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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 الخفاجي ميادة زهير فخري نجم الدين   :االسـم
 21/22/2191  تاريخ الميـالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 ثالثة اوالد :عدد األوالد
 مسلمة  انة:الدي

 لغة انكليزية/ادب ص:ــالتـخـص
 اللقب العلمي: أستاذ مساعد        تدريسية :الوظيفة

 ستيرماج  الدرجة العلمية:

 / جامعة بغدادالبدنية وعلوم الرياضة   كلية التربية         عنوان العمل:
 -  العمل: هاتف

 06601910770:الهاتف النقال
  mayada_karim59@yahoo.com  :أاللكترونيالبريد 

                                  Maiada.najm@cope.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 6002 التربية للبنات جامعة بغداد ماجستير 1
 6000 التربية للبنات جامعة بغداد بكلوريوس 6
 1896 االدارة واالقتصاد مستصريةال أخرى/ بكلوريوس 3
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 6014-6002 كلية التربية الرياضية تدريسية 1
 1880-1896 كلية االدارة واالقتصاد معيدة 6

 -المؤسسة العامة للسياحة ورديف خبير اول مرشد سياحي 3
 1890-1828 ةمعهد بغداد لسياح

4    
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت
 1880-1896 المستنصرية كلية االدارة واالقتصاد 1
 6011-6010 بغداد -كلية التربية للبنات 6
 لحد اآلن-6002 بغداد كلية التربية الرياضية 3

 

 قمت بتدريسها. التيسية رابعاً : المقررات الدرا 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

قسم التدريب في كلية التربية  1
 بغداد-الرياضية

 ESP/ 6002-6008متخصصة لغة انكليزية

قسم التدريس في كلية التربية  6
 ESP/ 6002-6008متخصصة لغة انكليزية بغداد -الرياضية

قسم اللغة االنكليزية في كلية  3
 بغداد-ة للبناتالتربي

 6010-6008 محادثة وشعر انكليزي

قسم اللغة االنكليزية في كلية  4
 6011-6010 محادثة وشعر انكليزي بغداد-التربية للبنات

قسم الدراسات العليا في كلية  5
 بغداد-التربية الرياضية

 

Oxford program 

 /ESPمتخصصة لغة انكليزية
2014-2018 

 لحد االن -2009

علوم النظرية في كلية قسم ال 2
 بغداد-التربية الرياضية

Oxford program 

 ESP/متخصصة لغة انكليزية
2017-2018 

 لحد االن -2010
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريح األ )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت
1    
6    

 

 سادساً: 

 التي شارك فيها.العلمية ات والندوالمؤتمرات  -أ 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

1 
المؤتمرالدولي العلمي االول 

 للعلوم الرياضية
27-21/21/ 

1021 
 -كلية التربية الرياضيةقاعات 

 جامعة بغداد
بحث / بوستر 

 حضور

2 
ندوة عن تطوير مناهج اللغة 

 االنكليزية
1/4/1027 

 
 -كلية التربية للبنات

 جامعة بغداد
 حضور

3 

امتحان تنافسي: اختبار اللغة 
للطلبة المتقدمين  األنكليزية

للدراسات العليا للعام الدراسي 
1024-1029 

كلية التربية  -قاعات الدراسات العليا  72/1/1027
 جامعة بغداد-الرياضية

عضو لجنة وضع 
 اسئلة

 1027-1024 

4 
  الدكتوراه بعنوانورشة لطلبة 

 "مشهد وفكرة" 

scene and theme 

21/22/1027 
كلية التربية  -قاعات الدراسات العليا 

 منظم ومشرف جامعة بغداد-الرياضية

5 
ورشة عمل عن اعداد وتصميم 

نشرا ت اللغة األنكليزية للصف 

 األول

-كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية 1/7/1024
 جامعة بغداد

 محاضر

 1024 المؤتمر الدولي للعلوم التربوية 6
 نيسان

 -كلية التربية للبنات
 حضور جامعة بغداد

جامعة -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى 21/9/1024 محاضرات نوعية للماجستير 7
 بغداد

 منظم ومشرف
 ورئيس جلسة 

جامعة -ربية الرياضيةكلية الت-القاعة الكبرى 10/9/1024 محاضرات نوعية للدكتوراه 8
 بغداد

 منظم ومشرف
 ورئيس جلسة 
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 2014-2015 

9 
المؤتمرالدولي العلمي الثاني 

    27/4/1029-24 للعلوم الرياضية
 -كلية التربية الرياضية

 وحضوربحث  جامعة بغداد

 21/4/1029 حلقة علمية لطلبة الدكتوراه  10
 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى

 رئيس جلسة دادجامعة بغ

11 
 األولىورشة اللغة األنكليزية 

 تحت شعار المعرفة قوة
  Knowledge is Power 

10/4/1029 
 

 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى
 منظم ومشرف جامعة بغداد

 12/4/1029 حلقة علمية لطلبة الماجستير 12
 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى

 جامعة بغداد
مشرف منظم و 

 ورئيس جلسة
 1029-1027 

13 
ورشة عمل بعنوان جامعة 

 هيدرس
 حضور جامعة بغداد -قاعة مهدي حنتوش 21/22/1029

14 

محاضرة نوعية عن ادب 
 الجريمة

حول كتاب صدر حديثا في 
انكلترا للدكتوراه ميساء حسام 

جابر عن ادب الجريمة 
وشخصية المرأة القاتلة في 

 االدب االمريكي  

21/22/1029 
 -كلية التربية للبنات

 جامعة بغداد
 حضور

 خارج المؤسسة

 2ورشة عمل الدراسات العليا 15
 والعالمات المعنونة " االشارات

 : لغة عالمية(
Signs and Labels: 

International 

Language 

1-29/21/ 
1029 

 
-كلية التربية الرياضية -قاعة الدراسات العليا

 جامعة بغداد

مشرف 

 ومحاضر

16 

عن  البيئة  ورشة عمل
االيجابية لتعليم اللغة االنكليزية  

 في االقسام غير المتخصصة  

  

 -كلية التربية للبنات 14/21/1029
 جامعة بغداد

حضور +ورقة 
 عمل

17 
تحرير الصفحة االنكليزية 

في جريدة كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة

 11العدد 

4/1/6012 
 -بية الرياضيةكلية التر -وحدة األعالم

 جامعة بغداد
عضو هيئة 

 تحرير

 رئيس جلسة -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى 19/2/1027ورشة اللغة االنكليزية   18
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السنوية الثانية للدراسات 
 االولية

 جامعة بغداد

19 
الندوة العلمية الموسومة النشر 

 -بية الرياضيةكلية التر -القاعة الكبرى 16/2/1027 في المجالت العلمية
 حضور جامعة بغداد

20 
ندوة بعنوان علم اطفالك 

االنكليزية عن طريق افالم 
 كارتون

 -كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية 19/1/1027
 جامعة بغداد

 محاضر

21 
أحتفالية يوم الكلية/ افتتاح 

 -ياضيةكلية التربية الر  -ساحة كرة الصاالت 11/1/1029 ساحة كرة الصاالت
 جامعة بغداد

حضور وعضو 
 لجنة اعالمية

22 

محاضرة نوعية عن اصول 
 Does"المحادثة على الفيسبوك

Facebook Discourse 

have Positive or 

Negative Face?” 

 القتها د. لينا ليث يونس 

 -كلية التربية للبنات 20/7/1027
 جامعة بغداد

 حضور
 خارج المؤسسة

23 
 لطلبة االمتحان التنافسي 

الصفوف االولى للمشاركة 
 ببطولة الكتاب السنوية

24/4/1027 
 -كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية

 منظم ومشرف جامعة بغداد

24 
حلقة علمية عن التسويق 

 -كلية التربية الرياضية-قاعة الدراسات العليا 21/4/1027 الرياضي
 رئيس جامعة بغداد

25 
الندوة العلمية الموسومة 

رقة واالنتحال في البحوث الس
 العلمية

 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى 26/9/1027
 جامعة بغداد

 حضور 

 

 2016-2017 

 -كلية التربية الرياضية 9/20/1027 ندوة ضمان الجودة 26
 حضور جامعة بغداد

27 
الورشة السنوية للتدريس 
 اإلبداعي باللغة االنكليزية

 للفترة
2-7-1-22  
/22/1027  

على قاعات الدراسات العليا المخصصة لطلبة 
والمخيم  الدكتوراه في وحدة الدراسات العليا

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –الكشفي
 في جامعة بغداد

 حضور

28 

 2-ورشة عمل للدراسات العليا
 بعنوان في "عيادة الطبيب "

" “At the Doctor’s 

clinic 

14-72 
/22/1027  

كلية التربية البدنية وعلوم -االدراسات العلي
 جامعة بغداد-الرياضة

 اشراف
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 29/2/1026 ندوة حوار بغداد 29
 -كلية التربية الرياضية

 حضور جامعة بغداد

 Englishورشة العمل السنوية 30

for All  
جامعة -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 17/2/1026

 رئيس جلسة بغداد

31 

محاضرة نوعيةعن الشعر 
 بعنوان الحديث

“Great Poets in their 

own words”  تلقيها
الدكتورة عذراء عبد الحسين 

 ناصر

 -كلية التربية للبنات 10/1/1026
 جامعة بغداد

خارج  حضور
 المؤسسة

32 

 1ورشة عمل للدراسات العليا
بعنوان"هيدوي بالس 
“Headway Plus 

 

17/2- 72/1  /
1026 

وعلوم كلية التربية البدنية -الدراسات العليا
 اشراف جامعة بغداد-الرياضة

33 
ندوة علمية عن األختبارات 

المعيارية في اللغة األنكليزية: 
 ايجابيات وسلبيات

 جامعة بغداد-مركز التطوير والتعليم المستمر 7/7/1026
 حضور

 خارج المؤسسة

34 

في  حلقة علمية عن الحيوانات
الطبيعة، في الٌقرآن، وفي 

 الرياضة
جامعة -ربية البدنية وعلوم الرياضةكلية الت 17/7/1026

 رئيسا بغداد

35 

حلقة علمية عن 
مصطلحات  Weatherالطقس

، تطبيقات، الكوارث وعالقتها 
 بالرياضة

جامعة -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 11/7/1026
 رئيسا بغداد

36 
المؤتمرالدولي العلمي الثا لث 

 1026/ 27/4-22 لعلوم الرياضة
جامعة -بدنية وعلوم الرياضةكلية التربية ال

 حضور بغداد

37 

 األحترافيورشة التطوير 
لمدرسي اللغة االنكليزية  

“Professional 
Development 

Workshops” 
حاضر فيها اختصاصي اللغة 
 االنكليزية األستاذ ديفيد بولكي

قسم تطوير اللغة  -السفارة االمريكية 2-4/9/1026
 العراق  -االنكليزية

ة حضور ومشارك
 خارج المؤسسة

 

 

2017-2018 
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 24/21/1026 محاضرة نوعية عن المنشطات 38
كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد 

 محاضر التعليم المستمر -الرياضة

39 
عن دور السفارات  ورشة عمل

في العالم ومثال سفارة الواليات 
 المتحدة االمريكية

 حضور كتبة المركزية األمانة العامة للم-جامعة بغداد  16/21/1026

40 

ورشة االجهزة المختبرية 
المستخدمة في البحوث 

الفسلجية عبر األنترنيت مع 
 الشركة الفرنسية 

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  20/2/1021
 الدراسات العليا  -الرياضة

 مترجم

41 
 ورشة عمل للصف الثالث

 22/2/1021 عن الفسلجة
تربية البدنية وعلوم كلية ال - جامعة بغداد

قاعة اللغة -فرع العلوم النظرية   -الرياضة
 األنجليزية

اعداد وتنظيم 
 واشراف

42 
 ورشة عمل للصف األول

عن الرياضة والثقافة حول 
 العالم

22/1/1021 
كلية التربية البدنية وعلوم  - جامعة بغداد

قاعة اللغة -فرع العلوم النظرية  -الرياضة
 األنجليزية 

نظيم اعداد وت
 واشراف

43 
 ورشة الدراسات العليا 

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  10/1/1021 2اختبارات
 مصمم الدراسات العليا -الرياضة

44 
 محاضرة نوعية 
 -األقالع عن التدخين

 تعليم مستمر
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  11/1/1021

 ضرمحا الدراسات العليا   -الرياضة

45 
 ندوة عن القيمة الثقافية للشعر

Cultural value of 

poetry 
قسم  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد  17/1/1021

 حضور اللغة االنكليزية 

46 
 ورشة الدراسات العليا

 1اختبارات
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  16/1/1021

 الدراسات العليا -الرياضة
 مصمم

47 
وعية عن طرق تعليم محاضرة ن

 اللغة األنجليزية
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  19/4/1021

 محاضر قاعة اللغة األنجليزية -الرياضة

48 
ورشة األنجليزية للجميع 

 السنوية الرابعة
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  17/4/1021

 قاعة األجتماعات الكبرى -الرياضة
ظيم اعداد وتن

 واشراف
 2018-2019 

49 

ندوة األيام والمناسبات 
الوطنية والعالمية العامة 

 األولى
 

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  14/20/1021
 تنظيم وادارة قاعة الدراسات العليا  -الرياضة
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50 

ندوة األيام والمناسبات 
الوطنية والعالمية العامة 

 االثانية
 

14/20/1021 
كلية التربية البدنية وعلوم  -داد جامعة بغ

 تنظيم وادارة قاعة الدراسات العليا  -الرياضة

51 
:الالفتات  علميةحلقة 

Notices  

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  2/22/1021
 محاضر قاعة اللغة األنجليزية -الرياضة

52 
 My Sportندوة رياضتي

  العامةاألولى
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  6/22/1021

 قاعة الدراسات العليا  -الرياضة
 تنظيم وادارة

53 
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد   jobs  1/22/1021ة: الوظائف حلقة علمي

 قاعة اللغة األنجليزية -الرياضة
 محاضر

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة سامراء  21/22/1021 تعاون تربوي 54
 الرياضة 

 تزويد واهداء

55 
 My Sportندوة رياضتي

  العامةالثانية
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  24/22/1021

 الدراسات العليا  -الرياضة
 تنظيم وادارة

56 
ورشة: كيفية اعداد وسائل 

مساعدة )النشرات 

 والبوربوينت(

 كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد  16/22/1021
 محاضر قاعة اللغة األنجليزية -الرياضة

ورشة توثيق المصادر  57

 APAاالنكليزية بطريقة 

كلية التربية البدنية وعلوم  -  جامعة بغداد 17/21/1021

 الدراسات العليا  -الرياضة

 حضور

58 
حلقة علمية عن اساليب 

 التعليم المتعدد الحواس
لوم كلية التربية البدنية وع-جامعة بغداد  7/2/1021

 الرياضة
 منظم ومحاضر

59 
حلقة ثقافية عن ثقافات 

 الشعوب
كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد  27/2/1021

 الرياضة
 منظم ومدير

60 
الملتقى العلمي الرياضي 

 الدولي األول 
كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد  1-20/2/1021

 الرياضة
ورقة عمل 

 +حضور

قاعة المناقشات الكبرى كلية -جامعة بغداد  11/2/1021 ة البدنيةورشة مربي التربي 61
  -التربية البدنية وعلوم الرياضة

 منظم

 منظم قاعة المناقشات الصغرى - 14/2/1021 ورشة اليوم الثقافي 62

63 
ورشة التعبير الحر لطلبة 

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد 27/1/1021 الدراسات العليا
 منظم الساحات الخارجية للكلية- الرياضة

64 

حلقة علمية عن تأثير الطقس 
السئ على الرياضة وعلى 

الآلعبين واهمية المعسكرات 
 الرياضية في التكيف

14/7/1021 
كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد 

قاعة اللغة -فرع العلوم النظرية-الرياضة
 األنجليزية

 منظم ومحاضر



 

 

 

 

 

 

 

 

8 

65 
نجليزية ندوة المصطلحات األ 

 1021/ 19/4 العامة
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد 
 منظم+محاضر قاعة الدراسات العليا  -الرياضة

66 
المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

 محافظة بابل-كلية المستقبل الجامعة 1021/ 11/4-16 لعلوم وتكنولوجيا الرياضة

حضور+ 
الحصول على 
جائزة مسابقة 
افضل مؤلف 

 ميعل

67 
 ورشةاألمتحان األلكتروني 

 ) كيفية استخدام المودل(

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد 29/9/1021
 منظم+محاضر الدراسات العليا  -الرياضة

68 
تنفيذ األمتحان األلكتروني 

كلية التربية البدنية وعلوم  –ادجامعة بغد 21/9/1021 للدراسات العليا
 اعداد وتنفيذ  يتمركز األنترن -الرياضة

69 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
: 

مفاهيم اسالمية في علم اللغة 
 واألدب األنكليزي

 بحث+حضور بغداد-كلية األمام األعظم الجامعة 2/6/1021

 2019-2020 

70 
مؤتمر العلمي الدولي للعلوم 

 مصر -شرم الشيخ 1021/ 70/20-11 األنسانية والتكنولوجيا
 حضور

عضو لجنة 
 ميةعل

71 
ورشة الروح األيجابية واثرها 

 حضور = 11/20/1021 في جودة بيئة العمل

 حضور = 11/20/1021 ورشة الموائع الذكية 72

73 
ورشة الواقع األفتراضي وأمن 

 المعلومات
11/20/1021 = 

 حضور

74 

المؤتمر العلمي السنوي 
 التاسع عشر الموسوم
األمن الوطني العراقي 

 وتحديات المرحلة القادمة

كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  70/21/1021
 حضور قاعة المؤتمرات الكبرى -الرياضة

75 
 ورشة العمل التدريبية

"قوانين التدريب والتدريس 
 األحترافي"

 مشارك جامعة بغداد -مركز التعليم المستمر 70/21/1021

76 
ورشة التكنولوجيا المستوحاة  

 Biomimicryمن الطبيعة 
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  72/21/1021

 تنظيم وادارة الدراسات العليا  -الرياضة
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 24/2/1010 ندوة التنمر  77
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد 
 تنظيم وادارة قاعة اللغة األنكليزية -الرياضة

78 
اساليب طرائق  علمية محاضرة

لية التربية البدنية وعلوم ك -جامعة بغداد  24/2/1010 التدريس
 حضور فرع العلوم النظريةقاعات  -الرياضة

79 
حاالت عن علمية محاضرة 

 حضور = 24/2/1010 المبارزةخاصة بقانون 

 

 

 ) مهرجان، خدمة مجتمع، معارض ابداعية(األنشطة الطالبية الالصفية  في المشاركة -ب 

 

 نوع المشاركة  انعقادهمكان  السنــة اسم النشاط ت

1 
مهرجان لقاء االشقاء التاسع 

 1للهوايات والحرف المتنوعة 
 اركحضور+ مش المحطة العالمية 21/22/1021

6 
معرض النشرات األبداعية 

 21/9/1024 السنوي الخامس
-كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية

 منظم ومشرف جامعة بغداد

3 
معرض النشرات األبداعية 

لبة لط السنوي السادس
 الصفوف االولى 

 -كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية 11/4/1029
 منظم ومشرف جامعة بغداد

4 
بطولة كتاب اللغة 

 االنكليزيةالسنوية الرابعة
 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى 17/4/1029

 جامعة بغداد
 رئيس جلسة

 -ية الرياضيةكلية الترب 1/7/1027 مسابقة البحث عن الكنز 5
 جامعة بغداد

 اعداد وتنفيذ

2 
السنوي المعرض االبداعي 

السابع للنشرات  لطلبة 
 الصفوف االولى

26/4/1027 
 -كلية التربية الرياضية-قاعة اللغة األنكليزية 

 اشراف جامعة بغداد

2 
السنوي األول المعرض 

للبوسترات العلمية  لطلبة 
 الدراسات العليا

 -كلية التربية الرياضية-كليةمكتبة ال 21/4/1027
 منظم ومشرف جامعة بغداد

9 
بطولة كتاب اللغة 

 االنكليزيةالسنوية الخامسة
 -كلية التربية الرياضية-القاعة الكبرى 12/4/1027

 جامعة بغداد
 رئيس جلسة

8 
خدمة مجتمع/ عمل تطوعي 

20/21/1027 مشروع رعاية وكفالة اليتيم  
جامعة -لرياضةكلية التربية البدنية وعلوم ا

 بغداد
تنظيم واشراف 

 ومتابعة
 منظم ومشرفكلية التربية البدنية وعلوم  -مكتبة الكلية 21/4/1026المعرض االثاني للبوسترات  10
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لطلبة الدراسات العليا ضمن 
 العلميفعاليات افتتاح المؤتمر 

 الثالث للكلية الدولي

 جامعة بغداد -الرياضة

11 
معرض النشرات االبداعي 

سنوي الثامن لطلبة الدراسات ال
 االولية 

كلية التربية البدنية -قاعة اللغة األنجليزية  20/9/1026
 منظم جامعة بغداد-وعلوم الرياضة

16 
 مسابقة البحث عن الكنز

الدراسات العليا  لطلبة الثانية
 في 

    21 
/21/1026 

كلية التربية ساحات وقاعات - جامعة بغداد
 مصمم  ةالبدنية وعلوم الرياض

13 
مستشفى خدمة مجتمع: زيارة 

الطفل المركزي في األسكان 
 قسم امراض السرطان

مستشفى الطفل المركزي في األسكان قسم  1/2/1021
 امراض السرطان

مشرف الفريق 
 التطوعي

14 
 11/1/1021 زيارة دار األيتام  في الصالحية

دار الطفولة لأليتام من ذوي األحتياجات 
 الخاصة

ى مشرف عل
 الفريق التطوعي

15 
 6/4/1021 استضافة دار األيتام

ساحات وقاعات كلية التربية  -جامعة بغداد 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 مشرف الفريق

12 
معرض النشرات االبداعية 

 التاسع
 للدراسات األولية

17/4/1021 
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد 
 ةقاعة اللغة األنجليزي -الرياضة

اعداد وتنظيم 
 واشراف

12 
 معرض البوستر العلمي الثالث

 للدراسات العليا
مكتبة  كلية التربية البدنية -جامعة بغداد  14/4/1021

 وعلوم الرياضة 
اعداد وتنظيم 

 واشراف

 حضور ومشارك العالميةالسكة محطة  17/21/1021 مهرجان لقاء األشقاء 19

18 
: /عمل تطوعيخدمة مجتمع

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد 17/7/1021 يم يوم اليت
 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

60 
: معمل تطوعي خدمة مجتمع

كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد  21/4/1021 احتفالية يوم اليتيم العراقي
 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

61 
خدمة مجتمع: استضافة معهد 

كلية التربية البدنية وعلوم -جامعة بغداد  29/4/1021 النور للمكفوفين
 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

66 
المعرض العاشر للنشرات 
كلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة بغداد  70/4/1021 االبداعية العلمية السنوي

 اعداد وتنظيمقاعة اللغة -علوم النظريةفرع ال -الرياضة
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 األنجليزية 

 نصب الشهيد 7/9/1021 نصب الشهيدزيارة  63
مشرف على 

 الفريق التطوعي

64 
خدمة مجتمع/ عمل تطوعي: 

 17/9/1021 مأدبة رمضانية
كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد

 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

65 
 : / عمل تطوعيخدمة مجتمع

المشروع التطوعي الرياضي 
 الصيفي لأليتام

1/6/1021-
16/1/1021 

كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد
 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

62 
: /عمل تطوعي خدمة مجتمع

مسابقة البحث عن الكنز 
 لأليتام

10/1/1021 
كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة بغداد

 منظم ومشرف حدائق ومالعب وقاعات الكلية-الرياضة 

62 
خدمة مجتمع/ عمل تطوعي 
 تبرع بتجهيزات رياضية لأليتام

 مشرف اكاديمية تنس الجادرية 17/1/1021

69 
خدمة مجتمع/ عمل تطوعي 
تبرع بورق بريل الى معهد 

 النور للمكفوفين
 مشرف لمكفوفينل معهد النور 20/20/1021

68 
مهرجان لقاء األشقاء السادس 

عشر للهوايات والحرف 
 المتنوعة

91-
 مشرف ومشارك محطة السكة العالمية 11/21/1021

 

 

 

 الدورات-ج 

 

 نوع المشاركة انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
     

2 
الدورة  التدريبية األولى في الفهرسة 
 والتصنيف التي اقامها مجلس البحث

 العلمي

19/1/2111- 
1/7/2111 

دائرة الشؤون  -مجلس البحث العلمي
 قسم التوثيق العلمي -العلمية

 مشارك

1 
دورة التنفس واألسترخاء والتأمل 

واكتساب الطاقة التي حاضرها الخبير 
 الهندي د. ماهيش ساونت

14-
11/21/1007 

كلية التربية  -جامعة بغداد
 قسم الصحة والترويح -الرياضية

 ركمشا

2007-2008 
 مشارك كلية التربية الرياضية -جامعة بغداد 9/4/1006-2دورة الصحة والترويح في العالج  7
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الطبيعي التي اقامتها نقابة المعلمين/ 
 لجنة المرأة

 -2/1/1001 ( للتدريسيين10دورة اللغة العربية ) 4
11/1/1001 

 مشارك مركز التطوير والتعليم المستمر

9 
( 207ل التربوي )دورة التاهي

 للتدريسيين
1/1/1001- 

 مشارك مركز التطوير والتعليم المستمر 11/1/1001

2008-2009 

7 

 
 GOES /on-lineدورة 

التطويريةاألولى لطرائق تدريس اللغة 
 األنكليزية 

9/2/1001- 
10/7/1001 

مع جامعة أوريجون 
Oregonعبر األنترنيت األمريكية 

 مشارك

6 
التطويرية  GOES /on-lineدورة 

  الثانية لطرائق تدريس اللغة
  األنكليزية

7/4/1001- 
21/7/1001 

مع جامعة أوريجون 
Oregonعبر األنترنيت األمريكية 

 مشارك

1 
التطويرية  ESP /on-lineدورة   

    لطرائق تدريس اللغة األنكليزية
22/2/1020- 

21/7/1020 

مع جامعة أوريجون 
Oregonيتعبر األنترن األمريكية 

 

 دورة كفاءة الحاسوب 1
7/7/1020- 

 جامعة بغداد-مركز الحاسبة 20/7/1020
 مشارك

 -20/1/1027 دورة الترقية العلمية 20
 مشارك جامعة بغداد -مركز الحاسبة 24/1/1027

22 
دورة اللغة األنكليزية للطلبة 

 المتقدمين للدراسات العليا
10-

11/1/1027 
التربية كلية  -قاعات الدراسات العليا 

 جامعة بغداد-الرياضية
 محاضر

21 
 دورة اللغة األنكليزية

 1/4/1029 لغة الندوات والمؤتمرات
الجامعة  -مركز اللغة األنكليزية
 التكنولوجية

 مشارك
 خارج المؤسسة

27 
دورة اللغة االنكليزية الرابعة ألساتذة 

 التربية البدنية للعام الدراسي
 1029-1027 

4-1/20/ 
 -التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  1029

 جامعة بغداد
 محاضر

 Plagiarism  16/7/1026األستالل دورة  24
-مركز التطوير والتعليم المستمر

 جامعة بغداد
 مشارك

29 

في تعليم  األحترافيةدورة المعرفة 
 دورة بعنوان: اللغة االنكليزية

“EL Teach Professional 

Knowledge Course” 
تطوير مدرسي اللغة ضمن برنامج 

االنكليزية في العراق بالتعاون مع 

17/9/-
14/7/1026 

قسم تطوير اللغة  -السفارة االمريكية
 العراق  -االنكليزية

حضور ومشاركة  
 خارج المؤسسة
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   جامعة اريزونا االمريكية

27 
الخامسة  دورة اللغة االنكليزية

ألساتذة التربية البدنية للعام الدراسي 
1027-1026 

14-19-16 
/6 /1026 

كلية التربية -قاعة اللغة األنجليزية 
  جامعة بغداد-البدنية وعلوم الرياضة

 محاضر

26 
دورة تطوير مهارات البحث العلمي 

مركز التطوير والتعليم المستمر في  4/20/1026 والنشر العلمي
 جامعة بغداد

 مشارك

21 
دورة تطوير االداء الشخصي 

الرياضي باستخدام اسس التخاطب 
   الدولي

10-
12/22/1026 

-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 جامعة بغداد

 مشارك

21 
 لتطوير مدرسي  Webinarدورة 

 لمدة ستة اسابيع  اللغة األنكليزية
26/2/1021 

عبر  تنظمها السفارة األمريكية
 األنترنيت

 مشارك

10 

 MOOC ةدور 

  اللغة األنكليزية لتطوير مدرسي 
  

 خمسة اسابيع لمدة

 من 
21/1/1021 

 ولغاية
17/7/1021 

تنظمها السفارة األمريكية عبر 
 األنترنيت

 مشارك

12 
كلية التربية  -قاعة اللغة األنجليزية 24/7/1021 دورة التأهيل والتوظيف

 جامعة بغداد -البدنية وعلوم الرياضة
 محاضر

11 
دورة األمتحانات األلكترونية عبر 

 6/2/1021 برنامج المودل
 -مركز التطوير والتعليم المستمر 

 جامعة بغداد
 مشارك

17 
دورة تحليل البيانات بالبرنامج 

 SPSSاألحصائي 

10-11/2/ 
1021 

كلية التربية البدنية  -جامعة بغداد
 وعلوم الرياضة 

 مشارك

 -مركز ابن سينا للتعليم األلكتروني 7/1/1021 دورة الصفوف التعليمية األلكترونية 14
 عة بغدادجام

 مشارك

19 
دورة اللغة األنجليزية السادسة 

 ألساتذة التربية البدنية
 1021-1021للعام الدراسي 

-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 7-6/7/1021
 جامعة بغداد

 منظم دورة ومحاضر

17 
دورة التأهيل والتوظيف وكتابة 

 والخطاب والسيرة الذاتية
26-10/7/ 

1021 

 -البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية 
 جامعة بغداد

 منظم دورة ومحاضر

دورة تدريب العاب القوى لألطفال  16
Kids Athletics 

 -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 1021/ 6-1/1
 جامعة بغداد

 منظم دورة

11 
دورة اللغة األنكليزية الخاصة 

 باألساتذة
 1010-1021للعام الدراسي 

11-17/1 /
1021  

كلية التربية -عة اللغة األنجليزية قا
 جامعة بغداد-البدنية وعلوم الرياضة

 محاضر

 مشارك جامعة بغداد-مركز التعليم المستمر 21/21/1021األسئلة  دورة اعادة صياغة واعداد 11
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 Moodleببرنامج 

70 
دورة آلية كتابة البحوث في المجالت 
العالمية الداخلة ضمن قواعد بيانات 

 رفيتسكوبس وكال 
 جامعة بغداد–مركز التعليم المستمر  29/2/1010

 مشارك

 

 الجوائزالعلمية -د 
كلية المستقبل  مؤلفات علمية 20جائزة افضل   2

 بابل-الجامعة

11/4/1021 

 

 

 

 لجان -هـ 

 دائمية 11/7/1024 لجنة ترجمة موقع الكلية 2

 دائمية 2/20/1024 لجنة ترجمة الموقع األلكتروني 1

االعالمية للمؤتمر العلمي الثاني  اللجنة 7

 لكليات وفروع التربية الرياضية

 24-27/4/1029 

 مؤقتة 9/22/1024

 اللجنة األعالمية ألحتفالية يوم الكلية 4

29/7/1027 

 

 مؤقتة 11/1/1027

لجنة األعالم و الترجمة في الموقع  9

 1021-1001األلكتروني من 

 

 دائمية 17/21/1027

مية للمؤتمر العلمي الثالث اللجنة االعال 7

 27/4/1026-22لعلوم الرياضة 

 

 مؤقتة 9/1/1026

 دائمية 11/7/1026 هيئة تحرير صحيفة الكلية 6

لجنة تحديث مناهج اللغة االنكليزية/تاليف  1

 كتاب منهجي

 

 دائمية 9/6/1026

لجنة األمتحانات األلكترونية للدراسات  1

 األولية

 

 دائمية 29/2/1021

نة األمتحانات األلكترونية للدراسات لج 20

 االعلي

 دائمية 29/2/1021

لجنة ارتباط مع مركز الحاسبة األلكترونية  22

 لتنفيذ األمتحان األلكتروني

 مؤقتة 27/9/1021

اللجنة المشرفة على المشروع التطوعي  21

 الرياضي الصيفي لأليتام

 1/6/1021من 

 16/1/1021الى 

 مؤقتة

 1021-1021ربويلجنة ارشاد ت 27

 

 دائمية 27/2/1021

 دائمية 14/22/1021 1010-1021لجنة ارشاد تربوي 24
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 ا :سابع 

 .  األخرىاألنشطة العلمية  -أ 

 

 التفاصيل عنوان النشاط ت

 للمجالت والمؤتمرات تقييم بحوث 2

 

 اللجنة العلمية  لمؤتمر شرم الشيخ 29

 

 مؤقتة   11-70/20/1021

 اللجنة  المشرفة على المشروع التطوعي 27

 رياضيوا األمل

 دائمية 1021/ 21/21
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1 
 

  ومصادر وكتب ترجمة ملخصات
 طلبة اولية/ماجستير / دكتوراه/اساتذة   

 صف عبر مواقع التواصل االجتماعي 7

ينشر   Mayada Headway Classانشاء صف عالفيسبوك    

اجبات /مصادر خارجية/افكار لمشاريع جديد/ دورات فيه تفاصل الو

 تعليمية باللغة االنكليزية

4 
   Google classroomصف الكتروني 

 

Mayada English   لطلبة الماجستير لمواصلةالدروس ومتابعة

 الواجبات واألمتحانات األلكترونية

   Moodleامتحانات الكترونية 9
 لطلبة الماجستير Moodle  ةالكتروني اتتنفيذ امتحان

 

6 
Research gate 

Google scholar  

 انشاء بوابة البحث  العلمي وتجديد معلوماتها ومتابعة 

  المشاريع والبحوث التي يوصي بها الباحثون

Maiada.najm@cope.uobaghadad.edu.iq  

  

 
 

 

 أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيوعات البحثية ثامنا: المشر 

 )البحوث المنشورة(

 السنة محل النشر اسم البحث ت

2 
 

Structuralism and the Raising of Man's Consciousness 

of Reading Literature with A Specific Reference to 

Shakespeare's Romeo and Juliet. 

 1001 ة االستاذمجل

1 Johnson's Rasselass and the Search for Happiness: 
Reflections on the Optimism of the Enlightenment. 

 1020 مجلة االداب

7 
The Effect of Specialized Knowledge among some 

students and profs of Physical Education College on 

the Quality of Translating Sport Texts from Arabic 

into English by Using Google. 

مجلة وقائع المؤتمر العلمي 
 1021  الدولي االول لعلوم الرياضة

4 

Repetition and Self -Interpretation: Analytical Study 

for a Selection of Beckett's Early Novels and Dramas 
للفلسفة  -الركمجلة 

نيات والعلوم واللسا
 -جامعة واسط-األجتماعية

 ):21العدد  -السنة الخامسة

1027 

9 The Political Game in Alice Books: Carroll’s 
Satirical Vision of the Age. 

 -مجلة كلية التربية االساسية

العدد  -10المجلد 
14:(177-791) 

1024 

7 A Thematic Reading of John Bunyan's The Pilgrim's 
Progress with Introductory References to Islam in 

كلية -مجلة المنصور
 2014 :11العدد-المنصور

mailto:Maiada.najm@cope.uobaghadad.edu.iq
mailto:Maiada.najm@cope.uobaghadad.edu.iq
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English Literature. (219-292) 

6 

The resurrection of Zion: Analytical literary Study to 

the Masonic Symbols in the Opening and Closing 

Ceremonies of London Olympics 2012 . 

اعادة بعث دولة الصهيون : دراسة ادبية تحليلية للرموز الماسونية في 

)مشترك مع أنسام   1021حفلي االفتتاح والختام لاللعاب االولمبية في لندن 

 يعرب خيون(

ثاني وقائع المؤتمر الدولي ال

 لعلوم الرياضة/ جامعة بغداد

مجلة تصدرها كلية التربية 

ة / البدنية وعلوم الرياض

 جامعة بغداد

 : 4العدد  2المجلد 

2015 

1 

Allusions To Mesopotamian and Greek Mythologies in 

Modern Sports 2018.   

االشارة الى اساطير بالد ما بين النهرين واالغريقية في الرياضة الحديثة  

 )مشترك مع انسام يعرب خيون(1021

 

 2991قبول نشر بكتاب عدد 

 1/21/1021بتاريخ 

حوليات كلية االداب/ جامعة 

 عين شمس/ جمهورية مصر 

  1010لعام  41المجلد 

ISSN 1110 – 7227  

2018 

1 

The Warning Messages of Jeanne  DuPrau’s The City 

of Ember to the World with Reference to Gil Kenan’s 

Film Adaptation: The Theory of Conspiracy. 

رية لجين دبوا في مدينة امبر مع االشارة الى فلم جل كنعان الرسائل التحذ

 المقتبس عنها: نظرية المؤامرة)مشترك مع أنسام يعرب خيون(

كلية التربية للبنات/  مجلة 

 جامعة بغداد /

) آذار 2العدد: 70المجلد 

1021 ) 

P-ISSN:1680-8738 

E-ISSN:2663-547X 

 

 

2019 

20 

Enhancing Islamic Concepts through English 

Children’s Literature: Al-Ibtila, The Test of Patience  

2019. 

تعزيز مفاهيم األسالم من خالل أدب األطفال األنجليزي : األبتالء ، أختبار 

 )مشترك مع انسام يعرب خيون و نور عبد الصاحب( 1021الصبر

/  Opcionمجلة اوبسيون 

جامعة ديل زوليا/ فنزويال 

 ()سكوباس

  21عدد خاص -79المجلد 

-1411(:1021)تموز 

1904 

ISSN: 1012-2504/ 

ISSNe: 2477-9385 

 

2019 

 

Human Lab Rats in James Dashner’s The Maze 

Runner’s Series (2009 – 2011): Historical References, 

Present Allusions, and Dystopian Future 

للكاتب  الهاربون من المتاهةة الروائية فئران المختبر البشرية في السلسل

(: األشارات التاريخية والتلميحات الحالية 1022-1001جيمس داشنر)

 والمستقبل البائس )مشترك مع انسام يعرب خيون(

 

 

مجلة دراسات  في العلوم 

األنسانية واألجتماعية 

 الهندية )سكوباس(

Humanities & Social 

Sciences Reviews 

 1021 – 9د العد– 6مجلد 

eISSN: 23 59-6518 

 

www.hssr.in 

 

2019 

    
  .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

كتاب الشكر أو الجائزة  ت
 السنة الجهة المانحة أو شهادة التقدير

 70/21/2117 الجامعة المستنصرية -واالقتصاد السيد عميد كلية االدارة كتاب شكر وتقدير  2
 9/4/2116 الجامعة المستنصرية -السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 1
 16/1/2111 الجامعة المستنصرية -السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 7
 27/7/2111 الجامعة المستنصرية -صادالسيد عميد كلية االدارة واالقت كتاب شكر وتقدير 4
 72/9/2111 الجامعة المستنصرية -السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 9
 21/6/2111 الجامعة المستنصرية -السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 7
 27/1/2111 جامعة المستنصريةال -السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 6
  2007-2008  
 4/22/1006 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير  1
 22/9/1001 جامعة بغداد-السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير  1
 29/20/1001 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 20
 26/9/1020 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كر وتقديركتاب ش 22
 11/9/1027 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 21
 27/1/1024 السيد معالي وزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير  27
 11/7/1024 جامعة بغداد -ة السيدعميد كلية التربية الرياضي كتاب شكر وتقدير 24
 2/20/1024 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 29
 12/21/1024 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 27
 4/9/1029 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 26
 11/7/1029 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب تثمين جهود 21
 29/20/1029 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 21
 4/2/1027 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 10
 27/7/1027 جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية السيد عميد كتاب شكر وتقدير 12
 10/4/1027 جامعة بغداد -السيد عميد كلية التربية الرياضية كتاب شكر وتقدير 11
 21/20/1027 جامعة ديالى -عميد كلية التربية االساسية كتاب شكر 17

 2/22/1027 جامعة ميسان -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 14

 20/22/1027 مساعد رئيس جامعة واسط كتاب شكر 19

 2/21/1027 جامعة تكريت -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 17

 9/2/1026 جامعة ميسان -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 16
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 22/2/1026 الجامعة المستنصرية -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 11
 11/2/1026 جامعة بغداد-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 11

 72/2/1026 جامعة بغداد-عميدة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  شكر وتقدير 70

 11/1/1026 ذي قارجامعة -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 72

 27/22/1026 جامعة بغدادرئيس  شكر وتقدير 71

 29/22/1026 جامعة بابل -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 77

 19/2/1021 جامعة بغداد-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 74

 22/6/1021 جامعة بغداد-علوم الرياضة عميد كلية التربية البدنية و  شكر وتقدير 79

 6/22/1021 جامعة بغداد-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 77

 21/22/1021 جامعة البصرة-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 76

 21/22/1021 سانجامعة مي -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 71

 70/21/1021 وزير الثقافة والسياحة واآلثار شهادة تقديرية 71

 16/2/1021 جامعة كركوك -عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كتاب شكر 40

 19/1/1021 جامعة بغداد-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 42

 17/9/1021 جامعة بغداد-ربية البدنية وعلوم الرياضة عميد كلية الت شكر وتقدير 41

 27/7/1021 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية كتاب شكر 47

 1/6/1021 عميد كلية األمام األعظم الجامعة شكر وتقدير 44

 29/1/1021 جامعة بغداد-عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  شكر وتقدير 49

 11/21/1021 وزارة الثقافة والسياحة واألثار-مدير عام دائرة الفنون العامة قديريةشهادة ت 47

    

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2 
ONE STEP UP TO  SPORT & ENGLISH )الرياضة واللغة االنكليزية( 

 ميادة زهير، انسام يعرب ،يعرب خيون

2011 
-ة الكلمة الطيبةمطبع

 النجف األشرف
ISSN:1821 
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1 

PLAY AND LEARN WITH FROZEN: EDUCATIONAL 

SERIES FOR KIDS-1  

االسماء -  2الكتاب –لتعليم اللغة االنكليزية لالطفال سلسلة العب وتعلم مع فروزن 
 . أ. م. ميادة زهير و أ.م. انسام يعرب والحروف

1029 

 -مطبعة الكلمة الطيبة
 األشرف النجف

ISSN:2814 

7 

PLAY AND LEARN WITH FROZEN: EDUCATIONAL 

SERIES FOR KIDS -2 

 

االرقام -  1الكتاب –سلسلة العب وتعلم مع فروزن لتعليم اللغة االنكليزية لالطفال 
 . أ. م. ميادة زهير و أ.م. انسام يعربوالعد

1029 

 -مطبعة الكلمة الطيبة
 النجف األشرف
ISSN:2815 

4 

PLAY AND LEARN WITH FROZEN: EDUCATIONAL 

SERIES FOR KIDS -3 

 

االلعاب  – 7الكتاب –سلسلة العب وتعلم مع فروزن لتعليم اللغة االنكليزية لالطفال 
 . أ. م. ميادة زهير و أ.م. انسام يعربالفكرية

1029 

 -مطبعة الكلمة الطيبة
 النجف األشرف
ISSN:2816 

9 

PLAY AND LEARN WITH FROZEN: EDUCATIONAL 

SERIES FOR KIDS -4 

 

االلوان  - 4الكتاب –سلسلة العب وتعلم مع فروزن لتعليم اللغة االنكليزية لالطفال 
 . أ. م. ميادة زهير و أ.م. انسام يعربوالتلوين

1029 

 -مطبعة الكلمة الطيبة
 النجف األشرف
ISSN:2817 

7 
 .1029-2117العراق من  الدليل الشامل لرسائل ماجستير رياضة المبارزة في

 الجزء االول: أ.د. عبد الكريم فاضل، أ.د. عبد الهادي حميد، أ. م. ميادة زهير  

1027 
 بغداد-مطبعة العربي

ISSN:1661 

6 
 . 1029-2117رياضة المبارزة في العراق من طاريح الدكتوراة بالدليل الشامل أل

 هادي حميد، أ. م. ميادة زهيرالجزء الثاني : أ.د. عبد الكريم فاضل، أ.د. عبد ال

2018 

 بغداد-مطبعة األقمار 

ISSN:418  

1 
Step Up to English & Sports Sciences 

 )اللغة األنجليزية و العلوم الرياضية(
 ،أ.د.يعرب خيون  ، أ.م. ميادة زهير  أ.م. انسام يعرب

1021 
Araa Publisher 

 بغداد-دار نشر )آراء(
ISSN: 2681 

1 

Selected Studies in English & American Novels: Conspiracy 

Theory 

 دراسات مختارة في الروايات األنجليزية واألمريكية: نظرية المؤامرة
 ، أ.م. ميادة زهير   أ.م. انسام يعرب

2019 

Ashtar Library 

Publisher 
مكتبة  دار نشر

 بغداد -عشتار
ISSN:2110 

ISBN:978-9922-

20-451-2 

20 

Magic in Children’s Fiction with a reference to J. R. Tolkien 

and J.K. Rowling 

السحر في ادب األطفال مع اشارة خاصة للسلسلة القصصية للكاتب جي آر تولكين و 
 الكاتبة جي كي رولنج         أ.م. ميادة زهير الخفاجي

2019 

NOOR 

PUBLISHING 
 المانيا -نور للنشر

ISBN: 978-620-0-
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06501-8 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       .العربية       

       .االنكليزية       


