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14-1 – 2016. 
القاء محاظرات  في وزاره التعليم العالي قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة الدورة  -8

الثانية ) في تطوير المهارات الحياتية للمرأة الموظفة وسبل تنظيم وقتها بين العمل 
 2016/ 1/ 13-11واالسره( 

 التطوير والتعليم المستمر جامعة بغداددورة عن المجالت العلمية الرصينة في مركز  -9
عن ) دور المرأة في ) هيئة النزاهة(لمجلس الوزراء  العامة هتقديم دوره لالمان -10

 بناء المجتمع ومكافحة الفساد ( .



والدوره   13/3-12تقديم دورتين في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في  -11
 بناء المجتمع ومكافحة الفساد. دور المرأة فيعن  2017/ 3/ 27-26الثانية في 

دائرة الدراسات والتخطيط تقديم دوره في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي  -12
 2017/  10/  17 -16والمتابعة التطوير والتنمية البشرية في 

دائرة التخطيط والمتابعة تقديم دوره في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -13
/ 28-27كيفية تطوير الذات بالتنمية البشرية( ) عن البشرية )قسم التطوير والتنمية 

11  /2017. 

 مؤهالت أخرى: 

لقاءات تلفزيونية في القنوات التلفزيونية الفضائية)العراقية الفضائية،  وبالدي  -1
الفضائية ، الرشيد الفضائية ، البغدادية الفضائية ، قناة المدى، والقناة الجامعية 

 لجامعة بغداد(.
 ات صحفية.لقاء -2
لقاءات في أذاعة صدى الجامعة في أالذاعة الجامعية لوزارة التعليم العالي والبحث  -3

 العلمي.
 .وحضور في ندوة كلية التربية للبنات بعنوان )اوقات الفراغ(  -4
حضور محاضرة عن )االيزو( القاها الدكتور المهندس عادل الطائي الجامعة العراقية  -5

 وعضو منظمة االيزو 
 العديد من االجتماعات  والمحاضرات الخاصة بمركز البحوث التربوية والنفسيةحضور  -6
 حضور العديد من الندوات والمؤتمرات ولقاءات السيد معالي الوزير في الجامعة -7
 الجامعات العراقية والعربية والعالمية.في مجلة  نشر بحوث -8
بكستون في التحصيل للطالب عبد الرحمن ) أثر انموذج  مقوم علمي رسالة ماجستير  -9

/ 7لصف الخامس االدبي( في والتذوق االدبي في مادة االدب والنصوص لدى طالب ا
9 /2016 



مقوم علمي لرسالة ماجستير) تحليل محتوى كتب التربية االسالمية للمرحلة  -10
االبتدائية على وفق معايير جودة الكتاب المدرسي(  جامعة واسط كلية التربية قسم 

 ة والنفسية.العلوم التربوي
 .2017كتابة مقالة في مجلة ذراري  -11
اتصال مباشر في برنامج حديث الشباب قناة ديوان الفضائية عن موضوع )  -12

 2017-12-9المبايل وسوء استعماله في المدرس ( 
 مقوم علمي للعديد من البحوث لمجلة مركز البحوث التربوية والنفسية. -13
المشكالت التي تواجه المراكز البحثية لقاء تلفزيوني في القناة الجامعية عن  -14

 .2018/ 11/ 11في 
/ 11/ 12لقاء صحفي في اذاعة قناة كلية االعالم عن االرشاد النفسي  في  -15

2018. 
لقاء اذاعي مباشر على الهواء في اذاعة وزارة الداخلية عن مركز البحوث  -16

 .2019/ 1/ 13التربوية والنفسية في 
/ 13الداخلية برنامج ) هن( للنساء القياديات في لقاء اذاعي في اذاعة وزارة  -17

1 /2019. 
 
 

 


