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كلية تربية بنات.  –جامعة بغداد  -ماجستير تاريخ حديث   -2  

كلية تربية بنات . –دكتوراه تاريخ حديث. جامعة بغداد  -3  

 TOT العداد المدربين / تنمية بشرية  .  شهادة البورد األلماني  -4  

داد / األولى على الدورة.التاهيل شهادة مهارات وطرائق التدريس /جامعة بغ -5

. 229التربوي   رقم   

BRITISH INSTIUTE دبلوماسية وسياسية في طالبة دراسات عالقات -6  

                                                                  في المملكة المتحدة.

دبلوم تعليم عام.  -7  

.  الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب-8  

 

                          

.2016دورة االشراف التربوي /دورة عمر الصيدلي  -1  

. دورة الحاسوب  -2  

دورة السياقات اإلدارية والسالمة اللغوية.  -3  

. 2للمشرفين االختصاص عدد  دورة التحقيقات -4    

دورة اليات التقييم الخارجي للمدارس ضمن برنامج بناء القدرات في  -5

وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. التعليم االبتدائي والثانوي   

دورةالمدير المطور ضمن برنامج بناء القدرات وبالتعاون مع المجلس   -6

 الثقافي البريطاني.
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د.خنساء زكي شمس الدين الراوي .  
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التربوي  مدير عام االشراف
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- رئاسة اللجان التحقيقية ولجنة التقييم الخارجي -3

لكرخ األولى. ا  

التدريس في المدارس المتوسطة واالعدادية في   -4

 محافظة بابل وبغداد واالنبار. 

التدريس في الدورات التدريبية في االعداد   -.5

 والتدريب. 

تراس لجان تحقيقية وزارية.  -. 6  

مدير عام االشراف التربوي في وزارة التربية.  -.7  

متابعة انسياب الدوام في المناطق المنتفضة.  -8  

تثبيت مشرفي دورة السالم والبناء.  -9  

عضو هيئة الرائ في وزارة التربية.-10 F 
تكليف حملة الشهادات من المشرفين باجراء  -11

 البحوث الميدانية. 

اصدار اعمامات باتخاذ إجراءات الوقاية من جائحة   -12

 كورونا. 
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استحداث عنوان وظيفي هو الموجه التربوي   -14
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 البحوث والدراسات 
. رسالة ماجستير بعنوان اإلعدادية المركزية للبنين  1

191 -1939  

تطور التعليم العالي في  - .  أطروحة دكتوراه  بعنوان 2

- جامعة هارفارد انموذجا- الواليات المتحدة االمريكية 

المانيا. .  طبعت  كتاب في 1909 - 8691  

. بحث / التنافس بين التعليم والتكنلوجيا وظهور ثقافة  3

 الطباعة في الواليات المتحدة االمريكية. نشر في األردن. 

الموقف األمريكي من التحديات اإليرانية للقوى    / بحث .4

 اإلقليمية في ظل المتغيرات الدولية.  

.  بحث مشترك / هيروبومي ايتو ودوره في حركة  5

( نشر في 1909- 1841اليابانية )عهد ميجي  اإلصالح

 فلسطين. 
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نشر في فرنسا.  – 1967حتى عام   

بين  - . بحث / العاون الثقافي والتعليمي والصحي  7

.1967- 1952الواليات المتحدة األميركية ومصر   

قية حتى عام  . تطور التعليم األهلي في الواليات العرا8
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