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 12/2019/ 5- 1 حل المشكالت واتخاذ القرار  2

 2019/ 12/ 26 -22  حل المشكالت واتخاذ القرار  3
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 رئيس جامعة بغداد  4/4/2018 شكر وتقدير  18
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 الوقاية 
12/2/2019 
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32 
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25/10/2018 
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بغداد/ مركز التعليم المستمرجامعة  31/12/2019 رئيسا لجنة اعتدال االسعار 33  

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 2/9/2020 عضو لجنة علمية   34

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 23/8/2020 رئيسا لجنة صفحة التواصل  35

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 24/8/2020 عضو لجنة تدقيق معاملة الترقيات 36

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 19/12/2018 عضو اللجنة االمتحانية   37

38 
مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث ) واقع حقوق  

 الطفل في العراق (  
27/2/2019 

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

39 
القاء ورشة االلكترونية ) حل المشكالت واتخاذ  

 القرار ( 
5/5/2020 

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر

40 
قبول بحث في المؤتمر العلمي الدولي السنوي  

 الثاني والعشرون ) واقع ذوي االحتياجات الخاصة (
4/4/2019 

 مركز البحوث النفسية 

41 
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي السنوي االول ) 

 عطاء المرأة العراقية اساس تقدم الشعوب( 
 

 جامعة بغداد/ مركز دراسات المراءة



 جامعة بغداد/ االمانة العامة للمكتبة المركزية 11/12/2017 حضور ورشة ) االمن االلكتروني ( 42

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 16/4/2018 والمعالجات حضور الندوة الضغط الدموي االسباب  43

44 
حضور ملتقى الخريجات الثاني ) التأهيل مرسى  

 سفن الخريجين ( 
14/3/2018 

جامعة بغداد كلية التربية للبنات / وحدة التأهيل  

 والتوظيف 

45 
مشاركة في محاضرة ) وضع معايير االمتحانات  

 بالتعليم 
3/1/2018 

بغداد/ مركز التعليم المستمرجامعة   

46 
مشاركة في الندوة ) اثر االستقطاعات على  

 استحقاقات االستاذ الجامعي(
24/1/2018 

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر

47 
مشاركة في ورشة العمل ) دور السفارات في العالم  

 ومثال سفارة الواليات المتحدة االمريكية 
7/1/2018 

مانة العامة للمكتبة المركزيةجامعة بغداد/ اال  

48 
مشاركة في محاضرة ) تنمية الفاعلية لدى االستاذ  

 المعاصر( 
22/2/2018 

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر

49 
حضور ندوة ) تفاعل المدرس الجامعي مع ادوات  

 التواصل االجتماعي (
12/3/2018 

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات 

50 
حضور ندوة ) االستاذ الجامعي بين اعادة تأييد  

 الهيبة والسخصية في الوسط الجامعي (
11/1/2018 

 مركز البحوث النفسية 

51 
حضور ندوة ) االثار السلبية المترتبة على كتابة 

 االطاريح في المكاتب الخارجية ( 
18/3/2018 

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر 24/12/2019 حضور سمنر   52

53 
تأييد مشاركة ندوة ) تفاعل المدرس الجامعي مع 

 ادوات التواصل االجتماعي (
11/3/2018 

 جامعة بغداد كلية التربية للبنات 

54 
شهادة مشاركة البرنامج التدريبي مبادىء واسس 

 القيادة ومدارسها 
26-28/2/2019 

 المدربين العرب اتحاد 

55 
شهادة حضور المؤتمر العلمي الدولي السنوي  

 الثاني والعشرون ) واقع ذوي االحتياجات الخاصة (
17-18/4/2019 

 مركز البحوث النفسية 

56 
شهادة مشاركة في الندوة العلمية واقع االنحرافات 

 الجنسية في المجتمع الوقاية والعالج
18/6/2019 

 النفسية مركز البحوث 

 منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم  29/1/2019 امر تكليف في منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم  57

58 
شهادة مشاركة في المحاضرة العلمية ) تشريح 

 التوحد من منظور نمائي عصبي معاصر( 
13/6/2020 

 مركز البحوث النفسية 

59 
العلمية ) شهادة مشاركة في المحاضرة 

 الباراسايكولوجي حقل المعرفة ( 
20/6/2020 

 مركز البحوث النفسية 

60 

شهادة المشاركة في الورشة السادسة 

عشر)استخدام الموجات الدقيقة في التطبيقات  

 الطبية( 

4/6/2020 

 بدن اكاديمي

61 
 GOOGLEشهادة المشاركة في الندوة العلمية )

CLASSROOM) 
7/5/2020 

 الفلوجة جامعة 



62 
شهادة المشاركة في الندوة الدولية )افاق البحث  

 العلمي والتعاون بين الجامعات العربية (
 2020/سبتمبر/5

 منصة اريد العلمية /ماليزيا بالتعاون مع جامعة بغداد 

63 
شهادة المشاركة في الورشة السادبعة عشر)  

 خصائص طفل ما قبل المدرسة( 
6/6/2020 

 بدن اكاديمي

 الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية  5/6/2020 شهادة حضور مرتكزات االثارة في البحث العلمي 64

65 
شهادة المشاركة في الورشة )تأثير شبكات  

 االتصاالت على صحة االنسان
30/5/2020 

 كلية النسور الجامعة

66 
تأييد حضور في ورشة )قراءة جديدة في منهج  

 العربية للصف الثالث متوسط(كتاب اللغة 
28/1/2020 

 مركز البحوث النفسية 

68 
شهادة مشاركة بصفة محاضر في ورشة مفهوم 

 االرهاب ومصادر تمويله
11/12/2019 

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر

69 
قبول بحث في مؤتمر ) واقع ذوي االحتياجات  

 الخاصة ( 
4/4/2019 

 مركز البحوث النفسية 

 


