عبد الستار  35
 ينعبد الحس

اثر توظيف المراحل الخمس للكتابة في االداء التعبيري 
 .لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

 2012 ديالى ماجستير عضواً 

 

 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

حوراء عبد الرزاق  36
 حميد

اثر استراتيجة سوم في اكتساب المفاهيم العلمية لمادة علم 
 الطفل وتنمية التفكير التباعدينفس 

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

عدنان جبار حسن  37
 جبر

بناء برنامج تدريبي لمعلمي التربية االسالمية من خريجي 
 .الدورات في ضوء ادائهم للكفايات التعليمية 

 2011  ماجستير عضواً 

بان انور عبد  38
 القادر

عض القدرات اثر انموذج برونر االستكشافي في تنمية ب
 .المعرفية لدى اطفال الرياض 

 2011 الموصل ماجستير عضواً 

اثر انموذج كارين في اكتساب مفاهيم مادة التعليم االساسية  شجن رعد نهاد 39
 .وتنمية التفكير االبتكاري عند طلبة كلية التربية االساسية 

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

تربية الفنية نحو االبداع في التدريس وعالقته اتجاه معلمي ال انعام جبار حمادي 40
 باستيعابهم لطرائق تدريس التربية الفنية

 2011  ماجستير عضواً 

مهند عبد الجبار  41
 عبد الصاحب

اثر استراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالبات معهد 
 .الفنون الجميلة في مادة علم النفس التربوي 

 2013 بغداد ماجستير رئيساً 

ازهار علوان  42
 كشاش راهي

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة المنهج والكتاب المدرسي 
 .ابن رشد / في ضوء معايير الجودة في كلية التربية 

 2011 بغداد دكتوراه عضواً 

 

 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

تحسين علي  43
 حسين

تعلم باألقران في تحصيل طالب اثر االكتشاف الموجه وال
 .الرابع العلمي في قواعد اللغة العربية 

 2012 بابل ماجستير عضواً 

 2011 المستنصرية ماجستير عضواً اثر استخدام انموذج فراير في اكتساب المفاهيم والدافعية رشا عبد الحسين  44



 

 

 

 

 

 

 

 .نحو مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط  صاحب

اذ عواد مع 45
 سلطان زيدان

اثر انموذج ديك ووكاري في اكتساب المفاهيم الجغرافية 
لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وتنمية اتجاههم نحو 

 .مادة الجغرافية 

 2013 الموصل ماجستير عضواً 

احمد داود  46
 سلمان

اثر انموذج ثيلين وسكمان في تحصيل مادة منهج البحث 
ر الناقد لدى طلبة كلية التربية التربوي وتنمية التفكي

 .جامعة ديالى / االساسية 

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في التحصيل وتنمية  ضحى محمد جبر 47
مهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصف الرابع االدبي 

 .لمادة علم االجتماع 

 2012 بغداد ماجستير رئيساً 

خضير  ناصر 48
 سكران

بناء انموذج لتقويم كتب المواد النفسية في اقسام العلوم 
التربوية والنفسية لكليات التربية في ضوء معايير الجودة 

 .الشاملة 

 

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 

اسماعيل حسن  49
 عبد اهلل

بناء انموذج لتقويم االداء المهني لمعلمي المرحلة 
 .جودة الشاملة االبتدائية في ضوء معايير ال

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

احالم فاضل  50
 مصلح نجم

اثر استراتيجية التعليم باألقران في تحصيل طالبات الصف 
 .الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية 

 2011 ديالى ماجستير عضواً 

بد هالة ع 51
 االمير مكلف

فاعلية وحدات تعليمية مقترحة باستعمال الخرائط المعرفية 
في تحصيل مادة مبادئ التربية لدى طالبات معهد اعداد 

 .المعلمات 

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 



 

 

 

 

 

 

 

هالل مبدر  52
 كاظم

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في االداء التعبيري والتفكير 
 .لرابع االدبي االبداعي لدى طالب الصف ا

 2012 بابل ماجستير عضواً 

حيدر حاتم  53
 فالح

تقويم برنامج اعداد معلمي التاريخ في كليات التربية 
االساسية في ضوء معايير هيئات االعتماد االكاديمي 

 .العالمية ومقترحات لتطويره 

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

جبار دهش  54
فرحان 
 الطائي

مقترح قائم على الكفايات لتنمية فاعلية برنامج تدريبي 
االداء التدريسي للقائمين على تدريس االدارة واالقتصاد في 

 .الجامعات العراقية 

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

منال محمد  55
 ابراهيم

فاعلية برنامج مقترح قائم على االستراتيجيات المعرفية وما 
ساب وراء المعرفية في تحصيل مادة طرائق التدريس واكت

المهارات الدراسية والتفكير التباعدي عند طلبة كلية التربية 
 ابن رشد/ 

 2012 بغداد دكتوراه عضواً 

نصير خزعل  56
 نزال

اثر انموذجي فراير ودرايفر في اكتساب مفاهيم القياس 
والتقويم وتنمية التفكير االستداللي لدى طالبات معهد اعداد 

 .المعلمات 

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

صالح صاحب  57
 كاظم

فاعلية برنامج مقترح لتدريس القضايا الجدلية بمقرر 
التاريخ لطالب معهد المعلمين في تنمية التفكير التاريخي 

 .واالتجاه نحو المادة 

 2013 بغداد دكتوراه عضواً 

 2013 الموصل ماجستير عضواً استراتيجيتي النمذجة وااللغاز الصورية في تنمية  اثراريج اسماعيل  58



 

 

 

 

 

 

 

التفكير التأملي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي في  خليل
 .مادة االسالمية 

عماد هاشم  59
 محمد حبيب

فاعلية استراتيجية التعليم المتمايز في تحصيل طالب 
 . الصف الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص

 2013 ديالى ماجستير عضواً 

فاضل حمزة  60
 رشيد

استخدام طريقة حل المشكالت المستندة الى نظرية تريز 
(TRIZ ) في تدريس االنشطة العملية واثرها في التفكير

والميل االبتكاريين لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في 
 .مادة العلوم 

 2013 بابل ماجستير عضواً 

قحطان عدنان  61
 حسين

تينسون في اكتساب المفاهيم النحوية  –اثر انموذج ميرل 
واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة 

 .القواعد 

 2013 ديالى ماجستير عضواً 

اسراء محمد  62
 كاظم

الكفايات التعليمية الالزمة عند معلمي مادة العلوم من وجه 
 .نظر المعلمين والمشرفين التربويين 

 2012 بغداد ماجستير عضواً 

 2012 المستنصرية ماجستير عضواً  تأثير االنفتاح التكنولوجي في مراحل التعبير الفني للتالمذة زكي رحيم حمود 63

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

ضياء مزعل  64
 .حسين 

مهارات التعليم الفعال مستوى اتقان معلمي التاريخ في المرحلة االبتدائية ل
. 

 2013 المستنصرية دكتوراه عضوًا ً 

علي عطية  65
 عذاب

اثر استراتيجيتي التجمع والتنظيم الذاتي في تحصيل مادة التاريخ وتنمية 
 .مهارات التفكير التاريخي لدى طالب الصف الرابع االدبي 

 2015 بغداد دكتوراه عضواً 

رعد خلف  66
 .محمد 

ة قائمة على مدخل التحليل اللغوي في تنمية المهارات فاعلية استراتيجي
 .جامعة بغداد / اللغوية لطلبة قسم اللغة االسبانية كلية اللغات 

 2015 بغداد دكتوراه عضواً 

فاضل حمزة  67
 .رشيد 

في ( TRIZ)استخدام طريقة حل المشكالت المستندة الى نظرية تريز 
ر والميل االبتكاريين لدى تالميذ تدريس االنشطة العملية واثرها في التفكي

 .الصف الخامس االبتدائي في مادة مبادئ العلوم 

 2013 بابل ماجستير عضواً 

 2015 بغداد ماجستير عضواً تقويم منهج اعداد مدرسي الحاسوب في كليات التربية في ضوء معايير غيداء طلعت  68



 

 

 

 

 

 

 

 .الجودة الشاملة  .فاضل 

نجلة حسين  69
 عجيل روكان

انموذجي ويتلي وبرسلي في تحصيل مادة علم االجتماع وتنمية اثر 
 .التفكير االبداعي عند طالبات الصف الرابع االدبي 

 2014 بغداد دكتوراه عضواً 

ياسمين عبد  70
 .اهلل ابراهيم 

اثر انموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 
 .قواعد اللغة العربية واستبقائه 

 2013 المستنصرية ماجستير عضواً 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

ماهر جاسم  71
 هادي

اثر استراتيجة مكفر الند في تحصيل مادة العلوم لدى تالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

افراح جبار  72
 شوكت

ساب المفاهم العلمية واستبقائها لدى اثر دورة التعلم الخماسي في اكت
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

ناريمان حميد  73
 حلوس

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة حقوق االنسان والديمقراطية على 
 وفق معايير الجودة الشاملة في تحصيل طلبة جامعة بغداد

 2014 بغداد دكتوراة عضوا

داء طلعت غي 74
 فاضل

تقويم منهج اعداد مدرسي الحاسوب في كليات التربية في ضوء معايير 
 الجودة الشاملة

 2015 بغداد ماجستير عضوا

نسرين عبد  75
 اهلل

اثر انموذج ثيلين في تحصيل مادة العلوم واستبقائه لدى تالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

اصيل فائق  76
 نحس

اثر التعلم التوليدي في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي 
 وتفكيرهن االبداعي

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

شيرين علي  77
 رحيم

اثر استراتيجية الجدول الذاتي وانموذج التعلم البنائي في اكتساب عمليات 
 العلم

 2012 بغداد ماجستير رئيسا

 

درجة  المنصب عنوان البحث اسم الباحث ت
 البحث

 السنة الجامعة

ايمان عبد  78
 الحسين شنبار

اثر انموذج زاهوريك وايديال في تحصيل مادة مناهج 
 البحث لدى طلبة كليات التربية للعلوم االنسانية

 2015 بغداد دكتوراه عضوا



 

 

 

 

 

 

 

ضحى محمد  79
 العلوي

تعلمي مقترح على وفق المدخل  -فاعلية تصميم تعليمي
 ل والميل نحو مهنة التدريسالمنظومي في التحصي

 2015 بغداد دكتوراه عضوا

شيرين علي  80
 رحيم

فاعلية برنامج مقترح في تحصيل مادة علم النفس التربوي 
ةتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية ىفي 

 ضوء معايير الجودة

 2015 بغداد دكتوراه عضوا

سعاد محمد  81
 سلمان

روثكوف في تنمية التفكير الناقد لدى اثر استخدام طريقة 
 طالبات الصف الرابع العام في مادة التاريخ

 2007 المستنصرية ماجستير عضوا

 

 

الست في  القبعاتالذكاءات المتعدد و  إستراتيجيتياثر  ظماانتظار جواد ك 82
 مادة القياس والتقويم لتحصي

 2015 بغداد دكتوراه عضوا

اتيجية اللوان الصور في تحصيل تلميذات الصف اثر استر  نور صباح نوري 83
 الثالث االبتدائي في مادة العلوم

 2018 بغداد ماجستير رئيساً 

وسن شاكر  84
 عبدالفتاح

فاعلية استراتيجية فراير في تحصيل طالبات الصف 
 الخامس االعدادي في مادة القران الكريم والتربية االسالميه

 2020 العراقية ماجستير عضوا

حسين  85
 عبدالرحمن حنش

تقويم كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي في ضوء 
 االهداف التعليمية

 2019 واسط ماجستير رئيساً 

رواء عبدالقادر  86
 رحم

اثر استراتيجية تحقيقات المجموعة في تحصيل مادة 
الفلسفة وعلم النفس لدى طالبات الخامس االدبي وتفكيرهن 

 المنتج

 2020 طواس ماجستير رئيساً 

سرى حميد  87
 عبدالكريم

اثر مسرح العرائس في اكتساب المفاهم العلمية لمادة 
 العلوم عند تالميذ الصف االول االبتدائي

 2017 بغداد ماجستير رئيساً 

ريام عبدالكريم  88
 جاسم

اثر استراتجيتي االستقصاء العادل وبالنسكار ويراون في 
فعية االكاديمية تحصيل مادة طرائق التدريس وتنمية الدا

 لدى كلية التربية

 2019 بغداد دكتوراه رئيساً 

فاعلية استرتيجية قائمة على مدخل التحليل اللغوي في  رعد خلف محمد 89
تنمية المهارات اللغوية لطلبة قسم اللغة االسبانيه كلية 

 2015 بغداد دكتوراة عضواً 



 

 

 

 

 

 

 

 اللغات بغداد

ي لتنمية مهارات تدريس التعبير لدى فاعلية برنامج تدريب نبيل كاظم نهير 90
 طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية

 

 2015 بصرة دكتوراه عضواً 

اثر استراتيجية جيكسو في تحصيل طالبات الصف الرابع  زينب حسن عبيد 91
 العلمي ودافعيتهن نحو مادة علم االحياء

 2016 بابل ماجستير رئيساً 

المواد االجتماعية للمرحلة االبتدائية على وفق  تقويم منهج االء علي مراد 92
 معايير الجودة

 2018 بغداد ماجستير رئيساً 

فاعلية برنامج تعليمي تعلمي علي وفق نظرية جانبي  صفاء علي هاشم 93
الدماغ في تحصيل مادة علم نفس النمو عند طلبة اقسام 

 غير االختصاصات في كلية التربية

 2018 بغداد دكتوراه رئيساً 

بناء برنامج تعليمي مقترح قائم على ذي المعنئ الكتساب  حنين نوري مرزه 94
 المفاهيم النحوية لطلبة الخامس العلمي

 2018 بابل دكتوراه رئيساً 

اثر برنامج تعليمي مستند على التعلم لنشط في تنمية  رجاء هاشم محمد 95
 المفاهيم الرياضية للمعاقين عقليا 

 2016 واسط دكتوراة رئيساً 

رجاء سعدون  96
 زبون

تصميم برنامج معتمد على تمارين اثرائية لتنمية مهارات 
 التعبير الكتابي لدى تالميذ الخامس االبتدائي

 2016 المستنصرية دكتوراه عضواً 

هادي طاهر  97
 حسين

مدى تمثيل تمرينات اللغة العربية في المرحلة االعدادية 
 ليهلمحتوى المادة العلمية دراسة تحلي

 2016 بصرة دكتوراه عضواً 

ابتسام جاسم  98
 حسين

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على وفق النظرية البنائية 
لتنمية مهرات التدريس لدى قسم اللغه العربية في كلية 

 التربية

 2017 ديالى دكتوراه عضواً 

نسرين ناصر  99
 خلف

في اكتساب مفاهيم مادة العلوم snlpsفاعلية استراتيجية 
 الصف الخامس االبتدائي وتنمية تفكيرهم البصري

 

 2016 واسط ماجستير عضواً 



 

 

 

 

 

 

 

 

موفق عبدالزهرة  100
 عبدالرضا

تحليل كتاب الكيمياء للمرحلة المتوسطه على وفق قضايا 
  s.t.s.eالعلوم والتكنولوجيا والمجتمع 

 2017 بغداد ماجستير عضواً 

دينا محب الدين  101
 احمد

ر لذوي التفكير االيجابي والسلبي في اثر انموذج كلوزماي
سعة الذاكره وتعلم مهارتي حائط الصد والدفاع عن الملعب 

 بالكرة الطائرة للطالبات

 2017 بغداد دكتوراه رئيساً 

امنه عباس  102
 حسن

اثر استراتيجية االثرائية في التفكير االيجابي وبعض 
 مهارات االساسية بكرة السله

 2017 بغداد دكتوراه عضواً 

اثر انموذج ابلتون والمدخل المنظومي في اكتساب المفاهيم  علي عباس امير 103
النحويه وتنمية التفكير المنظومي لدى طالب الصف الرابع 

 العلمي

 2017 بصره دكتوراه رئيساً 

والعروض التقديمية في اكتساب KUDاثر استراتيجية  حال عصام محمد 104
لصف الرابع االبتدائي في المفاهيم العلمية عند تلميذات ا

 مادة العلوم

 2015 واسط ماجستير رئيساً 

اثر استراتيجية ليد في تحصيل والتفكير المعرفي لدى  علي رضا عبد 105
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمادة العلوم

 2015 واسط ماجستير عضواً 

منتهى شوكت  106
 طعمة

معايير تقويم كتاب الحاسوب للصف االول متوسط وفقا ل
 الجودة من وجهه نظر االختصاصيين التربوي والمدرسين

 2015 بغداد ماجستير عضواً 

سماح عبدالكريم  107
 عباس

فاعلية استراتتجيتي تسلق الهضبة ومثلث االستماع في 
تحصيل مادة المختبر التعليمي وتنمية عمليات العلم 

 التكاملي لدى طلبة الرابع في قسم الفيزياء

 2019 بصره اهدكتور  رئيساً 

ناريمان حميد  108
 حلوس

فاعلية برنامج مقترح تدريس مادة االنسان والديمقراطية 
على وفق معايير الجودة الشاملة في تحصيل طلبة جامعة 

 بغداد

 2015 بغداد دكتوراه عضواً 

غيداء طلعت  109
 فاضل

تقويم منهج اعداد مدرسي الحاسوب في كلية التربيه في 
 ضوء معيير الجودة

 2015 بغداد ماجستير عضواً 



 

 

 

 

 

 

 

اثر استراتيجتي التجميع والتنظيم الذاتي في تحصيل مادة  علي عطيه عذاب 110
التاريخ وتنمية مهارات التفكير التاريخي لدى طالب الصف 

 الرابع االدبي

 2015 بغداد دكتوراه عضواً 

نجوى جمال  111
 ابراهيم

لمفاهيم اثر استراتيجية معالجة المعلومات في اكتساب ا
 التاريخيه عند طالبات الصف الثاني متوسط

 2016 بغداد ماجستير رئيساً 

ريام عبدالكريم  112
 خلف

اثر استراتجية ايشكاوا في اكتساب المفاهيم العلمية في 
 مادة العلوم لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 2016 بغداد ماجستير رئيساً 

 

 كتب الشكر والتقدير 
 الكتابعدد وتاريخ  الجهه المانحة كتابعنوان ال ت

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير  1

 العلمي

 مكتب الوزير

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

  1/1124م و 

 في

 31/8/3014 

العمل والمشاركة كتاب شكر وتقدير  3

العمليات )والتحضير لعقد المؤتمر الدولي 

منظور نفسي و : عراق االنتحارية في ال

 (اجتماعي

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 مكتب الوزير

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 علي محمد الحسين االديب

  3/961م و 

 في

 36/1/3014 

ألساتذة وموظفي  شكر من السيد الوزير 2

 جامعة بغداد

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

للعلوم اإلنسانية  كلية التربية

 ابن رشد

 الموارد البشرية شعبة

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

1386  

 في

 4/2/3014 

تثمينا للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  4
أساليب تطبيقية )انجاز الكتاب الموسوم بـ 

 (في كتابة البحوث والرسائل واوراق العمل

وزارة التعليم العالي والبحث 
 علميال

 مكتب المستشار

مستشار وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 د محسن عبد علي.أ

213  
 في 

19/8/3014 

داء الجيد في المن خالل اكتاب شكر وتقدير  1

الدورة التدريبية في ورشة جامعة فوجيا في 

 ايطاليا

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم الشؤون اإلدارية
 رئيس جامعة بغداد

 الموسوي ا د موسى جواد

14697 

 في

 36-6-3008 

دورة التاهيل التربوي  \كتاب شكر وتقدير  6

 المقامة في كلية المامون الجامعة
 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 

 العميد وكالة 

 ا د عهود عبد الواحد عبد الصاحب

1906  

 في

 17-4-3011 

 رئاسة جامعة البصرة كتاب شكر وتقدير  7

 عالقات العامةقسم االعالم وال
 رئيس الجامعة 

 د صالح اسماعيل نجم.أ

7/20/181  

 في

 7/1/3013 

تثمينا للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  8

المؤتمر الدولي الثاني في كلية التربية ابن 

 رشد

كلية التربية ابن رشد للععلوم 

 االنسانية
 العميد

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

3642 

 في  

7/1/3014 

على رفد كلية التربية كتاب شكر وتقدير  9

 األساسية بالمؤلفات العلمية
 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلة التربية
 شعبة متابعة مكتب العميد

 العميد وكالة

 ا د حامد كاظم محمد الحسني

 763 \ك ع 

 في  
3-1-3013 

على الجهود المبذولة من كتاب شكر وتقدير  10

لعليا في كلية خالل تدريس طلبة الدراسات ا

 3013-3011التمريض للعام الدراسي 

 جامعة بغداد

 كلية التمريض
 العميد 

 ا د محمد فاضل خليفة

2001  

 في

 6-8-3013 

الجهود المبذولة كتاب شكر وتقدير  11

والمشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه نجم 

 عبد هللا غالي

 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية

عاون العميد للشؤون مكتب م

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانية عميد كلية التربية

 ا م د حسين عودة هاشم

7\21\6123  

 في

 9-9-3014 

 1114 العميد وكالة  جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  13



 

 

 

 

 

 

 
كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية

 شعبة الموارد البشرية

 في  د صفاء طارق حبيب.أ
 1-13-3011 

 جامعة بغداد كتاب شكر  12

كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية

 مكتب العميد

 العميد 

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

2781  

 في

 17/7/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  14

جالل  حمناقشة رسالة طالبة الماجستير افرا

 عبد اللطيف

 رئاسة جامعة واسط

 مادة كلة التربيةع

 الشؤون إدارية

 العميد 

 ا د نجم عبد علي رئيس

4841  

 في

 21-10-3011 

الهداء نسخة من الكتاب كتاب شكر وتقدير  11

 ( المنهج والكتاب المدرسي)الموسوم بــ 
 رئاسة جامعة واسط

عمادة كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

 العميد 

 د نجم عبد علي رئيس.أ

1143  

 في

 4/2/3013 

المشاركة الفعالة في كتاب شكر وتقدير  16

الخطاب السنوي في )المؤتمر العلمي الثالث 

 (3011-1930العراق 

 كلية التربية/ جامعة المثنى

 مكتب العميد
 العميد

 د وليد شاكر نعاس.أ

821  

 في

 14/2/3011 

كلية  \رئاسة جامعة الموصل  كتاب شكر وتقدير  17
دة وح \التربية االساسية 

 الشؤون العلمية

 العميد
 ا د معتز يونس ذنون

2393  
 في

 34-9-3012 

 جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير  18

 كلية التربية االساسية

 العميد وكالة

 ا م د حاتم جاسم عزيز 

136 

 في 

 14-1-3014 

اهداء المؤلفات الى مكتبة كتاب شكر وتقدير  19

 كلية التربية جامعة ميسان
 \لية التربية جامعة ميسان ك

 الشؤون اإلدارية
 العميد

 ا د صالح محمد حاتم

1399 

 في 

 36-4-3013 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  30

 مناقشة رسالة طالب الماجستير
كلية /الجامعة المستنصرية

 التربية
 العميد

 د احمد شيال.م.ا

1/7/3011 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  31

عامر كريم )اقشة رسالة طالب الماجستير من

 (هظل

 رائسة جامعة واسط

 عمادة كلية التربية
 العميد 

 د علي حسن الدلفي.م.أ

4868  

 في

 11/11/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  33

مناقشات رسائل طلبة الدرسات العليا في 

 كلية التربية األساسية جامعة بابل

 جامعة بابل

 التربية األساسية كلية
د محمد شاكر ناصر .م.العميد أ

 الربيعي

1461  

 في

 2/11/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  32
مناقشات رسائل طلبة الدرسات العليا في 

 كلية التربية األساسية جامعة بابل

 جامعة بابل
 كلية التربية األساسية

د محمد شاكر ناصر .م.العميد أ
 الربيعي

8403  
 في

 36/11/3014 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  34

حسين علي )مناقشة طالب الماجستير 

 (عباس

 جامعة ديالى

 كلية التربية األساسية
 العميد وكالة 

 د حاتم جاسم عزيز.م.أ

3100 

 في 

 10/9/3014 

المشاركة في مناقشة كتاب شكر وتقدير  31

 طالب الدكتوراه نبيل كاظم بهير
 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية

مكتب معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانية عميد كلية التربية

 ا م د حسين عودة هاشم

 

2\7\830  

 في 

36-3-3011 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  36

المؤتمر العلمي الرابع تحت شعار نحو بيئة 

 علمية محفزة لالرتقاء بالبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية التربية األساسية
 كلية التربية األساسيةعميد 

 د عباس عبيد حمدي

2282  

 في

 36-10-3011 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  37

مناقشة طالبة الماجستير سوزان عبد الستار 

 عبد الحسين

 

 جامعة ديالى

 ةكلية التربية االساسي

 العميد وكالة

 ا د عباس فاضل الدليمي

2203 

 في 

 18-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  38

 مناقشة طالبة الماجستير هر مبدر كاظم
 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد وكالة

 ا د فاهم حسين الطريحي

  2921 \د ع 

 في
 17-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  39

 مناقشة طالبة الماجستير حسين علي حسين
 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد وكالة

 ا د فاهم حسين الطريحي

2989  

 في

 31-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  20

مناقشة طالبة الماجستير افراح جالل عبد 

 اللطيف

 رئاسة جامعة واسط

 ادة كلية التربيةعم

 للشؤون االدارية

 العميد

 ا د نجم عبد علي رئيس

4841  

 في

 21-10-3011 



 

 

 

 

 

 

 
للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  21

 مناقشة طالبة الماجستير صفا سالم
 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية
 العميد وكالة 

 ا د عباس فاضل الدليمي
3468  
 في 

18-10-3011 

للجهود المبذولة في وتقدير  كتاب شكر 23

مناقشة طالبة الماجستير عباس يحيى حسن 

 عبد

 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد 

 ا د فاهم حسين الطريحي

7391  

 في

 17-9-3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  22
المؤتمر العلمي الخامس تحت شعار جودة 

 البناء التربوي القويمالبحث العلمي أساس 

 جامعة بابل
 كلية التربية االساسية

 كلية التربية االساسيةعميد 
 د عباس عبيد حمادي

6110  
 في

 13-11-3013 

على الهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  24

 المؤتمر العلمي الدولي 
 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلية االداب

 مكتب العميد

 

 عميد كلية االداب

 وسف عناد زاملا د ي

392  

 في

 30-4-3014 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  21

إنجاح المؤتمر النبوي الثاني لقسم العلوم 

 التربوي والنفسية

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 ابن رشد

 مكتب العميد

 

 العميد

 ا د كاظم كريم رضا الجابري

463  

 في

 19-1-3011 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  26

 العمل في لجان المؤتمر العلمي الثالث

 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 ابن رشد

 شعبة الموارد البشرية

 العميد

 ا د كاظم كريم رضا الجابري

3630  

 في

 4-1-3011 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية  كتاب شكر وتقدير  27
 ابن رشد

 شعبة االفراد

 العميد
 د االمير عبد دكسنا د عب

1806  
 في

 2-10-3007 

المشاركة في مناقشة كتاب شكر وتقدير  28

 طالب الدكتوراه سالم ناجي باقر 
 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية

مكتب معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانيةعميد كلية التربية 

 ا م د حسين عودة هاشم

7\21\6121 

 في 

 9-9-3014 

كلياااااة التماااااريض  \كتااااااب شاااااكر وتقااااادير  29

الدراسااااات العليااااا خااااالل العااااام الدراسااااي 

3013-3012 

 جامعة بغداد

 كلية التمريض

 العميد وكالة

 ا م د ربيع محسن علي

3908  

 في

 19-6-3012 

 الكتابعدد وتاريخ  الجهه المانحة عنوان الكتاب ت

التعليم العالي والبحث  وزارة كتاب شكر وتقدير  1

 العلمي

 مكتب الوزير

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

  1/1124م و 

 في

 31/8/3014 

العمل والمشاركة كتاب شكر وتقدير  3

العمليات )والتحضير لعقد المؤتمر الدولي 

منظور نفسي و : االنتحارية في العراق 
 (اجتماعي

وزارة التعليم العالي والبحث 

 يالعلم

 مكتب الوزير

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 علي محمد الحسين االديب

  3/961م و 

 في

 36/1/3014 

ألساتذة وموظفي  شكر من السيد الوزير 2

 جامعة بغداد

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 ابن رشد

 الموارد البشرية شعبة

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

1386  

 في

 4/2/3014 

تثمينا للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  4

أساليب تطبيقية )انجاز الكتاب الموسوم بـ 

 (في كتابة البحوث والرسائل واوراق العمل

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 مكتب المستشار

والبحث مستشار وزارة التعليم العالي 

 العلمي

 د محسن عبد علي.أ

213  

 في 

19/8/3014 

داء الجيد في المن خالل اكتاب شكر وتقدير  1

الدورة التدريبية في ورشة جامعة فوجيا في 

 ايطاليا

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم الشؤون اإلدارية
 رئيس جامعة بغداد

 ا د موسى جواد الموسوي

14697 

 في

 36-6-3008 

دورة التاهيل التربوي  \ كتاب شكر وتقدير 6

 المقامة في كلية المامون الجامعة
 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 

 العميد وكالة 

 ا د عهود عبد الواحد عبد الصاحب

1906  

 في

 17-4-3011 

 رئاسة جامعة البصرة كتاب شكر وتقدير  7

 قسم االعالم والعالقات العامة
 رئيس الجامعة 

 مد صالح اسماعيل نج.أ

7/20/181  

 في
 7/1/3013 



 

 

 

 

 

 

 
تثمينا للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  8

المؤتمر الدولي الثاني في كلية التربية ابن 

 رشد

كلية التربية ابن رشد للععلوم 
 االنسانية

 العميد
 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

3642 
 في  

7/1/3014 

على رفد كلية التربية كتاب شكر وتقدير  9

 بالمؤلفات العلميةاألساسية 
 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلة التربية

 شعبة متابعة مكتب العميد

 العميد وكالة

 ا د حامد كاظم محمد الحسني

 763 \ك ع 

 في  

3-1-3013 

على الجهود المبذولة من كتاب شكر وتقدير  10

خالل تدريس طلبة الدراسات العليا في كلية 

 3013-3011التمريض للعام الدراسي 

 امعة بغدادج

 كلية التمريض
 العميد 

 ا د محمد فاضل خليفة

2001  

 في

 6-8-3013 

الجهود المبذولة كتاب شكر وتقدير  11

والمشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه نجم 

 عبد هللا غالي

 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية

مكتب معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانية د كلية التربيةعمي

 ا م د حسين عودة هاشم

7\21\6123  

 في

 9-9-3014 

 جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  13

كلية التربية ابن رشد للعلوم 

 اإلنسانية
 شعبة الموارد البشرية

 العميد وكالة 

 د صفاء طارق حبيب.أ

1114 

 في 

 1-13-3011 

 جامعة بغداد كتاب شكر  12

تربية ابن رشد للعلوم كلية ال

 اإلنسانية

 مكتب العميد

 العميد 

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

2781  

 في

 17/7/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  14

جالل  حمناقشة رسالة طالبة الماجستير افرا

 عبد اللطيف

 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلة التربية

 الشؤون إدارية

 العميد 

 عبد علي رئيسا د نجم 

4841  

 في

 21-10-3011 

الهداء نسخة من الكتاب كتاب شكر وتقدير  11

 ( المنهج والكتاب المدرسي)الموسوم بــ 
 رئاسة جامعة واسط

عمادة كلية التربية للعلوم 

 االنسانية

 العميد 

 د نجم عبد علي رئيس.أ

1143  

 في

 4/2/3013 

المشاركة الفعالة في كتاب شكر وتقدير  16

الخطاب السنوي في )لمؤتمر العلمي الثالث ا

 (3011-1930العراق 

 كلية التربية/ جامعة المثنى

 مكتب العميد
 العميد

 د وليد شاكر نعاس.أ

821  

 في

 14/2/3011 

كلية  \رئاسة جامعة الموصل  كتاب شكر وتقدير  17

وحدة  \التربية االساسية 

 الشؤون العلمية

 العميد

 ا د معتز يونس ذنون

2393  

 في

 34-9-3012 

 جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير  18

 كلية التربية االساسية

 العميد وكالة

 ا م د حاتم جاسم عزيز 

136 

 في 

 14-1-3014 

اهداء المؤلفات الى مكتبة كتاب شكر وتقدير  19

 كلية التربية جامعة ميسان
 \جامعة ميسان كلية التربية 

 الشؤون اإلدارية
 العميد

 حمد حاتما د صالح م

1399 

 في 

 36-4-3013 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  30

 مناقشة رسالة طالب الماجستير
كلية /الجامعة المستنصرية

 التربية
 العميد

 د احمد شيال.م.ا

1/7/3011 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  31

عامر كريم )مناقشة رسالة طالب الماجستير 

 (هظل

 جامعة واسط رائسة

 عمادة كلية التربية
 العميد 

 د علي حسن الدلفي.م.أ

4868  

 في

 11/11/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  33

مناقشات رسائل طلبة الدرسات العليا في 

 كلية التربية األساسية جامعة بابل

 جامعة بابل

 كلية التربية األساسية
د محمد شاكر ناصر .م.العميد أ

 لربيعيا

1461  

 في

 2/11/3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  32

مناقشات رسائل طلبة الدرسات العليا في 

 كلية التربية األساسية جامعة بابل

 جامعة بابل

 كلية التربية األساسية
د محمد شاكر ناصر .م.العميد أ

 الربيعي

8403  

 في

 36/11/3014 

المبذولة في  للجهودكتاب شكر وتقدير  34
حسين علي )مناقشة طالب الماجستير 

 (عباس

 جامعة ديالى
 كلية التربية األساسية

 العميد وكالة 
 د حاتم جاسم عزيز.م.أ

3100 
 في 

 10/9/3014 

المشاركة في مناقشة كتاب شكر وتقدير  31

 طالب الدكتوراه نبيل كاظم بهير
 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية

معاون العميد للشؤون  مكتب

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانية عميد كلية التربية

 ا م د حسين عودة هاشم

 

2\7\830  

 في 

36-3-3011 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  36

المؤتمر العلمي الرابع تحت شعار نحو بيئة 

 جامعة بابل

 لية التربية األساسيةك
 كلية التربية األساسيةعميد 

 د عباس عبيد حمدي

2282  

 في



 

 

 

 

 

 

 
 3011-10-36  علمية محفزة لالرتقاء بالبحث العلمي

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  37
مناقشة طالبة الماجستير سوزان عبد الستار 

 عبد الحسين

 
 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية

 العميد وكالة
 ا د عباس فاضل الدليمي

2203 
 في 

 18-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  38

 مناقشة طالبة الماجستير هر مبدر كاظم
 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد وكالة

 ا د فاهم حسين الطريحي

  2921 \د ع 

 في

 17-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  39

 علي حسينمناقشة طالبة الماجستير حسين 
 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد وكالة

 ا د فاهم حسين الطريحي

2989  

 في

 31-10-3013 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  20

مناقشة طالبة الماجستير افراح جالل عبد 

 اللطيف

 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلية التربية

 للشؤون االدارية

 العميد

 عبد علي رئيس ا د نجم

4841  

 في

 21-10-3011 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  21

 مناقشة طالبة الماجستير صفا سالم
 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية

 العميد وكالة 

 ا د عباس فاضل الدليمي

3468  

 في 

18-10-3011 

للجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  23

ير عباس يحيى حسن مناقشة طالبة الماجست
 عبد

 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 العميد 

 ا د فاهم حسين الطريحي

7391  

 في
 17-9-3012 

على الجهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  22

المؤتمر العلمي الخامس تحت شعار جودة 

 البحث العلمي أساس البناء التربوي القويم

 جامعة بابل

 الساسيةكلية التربية ا
 كلية التربية االساسيةعميد 

 د عباس عبيد حمادي

6110  

 في

 13-11-3013 

على الهود المبذولة في كتاب شكر وتقدير  24

 المؤتمر العلمي الدولي 
 رئاسة جامعة واسط

 عمادة كلية االداب
 مكتب العميد

 

 عميد كلية االداب

 ا د يوسف عناد زامل

392  

 في
 30-4-3014 

على الجهود المبذولة في تقدير كتاب شكر و 21

إنجاح المؤتمر النبوي الثاني لقسم العلوم 

 التربوي والنفسية

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 ابن رشد

 مكتب العميد

 

 العميد

 ا د كاظم كريم رضا الجابري

463  

 في

 19-1-3011 

كتاب شكر وتقدير على الجهود المبذولة في  26

 علمي الثالثالعمل في لجان المؤتمر ال

 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 ابن رشد

 شعبة الموارد البشرية

 العميد

 ا د كاظم كريم رضا الجابري

3630  

 في

 4-1-3011 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية  كتاب شكر وتقدير  27

 ابن رشد

 شعبة االفراد

 العميد

 ا د عبد االمير عبد دكسن

1806  

 في

 2-10-3007 

المشاركة في مناقشة شكر وتقدير كتاب  28

 طالب الدكتوراه سالم ناجي باقر 
 جامعة البصرة

 للعلوم إالنسانية كلية التربية
مكتب معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

 للعلوم إالنسانيةعميد كلية التربية 

 ا م د حسين عودة هاشم

7\21\6121 

 في 
 9-9-3014 

كلياااااة التماااااريض  \كتااااااب شاااااكر وتقااااادير  29

الدراسااااات العليااااا خااااالل العااااام الدراسااااي 

3013-3012 

 جامعة بغداد

 كلية التمريض

 العميد وكالة

 ا م د ربيع محسن علي

3908  

 في

 19-6-3012 

 

 
40 

جامعة تكنولوجيا المعلومات  كتاب شكر وتقدير

 واالتصاالت

 عباس محسن البكري . د.ا

 رئيس الجامعة

 3016في  2076

وزارة التعليم العالي والبحث  ر وتقديركتاب شك 43

 العلمي
 3017في  3486 غسان حميد عبد المجيد. د.ا 

 3016في  4116 عالء عبد الحسين. د.ا جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  42

كاية التربية / جامعة ديالى  كتاب شكر وتقدير  44

 االساسية
 3018في  4136 حيدر شاكر مزهر. د.م.ا

 3017في  1128 علي حسن الدلفي. د.م.ا كلية التربية/جامعة واسط  وتقدير كتاب شكر  41



 

 

 

 

 

 

 
كلية / الجامعة المستنصرية  كتاب شكر وتقدير  47

 التربية
 3011 احمد شيال. د.م.ا

 3019في  4772 حسين عود.د.ا كلية التربية/ جامعة البصرة  كتاب شكر وتقدير  48

اية التربية ك/ جامعة ديالى  وتقدير كتاب شكر  49

 االساسية

 

 3019في  4136 حيدر شاكر مزهر. د.م.ا

كاية التربية / جامعة بابل  كتاب شكر وتقدير  10

 االساسية
 3017في  762 محمد شاكر الربيعي.د.ا

كلية التربية / جامعة البصرة  كتاب شكر  11

 للعلوم االنسانية
 3017في  2123 حسين عودهاشم.د.ا

 بغدادجامعة  كتاب شكر  13

ربية البدنبة وعلوم كلية الت

 الرياضة

 3017في  491 د سهاد قاسم سعيد.م.ا

 3017في  1181 علي حسن الدلفي. د.م.ا كلية التربية/جامعة واسط  كتاب شكر وتقدير  41

كلية / الجامعة المستنصرية  كتاب شكر وتقدير  47

 التربية
 3017في 3118 احمد شيال. د.م.ا

كاية التربية / جامعة ديالى  ير كتاب شكر وتقد 48

 االساسية
 3018في 306 حيدر شاكر مزهر. د.م.ا

كاية التربية / جامعة ديالى  وتقدير كتاب شكر  49

 االساسية

 

 3018 حيدر شاكر مزهر. د.م.ا

 3016في  4116 صالح فليفل . د.ا كلية االداب/ جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  10

كلية / المستنصرية  الجامعة كتاب شكر  11
 التربية

 3016في  1079 احمد شيال. د.م.ا

مركز /وزارة التعليم  كتاب شكر  13

 البحوث النفسية

 3016في  92 د فاضل شاكر الساعدي.م.ا

 3016في  3762 د حسين  عودة هاشم.ا كلية التربية / جامعة البصرة  كتاب شكر وتقدير  12

 3016في  3714 د حسين  عودة هاشم.ا كلية التربية/ ة جامعة البصر كتاب شكر وتقدير  14

 3016في  2419 علي حسن الدلفي. د.م.ا كلية التربية/جامعة واسط  كتاب شكر وتقدير  11

كاية التربية / جامعة ديالى  وتقدير كتاب شكر  16

 االساسية

 

 

 3018في  4136 حيدر شاكر مزهر. د.م.ا

 3017في  717 علي حسن الدلفي. د.م.ا كلية التربية/ جامعة واسط كتاب شكر وتقدير  17

كلية التربية / جامعة بغداد  كتاب شكر  18

 للبنات
 3017في  630 شروق كاظم سلمان. د.ا 

كلية التربية ابن  جامعة بغداد كتاب شكر  19

 رشد

 3019في  392 عالوي سادر. د.ا

 3019 حسينعالء عبد ال. د.ا جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  60

 3030 د قصي السهيل.ا وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير  61

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 اللجان المشارك فيها

 الكتابعدد وتاريخ  الجهه المانحة عنوان الكتاب ت

في  6/3/1170 مكتب رئيس الوزراء تشكيل لجنة من الخبراء العداد دراسة(98)امر اداري رقم  1

13/1/3011 

عضو لجنة في اعداد موضوع دراسي تحات /  امر وزاري 3

التلوث االشعاعي بالمواد المشعة طبيعية المنشأ في ))عنوان 

التلااااوث )وتضااامينه ضااامن ماااادة (( الصاااناعات النفطييياااة

 في الدراسات االولية في الكليات والمعاهد(البيئي

 سالم حسن شوشناو . د

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ ع

 في 12744/ 4ب ت 

 11/13/3013 

عضو لجناة فاي اعاداد ضاوابط اعاداد الكتاب / امر وزاري  2

 المنهجية والمساعدة

 د محمد عبد عطية السراج.م.أ

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ ع

  4/11984ب ت 

 في

 8/9/3012 

/ لتحديث وتطوير مناهج كتب الفرع الزراعي / تاليف لجنة  4

اب تربياة الحياوان للمرحلاة وضع االهادا  والمفاردات لكتا

 .االولى وكتاب تربية الدواجن للمرحلة الثالثة

 سعد ابراهيم عبد الرحيم

 وزير التربية/ع 

 

39719  

 في

 6/7/3009 

لورشاة تادريب  عضو في لجنة التدريب فاي اقلايم كردساتان 1

 المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية وكلية برمنغهام

 د محمد صديق خوشناو.م.أ

 

71  

 في

 6/3/3014 

تشاااكيل لجناااة تتاااولى تقيااايم البحاااوث الخاصاااة /امااار وزاري 6
بجااائزة التعلاايم العااالي للعلااوم االجتماعيااة مااع تاادقيق اسااماء 

 الفائزين

 اسامة فاضل عبد اللطيف. د.م.أ
 

  6110/ش ع
 في

 2/13/3014 

عضاااو لجناااة موضاااوع اساااتحداث دراساااة / امااار وزاري  7

قسم العلاوم /ريس العامة الدكتوراه في تخصص طرائق التد

 ( االصمعي)كلية التربية / التربوية والنفسية 

 عمار عزيز محمد علي . د

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ ع

81 

 في

2/1/3011 

  6263 د كاظم كريم رضا الجابري.أ مقرر المؤتمر/ تشكيل لجان المؤتمر العلمي الدولي الثالث  8

 في

 14/13/3014 

لجنة وضع اسئلة االختبار الشامل لطلبة المرحلة  عضو في 9

 الرابعة في قسم العلوم التربوية والنفسية

 حسن علي سيد. د.م.أ

 رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية

 

 غسان عبد صالح. د.م.أ رئيس لجنة التطبيق لطلبة المرحلة الرابعة 10

 معاون العميد لشؤون الطلبة والتسجيل

3972  

 في

 13/9/3012 

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ عضو في لجنة اعداد دليل الكلية  11

 العميد

3710  

 في

 18/1/3011 

عضااو فااي اللجنااة العلميااة لمتابعااة كتااب الجامعااة الخاصااة  13
بالمناهج الدراساية القساام كلياة التربياة مان حياث تطويرهاا 

 .وتحديثها والمواد المراد تغيرها

 ياسريعبد الكريم خيطان ال. د.م.أ
 معاون العميد للشؤون العلمية

118  
 في

 21/2/312 

رئيس لجنة لمتابعة نشاطات واعمال التدريسيين والطلبة في  12

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 صاحب عبد مرزوك. د.م.أ

 رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية

 بال

 رضا الجابري د كاظم كريم.أ مقرر لجان المؤتمر العلمي الثاني للكلية  14

                                                                                           العميد                                                                                                                       

1393  

 في

 12/10/3012 

كلياات التربياة ))رر الماؤتمر الادولي الثااني تحات شاعار مق 11

 ((واالفاق المستقبلية

 د شروق كاظم سلمان.م.أ

 العميد وكالة

31/1011  

 في

 4/2/3014 

عضاو فااي لجنااة تدريساايوا طرائاق التاادريس لوضااع باارامج  16

 تطويرية في مجال طرائق التدريس

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

                                                                                                                                                                                                  العميد                

3011  

 في

 6/4/3014 

تادريس مااادة ل( داود عباد السااالم صابري)تسامية التدريساي  17

لطلبااة الماجسااتير فااي كليااة ( تعلاايم التمااريض)االختياريااة 

 التمريض 

 د محمد فاضل خليفة.أ

 العميد 

897  

 في

 20/2/3011 

منساقا لمشاروع ( داود عباد الساالم صابري)تكليف الدكتور  18

تدريب التدريسيين بالتعاون مع مكتب يونساكو العاراق عان 
 جامعة بغداد

 العميد وكالة 

 د عبد الواحد عبد الصاحبا د عهو

1014  

 في
 7/2/3011 

رئايس لجنااة التطبيقااات التدريسااية فااي قساام العلااوم التربويااة  19

 والنفسية

 حسن علي سيد. د.م.أ

 رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية

26  

 في

 11/9/3012 

30    



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الندوات العلمية المشارك فيها

 وتاريخ الكتابعدد  الجهه المانحة عنوان الكتاب ت

دعاااوة للنااادوة المنعقااادة فاااي قسااام الدراساااات التاريخياااة  1

بالتعااااون ماااع كلياااة التربياااة ابااان رشاااد تحااات عناااوان 
الدراسااات العليااا فااي التاااريخ االسااالمي واقااع وافاااق ))

 تطورها

 د شمران العجيلي.أ

 رئيس مجلس امناء بيت الحكمة

د جواد علي .قاعة العالمة أ

 كلية التربية ابن رشد

 الب

دعوة لحضور ندوة علمية برعاية معالي وزيار الشاباب  3

تحاات شااعار ( جاساام محمااد جعفاار)والرياضاة المهناادس 

 (الشباب مصدر االبداع والتجديد)

 الطبيب االختصاص

 حيدر رحيم وهاب. د

 مدير عام دائرة التنقيق والمتابعة

 وزارة الشباب والرياضة

 دائرة التنسيق والمتابعة

 اساتقسم البحوث والدر

 بال

البحوث المقبولة ضامن اعماال الماؤتمر العلماي / دعوة  2

 الدولي االول للغات 

 عبد الواحد ذنون طه. د.أ

 العميد ورئيس المؤتمر

وزارة التعليم العالي  9/2/3011في  9/2/1284

 والبحث العلمي

رئاسة جامعة الموصل 

 كلية التربية \

ويم مناهج اللغة بناء انموذج لتق)قبول البحث الموسوم بـ  4

علاااى اللجناااة (( العربياااة فاااي مااادارس التعلااايم االساساااي

الوطني )العلمية للمؤتمر الخامس لكلية التربية االساسية 

 في جامعة الموصل( االول

 د فاضل خليل ابراهيم.أ

 كلية التربية االساسية \عميد 

 جامعة الموصل

 رئيس التحضيرية للمؤتمر

وزارة التعليم العالي  بال

 ث العلميوالبح

رئاسة جامعة الموصل 

 كلية التربية االساسية \

اثر استراتيجية خرائط التفكيار )قبول البحث الموسوم بـ  1

المستندة الى الدمج في التفكير الناقد عند طاالب الصاف 
في المؤتمر العلماي الثالاث لكلياة التربياة ( الرابع االدبي

 للعلوم االنسانية

 فاهم حسين الطريحي

نة التحضيرية للمؤتمر رئيس اللج
 –لكلية التربية للعلوم االنسانية 

 جامعة بابل

 

وزارة التعليم العالي  4/4/3013في  46

 والبحث العلمي
 جامعة بابل

 –عمادة لكلية التربية 

 صفي الدين الحلي

اليااوم   (Open day)دعااوة لحضااور فعاليااات الااـ  6
 العلمي لكلية العلوم 

 د هادي دويج العتابي.م.أ

 عميدال

وزارة التعليم العالي  31/4/3011في  3030

 والبحث العلمي

 رائسة جامعة واسط

 عمادة كلية التربية

 د عبد الحسين السلطاني.م.أ دعوة للمشاركة في ندوة التفكير  7

 رئيس اللجنة التحضيرية

وزارة التعليم العالي  30/2/3013في  108

 والبحث العلمي

 جامعة الكوفة

ريس مركز تطوير التد

 والتدريب الجامعي

نحاو ريياة مساتقبلية للشاباب )تحات شاعار / ندوة علمية  8

 (ماذا يفكر الشباب

 عدنان ابراهيم السراج

 مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة

وزارة الشباب  16/9/3013في  3110

 والرياضة
 دائرة التنسيق والمتابعة

قسم البحوث 

 والدراسات

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 مياالبحوث التي قومها عل

 عدد وتاريخ الكتاب الجهة المناحة عنوان البحث ت

اثر استراتيجية ما وراء المعرفاة فاي تحصايل  1

 طلبة كلية التربية في مادة فلسفة التربية

 رئيس التحرير

 د صالح علي حسين الجميلي.أ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية التربية –جامعة تكريت 

 م االنسانيةمجلة جامعة تكريت للعلو

 هيئة التحرير

671 

 في

20/1/3012 

اتجاهااااات معلمااااات ريااااا  االطفااااال نحااااو  3

 استخدام الحاسب االلي الداء المهام التربوية

 د سحاب محمد االسدي.أ

 رئيس تحرير

 مجلة االداب

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 كلية االداب

 مجلة االداب

 بال

لعاااب التعليميااة فااي تحصاايل اثاار اسااتعمال اال 2

ماااادة القاااراءة الكردياااة لااادف طالباااات الصاااف 

 الرابع االعدادي

 د جاسم علي الطائي

 رئيس التحرير

 وزارة التربية

 مركز البحوث والدراسات التربوية

 (دراسات تربوية)مجلة 

369 

 في 

 6/3/3014 

اثاار اسااتراتيجية الااتعلم بااالقران فااي تحصاايل  4

 طلبة 

 لةرئيس تحرير المج

 هدف عباس قنبر

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 مجلة االستاذ

109  

 في

 19/4/3011 

 د عبد الرحمن مطلك الجبوري.أ تقويم الرامج في التدريب والتطور التربوي 1
 رئيس تحرير المجلة

 جامعة بغداد
 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 مجلة االستاذ

 بال

  (ideal) مقارناااة اساااتراتيجيتي اياااديال  6

فاي ) ml) واساتراتيجية دورة الاتعلم المعرفاة 

 اتخاذ القرار

 د عبد الرحمن مطلك الجبوري.أ

 رئيس تحرير المجلة

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 مجلة االستاذ

127 

 في 

 2/8/3014 

صيل مادة اثر استعمال الخرية المعرفية في تح 7
 طرائق التدريس لطلبة كلية الفنون الجميلة

 د عبد الرحمن مطلك الجبوري.أ
 رئيس تحرير المجلة

 جامعة بغداد
 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 مجلة االستاذ

149  
 في

 19/8/3014 

 م نجم عبد هللا الموسوي.أ ...تقويم مخرجات عملية التربية 8

 مدير التحرير

 معة ميسانرئاسة جا

 عمادة كلية التربية

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

419 

في  

20/10/3013 

 د كاظم شنته سعد.أ ...بناء برنامج استراتيجيات التفكير 9

 رئيس التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 عمادة كلية التربية

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

37  

 في

 14/9/3014 

 د كاظم شنته سعد.أ ...انعكاسات البيئة الملوثة على 10

 رئيس التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 عمادة كلية التربية

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

403  

 في 

11/7/3013 

 د احمد عبود خليفة.أ ...اثر استخدام انموذج دورة التعلم  11

 سكرتير التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 كلية التربيةعمادة 
 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

227 

في  
32/10/3011 

 م نجم عبد هللا الموسوي.أ ...االمن النفسي لدف طلبة الجامعة 13

 مدير التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 عمادة كلية التربية

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

272  

 في

 14/2/3013 

 د كاظم شنته سعد.أ ...ج رتكو  في اثر انموذ 12

 رئيس التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 عمادة كلية التربية

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

48  

 في

 16/11/3014 

اثاااار انمااااوذج فراياااار فااااي اكتساااااب المفاااااهيم  14

 التاريخية

 د كاظم شنته سعد.أ

 رئيس التحرير

 رئاسة جامعة ميسان

 بيةعمادة كلية التر

 مجلة ابحاث ميسان

 6633-1811الرقم الدولي 

19  

 في

 13/2/3011 

اثاار اسااتخدام اسااتراتيجية الااتعلم التعاااوني فااي  11
تحصاايل طالبااات الصااف الثاااني المتوسااط فااي 

 مادة االمالء

 زين العابدين عبد علي. د
 سكرتير التحرير

 كلية التربية االساسية
 جامعة ميسان

 يميةمجلة ميسان للدراسات االكاد

 1س 1
 في

 19/2/3014 

اثاار انمااوذج مياارل وكلوزيماااير فااي اكتساااب  16

المفاهيم التاريخية لادف طاالب الصاف الراباع 

 االدبي

 زين العابدين عبد علي. د

 سكرتير التحرير

 كلية التربية االساسية

 جامعة ميسان

 مجلة ميسان للدراسات االكاديمية

س 31
2
 

 في

 11/1/3014 



 

 

 

 

 

 

 
اتجاهات الطلبة نحو الغش / تقويم بحث للنشر  17

 االكاديمي
 د عبد المجيد كامل عبد اللطيف.أ

 رئيس تحرير المجلة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 هيئة تحرير المجلة

 

 14:رقم البحث 
163  

 في

 16/9/3010 

اثار اسالوب مدرساي ماادة / تقويم بحث للنشر  18

اتجاهاااااااتهم الصااااااحية وعالقتهااااااا االحياااااااء و

 ....بالقدرات 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د عباس عبد الستار عبد القادر.م.أ

 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 هيئة تحرير المجلة

 

 82: رقم البحث 

341  

 في 

10/11/3012 

رسالة الماجساتير الموساومة باـ / خبرة علمية  19

الخريطة الذهنية في اكتساب اثر استراتيجية ))

المفاااااهيم الجغرافيااااة عنااااد طالبااااات الصااااف 

 ((الخامس االدبي في مادة الجغرافية

 د شروق كاظم سلمان.م.أ

 العميد وكالة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا/ شؤون الطلبة 

  819/د

 في

 11/10/3014 

رسالة الماجساتير الموساومة باـ / ة علمية خبر 30
اثاار اسااتراتيجية الااتعلم المتمااايز فااي تعااديل ))

البديلة للمفاهيم الجغرافية عند طالبات الصاف 

 ((االول المتوسط

 د شروق كاظم سلمان.م.أ
 العميد وكالة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا/ شؤون العلمية 

  161/د
 في

 32/6/3014 

كابس علماي لرساالة الماجساتير الموساومة باـ  31

اثاار تاادريس باعااادة الصااياغة كاسااتراتيجية ))

لتنشيط االدراك في التحصيل واالحتفاظ بمادة 

الجغرافيااااااة لاااااادف طالبااااااات الصااااااف االول 

 ((المتوسط

 د اسامة احمد سامح.م.أ

معاون رئيس الجهاز للشؤون 

 ةالعلمي

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشرا  والتقويم العلمي

 2779/ج ع س 

 في

 17/9/3012 

كابس علماي لرساالة الماجساتير الموساومة باـ  33

فاعليااة انمااوذج مااارزانو فااي تحصاايل مااادة ))

مبااادا الفلساافة وعلاام الاانفس لطااالب الخااامس 

 ((االدبي وتنمية تفكيرهم العلمي

 د اسامة احمد سامح.م.أ

معاون رئيس الجهاز للشؤون 

 العلمية

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشرا  والتقويم العلمي

 4299/ج ع س

 في 

36/11/3012 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة باـ  32

التحصيل القرائي وعالقتاه بالصاعوبات فاي ))

ت العقليااة لاادف تالميااذ صاافو  بعااض العمليااا
 ((التربية الخاصة

 د اسامة احمد سامح.م.أ

معاون رئيس الجهاز للشؤون 

 العلمية

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشرا  والتقويم العلمي

  136/ج ع س

 في

 1/4/3006 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة باـ  34

طبياااااق وحاااااادة لتااااادريس النحااااااو فاعلياااااة ت))

والصاار  تكاملياااس باسااتخدام ماادخل المفااااهيم 

النحويااااة فااااي تحصاااايل واسااااتبقاء المهااااارات 

المعرفية النحوية والصرفية لدف طلباة كلياات 

 ((التربية

 د اسامة احمد سامح.م.أ

معاون رئيس الجهاز للشؤون 

 العلمية

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ز االشرا  والتقويم العلميجها

 3191/ج ع س

 في

 19/8/3014 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة بــ  31

فاعلياااااة تطبياااااق وحاااااادة لتااااادريس النحااااااو ))

والصااار  تكاملياسباسااااتخدام مااادخل المفاااااهيم 

النحويااااة فااااي تحصاااايل واسااااتبقاء المهااااارات 

المعرفية النحوية والصرفية لدف طلباة كلياات 

 ((التربية

 د اسامة احمد سامح.م.أ

معاون رئيس الجهاز للشؤون 

 العلمية

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشرا  والتقويم العلمي

 

 3191/ق/ج ع س

رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  36

اثر استراتيجيات ما بعد المعرفية في تنشيط ))
 ((فال الريا الذاكرة العاملة لدف اط

 د غالب خزعل محمد.م.أ

معاون العميد للشؤون العلمية 
 والدراسا العليا

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

879  

 في 
33/11/3010 

رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  37

علة وفاق اساتراتيجية اثر تدريس الجغرافية ))

الذكاءات المعتمدة فاي تحصايل واالحتفااظ باه 

 ((لدف طالبات الصف االل المتوسط

 د غالب خزعل محمد.م.أ

معاون العميد للشؤون العلمية 

 والدراسا العليا

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

171 

 في 

 18/9/3011 

رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  38

العالقة بين القلق و االداء في التربية العلمية ))

جامعااة  –لاادف طلبااة كليااة التربيااة الرياضااية 

 ((ميسان

 د غالب خزعل محمد.م.أ

معاون العميد للشؤون العلمية 

 والدراسا العليا

 جمهورية العراق

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

 888/س

 في 

 20/7/3009 



 

 

 

 

 

 

 
رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  39

اثااار برناااامج تعليماااي فاااي تنمياااة مهاااارات ))

التفكيااار التحليلاااي لااادف طالباااات قسااام رياااا  

 ((االطفال

 د غالب خزعل محمد.م.أ
معاون العميد للشؤون العلمية 

 العلياوالدراسا 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

في  616
6/10/3011 

رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  20

تااأثير برناااامج تعليمااي فاااي تنميااة مهاااارات ))

 ((تفكير حل المشكالت الطفال الريا 

 د غالب خزعل محمد.م

العميد للشؤون العلمية  معاون

 والدراسا العليا

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

100  

 في

 11/2/3010 

رسالة الماجستير الموساومة باـ /سالمة علمية  21

تقويم ماادة طرائاق تادريس الفناون فاي كلياة ))

ء االهاااااادا  التربيااااااة االساسااااااية فااااااي ضااااااو

 ((التعليمية

 د نشعة كريم عذاب.أ

معاون العميد للشؤون العلمية 

 والدراسات العليا

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

203 

 في

 14/3/3012 

اسااباب فااي )تقااويم علمااي لرسااالة الماجسااتير  23

ي متوساط فاي ماادة اللغاة اساتعمال لطلباة الثاان

 (الفرنسية من وجهة نظر المدرسين لطلبة

 160/ج المعهد العراقي للدراسات العليا العميد

 في 

 31/9/3012 

اثر استراتيجية االنشاطة البنائياة /خبرة علمية  22

الموجهة في التحصيل واالستبقاء لادف طاالب 

 الصف الخامس االدبي

 د قاسم خليف عمار.م

 معاون العميد

 للشؤون العلمية والدراسات العليا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية

 وحدة الشؤون العلمية

430  

 في

 30/1/3011 

مهااااارات االتصااااال االداري / خباااارة علميااااة 24

وعالقتهااااا بالقيااااادة االبداعيااااة لاااادف مااااديري 
 المدارس الثانوية

 د سامي حمود الحاج جاسم.أ

 معاون العميد للشؤون االدارية

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية

مكتب معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات 

 العليا

390  

 في
 34/8/3014 

تقااويم علمااي رسااالة الماجسااتير الموسااومة بااـ  21

-K-W)ي فاعلية اساتراتيجية الجادول الاذات))
L-H)   فااااي اكتساااااب المفاااااهيم الفيزيائيااااة

واساااااتبقائها لااااادف طالباااااات الصاااااف الراباااااع 

 ((العلمي

 د قيس حاتم هاني الجنابي.م.أ

 معاون العميد للشؤون العلمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية التربية االساسية

 الدراسات العليا

  302/س

 في

 36/8/3014 

علمااي رسااالة الماجسااتير الموسااومة بااـ  تقااويم 26

اثاار انمااوذج مااارزانو فااي تحصاايل طااالب ))

المرحلااااااااة االعداديااااااااة فااااااااي مااااااااادة االدب 

 ((والنصوص

 د خالد خليل ابراهيم.م.أ

 معاون العميد للشؤون العلمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 ويرشعبة البحث والتط

 وحدة الدراسات العليا

 1769/د ع

 في 

 30/8/3012 

تقويم علمي لرسالة طالبة الماجستير سمى عبد  27

 الرسول مغير

 د عباس ديكان درويش.أ

 العميد للدراسات العليا. م

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 لميالمعاون الع

210  

 في

 16/7/3013 

تقااويم علمااي رسااالة الماجسااتير الموسااومة بااـ  28
اثاار انمااوذج دن ودن فااي تحصاايل تلميااذات ))

 ((الصف الخامس االبتدائي بمادة العلوم

 د مهدي علوان القريشي.م.أ
معاون العميد للشؤون العلمية و 

 الدراسات العليا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة واسط

 عمادة كلية التربية

 الدراسات العليا

2428  
 في

 38/8/3011 

اثاار اسااتخدام سااتراتيجية قبعااات / تقااويم بحااث  29

التفكير الست على التحصيل الدراسي لطالبات 

الصااااف الثاااااني متوسااااط فااااي مااااادة التربيااااة 

 (االسرية

 د بشرف عبد الحسين.م.أ

 المدير العام/ ع

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مركز البحوث النفسية

 لجنة التعضيد

18/1  

 في

4/11/3012 

ترقياة علمياة الاى مرتباة اساتاذ / ترقية علمياة  40

طرائااق تاادريس ومناااهج )مساااعد اختصاااص 

 (عامة

 د عدنان نعمة عبد الرضا.أ

رئيس لجنة الترقيات العلمية 

 المركزية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رئاسة جامعة ديالى

 الترقيات العلمية المركزية لجنة

86  

 في

11/10/3014 

 د حسين حمزة حمود.أ احالة بحثين لتقويمها علميا/ معاملة ترقية  41

 رئيس لجنة الترقيات العلمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رئاسة الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

 الترقيات العلمية

76 

 في

10/8/3009 

احالااة ثااالث بحااوث لتقويمهااا / معاملااة ترقيااة  43
 علميا

 د علي جاسم سلمان.أ
 رئيس لجنة الترقيات العلمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 رئاسة الجامعة المستنصرية

 كلية التربية االساسية

108 
 في

21/7/3013 



 

 

 

 

 

 

 
 الترقيات العلمية

تقويم نتاجات علمية عدد البحوث / تقييم بحوث 42
 بحثين/ 

 د ماجد شيال رحيمة.أ
رئيس لجنة الترقيات العلمية 

 المركزية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ميسان

 الترقيات العلمية المركزية

 س17/ت ع
 في

30/11/3014 

النظاام المقادم / نظام كشف المساتوف التعليماي 44

من قبال السايد صاباح محماود خضاير بعناوان 

 (ي للجامعاتكشف المستوف العلم)

 د محمد عبد عطية السراج.م.أ

 مدير عام دائرة البحث والتطوير

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 9100/ب ت

 في

8/13/3009 

النظام المقدم / / نظام كشف المستوف التعليمي 41

من قبال السايد صاباح محماود خضاير بعناوان 

 (اتكشف المستوف العلمي للجامع)

 د محمد عبد عطية السراج.م.أ

 مدير عام دائرة البحث والتطوير

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة البحث والتطوير

 7763/ب ت

 في

7/10/3009 

 

 

 

 شهادات الشكر والتقدير

 

 الجهه المانحة العنوان ت

جااودة / لكليااة التربيااة/ المااؤتمر العلمااي االول / شااهادة تقديريااة  1

 4/11/3010-2عليم العالي للمدة الت

 د امين عبد الجبار السلمي.أ

 عميد كلية التربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة البصرة
 كلية التربية

على الجهاود المبذولاة والمبدعاة فاي خدماة العلام / شهادة تقديرية  3

 والعلماء

دعهود عبد الواحد عبد .أ

 الصاحب العكيلي

 لتربية ابن رشدعميد كلية ا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

تقااديرا للجهااود المبذولااة علااى انجاااح المااؤتمر / شااهادة تقديريااة  2

النبوي الثاني لقسم العلوم التربوية والنفسية فاي كلياة التربياة ابان 

 رشد للعلوم االنسانية 

 العميد

 جابريد كاظم كريم رضا ال.أ

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

اعتاازاز وتقاادير لماوقفكم االنساااني التباارع بالاادم / شاهادة تقديريااة  4

 طاعة هلل تعالى وخدمة البناء الشعب

 مدير العام

دائرة العمليات الطبية 

 والخدمات المتخصصة

 جمهورية العراق

 وزارة الصحة

 خدمات المتخصصةدائرة العمليات الطبية وال

 المركز الوطني لنقل الدم

من اجل التعايش السلمي في  3011لعام ( سفير السالم)منح لقب  1

 العراق

 مدير المركز

 حسين النداوي

 المركز العراقي لتطوير قدرات الشباب

 

المساااهمة الفعالااة فااي المااؤتمر العلمااي الثالااث / شااهادة تقديريااة  6

للمدة مان ( 3011-1930عراق الخطاب النسوي في ال)الموسوم 

 3011اذار  11-16

 د وليد شاكر نعاس.أ

 عميد كلية التربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية التربية/ جامعة المثنى 

تقديرا للجهود المبذولة في مؤتمر التعليم المستمر  /شهادة تقديرية  7
ح اصال)تحت شعار  17/2/3011-16االول الذي اقيم للمدة 

 (وتطوير التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعات العراقية

 د صالح اسماعيل نجم.أ
 رئيس جامعة البصرة

 جامعة البصرة

تقديرا لمشاركتكم في اعمال المؤتمر العلمي  /شهادة تقديرية  8

 الدولي األول للغات

 (اللغات رافد أساس من روافد المعرفة)

 2/3011/ 32-33للمدة من 

 عبد الواحد ذنون طهد .أ

 العميد ورئيس المؤتمر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية التربية \رئاسة جامعة الموصل 

 المؤتمر العلمي الدولي األول للغات

 

المباركة والمشاركة المتميزة في  تقديرا للجهود /شهادة تقديرية  9

  المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية التربية األساسية
 العميد

 د كاظم كريم رضا الجابري

 كلية التربية االساسية –الجامعة المستنصرية 

تثمين للجهود التي بذلت في المؤتمر العلمي  /شهادة تقديرية  10

 3011تشرين اول  36الرابع لكلية التربية األساسية والمنعقد في 

 (نحو بيئة علمية محفزة لالرتقاء بالبحث العلمي)وتحت شعار 

 باس عبيد حماديد ع

 كلية التربية االساسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر

المبذولة في المؤتمر التعليم  تقديرا للجهود/ شهادة تقديرية  11

 7/2/3011-6المستمر الثاني المنعقد للمدة 

 (جتمعالتعليم المستمر طريق الجامعة الى الم)تحت شعار 

 د صالح اسماعيل نجم.أ

 رئيس جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 د ابي سعيد الديوه جي.أ /شهادة تقديرية  13

 رئيس جامعة الموصل

 المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير

بناء على مشاركتكم في المؤتمر العلمي السابع  /شهادة تقديرية  12

 36-31ة المنعقد للمدة الذي أقيم في كلية التربية للعلوم اإلنساني
 3013نيسان 

 رئيس المؤتمر

 د نصيف جاسم محمد.م.أ
 عميد الكلية

 جامعة ديالى

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

تاييد المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية  /شهادة تقديرية  14

أيار  32-33التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كركوك المنعقد للمدة 

3013 

 د كريم نجم خضر.أ

رئيس اللجنة التحضيرية 

 للمؤتمر

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة كركوك

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 المؤتمر العلمي الثاني



 

 

 

 

 

 

 
المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس  /شهادة تقديرية  11

 3013 تشرين ثاني 14-12لكلية التربية األساسية والمنعقد في 

 (جودة البحث العلمي أساس البناء التربوي القويم)وتحت شعار 

 د عباس عبيد حمادي
 عميد كلية التربية االساسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بابل

 كلية التربية االساسية

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر

علمي األول تثمين للجهود المبذولة في المؤتمر ال /شهادة تقديرية  16

تحقيق متطلبات ) لضمان الجودة في التعليم العالي وتحت شعار 

 (االعتماد االكاديمي في الدراسات اإلنسانية سبيلنا للتميز

 د عادل هادي البغدادي.أ

 رئيس جامعة بابل

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي االول

 ودة في التعليملضمان الج

تثمين للجهود القيمة التي بذلت في إقامة  /شهادة تقديرية  17

 المؤتمرات العلمية وتوجيه الدعوات العلمية للمشاركة والحضور 
 د يوسف عناد زامل.أ

 عميد كلية التربية االساسية

 كلية التربية االساسية

ؤتمر شكر على المشاركة الفعالة النجاح الم /شهادة تقديرية  18

 3012نيسان  4-2الوطني السنوي المنعقد للمدة 
 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 د شروق كاظم سلمان.م.أ

 عميد كلية التربية للبنات

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 كلية التربية للبنات

 

 

الثاني تاييد المشاركة في المؤتمر النبوي  /شهادة تقديرية  19
 (التعليم الجامعي وسبل االرتقاء به)الموسوم بـ 

 د عمر مجيد عبد.م.أ
 العميد

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعات العراقية

 كلية التربية للبنات

المبذولة في المؤتمر العلمي الثالث  تثمين للجهود/ شهادة تقديرية  30

 3012نيسان  20-39من  لمركز التعليم المستمر والمنعقد للفترة

تطوير وتحسين اساليب البحث واستخدام التقنيات )وتحت شعار 

 (الحديثة في طرائق تعلم الكادر الوظيفي في الجامعة

 د ثامر احمد حميدان.أ

 رئيس جامعة البصرة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة البصرة

األول تحت شعار  على إنجاح المؤتمر الوطني /شهادة تقديرية  31

 (العلوم التربوية والنفسية تسهم في بناء العراق الجديد)
 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 

شكر على إنجاح المؤتمر العلمي الدولي لعلوم  /شهادة تقديرية  33

رشد والتربية للبنات للفترة  التربية الذي اقامته كليتا التربية ابن

 3014نيسان  16-17

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 

شكر على إنجاح المؤتمر العلمي الدولي لعلوم  /شهادة تقديرية  32

رة التربية الذي اقامته كليتا التربية ابن رشد والتربية للبنات للفت

 3014نيسان  16-17

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 كلية التربية للبنات

 

شكر على إنجاح المؤتمر العلمي السنوي الثالث  /شهادة تقديرية  34
 (المواد المائية في العراق والتنمية المستدامة)الموسوم بـ 

ب وناس خضير د زين.م.أ
 الحسناوي

 رئيس قسم الجغرافية

 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 رئيس المؤتمر

 جامعة بغداد
 كلية التربية ابن رشد

 

المبذولة في المؤتمر العلمي الثالث  تثمين للجهود /شهادة تقديرية  31

 (اصرالتربية والتعليم عماد بناء االنسان المع)تحت شعار 
 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد

 

شكر على المشاركة الفعالة في إنجاح المؤتمر  /شهادة تقديرية  36

 3011نيسان  12-13العلمي الثالث المنعقد للمدة 
 د كاظم كريم رضا الجابري.أ

 عميد كلية التربية ابن رشد

 

 ة بغدادجامع

 كلية التربية ابن رشد

 

المشاركة في مؤتمر النهو  بالواقع التعليميس  /شهادة تقديرية  37

ديالى المنعقد / لمعهد اعداد المعلمين وجمعية طرائق التدريس 
جودة العملية التربوية أساس )تحت شعار  34/3/3012للمدة 

 (النهو  بالواقع التعليمي

 السيد محافظ ديالى

 مر عزيز الحميريالدكتور ع

 المديرية العامة لتربية ديالى

 معهد اعداد المعلمين
 ديالى

تثمين للجهود المبذولة على إنجاح المؤتمر  /شهادة تقديرية  38

إعادة بناء القيم )السنوي األول لقسم االجتماع وتحت عنوان 

 (3002االجتماعية في المجتمع العراقي بعد عام 

 11/3012/ 20-39للفترة من 

 د يوسف عناد زامل.أ

عميد كلية االداب جامعة 

 واسط

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 كلية االداب/ جامعة واسط 

نحو فلسفة )المشاركة الفعالة في الندوة العلمية  /شهادة تقديرية  39

( تربوية تستلهم الموروث الحضاري وتستجيب لمتطلبات العصر

 18/2/3012المنعقد بتاريخ 

 د اركان سعيد خطاب.م.أ

 مدير المركز

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جامعة بغداد

 مركز البحوث التربوية والنفسية
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