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                                                                           األسم الثالثً: منال عاشور شذر

 الدٌانة: مسلمة

 : صارٌخ  تخصاا  الااماأل

  صارٌخ حدٌث ومااارتخصاا  الدقٌق: األ

 الدرجة الالمٌة: مدرس مساعد

 ذي قارجاماة  –جهة الامل: كلٌة الصربٌة للبنات 

   6/1983 / 20: دــــــــالصول

 الحالة األجصماعٌة: عزباء

    manalashuor123@utq.edu.iq  -01613013870الهاصف النقال والبرٌد األلكصرونً : 

 Name: Manal Ashour Shther 

Relgion: Muslim  

General Specialization: History 

Exact Specialization: Modern and Contemporary History 

Academic degree: assistant teacher 

Employer: College of Education for Girls- Dhi Qar University 

Genesis: 20/6/1983 

Martial status: single 

Mobile phone and E-mail: 07831071629- manalashuor123@utq.edu.iq 

 

   الت العلميةـــــــــــالمؤهأوالً:

 السنة الجاماة الكلٌة الدرجة الالمٌة ت

 7001-7007 مدٌرٌة صربٌة ذي قار أعدادٌة الشطرة للبنات البكالورٌا -3

 70001-7008 جاماة ذي قار كلٌة اآلداب كالورٌوسبال -7

 7036-7031 جاماة ذي قار كلٌة اآلداب الماجسصٌر -1

mailto:manalashuor123@utq.edu.iq


 

  ثانياً: عناوين مشاريع التخرج في البكالوريوس والماجستير

 السنة الدرجة عنوان البحث ت

بٌن برٌطانٌا والدولة الاثمانٌة أواتخر القرن الصاسع  الاالقات السٌاسٌة -3
 عشر وبداٌة القرن الاشرٌن 

 البكالورٌوس
 (بحث صتخرج)

7001 

الاالقات السٌاسٌة بٌن صونس وطرابلس الغرب تخالل الاهد القرمانلً  -7
(3133-3611) 

 7036 رسالة ماجسصٌر

 

  ثالثاً البحوث المنشورة:

 مكان النشر اسم البحث ت

 مجلة جاماة ذي قار       (3101-3101)  الطرابلسٌة–الاالقات الصونسٌة  -3
 

 

 :رابعاً: األنشطة والدورات والشهادات العلمية األخرى

 السنة مكان المشاركة الشهادة –الدورة  –نوع النشاط  ت

 7036 جاماة ذي قار -مركز الصطوٌر والصالٌم المسصمر ( للغة الاربٌة71حاالة على شهادة مشاركة فً دورة ) -3

 7036 ذي قارجاماة  –مركز الصطوٌروالصالٌم المسصمر  ( للصأهٌل الصربوي واألكادٌم13ً)حاالة على شهادة مشاركة فً دورة -7

 7030 رئاسة جاماة ذي قار أجصٌاز اتخصبار االحٌة الصدرٌس -1

 7070 دٌالىجاماة  –كلٌة الزراعة  (ركة )دور الصحسس الثانً ونظم المالومات الجغرافٌةشهادة مشا -3

 7070 دائرة الرعاٌة الالمٌة -وزارة الشباب والرٌاضة أتخصبار الذكاء()مشاركة شهادة حاالة على  -1

 7070 جاماة سامراء -كلٌة األدارة واألقصااد حاالة على شهادة )صقٌٌم المشروع ومصاباصه( -8

الاال منظمة  –ضمن البرنامج الصنموي أون الٌن  حاالة على شهادة مشاركة )الثقة بالنفس( -1
 بالصااون مع فرٌق البورد النروٌجً

7070 

فً الدورة الصدرٌبٌة األولى الموسومة )أسصتخدام تخدمات  صأٌٌد مشاركة -6
 الصالٌمٌة فً جاماة األنبار G-Suite for Educationحزمة 

 7070 ابن سٌناشابة  –لصالٌم المسصمر مركز ا

حاالة على شهادة مشاركة فً الورشة الالمٌة األلكصرونٌة )الفقر  -0
 وأسبابه وأثاره وطرق ماالجصه فً فكر األمام علً )ع(

 7070 البارةجاماة  –وحدة الصالٌم المسصمر 

حاالة على شهادة مشاركة فً ورشة الامل األفصراضٌة ضمن برنامج  30
 الذات والاقل الباطن(صطوٌر  –الصدرٌب األلكصرونً )صنمٌة بشرٌة 

 7070 المدٌرٌة الاامة لصربٌة كركوك 

شهادة مشاركة فً الندوة الالمٌة الموسومة بـ)األصجاهات الحدٌثة لدراسة  33
 قٌة على باض المدن (اسة صطبٌالمدن األثرٌة األسالمٌة در

 7070 جاماة سامراء -كلٌة اآلثار

شهادة مشاركة فً حضور دورة عبر األنصرنت بانوان )المناات  37
 األلكصرونٌة ودورها فً الصالٌم األلكصرونً بٌن الواقع والطموح (

 7070 كلٌة الصربٌة للالوم األنسانٌة _ جاماة صكرٌت

ادة مشاركة فً حضور دورة عبر األنصرنت بانوان )أسالٌب مقاومة شه 31
 األحصالل الاهٌونً فً فلسطٌن من تخالل الحفاظ الثقافة والصراث(

 7070 جاماة صكرٌت -كلٌة الصربٌة للالوم األنسانٌة

 7070 قسم األنشطة -مناة الباحثٌن واألكادٌمٌن حاالة على شهادة مشاركة )صحلٌل التخطاب فً البحث الالمً( 33

 7070 مؤسسة الغدق للتخدمات الاامة والصنمٌة حاالة على شهادة مشاركة )مبادئ الصفاوض( 31

 7070 قسم األعداد والصدرٌب  -مدٌرٌة صربٌة النجف ( األكصشاف-لدى الصالمٌذ المفهوم  dyslexiaشهادة مشاركة )مشكلة  38

 7070 الماارف الجاماةكلٌة  –وحدة الصالٌم المسصمر  حداث(فً ورشة الامل بانوان )جنوح األشهادة مشاركة حاالة على  31

ة فً الورشة الالمٌة األلكصرونٌة ))كصاب األمام الحسٌن كة مشارشهاد 36
 )ع( الى أعٌان البارة قراءة صحلٌلٌة (

 7070 جاماة البارة-وحدة الصالٌم المسصمر

شهادة مشاركة فً الورشة الالمٌة )موقف أفواج المقاومة اللبنانٌة )أمل(  30
 لى جنوب لبنان (من الصدتخل السوري واألعصداءات األسرائٌلٌة ع

 7070 لبارةجاماة  –وحدة الصالٌم المسصمر 

شهادة مشاركة فً الندوة الالمٌة الموسومة بـ) الفحو  والصحالٌل  70
 ثرٌة (المسصتخدمة فً حقل صرمٌم المنسوجات األ

جاماة –األثار كلٌة  /قسم الاٌانة والصرمٌم 
 سامراء

7070 



 

 التربية للبنات :  في كليةخامساً: اللجان التي عملت بها 

 (7073-7070)الدراسٌة  ةلسن  الفرعٌة لقسم رٌاض األطفال عضو فً اللجنة األمصحانٌة  -3

 (7073-7070)لسنة الدراسٌة قسم رٌاض األطفال  عضو لجنة غٌابات الطالبات  -7

 

 

 


