
 

 

 

 

 

 

 

 

 الضيشي الزاذيً
 

 

 

 

 امل عثذ الحضه علُان:   ـم ـــــــــاالصــ

  4/21/2792: الد ــذاسيخ الميـ

 مرزَجحالحالح الزَجيح :

 مضلمح :   الذيـــــــــــاوح

 االجرماع القاوُويعلم  :   صــــــالرـخـص

  اصرار جامعي: ًــــــــــــالُظيف

 مذسس  الذسجح العلميح :

  جامعح القادصيح / كليح الرشتيح للثىاخ:       عىُان العمل

 amal.alwan@qu.edu.iq:كرشَوي الثشيذ إالل

 

 

 

 أَالً : المؤٌالخ العلميح

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

في  4124 كلية االداب جامعة القادسية

6/9/2774 

في  22861ق.ط/ كلية االداب جامعة القادسية  املاجستري

9/9/1224 

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 

 

 انصىرح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلميحشاوياً : 

 

 : المقشساخ الذساصيح الرّ قمد ترذسيضٍا شالصا"

 حـــــالضى ادجـــــالم مـــالقض خ

 4112-4112 حمىق االَظبٌ كهُخ انزمبَبد االحُبئُخ 1

كهُخ انززثُخ نهجُبد/لظى  4

 االرشبد

يٍ  خًُغ انظُىاد حمىق االَظبٌ وانذًَمزاطُخ 

 4112انً  4112

نهجُبد/ لظى كهُخ انززثُخ  3

 االرشبد

خًُغ انظُىاد يٍ  ػهى انُفض االخزًبػٍ

4112-4112 

كهُخ انززثُخ نهجُبد / لظى  2

 رَبض االطفبل

 4112-4112 انزُشئخ االخزًبػُخ نهطفم

 

 :الري أششف عليٍا( الشصائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

1    

2    

 

 

 

 ربرَخ انحصىل ػهً انهمت  انهمت انؼهًٍ  د

 4112 7/2 فٍ 112912ق.ة/  يذرص يظبػذ 1

 47/14/4117فٍ  2319ق.ة/  يذرص 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 الري شاسك فيٍاالعلميح َالىذَاخ المؤذمشاخ : خامضا"

 وُع المشاسكح  االوعقادمكان  ح ــالضى عىُان ال خ

 ) تحس / تُصرش حضُس(

انًؤرًز انزمىًٍَ نهؼبيٍُ  1

 4117-4119و 4112-4119

 حضىر كهُخ انززثُخ نهجُبد 4117

 يحبضز كهُخ انززثُخ نهجُبد  42/2/4112 َذوح ػٍ يكبفحخ انزذخٍُ 4

َذوح ثؼُىاٌ دور انًزشذ فٍ  3

 انحذ يٍ ظبهزح ػًم االطفبل 

 يحبضز كهُخ انززثُخ نهجُبد  2/4/4119

 يحبضز كهُخ انززثُخ نهجُبد  42/3/4117 َذوح اخزاو انُظبء  2

َذوح انزذافغ انهغىٌ ثٍُ انؼزثُخ  2

واالَكهُشَخ فٍ ضىء االَفزبذ 

  واالركُىنىخٍ انحضبرٌ 

 حضىر كهُخ انززثُخ نهجُبد  2/1/4112

 كليح الرشتيح للثىاخ  4/21/1228 وذَج 9

 
 حضىر

 حضىر كليح الرشتيح للثىاخ 42/21/1228 وذَج 7

سئاصح الجامعح / مشكز  19/1/1227 وذَج 2

 الحاصثح االلكرشَويح

 

 حضىر 

انًؤرًز انزمىًٍَ نهؼبيٍُ  2

 4112-4117و 4119-4117

 ػضى ندُخ رحضُزَخ كهُخ انززثُخ نهجُبد 4112

  االخشِ: األوشطح العلميح  صادصا" 

 خبرج انكهُخ داخم انكهُخ

 دورح رزثىَخ / فزع اَكهُشٌ 12/2/4117حهمخ َمبشُخ ثؼُىاٌ االرهبة وانًدزًغ / 

 / ػبو دراطٍ  1229-1227
ورشخ ػًم ػٍ كُفُخ اطزخذاو انًكزجخ يٍ لجم طهجخ 

 4117/ 31/1انًزحهخ انزاثؼخ  فٍ 

 انحبطجبد انززثىَخ دورح

 13/2/4112انً  1/2/4112

حهمخ َمبشُخ ثؼُىاٌ اطالق انؼُبراد انُبرَخ رمهُذ شؼجٍ 

 49/3/4112ضبر ثبنًدزًغ 

 دورح انحبطجبد انزأهُهُخ

 4112/ 19/7انً  42/9/4112

حهمخ َمبشُخ ثؼُىاٌ حًبَخ االحذاس يٍ اندًبػبد 

 3/1/4112انًظهحخ فٍ 

 windows xpدورح رذرَجُخ نُظبو انزشغُم 

 9/3/4111انً  41/4/4111

 11/4/9112-8  دورة مايكروسوفت وورد

 
 دورح انزأهُم انززثىٌ

 41/11/4112انً  41/11/4112

 11/4/9112-8دورة التوجيه واالرشاد النفسي 

 
 دورح رمُُبد انزؼهُى 

 41/1/4112انً  7/1/4112
 11/4/9112-14محاضر  دورة البرنامج االمتحاني

 
 دورح يزخصصخ ثًدبل حمىق االَظبٌ وانذًَمزاطُخ 

11-14/4112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل عمالة النساء

 محاضر

5/3/9112 

 

دورح طاليخ انهغخ انؼزثُخ انثبنثخ نهًذح يٍ 

 4/3/4117انً  49/4/4117

/  كهُخ انززثُخ نهجُبد/  3/14/4112 / يحبضزح رثمُفُخ

 يحبضز

انزظىل يمذيخ انً وسارح انزؼهُى انؼبنٍ / دراطخ ظبهزح 

فٍ  2242خهبس االشزاف وانزمىَى انؼهًٍ 

17/2/4119 

كهُخ  13/14/4112 يشبرن انزىخُه واالرشبد

 انززثُخ نهجُبد 

 

 

فٍ كهُخ انززثُخ يٍ  Exel 2020دورح 

 1/3/4112انً 42/4/4112

يشبرن رظىَك انذاد فٍفٍ كزبثخ انظُزح انذارُخ /

 كهُخ انززثُخ نهجُبد 13/1/4112 

يٍ  يشبرن االَزحبل االنكززوٍَ االطزالل

يزكش  19/11/4112انً  12/11/4112

 انحبطىة وخذيبد االَززَذ/ خبيؼخ انمبدطُخ 

 
كُفُخ كزبثخ ورىثُك انًصبدر انؼهًُخ انخبصخ ثجحىس 

 كهُخ انززثُخ نهجُبد 7/1/4112 يشبرن انزخزج

انً 4/14/4112يٍ  يشبرن Latexثزَبيح 

 كهُخ انززثُخ 2/14/4112

 11/14/4112يٍ  يشبرن  spssيمذيخ فٍ نغخ  

 كهُخ انززثُخ 17/14/4112انً 

 

 

 َ شٍاداخ الرقذيش. الجُائز كرة الشكش ، : "صاتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 21/4/1222في  2479 الضيذ سئيش الجامعح  شكش َذقذيش 1

في  12187ق.ط /  الضيذ سئيش الجامعح  شكش َذقذيش 2

42/21/1224 

 14/2/1229في  2271 الضيذ سئيش الجامعح  شكش َذقذيش 3

 26/2/1228قي 764 الضيذج سئيش الجامعح  شكش َذقذيش  4

 11/4/1227في 1878   الضيذج سئيش جامعح القادصيح   شكش َذقذيش  5

 
 22/4/1221في  14/141 الضيذ عميذ كليح الرقاواخ االحيائيح  شكش َذقذيش 6

 21/1/1221في 182 الضيذج عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش 7

 26/22/1221في 2787 الضيذج عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش 8

 4/4/1226في 117 الضيذج عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش 9

 18/4/1226في 671 الضيذج عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  َذقذيششكش  11

 11/7/1226في 2181 الضيذج عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 2/4/1229في  141 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش 12

 21/4/1229في  476 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش  13

 21/22/1229في  2464 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش  14

 28/22/1229في 2122 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش  15

 26/22/1229في 2692 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش  16

 21/4/1228في 828 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش 17

 21/4/1228في  842 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش 18

 16/7/1228في  2748 الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش  19

 
 26/22/1228في  1284  الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش  21

 16/21/1228في   1196  الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ  شكش َذقذيش  21

 6/4/1227في   146   الضيذ عميذ كليح الرشتيح للثىاخ شكش َذقذيش  22

 الثحُز العلميح :شامىا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 4119 دور اندبيؼخ فٍ رحصٍُ انشجبة ضذ اندزًَخ 1

يجبدئ انذًَمزاطُخ وحمىق اإلَظبٌ  دور يُظًبد انًدزًغ انًذٍَ فٍ رزطُخ  4

 فٍ انؼزاق

4112 

ظبهزح انزظىل وػاللزه ثبالَحزاف االخزًبػٍ نذي انفزُبد فٍ انًدزًغ  3

 انؼزالٍ

4112 

2   

2   

 الكرة المؤلفح أَ المرشجمح.:"ذاصعا

 صىح الىشش أصم الكراب خ

2   

1   

4   

4   

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ٍػزث             

 


