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 انرٍ شاسك فُها و وسش انعًم  انعهًُحوانُذواخ انًؤذًشاخ -16

 –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة ( 

 ) حبث / بودرت حضور(

 11 -11نهفتطج يٍ  : العلوم االنسانية   1

 3111َٛساٌ 
 حبث جامعة الكوفة

 2 
 االنتعاو تانتؼهًٛاخ انزايؼٛحَسٔج 

فٙ  216

31/3/3119 

ػًازج –تطتٛح تُاخ  -انمازسٛح

 كهٛحان
 مشارك

انتؼهًٛاخ االيتحاَٛح ٔتؼهًٛاخ  3

 اَضثاط انطهثح .
 1/2/3111فٙ  112

ػًازج –تطتٛح تُاخ  -انمازسٛح

 كهٛحان

 مشارك

االضشازاخ انضطٔضٚح نطهثح انًطحهح  4

 انطاتؼح ذالل فتطج انتطثٛك

فٙ  211

19/13/3119 

ػًازج –تطتٛح تُاخ  -انمازسٛح

 كهٛحان

 مشارك

5 
 االنتعاو تانتؼهًٛاخ انزايؼٛح

فٙ  3123

19/13/3111 

ػًازج –تطتٛح تُاخ  -انمازسٛح

 كهٛحان

 مشارك

ٔضشح ػًم نتسزٛم فٙ انًٕالغ  6

االنكتطَٔٛح الستًاضاخ انتؼُٛاخ فٙ 

 يسٚطٚح انتطتٛح .

فٙ  1111

11/1/3111 

ػًازج –تطتٛح تُاخ  -انمازسٛح

 كهٛحان

 مشارك

7 
 أسانٛة ػصاتاخ زاػش االنكتطَٔٛح .

فٙ  1221

33/1/3111 
 يشكض انحاسثح االنكرىَُح

 حضور

8 
االتتعاظ االنكتطَٔٙ ٔانٕسائم انًتثؼح 

 نًحاضتتّ .
 قاعح انثاسوٍَ –كهُح انرشتُح  2/3119فٙ    2221

 حضور

 

 و انهجاٌ انًؤقرح  انهجاٌ انذائًُح-19

 -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 
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 نزُح انًشاْسج ٔانتطثٛك

فٙ  169االيط االزاض٘/    دائمية

39/1/3111  
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 نزُح يتاتؼح تُفٛص تٕصٛاخ ٔظاضج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ 

فٙ 111االيط االزاض٘/   دائمية

39/1/3111 

 3111/  1/  31فٙ  112 دائمية نزُح ايتحاَٛح فطػٛح 3

 31/1/3111فٙ  1331 مؤقته نزُح انتحضٛط نهًؤتًط انتمًٕٚٙ 4

فٙ  3129االيط االزاض٘/    مؤقته نزُح يماتهح انهٛالح انثسَٛح 5
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 2/1/3116فٙ  36 مؤقته نزُح تؼٍٛٛ  6
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 3111/ 11/ 39فٙ  3211 مؤقته نزُح انًُاْذ انسضاسٛح 35
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  االخشياألَشطح انعهًُح -18

  نوع الـشاط 

 رايؼح تاتم تحج تطلٛح 32/1/3116ف211ٙانؼسز   احباث علمية تقويم 

 رايؼح تاتم تحج تطلٛح 32/1/3116ف211ٙانؼسز 

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٛح 32/1/3111غ فٙ 21انؼسز 

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٙ 32/1/3111غ فٙ 21انؼسز 

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٛح 32/1/3111غ فٙ 21انؼسز 

 رايؼح انًخُٗ تحج تطلٛح 2/9/3111غ فٙ 931انؼسز 

 رايؼح انًخُٗ تحج تطلٛح . 2/9/3111غ فٙ 931انؼسز 

 رايؼح انمازسٛح تحج تطلٛح .31/6/3111فٙ خ219انؼسز 

 رايؼح انمازسٛح تحج تطلٛح .31/6/3111خ ف219ٙانؼسز 

 رايؼح انمازسٛح تحج تطلٛح .31/6/3111خ ف219ٙانؼسز 

 . رايؼح انمازسٛح كتاب31/6/3111خ ف219ٙانؼسز 

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٛح 32/13/3111غ فٙ 111انؼسز

 ٔاسظ تحج تطلٛحرايؼح  32/13/3111غ فٙ 111انؼسز

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٛح 32/13/3111غ فٙ 111انؼسز

 رايؼح انمازسٛح تحج نغطض انُشط 11/3/3119فٙ 22انؼسز 

 رايؼح سٕيط تحج تطلٛح 31/3/3119فٙ 1/2/6انؼسز غ

 رايؼح سٕيط تحج تطلٛح 31/3/3119فٙ 1/2/6انؼسز غ

 رايؼح سٕيط تحج تطلٛح 31/3/3119فٙ 1/2/6انؼسز غ

 رايؼح سٕيط تحج تطلٛح 31/3/3119فٙ 1/2/6انؼسز غ

 رايؼح ٔاسظ تحج تطلٛح 11/2/3119فٙ  91انؼسز غ

  املبادرات العلمية 

 اططٔحح زكتٕضاج 2/11/3112فٙ 3121انؼسز د ع غ/ق/ للردائل واالراريح تقويم علمي 

 ضسانح يارستٛط 1/1/3111ف29ٙانؼسز د ع غ /

 اططٔحح زكتٕضاج 11/1/3116 ف111ٙانؼسز د ع غ/ق/

 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًقشساخ انذساسُح انرً قًد ترذسَسها-17

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 ادارة تربوية فلسفة يف الرتبية  1

 تطبيقات ارذادية   2

 فن االتصال   3
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5    
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 انًثادساخ و االعًال انرطىعُح -21

 انسُح  انًثادسج او انعًم انرطىعٍ  خ

 1/1/3111ف1111ٙ ايط ازاض٘ اسرضافح يؤسسح انُرُى انخُشَح 1

 

ذىعُح قسى سَاض االطفال تًفهىو انعُف ضذ انًشاءج  2

تًُاسثح انُىو انعانًٍ نهًشاءجيع ذضٍَ انقاعاخ 

 انذساسُح

 21/1/3111 ف3622ٙايط ازاض٘ 

 
 2/3/3119فٙ  313ايط ازاض٘   ذُظُف انقاعاخ انذساسُح واسوقح انقسى 3

 11/2/3119فٙ  119ايط ازاض٘  اصانح انقطع انكىَكشَرُح انهائهح نهسقىط 4

 .كرة انشكش ، انجىائض  و شهاداخ انرقذَش-21

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 12/4/2117فٍ 4145 سئُس انجايعح عقذ انُذواخ االسشادَحكتاب شكر  1

 8102 وزير انجاز الترقيات الخاصة بوزارة التربية 2



 

 

 

 

 

 

 

تثمين جهود انجاز مهام مدير مركز تطوير  3

 التدريس والتدريب الجامعي

 8102 رئيس جامعة

 8102 رئيس جامعة تثمين جهود انجاز انجاز االعمال المكلفين بها  4

 8102 رئيس جامعة اػًال انهزُح االيتحاَٛحتثمين جهود انجاز  5

 8102 رئيس جامعة انجاز االعمال في الجامعةتثمين جهود  6

 26/7/2118 انعًُذ ذثًٍُ جهىد انجُح االيرحاَُح انًشكضَح  7

 26/12/2118 انعًُذ انًشاسكح فٍ حفم ذخشج انجايعح 8

 13/1/2117 انعًُذ ذثًٍُ جهىد العذاد دنُم انكهُح 9

 8102 عميد اعمال لجنة امتحانية 11

 02/2/8102 عميد تثمين جهود اداء االعمال المكلفين بها 11

 02/0/8102 عميد  لجنة اللياقة البدنية تثمين جهود 12

 2/2/8107 عميد ازاء اػًال نزُح انهٛالح انثسَٛحتثمين جهود  13

 82/2/8102 عميد احتفال ٕٚو انزايؼحتثمين جهود  14

 01/2/8107 عميد اػًال احتساب انًؼسالخ انتطاكًٛحتثمين جهود  15

ازاء اػًال يؼأٌ انؼًٛس نهشؤٌٔ تثمين جهود  16

 انؼهًٛح

 1/2/8102 عميد

 81/2/8102 عميد حضٕض احتفال ترطد انطهثحتثمين جهود  17

 02/2/8107 عميد اػًال ازذال ٔتسلٛك زضراخ انطهثح تثمين جهود  18

 2/2/81107 عميد اػًال نزُح انًشاْسج ٔانتطثٛك تثمين جهود  19

 21/7/8107 عميد القاء محاضرات في كلية التربيةتثمين جهود  21

 08/01/8107 عميد ُح االيتحاَٛح انًطكعٚحزاناػًال تثمين جهود  21

 02/00/8107 عميد انًشاضكح فٙ حفم ترطد انطهثحاػًال تثمين جهود  22

 01/2/8102 عميد  نزُح انهٛالح انثسَٛح اػًالتثمين جهود  23

 01/4/8102 عميد صٛاَح ارٓعخ االستُساخاػًال تثمين جهود  24

 01/2/8102 عميد انًشاْسج ٔانتطثٛكاػًال تثمين جهود  25

    

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ-22

 يحرشف(-يرىسظ-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 1

 مبتدىء انكليزي 2

 اليوجد اخرى  3

 


