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  مين البياتي  اسراء فاضل أاالسم:  -
 .24/10/1982 -بابل  : المواليد -
 ./ جامعة بابلدريسية في كلية التربية االساسيةت:  مكان العمل -
 dr.Ishtarsumar@yahoo.com :االيميل -

 الشهادات الحاصلة عليها: -
بامتياز مع التعضيد في التربية وعلم النفس / طرائق تدريس اللغة العربية  دكتوراه .1

كلية  /(العلوم التربوية والنفسية ول على قسم)التسلسل ال  مع التعضيدبامتياز 
م. )فاعلية برنامج مقترح على 2017وم اإلنسانية/ جامعة بغداد التربية ابن رشد للعل

وفق نظرية اإلبداع الجاد في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية عند طالبات الصف 
 الرابع األدبي(

/ كلية التربية القسم() التسلسل الول على طرائق تدريس اللغة العربية ماجستير .2
 .2012/ جامعة بابل الساسيةا
 /ساسية(ال)من الطلبة الثالث االوائل على كلية التربية  لغة عربية بكالوريوس .3

 2004جامعة بابل 
 .: مدرس اللقب العلمي -
 .2015عام لغاية : مقرر قسم التاريخ صباالمن -
 الدروع والتشكرات: -
على درع التميز من رئيس المجلس االفريقي للتكامل والتنمية للحصول على حاصلة  -

 م.2018التعضيد في الدكتوراه/ جمهورية مصر العربية/ 
حاصلة على درع التفوق العلمي من رئيس اتحاد حضارات الشرق االدنى القديم للحصول  -

 م.2018على التعضيد في الدكتوراه/ جمهورية مصر العربية/ 
نقابة المعلمين العراقيين فرع بابل للحصول على التعضيد في الدكتوراه/ تكريم من  -

 م.2018
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حاصلة على درع االبداع من السيد محافظ بابل عن لجنة الحفاظ على سالمة اللغة  -
 م. 2013العربية 

 .2012حاصلة على لقب التدريسية المبدعة في كلية التربية االساسية لعام  -
 العلمية:لنشاطات ا -
 العامة في المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية.نائب رئيس لجنة العالقات  -
باالشتراك  / كلية التربية االساسيةلمشتركاللمؤتمر العلمي الدولي  اللجنة اإلعالميةئيس ر  -

 م.2019 /مع كلية اآلداب بجامعة القاهرة
 – العراق // كلية التربية االساسيةية للمؤتمر العلمي الدولي السابعمقرر اللجنة التحضر  -

 م.2016مصر 
 / مركز التنمية للدراسات والتدريب/ بغدادة التحضيرية لمؤتمر تمكين المرأةمقرر اللجن -

 م.2016 السالم
ول لحضارات الشرق االدنى مؤتمر العلمي الدولي التأسيسي األضيرية للمقرر اللجنة التح -

 .2016/ مصر العراقالقديم 
التربية االساسية/ جامعة  كلية /لي الخامسمقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدو  -

 .2012 /بابل
العراق  مؤتمر العلمي الدولي السادس/ كلية التربية االساسية/مقرر اللجنة التحضيرية لل -

 م.2014 /مصر –
 

ابل/ ( من رئيس جامعة ب12) /( من وزير التعليم العالي والبحث العلمي1):  التشكرات -
 ( من السادة عمداء الكليات.24( من السيد مساعد رئيس جامعة بابل/ )2)

 الدورات: -
 شههادة اجتيههاز دورة تدريبيههة فههي فههن االتكيهت والبروتوكههول والمراسههيم/ البههورد االلمههاني/ -1

 م.2018تركيا/ 

شهههادة اجتيههاز دورة تدريبيههة فههي تخطههيط وادارة الفعاليههات والمههؤتمرات والنههدوات وور   -2
 م.2018العمل / جمهورية مصر العربية/ 

 م.2018/ البورد االلماني/  TOTشهادة اجتياز دورة تدريب متدربين  -3

 .2017/ دهوك/  NLP منظمة/ فن االتيكيت الدولي  اجتياز دورة فيشهادة  -4
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 م.2013اجتياز دورة اللغة االنكليزية/ جامعة بابل/ شهادة  -5

 .م2010/ جامعة بابل/ الحاسوبتعليم في دورة شهادة اجتياز  -6

 
 :اللجان -
 ية للدراسات التربوية والنفسية.لجمعية العراقعضًوا في ا - 
 م. 2016السالم  بغدادعمل التطوعي / اللجنة الوزارية الخاصة بالعضًوا في  -
 جامعة/ الجامعة يوم باحتفالية الخاص المركزي االحتفال برنامج اعداد لجنةعضًوا في  -
 .م2014/  بابل
-2013-2012 لألعوام التدريسية الهيئة أعضاء اداء تقييمات تدقيق لجنةعضًوا في  -

 م.2014
 م2013/  والنفسي التربوي اإلرشاد لجنةعضًوا في  -
 م.2013/  بابل جامعة بطلبة خاص دليل طبع لجنةعضًوا في  -
 . م2012/  التربوية المقررات لتصميم العلمية اللجنةعضًوا في   -
  م.2012/ االكاديمي االعتماد لجنةعضًوا في  -
 
 :المؤلفةالكتب  -
 )تحسين االداء في قواعد االمالء وضوابط االنشاء )مشترك. 
 )قطوف من ثمار العربية )مشترك. 
  التنظير والتطبيق )مشترك(طرائق التدريس بين. 

 
 (7) :البحوث المنشورة -
 المشاركات في المجتمع االكاديمي : -
)السالمة والصحة المهنية للعمال وحماية  الدولي بعنوان المشاركة في المؤتمر العلمي -

والبورد االلماني ومؤسسة  مركز التنمية للدراسات والتدريبالذي اقامه البيئة والطبيعة(، 
  م.29/12/2018في  569/ العدد / بغداد العراقة

ة ذي اقامته كلية التربيال لإلبداعالمشاركة ببحث مشترك في المؤتمر الدولي االول  -
 م.2019/ 11/ 29-28/ جامعة بابل/ االساسية
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ية التربية ابن رشد/ جامعة السابع الذي اقامته كل النبويالعلمي المشاركة في المؤتمر  -
 م.2019/  كانون الثاني/ 23/ بغداد

عاد عن طلبة كلية التربية االساسية في االقسام كافة باالبت إلرشاد يرانا( # اطالق حملة ) -
في  642م/ العدد 2019 -2018للعام الدراسي  ظاهرة الغ  في االمتحانات

 م.15/1/2019
ها مركز اقام التي( في دورة التعليم االلكتروني التخصصية دورة المشاركة بصفة )مدرب -

 م.2019/ كانون الثاني/ 9التنمية بالتعاون مع كلية اآلداب جامعة بغداد/ 
 التي)البحث العلمي اساس التنمية(  المشاركة بصفة )محاضر( في الندوة العلمية بعنوان -

/ / بغداداني ومؤسسة العراقةوالبورد االلم مركز التنمية للدراسات والتدريب اهتاقام
26/1/2019 

البرنامج العلمي الشامل )البحث العلمي اساس التنمية(  مدرب دورة( فيبصفة )المشاركة  -
 م.26/1/2019في  722/ العدد ومؤسسة العراقة/ بغدادالذي اقامه البورد االلماني 

 في  دور االرشاد التربوي في تحقيق االمن المجتمعي(اقامة ورشة عمل مشتركة بعنوان ) -
 م.24/10/2018/ بابل جامعةكلية التربية االساسية/ 

نحو رؤية ) المشاركة بعضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الثالثون -
مستقبلية في دعم وتطوير العملية التعليمية( الذي اقامه مركز التنمية للدراسات والتدريب 

في  533والبورد االلماني ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية/ بغداد/ العدد 
 م.15/12/2018

 ااقامه التيالمشاركة بصفة )مدرب الورشة( في ورشة عمل بعنوان )ادارة االزمات(  -
/ / بغداد/ كلية اقتصاديات االعمالمع جامعة النهرين ية للدراسات والتدريبكز التنممر 
 م.2019 -كانون الثاني -27

التنمية المشاركة بعضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني والثالثون ) -
والتدريب والبورد المستدامة في العراق والوطن العربي( الذي اقامه مركز التنمية للدراسات 

 م.12/1/2019في  600االلماني ومؤسسة العراقة للثقافة والتنمية/ بغداد/ العدد 
السببية )الديناميكية  المشاركة في ورشة العمل التي اقامتها كلية التربية االساسية بعنوان -

 م.18/2/2019/ كلية التربية االساسية/ جامعة بابل/ الدماغية وامراض التوحد(
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واقع حقوق الطفل في العراق( الذي اقامته وحدة المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث ) -
 م.2019 -شباط -27حقوق االنسان في كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد/ 

  المؤتمر العربي االفريقي الدولي لالستثمار/ محور االستثمار العلمي/ جمهورية مصر
 م.2018العربية / 

 ( كلية المؤتمر العلمي االول /)االمام علي الهادي عبق النبوة وعماد السلم المجتمعي
 م.2018الدراسات القرآنية جامعة بابل ومركز تراث سامراء/ 

  العلمي الدولي الثاني للوحدة التربوية لدراسات السالم وحقوق تمر العلمي الدولي المؤ
 م.2018 /االنسانية / جامعة بغدادللعلوم  ابن رشد / كلية التربيةاالنسان

 ( 26المشاركة في انجاح احتفالية يوم تأسيس جامعة بابل /)م. 2018 
  المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون )عطاء المرأة اساس التقدم واالبداع(/ مركز

 م.2018التنمية للدراسات والتدريب/ بغداد السالم/ 
  االنسانية / جامعة بغدادللعلوم  ابن رشد / كلية التربيةالسادستمر العلمي الدولي المؤ/ 

 م.2018
 مركز التنمية والعشرون )االعالم صنعة وصناعة( المؤتمر العلمي الدولي الثالث /

 م.2018والتدريب/ بغداد السالم/ للدراسات 
 مركز التنمية للدراسات لحادي والعشرون )ثقافتنا هويتنا(المؤتمر العلمي الدولي ا /

 م.2018والتدريب/ بغداد السالم/ 
  االنسانية والتربية للعلوم ابن رشد / كلية التربية السنوي السادستمر العلمي الدولي المؤ

 م.2018 /بنات/ جامعة بغداد
  /المؤتمر العلمي الدولي الخامس/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جامعة بغداد

2017. 
  المؤتمر العلمي الدولي للمعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم بجامعة الزقازيق

 .2016/ / القاهرةباالشتراك مع كلية التربية األساسية جامعة بابل
  /المؤتمر العلمي الدولي الرابع/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جامعة بغداد

2016. 
 م.2016السودان  -/ كلية التربية / الخرطومالمؤتمر العلمي الدولي االول 
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  التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جامعة بغداد/ / كلية الثالثالمؤتمر العلمي الدولي
2015. 

 جامعة قناة  – جامعة بابل /الساسيةمؤتمر العلمي الدولي السادس كلية التربية اال
 .2014/ / مصرالسويس

  االنسانية ابن رشد والتربية بنات/ / كلية التربية للعلوم تمر العلمي الدولي لعلوم التربيةالمؤ
 م.2014 /جامعة بغداد

 م.2014/ العلمي السنوي الرابع/ كلية الدراسات القرآنية/ جامعة بابل المؤتمر 
  /2014/ محافظة بابلمحاضر في الدورة التطويرية لتحرير واخراج الكتب الرسمية. 
  /2013محاضر في دورة تحرير واخراج الكتب الرسمية/ جامعة بابل. 
  التعليم/ كلية التربية االساسية/ جامعة بابلالمؤتمر العلمي االول لضمان الجودة في /

2013. 
 2013/ المؤتمر الوطني االول/ كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد. 
 2013/ العليا لحقوق االنسان/ بغداد/ المفوضية مؤتمر حرية التعبير عن الرأي. 
 ادحفيين ومكافحة االفالت من العقاب/ المفوضية العليا/ بغدورشة عن حماية الص/ 

2013. 
  م.2013 /الكاديميين العالمي/ كربالءلتمر العميد مؤ 
  جامعة بابل لعام رئيس جامعة بابل للشؤون االداريةمقوم لغوي في دائرة مساعد /

 م.2013
 2012ية االساسية / جامعة بابل / المؤتمر العلمي الدولي الخامس كلية الترب. 
  2012االنسانية / جامعة بابل / المؤتمر العلمي الرابع / كلية التربية للعلوم. 
 :  المواد التي درستها -

 .في التربية وعلم النفس البحث مناهج .1
 .التعليم االساس .2
 .االحصاء التربوي .3
 .القياس والتقويم .4
 .اصول التربية .5
 نفس التربوي.العلم  .6


