
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍزِ انذاجٍّ
 

 

 

 

  احالو جبار عبذهللا:     ـى ـــــــــاالصــ

  بغذاد 9199 -2- 91  : جارٌخ انًٍـالد 

 يحزٔجة انحانة انزٔجٍة :

 3    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يضهًة  :   انذٌـــــــــــاَة

 عهى انُفش انحزبٕي:           صــانحـخـص

 جذرٌضٍة:       ّ ــــــانٕظٍف

 يذرس      ة انعهًٍة :انذرج

 انعهٕو انحزبٌٕة ٔانُفضٍة جايعة بغذاد / كهٍة انحزبٍة ابٍ رشذ / قضى:         عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاجف

 31139213090:         انٓاجف انُقال

 ahlam_ahlam917/  كحزًَٔ :انبزٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالت انعهًٍة  

 

 التارٌخ ة ـــلكلٌا الجامعة الدرجة العلمٌة

 0224 تربٌة بنات بغداد ماجستير

-02 موعد المناقشة تربٌة بنات بغداد دكتوراهطالبة 
20-0222 

    

    

 

 

صورة 

 شخصيت



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انحذرج انٕظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذرٌش انجايعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

جاهعت بغذاد /هركز البحوث  باحثت 1

 الٌفسيت

1-4-2004-2006 

بغذاد/هركز البحوث جاهعت  باحثت 2

 التربويت

2006-2002 

 لحذ االى – 2002 جاهعت بغذاد /كليت تربيت ابي رشذ تذريسيت 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الوظيفت ث

جاهعت بغذاد /هركز البحوث  باحثت 1

 الٌفسيت

1-4-2004-2006 

جاهعت بغذاد/هركز البحوث  باحثت 2

 التربويت

2006-2002 

 لحذ االى – 2002 جاهعت بغذاد /كليت تربيت ابي رشذ تذريسيت 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : انًقزرات انذراصٍة انحى قًث بحذرٌضٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0222-0229 اسس التربٌة جغرافٌة 2

 0222- 0222 م النفس العامعل جغرافٌة 0

2    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :انحً أشزف عهٍٓا( انزصائم  ،االطارٌح  )خايضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

0    

2    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.انحً شارك فٍٓانعهًٍة ٔانُذٔات انًؤجًزات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

حقوق االنسان فً -ندوة 1

 العراق الجدٌد

مركز -جامعة بغداد 08-0-0225

 البحوث النفسٌة

 جهود متمٌزة

التطرف السلوكً -ندوة 2

 والعقائدي

 جهود متمٌزة مركز البحوث النفسٌة 02-2-0225

ٌب رعاٌة طرق واسال -ندوة 3

 االٌتام

 جهود متمٌزة مركز البحوث التربوٌة 28-6-0227

الغش الصناعً -مؤتمر 4

والتجاري والخدمً وحماٌة 

 حقوق المستهلك العراقً

مركز -جامعة بغداد 26-2-0226

 السوق وحماٌة المستهلك

 بحث

استراتٌجٌات تحصٌن -مؤتمر 5

الشباب فً ضوء تحدٌات 

 الظروف الراهنة

 بحث كز البحوث التربوٌةمر 22-2-0226

وٌبقى التدرٌسً -مؤتمر 6

 الجامعً منهل للعلم والعطاء

 بحث مركز البحوث التربوٌة 04-2-0228

مساهمة فً برنامج تقٌٌم دور  7

 األٌتام فً العراق

 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 0228

 I.M.Cبغداد

 باحث تطبٌقً

جامعة -حقوق اإلنسان-دورة 8

 هوبكنز

 مشارك دجامعة بغدا 0226

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو اللجنة العلمٌة لالتحاد المركزي  

 العراقً للرماٌة 
منسق بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث  

العلمً ووزارة العمل والشؤون 

 االجتماعٌة / رئٌسا

منسق بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث  

العلمً ووزارة الدولة لشؤون المرأه 

 بصفتً عضوا

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الضغوط النفسٌة التً ٌتعرض لها التدرٌسً  1

بعض المتغٌرات فً مدٌنة الجامعً وعالقتها ب

 بغداد

 0228 غٌر منشور

مستقبل خرٌجً كلٌة العلوم السٌاسٌة وعالقتها  2

 ببعض المتغٌرات

مجلة كلٌة العلوم 

 جامعة بغداد-السٌاسٌة

0227 

 0226 غٌر منشور بحث نظري -االبداع   3



 

 

 

 

 

 

 

 0227 غٌر منشور الشخصٌة القٌادٌة والتحدٌات المعاصرة 4

مركز البحوث -مؤتمر والتحدٌات المعاصرةثقافة الشباب  5

 التربوٌة

0226 

اتجاهات الشباب نحو استخدام العنف ضد المرأه  6

 فً مدٌنة بغداد

مجلة مركز -منشور

 البحوث التربوٌة

0227 

 وقائع مؤتمر-منشور الجودة فً الصناعة وسٌكولوجٌة الغش 7

 مركز السوق 

0226 

مجلة البحوث -منشور السٌكولوجٌة والعالج–العنف  8

 التربوٌة

0227 

  غٌر منشور علم نفس التفكٌر عند ادوارد دي بونو  9

الكشف عن الضغوط النفسٌة للفرد العراقً بعد  11

 0222احداث 

-مجلة االستاذ –منشور 

 اداب

0229 

الخصائص النفسٌة وعالقتها بالتفكٌر االبداعً  11

 لدى الفنان العراقً

-مجلة االستاذ-منشور

 اداب

0226 

سٌكولوجٌة سلوك السائح ودوره فً تحدٌد النمط  12

 السٌاحً

  غٌر منشور

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    بتارٌخ  20العددذي لالمر – عضو اللجنة العلمٌة لالتحاد المركزي العراقً للرماٌة

04-0-0229 

  ًزارة العمل والشؤون االجتماعٌة / وو منسق بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم

  0227-4-05بتارٌخ  22448لالمر الوزاري ذي العدد  رئٌسا

  ًووزارة الدولة لشؤون المرأة / عضوا منسق بٌن وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم 

  0227-4-05بتارٌخ  22452لالمر الوزاري ذي العدد 

 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

جامعة بغداد /مركز البحوث  منحت سنة قدم 2

 النفسٌة

2-20-0224 

جامعة بغداد /مركز البحوث  شكر وتقدٌر 0

 النفسٌة

22-7-0225 

جامعة بغداد /مركز البحوث  شكر وتقدٌر 2

 النفسٌة

22-7-0225 

بغداد /مركز البحوث جامعة  شكر وتقدٌر 4

 التربوٌة

02-6-0227 

جامعة بغداد /مركز البحوث  متمٌزة 5

 التربوٌة

0-9-0227 

اللجنة البارالمبٌة الوطنٌة  شكر وتقدٌر 6

 العراقٌة

29-8-0222 



 

 

 

 

 

 

 

مركز بحوث السوق وحماٌة  شهادة تقدٌرٌة 7

 المستهلك

26-2-0226 

جامعة بغداد /مركز البحوث  شهادة تقدٌرٌة 8

 بوٌةالتر

22-2-0226 

جامعة بغداد /مركز البحوث  شهادة تقدٌرٌة 9

 التربوٌة

02-2-0228 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

0   

2   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ) اللغت أالم ) العربيت             

 اللغت االًكليزيت 

  

 

   CD ن تسلين ًسخت على  هلحوظت : يت


