السٌرة العلمٌة
ٔ -معلومات السٌرة الذاتٌة :
أ -االسم  :االستاذ المساد ال كتور رائ رسم ٌونس الزٌ ي
ralzaidi35@gmail.com

هـٓ77ٓ7ٖٕٖٗٔٗ :

ب -محل وتارٌخ الوال ة  :بغ ا ٘ٔ17
ج -دنوان السكن  :بغ ا
 الشها ات الحاصل دلٌها :البل المانح الشها ة
السنة
الكلٌة
الجامعة
الشها ة
ت
العراق
ٕٓٓٓ
التربٌة
المستنصرٌة
البكالورٌوس
ٔ
العراق
ٕٕٓٓ
التربٌة
المستنصرٌة
الماجستٌر
ٕ
العراق
ٕٔٔٓ
بغ ا
ال كتوراه
ٖ
كلٌة التربٌة – ابن رش
هـ  -دنوان رسالة الماجستٌر  :تقوٌم تحصٌل طلبة فروع اللغة العربٌة فً كلٌات المعلمٌن فً قواد اللغة العربٌة .
و -دنووان أطروحووة الو كتوراه  :تقووٌم المنوواهل ال راسووٌة قسوام اللغووة العربٌووة فوً كلٌووات التربٌووة بالجامعوات العراقٌووة فووً وو معوواٌٌر الجووو ة
الشاملة .
ز -اللقب العلمً  :استاذ مساد .
ح -تارٌخ الحصول دلى اللقب . ٕٓٔٗ / ٗ / ٕٔ :
ط -االختصاص العام  :اللغة العربٌة .
ي -االختصاص ال قٌق  :طرائق ت رٌس اللغة العربٌة .

ٕ -المؤهالت وال راسات :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
٘-
-ٙ

راسة أصول تالوة القرآن الكرٌم ( برواٌة حفص دن داصم ) فً المؤسسة القرآنٌة العراقٌة دلى ٌ القارئ الشٌخ رافع العامري .
راسة الحاسوب فً مركز الحاسوب بجامعة بغ ا .
ورة فً اال ارة فً معه اال ارة بجامعة بغ ا .
ورة فً الجو ة الشاملة واالدتما االكا ٌمً بجامعة بغ ا .
ورة التأهٌل التربوي فً مركز التعلٌم المستمر /جامعة بغ ا

ٖ -المهام الوظٌفٌة واإل ارٌة :
ٔ -ت رٌس ما ة ( مناهل اللغة العربٌة وطرائق ت رٌسها ) للصف الثالث فً قسم اللغة العربٌة ال راسة الصباحٌة والمسائٌة ،وما ة ( اإل ارة
الم رسٌة واإلشراف التربوي ) للصف الثانً فً قسم اللغة العربٌة لل راسة المسائٌة وت رٌس ما ة (اللغة العربٌة العامة) للصف ا ول والثانً
فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ،ت رٌس ما ة (المشاه ة والتطبٌق) للصف الرابع فً قسم اللغة العربٌة /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا .
ٕ -ت رٌس ما ة اتجاهات ح ٌثة فً طرائق ت رٌس اللغة العربٌة  .ماجستٌر .
ٖ -د و فً اللجنة الثقافٌة واللجنة االمتحانٌة فً ٕٓٓ2
ٗ -د و لجنة المشاه ة والتطبٌق ( التربٌة العملٌة ) فً كلٌة التربٌة للبنات.
٘ -م ٌر تسجٌل لل راستٌن الصباحٌة والمسائٌة فً كلٌة التربٌة للبنات لم ة دامٌن .
 ٙـ م ٌر متابعة فً كلٌة التربٌة للبنات لعام واح .
 -7رئٌس لجنة الصٌانة فً كلٌة التربٌة للبنات لستة أشهر.
-2د و لجنة استالل وسرقة الرسائل واالطارٌح والبحوث.
-1د و لجنة الجو ة لكتابة التقرٌر الذاتً الخاص بالقسم.
ٓٔ( -حالٌا) ت رٌسً فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة بكلٌة التربٌة للبنات.

ٗ -ا نشطة العلمٌة :
ٔ-د و فً جمعٌة ال فاع دن اللغة العربٌة.
ٕ-د و مؤسس فً الجمعٌة العراقٌة للمناهل وطرائق الت رٌس.
ٖ-د و فً مؤسسة الحٌاة.
ٗ-د و مؤسس فً تجمع الت رٌسٌٌن العراقٌٌن.
٘-م ٌر منطقة فردٌة فً المفو ٌة المستقلة العلٌا لالنتخاب للعام ٕٗٓٓ

٘ -الموا التً رسها :
أ -ال راسات ا ولٌة :
ٔ -مناهل اللغة العربٌة وطرائق ت رٌسها .
ٕ -اتجاهات ح ٌثة فً طرائق ت رٌس اللغة العربٌة.
ٖ -اإل ارة الم رسٌة واإلشراف التربوي.
ٗ -المشاه ة والتطبٌق ( التربٌة العملٌة ) .
٘ -اللغة العربٌة العامة .
ب -ال راسات العلٌا :
ٔ -اتجاهات ح ٌثة فً طرائق ت رٌس اللغة العربٌة  .ماجستٌر .
ٕ -سمنار
ٖ -طرائق الت رٌس الجامعً  .ماجستٌر
ٗ -اللغة والتواصل االجتمادً  .ماجستٌر

 -ٙاإلشراف فً ال راسات العلٌا :
أ -اإلشراف فً الماجستٌر :
ٔ-دلٌا كاظم دب (اثر انموذج فان هٌل فً تحصٌل طالبات الرابع اال بً فً قواد اللغة العربٌة)
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ٕ -دبٌر طه دلً (اثر استراتٌجٌة دقو التعلم فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً ما ة التارٌخ العربً االسالمً)
أشرفت دلى ٔٙرسالة ماجستٌر (تقوٌم لغوي).
ٖ -سع فه
ٗ-حازم
ب -اإلشراف فً ال كتوراه :
أشرفت دلى ٘ٔ أطروحة كتوراه فً مختلف التخصصات (تقوٌم لغوي).
ج -قومت ٗ ابحاث للترقٌة وٓٔ ابحاث النشر فً المجالت المحكمة.
ت
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 المناقشات فً الماجستٌر:المكان
اسم الطالب
جامعة سانت كلٌمنتس
دمار منعم حبٌب
انعام دب هللا
خمٌس
دلً دٌ ان
دفلوك
تحسٌن دبٌ
محم
ٌسر سرحان
خلٌل
حورا حمٌ دب
الن اوي
قٌصر جاسم
سامً الجبوري
ه هاشم احم

كلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة/جامعة ٌالى
كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة
كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة
كلٌة التربٌة ابن رش للعلوم
االنسانٌة/جامعة بغ ا
كلٌة التربٌة /الجامعة
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغ ا

كلٌة التربٌة ابن رش  /جامعة
مرت ى محسن
بغ ا
دباس
كلٌة التربٌة /الجامعة
ازهار رشٌ
المستنصرٌة
محم
كلٌة التربٌة /الجامعة
نورهان
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة /الجامعة
احم دب هللا
المستنصرٌة
الذهبً
كلٌة التربٌة ابن رش  /جامعة
دبٌر طه دلً
بغ ا
هـ  -المناقشات فً ال كتوراه
المكان
اسم الطالب
كلٌة التربٌة االساسٌة  /الجامعة
مصطفى سوا ي
المستنصرٌة
كلٌة التربٌة ابن رش /جامعة
دلً محم زظٌر
بغ ا

دنوان الرسالة
بنوووا برنوووامل تووو رٌبً مقتووورح لمعلموووً التربٌوووة الفنٌوووة فوووً المرحلوووة
االبت ائٌة فً و الكفاٌات التعلٌمٌة
بنوووا برنوووامل مقتووورح لتنمٌوووة المهوووارات االساسوووٌة للقووورا ة الجهرٌوووة
لتالمذة المرحلة االبت ائٌة وقٌاس أثره
اثوور منشووطات اال راك فووً تحصووٌل مووا ة البالظووة واالحتفوواظ بهووا ل و
طالب الصف الخامس اال بً
اثر اسلوب باكسا فً التحصوٌل والتفكٌور االبو ادً لو طوالب الصوف
الخامس اال بً فً ما ة اال ب والنصوص
اثووور اسوووتخ ام برمجٌوووة تعلٌمٌوووة فوووً تحصوووٌل طوووالب الصوووف الثوووانً
المتوسط لما ة قواد اللغة العربٌة
اثر التقطٌع السٌمٌائً فً تنمٌة مهارات القرا ة الجهرٌة دن تالموذة
المرحلة االبت ائٌة
اثوور اسووتراتٌجٌة االنشووطة البنائٌووة الموجهووة فووً التحصووٌل واالسووتبقا
ل طالب الصف الخامس اال بً
اثر انموذج مكارثً فوً اكتسواب المفواهٌم النحوٌوة دنو طوالب الصوف
الثانً المتوسط
اثوور اسووتراتٌجٌة االمووواج المت اخلووة فووً اال ا التعبٌووري دن و طووالب
الصف الخامس اال بً
اثر استراتٌجٌة تصمٌم الحبكة وال ائرة القصصٌة فً اال ا التعبٌوري
ل طالبات الصف االول المهنً
صعوبات ت رٌس موا ة اللغوة العربٌوة فوً المرحلوة االد ا ٌوة فوً اقلوٌم
كر ستان من وجهة نظر الم رسٌن والطلبة
اثر استراتٌجٌة مثلث االستماع فً اال ا التعبٌري دنو طوالب الصوف
الثانً المتوسط
اثووور اسوووتراتٌجٌة دقوووو الوووتعلم فوووً تحصوووٌل طالبوووات الصوووف الثوووانً
المتوسط فً ما ة التارٌخ العربً االسالمً
دنوان الرسالة
راسة تحلٌلٌوة لكتوب اال ب والنصووص للمرحلوة االد ا ٌوة فوً
مهارات التفكٌر دالً الرتبة وم توافرها ل الطلبة
بنا منهل مقترح لتطوٌر اللغة العربٌة فً الصف الخامس االبت ائً
وو

تارٌخ المناقشة
ٕٕٕٔٓٔ/7/
ٕٕٓٔٗ/ٔٓ/
ٕٕٓٓٔٗ/ٔٓ/
ٕٕٗٓٔٗ/ٔٔ/
ٕٓٔٗ/ٔٔ/ٕ2
ٕ٘ٓٔ٘/7/
ٕٓٔ٘/2/ٙ
ٕ٘ٓٔ٘/2/
ٕ٘ٔٓٔٙ/ٙ/
ٕٗٓٔٙ/ٕ/
ٕٔٔٓٔٙ/ٕ/
ٖٕٕٓٔ٘/ٕٔ/
٘ٔ ٕٓٔٙ /ٕٔ/
تارٌخ المناقشة
ٕٓٔ٘/ٗ/ ٔ2
ٕٓٔٙ/ 1 / ٕٙ

 -7البحوث وال راسات :
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دنوان البحث وجهة النشر
(لو) فً القران الكرٌم راسة نحوٌة (ظٌر منشور)
االظوالط االمالئٌوة لطالبووات الصو فوف االولووى فوً اقسووام اللغوة العربٌووة فوً كلٌوة التربٌووة للبنوات ومقترحووات دالجهوا موون وجهوة نظوور الت رٌسوٌٌن /مجلووة
جامعة كربال
اثر انموذج ٌنز فً تحصٌل قواد اللغة العربٌة دن طالب الصف الثانً المتوسط واتجاهاتهم نحوها (منشور فً مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة )
العلموً دنو ت رٌسو ًٌّ أقسووام اللجغوة العربٌووة فوً جووامعتً بغو ا والمستنصوور ٌّة
صوص واللّقووب
ّ
الكفاٌوات ال ّت رٌسو ٌّة البٌ اظوج ٌّووة ودالقتهوا بمتغ ٌّووري ال ّتخ ّ
(مقبول للنشر /مجلة العمٌ )
أثر استراتٌجٌة بولٌا فً تحصٌل طالبات معه إد ا المعلمات فً ما ة قواد اللّغة العرب ٌّة واستبقائه (منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات)
اثر استعمال تقنٌة ال اتا شو فً تحصٌل تالمٌذ الصف الخامس االبت ائً فً قواد اللغة العربٌة واالتجاه نحوها (ظٌر منشور)
اثر المسلسالت التعلٌمٌة فً تحصٌل طالبات معه اد ا المعلمات فً قواد اللغة العربٌة (ظٌر منشور)
أثر استعمال طرٌقة لعب ا وار دن ت رٌس القرا ة فً تنمٌة التفكٌر التأملً دن طلبة الصف الثالث االبت ائً (ظٌر منشور)
مكوناته (منشور /مجلة االستاذ ،كلٌة التربٌة ابن رش )
ظرٌاتهِّ ،
ال َم ْن َهــ ُل ،أُسسهَ ،ن ِ
الجو ة الشاملة فً التعلٌم ،مفهومها  ،مراحلها  ،روا ها  ،محاورها (منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات)
جو ة مرامً المناهل ال راسٌة قسام اللغة العربٌة -راسة تقوٌمٌة دلى وفق معاٌٌر االدتما االكا ٌمً (مقبول للنشر /مجلة العمٌ )
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راسة تشخٌصٌة دالجٌة لألخطا اإلمالئٌة لطالبات معاه إد ا المعلمات فً بغ ا (مقبول للنشر)
اثر توظٌف الطرائف اللغوٌة فً تحصٌل طالب الصف االول المتوسط فً ما ة قواد اللغة العربٌة (مقبول للنشر)
ٌِمً – (مؤتمر جامعة بابل)
االدتِ َما ِ ا َ َكا ّ
ٌر ْ
س ِام اللج َغ ِة ال َع َربٌِ ِة – َِرا َ
ِل ال َراسِ ٌ ِة ِ َ ْق َ
س ٌة َت ْق ِوٌمٌ ٌة َدلَى و ْف ِق َم َعاٌِ ِ
َج ْو َ ةُ َمح َت َو ال َم َناه ِ
اثر نمط تعلٌمً دلى وفق أنموذج برونر فً تحصٌل ما ة النحو دن طالبات قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة للبنات (منشور)
راسة تشخٌصٌة دالجٌة لألخطا اإلمالئٌة لطالبات معاه إد ا المعلمات فً بغ ا (منشور فً مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة)
ٌِمً -
االد ِت َما ِ ا َ َكا ّ
ٌر ْ
س ِام اللج َغ ِة ال َع َربٌِ ِة – َِرا َ
ِل ال َراسِ ٌ ِة ِ َ ْق َ
س ٌة َت ْق ِوٌمٌ ٌة َدلَى و ْف ِق َم َعاٌِ ِ
َج ْو َ ُة َمح َت َو ال َم َناه ِ
اإلرث الثقافً وأثره فً إصالح المجتمع محم محم صا ق الص ر أنموذجا
) وأثرها التربوي فً ا سرة المسلمة
شخصٌة الزهرا (
سمات الت رٌسً الجامعً من وجهة نظر طلبته
بنا برنامل لتنمٌة مهارات المحا ثة دن تالمذة الصف الخامس االبت ائً
التذوق اال بً ودالقته بالذكا المتع دن طلبة قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة ابن رش .

 -2الكتب المطبودة وقٌ اإلنجاز
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اللغة العربٌة منهاجها وطرائق ت رٌسها ،مطبوع
التربٌة العملٌة ،مطبوع
التعلٌم الجامعً بٌن البٌ اظوجٌا والجو ة الشاملة (قٌ االنجاز)
م خل إلى البٌ اظوجٌا (قٌ االنجاز) .
احرف االستفهام بٌن المعنى اللغوي والتربوي (قٌ االنجاز)
اللغة العربٌة العامة قسام ظٌر التخصص  ،مطبوع
مختصر النحو (قٌ االنجاز)
انطولوجٌا المعرفة التربوٌة /راسات وبحوث تطبٌقٌة ،مطبوع
الجهو التربوٌة والعلمٌة لألستاذ ال كتور سع دلً زاٌر (قٌ االنجاز)
القٌم االخالقٌة فً شعر السٌ الشهٌ محم محم صا ق الص ر (قٌ االنجاز).

 -1كتب الشكر والشها ت التق ٌرٌة :
 كتب شكر د ( )ٔ2من وزٌر ودم ا ورؤسا جامعات دراقٌة مختلفة . شها ات تق ٌرٌة د (ٕٓ) من وزارة الموار المائٌة ووزارة الشباب والرٌا وة ومركوز البحووث التربوٌوة والنفسوٌة ومركوز طرائوق التو رٌسفً جامعة بغ ا وجامعة الكوفة.

ٓٔ -المؤتمرات العلمٌة :
شاركت فً كثٌر من المؤتمرات العلمٌة فً بغ ا والمحافظات وخارج العراق منها:
ٔ -المؤتمر العلمً الرابع فً مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة(الت رٌسً الجامعً...المعاناة والرؤٌة المستقبلٌة) ٕٕٗٓٓ2/ٔ/
المرأة) ٕٓٓ7/ٔٔ/ٕ7
ٕ -ن وة مركز طرائق الت رٌس فً جامعة بغ ا (نبذ العنف
ٖ -ن وة لجنة االسرة والمرأة والطفولة فً مجلس النواب (الطفل بذرة المستقبل لعراق مز هر) ٕٕٗٓٓ7/ٔٔ/
ٗ -المؤتمر العلمً االول لوزارة الموار المائٌة (بالفسا نحسر االوطان) ٕٓٔٓ
٘ -المؤتمر ال ولً االول لكلٌة التربٌة للبنات ٕٔٔٓ
 -ٙالحلقة النقاشٌة لوزارة الشباب والرٌا ة ( العنف ...انواده ...اسبابه) ٕٓٔٓٓ1/ٕٔ/
 -7الحلقة النقاشٌة لوزارة الشباب والرٌا ة(الشباب بٌن الواقع والطموح) ٕ٘ٓٓ1/ٔٔ/
 -2ن وة مركز العراق لل راسات فً جامعة بغ ا ٕٓٔٓ/
 -1المؤتمر العلمً الستشها الزهرا دلٌها السالم فً النجف االشرف ٕٕٓٔ-ٗ-ٕٔ-ٕٓ/
ٓٔ -مؤتمر بغ ا ل راسات اللغة العربٌة  /قسم اللغة العربٌة  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا . ٕٓٓ2
ٔٔ -مؤتمر بغ ا ل راسات اللغة العربٌة  /قسم اللغة العربٌة  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا .ٕٓٓ1
ٕٔ -ا سبوع الثقافً فً قسم اللغة العربٌة  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا . ٕٓٓ1
ٖٔ -مؤتمر بغ ا ل راسات اللغة العربٌة  /قسم اللغة العربٌة  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا ٕٓٔٓ.
ٗٔ -الن وة العلمٌة لوزارة الشباب والرٌا ة ( الشباب وتح ٌات العصر)  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا ٕٓٔٓ .
٘ٔ -المؤتمر العلمً لقسم اللغة االنكلٌزٌة  /كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغ ا ٕٓٔٓ .
-ٔٙن وة وزارة الشباب والرٌا ة (االمٌة بٌن اوساط الشباب فً المجتمع العراقً) /كلٌة اال اب/جامعة بغ ا ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔٙ
-ٔ7
-ٔ2
-ٔ1
ٕٓ-
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