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 ت  الورش و الندوات العلمية

  1 



 

 

بعنوان) الغش واثاره السمبية عمى المجتمع( الندوة العممية  1/4111/ 11والتي اقيمت في كمية الزراعة بتاريخ     
 0  43/2/4111والتي اقيمت في كمية الزراعة بتاريخ  الندوة العممية المتخصصة في جودة البحث العممي

(43/4/4111ورشة عمل ) الية ممئ استمارة برنامج الوصف االكاديمي والتي اقيمت في كمية الزراعة بتاريخ     7 

التربوية لمينة األستاذ الجامعي ( والتي اقيمت  تودوره في تعزيز قيم النزاىة في أطار األخالقيا ءبعنوان)الشعور باالنتماالندوة 
  11/3/4112في كمية الزراعة بتاريخ

2 

.13/11/4112مؤتمر اربيل الدولي الثاني لمعموم واآلداب في التربية وعمم النفس والذي اقيم عمى قاعة قصر السدير    1 

 9  3/1/4113 ورشة عمل ) لجنة الترقيات العممية وسبل االرتقاء بيا( والتي اقيمت في كمية الزراعة بتاريخ

(11/1/4113 والتي اقيمت في كمية الزراعة بتاريخ (ورشة عمل ) قياس الصفات في الذرة الصفراء  9 

(2/3/4113 اقيمت في كمية الزراعة بتاريخندوة بعنوان) اخالقيات الطالب الجامعي المتميز وحقوقو(  والتي   8 

الدول الثاني ) باالنفتاح الدولي لمبحوث العممية تتوطد أواصر العالقات االنسانية والمعرفية لمباحثين.  –المؤتمر العممي السابع 
13/2/4114بتاريخ  الجمعية العراقية لممناىج وطرائق التدريس والتقويم التربوي/فرع ديالىوالذي أقامتو    
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 ت انجحىث و انمؤتمرات انعهمُة

 فاعلٌة استراتٌجٌة ما وراء المعرفة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة التارٌخ
 م.م وجدان جاسم العبٌدي
 م.م سحر حسٌٌن الخفاجً
 م.م سوسن موسى العبٌدي

 /  بابل/ كلٌة التربٌة االساسٌة   3126/ حزٌران /  32/  فً  ع منشورمجلة كلٌة التربٌة االساسٌة للعلوم التربوٌة واالنسانٌة /  

1 

 فاعلٌة استراتٌجٌة الرؤوس المرقمة فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً مادة التارٌخ
 م.م وجدان جاسم محمد سعٌد

 / جامعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة 3126/ تموز 5/ع 33المجلد  منشور /مجلة جامعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة /  

0 

 فاعلٌة استخدام خطة)كٌلر( فً تحصٌل طالبات الصف االول المتوسط فً مادة التارٌخ
 م.م قٌس ذٌاب عبد علً المجمعً
 م.م وجدان جاسم محمد العبٌدي

 لخفاجًم.م سحر حسٌن فاضل ا
 / تكرٌت / كلٌة اآلداب 3122/أٌلول  42/ ع 2/ المجلد  منشورمجلة آداب الفراهٌدي / تكرٌت / 

7 

 اثر مستوى التفكٌر فوق المعرفً فً التحصٌل لدى طالبات الصف الرابع االدب فً مادة تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة
 م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي

 المهداوي م.م هبة حمٌد وادي
 م.م سحر حسٌن فاضل الخفاجً
 م.م قبس ذٌاب عبد علً الرفٌعً

 / وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/مركز البحوث النفسٌة 3122/ تشرٌن الثانً/37/ ع  منشورمجلة العلوم النفسٌة / 

2 

 وسطاثر انموذج حمدي فً تحصٌل مادة تارٌخ الحضارات القدٌمة لدى طالب الصف االول المت
 م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي

 / تكرٌت / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 3122( تموز / 2( العدد )36/ المجلد ) منشورمجلة جامعة تكرٌت  للعلوم االنسانٌة  / 

1 

 المتوسط االول الصف طلبة لدى التارٌخ مادة فً التارٌخٌة المفاهٌم اكتساب فً المعلومات فجوة استراتٌجٌة أثر
 وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي م.

 / وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / مركز البحوث النفسٌة  3122/ الجزء الثانً( اٌلول /  32/  العدد)منشورمجلة العلوم النفسٌة / 

9 

 فاعلٌة استراتٌجٌة جٌكسو فً تحصٌل طالبات الصف الرابع االعدادي فً مادة التارٌخ
 اشواق نصٌف جاسم العبٌديأ.م.د 

 م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي
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 النفسٌة البحوث مركز/العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة/  3122حزٌران /3العدد/ 41المجلد/ مجلة العلوم النفسٌة / منشور 

 التارٌخ مادة فً االدبً الخامس الصف طالب لدى االستداللً التفكٌر تنمٌة فً وروبنسون تومس اثر
 م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي

 النفسٌة البحوث مركز/العلمً والبحث العالً التعلٌم / وزارة 3122/ اٌلول /  4العدد/ 41المجلد/  منشورمجلة العلوم النفسٌة / 
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 التارٌخ مادة فً المتوسط الثانً الصف طالبات تحصٌل فً التعلم خالٌا استراتٌجٌة اثر
 م. وجدان جاسم محمد سعٌد العبٌدي

 تكرٌت / كلٌة االداب/   3131( أٌلول / 53( العدد)23المجلد) / منشورمجلة أداب الفراهٌدي / 

11 

 10 

 ت عضىَة انجمعُبت و انهجبن و انهُئبت

22/1/2012في  202 كلية الزراعة تدقٌق الدفاتر االمتحانٌة   عضو لجنة    1 

22/21/3127فً  2227 كلية الزراعة التعلٌمعضو لجنة مجانٌة    0 

17/10/2012في 1782 كلية الزراعة لجنة ضمان الجودةعضو      7 

22/21/3127فً  2227 كلية الزراعة لجنة النشاطات الطالبٌةعضو   2 

26/22/3127فً  3226 كلية الزراعة لجنة متابعة بحوث التخرجعضو   1 

33/21/3122فً  3276 كلية الزراعة لجنة تدقٌق الدرجاتعضو   9 

الزراعةكلية  33/21/3122فً  3276  لجنة نشاطات الطلبة والعمل التطوعًعضو   9 

7/6/3122فً  2124 كلية الزراعة لجنة نشاطات الطلبة والعمل التطوعًعضو   8 

32/7/3122فً  2422 كلية الزراعة لجنة صندوق دعم االٌتامعضو   6 

2/2/3122فً  71 كلية الزراعة لجنة تدقٌق الدرجاتعضو   12 

الزراعةكلية  23/3/3122فً  515  لجنة صندوق دعم االٌتامعضو   11 

32/5/3122فً 2347 كلية الزراعة لجنة اعداد تدلٌل لجنة الترقٌات العلمٌة عضو 
 فً الكلٌة

10 

2/2/3122فً   3422 كلية الزراعة  17  دفاتر االمتحانٌةلجنة ندقٌق العضو 

2/92/2222في  9581 كلية الزراعة الدفاتر االمتحانٌةعضو لجنة تدقٌق    12 
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