السيرة الذاتية والعممية

االســـــم :د .نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا سممان
تاريخ الميـالد5965 :

الحالة الزوجية :متزوج

عــدد األوالد:

الديـــــانة :مسمم

3

التـخـصـص  :مناهج الجغرافية وطرائق تدريسها
الوظيفـــــة :أستاذ جامعي

الدرجة العممية  :أستاذ مساعد

عنوان العمل  :جامعة بغداد /كمية التربية لمعموم اإلنسانية (ابن رشد) /قسم العموم التربوية والنفسية
هاتف العمل :

الهاتف النقال :

97993433956

البريد إاللكتروني najdatraoof@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العممية .
الدرجة العممية

الجامعة

الكميـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

تربية /ابن رشد

9191

ماجستير

بغداد

تربية /ابن رشد

9111

دكتوراه

بغداد

تربية /ابن رشد

3002

ثانياً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

9

مدرس

و ازرة التربية

9111-9112

3

أستاذ جامعي

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

3092-9111

ثالثاً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكمية)

الجامعة

الفترة من  -الى

9

كمية المعممين

ديالى

3002-9111

3

كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /ابن رشد

بغداد

3092-3002

رابعاً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المرحمة

المـــــادة

السنـــــة

9

الجغرافية

بكالوريوس

مناهج البحث

3090-9111

3

=

بكالوريوس

مناهج الجغرافية

=

2

=

بكالوريوس

التربية العممية (المشاهدة والنطق)

3092-9111

4

العموم التربوية

دراسات عميا

2

مهارات التدريس الصفي

=

1

و =
النفسية

دراسات عميا

تصميم( تدريس

3092-3002

=

دراسات عميا

مناهج جغرافية

=

1

=

دراسات عميا

تطوير المناهج

=

9

=

دراسات عميا

دراسات متقدمة في المناهج

=

1

=

دراسات عميا

طرائق تدريس الجغرافية

=

خامساً  :عضوية الهيئات العممية المحمية والدولية .
 عضوية لجنة التعضيد.
 عضو المجنة االمتحانية.
 عضو المجنة العممية.
 عضو لجنة وضع األهداف والمفردات لمادة الجغرافية في كافة المراحل الدراسية في وزارة التربية.
 عضو لجنة وضع األهداف والمفردات لمادة االقتصاد لمصفين الخامس والسادس األدبي في و ازرة التربية.
سادساً  :كتب الشكر ،الجوائز وشهادات التقدير.
ت
9
3
2
4

كتاب الشكر أو الجائزة أو

شهادة التقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير

شكر

الجهة المانحة

السنة

رئاسة جامعة ديالى

3000

و ازرة التربية

3009

رئاسة جامعة بغداد

3004

شكر وتقدير

رئاسة جامعة القادسية

رئاسة جامعة بابل  /كمية التربية

3099

1

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بابل  /كمية التربية األساسية

3093

1

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بابل  /كمية التربية األساسية

3092

9

شكر وتقدير

عمادة كمية التربية  /ابن رشد

3093

1

شكر وتقدير

عمادة كمية التربية  /ابن رشد

3092

90

شكر وتقدير

و ازرة التعميم العالي

3094

99

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بابل  /كمية التربية األساسية

3094

93

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بابل  /كمية التربية األساسية

3094

92

شكر وتقدير

2

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد
كمية التربية لمعموم اإلنسانية /ابن رشد

3090

3094

سابعاً  :المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فيها.

ت

العنوان
أوزان ال د دددول وتعريفه د ددا تحسد د د

9

السنة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

( بحث  /بوستر
حضور)

عم د ددى

أسد د دداس الد د دددور اإلنسد د دداني لكد د ددل منهد د ددا
وتأثيرهد ددا فد ددي ادخ د درين وقد دددرتها عمد ددى

3003

الدفاع عن نفسها

مركز البحوث التربوية
والنفسية

باحث

الندوة العممية الموسومة بد (نحو فمسدفة
3

2
4
2

تربوي د ددة تس د ددتمهم الم د ددوروث الحض د ددار
وتستجي

لمتطمبات العصر

كمي ددة التربي ددة ص ددرح ثق ددافي داف ددع لمعم ددم
والتربية

ندددوة حددول وضددع األهددداف والمفددردات

لمادة الجغرافية

ندددوة حددول وضددع األهددداف والمفددردات

لمادة االقتصاد

3002

مركز البحوث التربوية
والنفسية

 3002كمية التربية /ابن رشد
3009
3099

و ازرة التربية
و ازرة التربية

حضور

باحث
عضو وضع

األهداف والمفردات
عضو وضع
األهداف والمفردات

م د ددؤتمر جامع د ددة بغ د ددداد /كمي د ددة التربي د ددة
لمعمد د ددوم اإلنسد د ددانية /المد د ددؤتمر العممد د ددي
1

الثالددث (بنددان اإلنسددان الجديددد وتأصدديل 3093
منظوم د د ددة الق د د دديم ثقاف د د ددة نامي د د ددة وفك د د ددر

متطور)

جامعة بابل

حضور

المد ددؤتمر السد ددنو األول لكميد ددة التربيد ددة
1

لمعمدد د ددوم اإلنسدد د ددانية /ابدد د ددن رشدد د ددد (دور
كميددات التربيددة فددي التنميددة البش درية فددي

3093

جامعة بغداد

حضور

العراق)
الم د ددؤتمر العمم د ددي النب د ددو األول لقس د ددم
9

العمد ددوم التربويد ددة النفسد ددية كميد ددة التربيد ددة

لمعمد ددوم اإلنسد ددانية /ابد ددن رشد ددد (الس د دديرة

3092

جامعة بغداد

عضو

النبوية الشريفة)
1

الم د ددؤتمر األول لض د ددمان الج د ددودة ف د ددي

التعميم العالي

3092

جامعة بابل

مشارك

المدددؤتمر العممد ددي النبدددو الثد دداني لقسدددم

90

العمد ددوم التربويد ددة النفسد ددية كميد ددة التربيد ددة
لمعمددوم اإلنسددانية /اب ددن رشددد (أشد دراقات

3094

جامعة بغداد

عضو

تربوية ونفسية في السيرة المحمدية)

الم ددؤتمر ال دددولي ل ددو ازرة التعم دديم الع ددالي
99

والبحددث العممددي (العمميددات االنتحاريددة

في العراق :منظور نفسي واجتماعي)

3094

و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي

حضور

الم ددؤتمر العمم ددي ال دددولي الث دداني لكمي ددة
93

التربي د ددة لمعم د ددوم اإلنس د ددانية /اب د ددن رش د ددد

(التربية والتعميم ركيزتان أساسديتان فدي
عممية التنمية المستدامة)

3094

جامعة بغداد

حضور

ثامناً  :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميم .
ت
5

أسم البحث

محل النشر

تحميد ددل المسدددتويات المعرفيد ددة ألمثمدددة ونشد دداطات كتد ددا
الجغرافي ددة لمص ددف الخ ددامس وأسد دئمة الجغرافي ددة لمص ددف

العموم التربوية والنفسية

العدد  32آذار

(العراق)

9119

السادس بمرحمة الدراسة االبتدائية

2

تق د ددويم األس د ددئمة اإلمتحاني د ددة الو ازري د ددة لم د ددادة الجغرافي د ددة

الفتح (العراق)

لمصف السادس االبتدائي
3

صعوبات تدريس مادة الجغرافية في المرحمة االبتدائية

4

تطد ددوير اسد ددتمارة تق د ددويم الطال د د

المطب د ددق فد ددي كمي د ددات

5

المه د ددارات الجغرافي د ددة الت د ددي يكتس د ددبها ت م د ددذة المرحم د ددة

العموم التربوية والنفسية
(العراق)

المعممين في العراق
االبتدائية

6

برنامج تنمية مهارات الخرائط الجغرافية

الفتح (العراق)
العموم التربوية والنفسية
كتا

الكت

رقم اإليداع في دار
والوثائق في بغداد

9193لسنة 3001

7

اثددر انمددوذج هيمدددا تابددا فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة

وتنميد ددة التفكيد ددر العممد ددي لد دددع طالبد ددات معاهد ددد اعد ددداد

المعممات
8

اثد ددر انمد ددوذج ميد ددرل  -تنسد ددون فد ددي اكتسد ددا

المفد دداهيم

الجغرافيددة وتنميددة التفكيددر العممددي لدددع طالبددات معاهددد

اعداد المعممات
9

اثد ددر انمد ددوذج ف اريد ددر فد ددي اكتسد ددا

المفد دداهيم التاريخيد ددة

واالتجدد دداا نحدد ددو المدد ددادة لد د دددع طالبدد ددات معاهدد ددد اعد د ددداد

المعممات

السنة

مجمة االستاذ العدد
()911

مجمة االستاذ العدد
()911

مجمة االستاذ العدد
()919

العدد ()99
3009
العدد ( )43ك9
3009

العدد ()94
3003

العدد  49آذار
3004
3001

3099

3099

3099

 59اثددر انمددوذج كموزمدداير فددي اكتسددا

المفدداهيم التاريخيددة

واالتجدد دداا نحدد ددو المدد ددادة لد د دددع طالبدد ددات معاهدد ددد اعد د ددداد

المعممات .

 55اث ددر التعم دديم المتم ددازج ف ددي اكتس ددا
واالحتفاظ بها لدع ط

 52كتددا

المف دداهيم التاريخي ددة

الصف الثاني متوسط .

أسددس الجغرافيددة وتقنياتهددا لمصددف ال اربددع األدبددي

ودرجة توافق معايير الجودة فيه

مجمة االستاذ العدد
()919
مجمة العموم التربوية

والنفسية العدد ()12

الجغرافيد د ددة والد د دددافع المعرفد د ددي لد د دددع طالبد د ددات الصد د ددف
الخامس األدبي .

 54حد

األسددتط ع العممددي ونفعيددة المعمومددات عنددد طمبددة

أقسام الجغرافي في كميات التربية .

 55أسددالي

الددتعمم والتفكيددر عنددد طمبددة أقسددام الجغ ارفددي فددي

كميات التربية .

3092

المؤتمر األول لضمان
الجودة في التعميم العالي
جامعة بابل

 53اثددر إسددتراتيجية معالجددة المعمومددات فددي تحصدديل مددادة

3099

مجمة كمية التربية األساسية
جامعة بابل
مجمة كمية العموم التربية
والنفسية

مجمة األستاذ العدد
()930

3092

3094

3094

3094

تاسعاً  :األنشطة العممية االخرى .
داخل الكمية
عضو هيئة تحرير مجمة األستاذ
عضو لجنة التطبيقات التربوية المشداهدة

والتطبيق

عضد ددو لجند ددة االختبد ددار التنافسد ددي لطمبد ددة
الدراسات العميا الماجستير والدكتوراا

خارج الكمية
عض ددو المجن ددة الوطني ددة لمعم ددوم التربويدددة

والنفسية

عضددو لجنددة وضددع المفددردات واألهددداف

لمددادة الجغرافيددة (االبتدائيددة ،المتوسددطة،
اإلعدادية ،إعداد المعممين والمعممات)

عضددو لجنددة وضددع األهددداف والمفددردات

لم د د د ددادة االقتص د د د دداد لمص د د د ددفين الخ د د د ددامس
والسادس األدبي

عضو لجنة تطوير المناهج التربويدة فدي
و ازرة التربية

عضددو لجنددة التمفزيددون التربددو فددي و ازرة
التربية

المش د دداركة ف د ددي العدي د ددد م د ددن المناقش د ددات
لرس ددائل الماجس ددتير ع دددد( )19وأط دداريح
الد د دددكتوراا عد د دددد ( )24وتقيد د دديم الرسد د ددائل

الجامعي ددة ( )34رس ددالة وبح ددوث الترقي ددة

العمميددة ( )21ف ددي الجامع ددات العراقيد دة .
وتقد د ددويم بحد د ددوث المج د د د ت عد د دددد ()99

إضافة إلى تقويم كتا

عدد ()3

عاش ارً  :اإلشراف عمى رسائل الماجستير:
ت

اســــم الرســـالة

الجامعـة

السنة

9

أث ددر ت دددريس الجغرافي ددة م ددن خد د ل النص ددوص (طريق ددة روثك ددوف) ف ددي

ديالى

3004

3

أثددر اسددتعمال المجمعددات التعميميددة فددي التحصدديل واالحتفدداظ بدده ل دددع

بغداد

3001

المفدداهيم الجغرافيددة لدددع طالبددات

بغداد

3001

4

تقويم مهارات الخرائط الجغرافيدة لددع طمبدة أقسدام الجغرافيدة فدي كميدات

بغداد

3009

2

الجغرافيد ددة فد ددي معاهد ددد إعد ددداد المعممد ددين

بغداد

3009

1

أثددر أنمددوذج ثيمددين فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة واالحتفدداظ بهددا لدددع

بغداد

3001

1

فاعمي ددة برن ددامج حاس ددوبي ف ددي تنمي ددة مه ددارات الخد درائط الجغرافي ددة ل دددع

بغداد

3001

9

تق ددويم مه ددارات الخد درائط الجغرافي ددة ل دددع طمب ددة معاه ددد إع ددداد المعمم ددين

بغداد

3090

تقددويم مسددتوع الددتمكن مددن المفدداهيم الجغرافيددة لدددع طمبددة معاهددد إعددداد

بغداد

3090

بغداد

3099

 99أثددر أنمددوذج وودز فددي تصددحيح المفدداهيم الجغرافيددة ذات الفهددم الخدداط
الصف األول المتوسط
لدع ط

بغداد

3099

 93أث د ددر إس د ددتراتيجية جونس د ددون وجونس د ددون ف د ددي تحص د دديل م د ددادة الجغرافي د ددة
الصف الخامس األدبي
واالحتفاظ بها لدع ط

بغداد

3093

2

1

تحصيل ط

ط

الصف األول المتوسط

الصف الرابع العام في مادة التاريخ

أثددر أسددموبين ع جيددين فددي اكتسددا
الصف األول المتوسط
التربية

د ارسد ددة تحميميد ددة ألسد ددئمة كت د د
والمعممات
ط

الصف األول المتوسط

طالبات الصف األول قسم الجغرافية في كمية التربية لمبنات

والمعممات
المعممين والمعممات

 90تقويم كت

الجغرافية لممرحمة اإلعدادية في ضون معيار الجودة

 92أثددر إسددتراتيجية (فكددر د زاوج د شددارك) فددي تحصدديل مددادة الجغرافيددة
الصف الثاني المتوسط
واالحتفاظ به لدع ط

بغداد

3093

 94تقددويم مهددارات اسددتعمال الخريطددة لدددع معممددي الجغرافيددة فددي المرحمددة
االبتدائية

بغداد

3092

 92أثر إستراتيجية بداير فدي تحصديل مدادة الجغرافيدة والتفكيدر التدأممي لددع
الصف األول المتوسط
ط

بغداد

3094

المف دداهيم الجغرافيددة ل دددع طالب ددات

بغداد

3094

 91أثددر أنم ددوذج تراجيس ددت فددي اكتس ددا
الصف الثاني المتوسط

أحدى عشر :اإلشراف عمى أطاريح الدكتوراه.
ت
9
3
2
4
2
1
1
9
1

الجامعـة

السنة

بغداد

3001

بغداد

3009

بغداد

3090

بغداد

3090

المفداهيم والمهدارات الجغرافيدة لددع

بغداد

3090

المفدداهيم التعريفيددة الجغرافيددة واالتجدداا

بغداد

3099

بغداد

3099

بغداد

3093

بغداد

3093

اســـم األطروحــة
أث ددر اس ددتعمال أنم ددوذجي (ج ددوردن وبرس ددمي) ف ددي اس ددتراتيجيات تعم ددم ود ارس ددة طد د
الصف الثاني متوسط وتحصيمهم في مادة التاريخ
أثددر ت دراكم المعرفددة الجغرافيددة فددي تنميددة التفكيددر اإلبددداعي واالتجدداا نحددو التخصددص
عند طمبة قسمي الجغرافية في كميتي اددا
أثددر أنمددوذجي سددكمان والن دددا فددي اكتسددا

والتربية
المفدداهيم الجغرافي ددة واالحتفدداظ بهددا ل دددع

طالبات الصف الثالث معهد إعداد المعممات
أثددر تدددريس بددأنموذجي كمددوز مدداير وراجيميددوث فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة لدددع

طالبات الصف الثاني في معاهد إعداد المعممات
أثر أنموذجي من نماذج دورة الدتعمم فدي اكتسدا
طالبات معاهد إعداد المعممات

أثددر أنمددوذجي ف اريددر وكمددوز مدداير فددي اكتسددا

نحو المادة لدع طالبات معاهد إعداد المعممات

أثددر أنمددوذجي هيمدددا تابددا وميددرل د د تينسددون فددي اكتسددا

التفكير العممي لدع طالبات معاهد إعداد المعممات
أثددر التعمدديم المتمددازج والحوسددبة فددي اكتسددا
ط

المفدداهيم الجغرافيددة وتنميددة

المفدداهيم التاريخيددة واالحتفدداظ بهددا لدددع

الصف الثاني المتوسط

أث ددر إسد ددتراتيجيتي الد ددتعمم التوليد ددد والتسد دداؤل الدددذاتي فد ددي تحصد دديل مد ددادة الجغرافيد ددة
والتفكير التأممي عند ط

الصف الخامس األدبي

فاعميددة برنددامج تعميمددي عمددى وفددق أنمددوذج أبعدداد الددتعمم /التفكيددر فددي تحصدديل مددادة

 90الطقددس والمن دداخ وتنمي ددة التفكي ددر اإلب ددداعي ل دددع طمب ددة أقس ددام الجغرافي ددة ف ددي كمي ددات

بغداد

3093

التربية

99

تقددويم برنددامج إعددداد معممددي التدداريخ فددي كميددات التربيددة األساسددية فددي ضددون معددايير

هيئات االعتماد األكاديمي العالمية ومقترحات لتطويرا

بغداد

3092

93

فاعميددة أنمددوذج معمومدداتي رقمددي فددي تنميددة مهددارات نظددم المعمومددات الجغرافيددة لدددع

بغداد

3092

بغداد

3092

بغداد

3094

بغداد

3094

بغداد

3094

بغداد

3094

 99فاعمي ددة برن ددامج تعميم ددي عم ددى وف ددق نظري ددة معالج ددة المعموم ددات ف ددي تحص دديل م ددادة
الجغرافية وتنمية مهارات ما وران المعرفة عند طالبات الصف الخامس األدبي

بغداد

3092

المفاهيم والتفكير الجغرافيين عند

بغداد

غير منجز

المف دداهيم ومه ددارات التفكي ددر

بغداد

غير منجز

92
94
92

طالبات الصف الثاني قسم الجغرافية في كمية التربية لمبنات
أثر إستراتيجيتي المعرفة المكتسبة والتفكير بصوت عال في تحصيل مادة الجغرافية
لدع ط

الصف الخامس األدبي وتنمية تفكيرهم العممي

أث ددر إس ددتراتيجيتي المتش ددابهات والتفكي ددر ب ددالمقمو فد دي اكتس ددا
وتنمية التفكير اإلبداعي لدع ط

المف دداهيم الجغرافي ددة

الصف األول المتوسط

منظومددة تعميميددة مقترحددة لتدددريس مددادة التدداريخ وأثرهددا فددي تحصدديل ط د

الصددف

الثاني المتوسط ودافعيتهم نحو المادة

 91فاعمية أنموذج مقترح لتصميم تعميمي عمى وفق منشطات اإلدراك في تحصيل مادة
الصف األول المتوسط
الجغرافية وتنمية مهارات التفكير العممي لدع ط
91

أثر استراتيجيتي خرائط التفكير وحدائق األفكدار فدي تحصديل مدادة الجغرافيدة وتنميدة

التفكير العممي لدع طالبات الصف الخامس األدبي

 91أثر إستراتيجيتي المدر وأوجد الخطأ في اكتسا
الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية
ط

 30أث ددر إس ددتراتيجيتي ب دداير وجيس ددكو المط ددورة ف ددي اكتس ددا
الصف الرابع األدبي
التاريخي عند ط

أثنى عشر  :أنشطة في يجال انتقويى انعهًي
أوالً :انكتب
عُىاٌ انكتاب
ث
 1دنيم انًعهى نًادة انجغرافيت نهصف انطادش االبتذائي
 2يفرداث وأهذاف كتاب انجغرافيت نهصف انرابع األدبي
ثانيا ً  :انًجالت
عُىاٌ انبحث
ث
 1أهًيةةةت أو يةةةلوير انىضةةةائم انتعهيًيةةةت عهةةةً ضةةةير دروش
انجغرافيت نهصف انخايص االبتذائي
 2طةةةةرز يعسلةةةةس انتربيةةةةت انبي يةةةةت انُ اييةةةةت فةةةةي يةةةةُه
انجغرافيت ...
 3انًهاراث انتارلخيت انالزيةت نلهبةت انًرةهةت انًتىضةلت
يٍ وجهت َ ر يذرضي ويذرضاث انًادة
 4أور اضتخذاو انخرائط انسيُيت في انتحصيم عُةذ طةالب
انصف انثاَي انًتىضط في يادة انتارلخ
 5فاعهيت اضتعًال األَشةلت انصةفيت فةي اكتطةاب انًفةاهيى
انجغرافيةةت واالةتفةةاا بهةةا نةةذي طانبةةاث انصةةف األول
يتىضط
 6اوةةةر اًَةةةةىري انتفكيةةةةر انُشةةةط فةةةةي اكتطةةةةاب انًفةةةةاهيى
انجغرافيت
 2واقةةةع ويطةةةتظبم يىايةةةف يكُىنىجيةةةا َ ةةةى انًعهىيةةةاث
انجغرافيت
 2اوةةر أًَةةىري بكطةةتىٌ فةةي اكتطةةاب انًفةةاهيى انجغرافيةةت
واالةتفاا بها نذي طالب انصف انثاَي يتىضط
 9أوةةةر رضةةةتراييجيت انتعهةةةيى انًتًةةةالس فةةةي يحصةةةيم يةةةادة
انتارلخ نذي طالب انصف انثاَي انًتىضط
 10أور اضةتخذاو انًةذ م انًُ ةىيي فةي انتحصةيم وانةذافع
انًعرفي عُذ طالب انصف انخايص االبتذائي في يةادة
انجغرافيت
 11أور رضةتراييجيتي ضالضةم انجًةم و ةرائط انًفةاهيى فةي
يحصيم يادة انتارلخ نذي طالب انصف انرابع األدبي

انجهت
وزارة انتربيت
وزارة انتربيت
انًجهت
آداب انبصرة

انطُت
2002
2002
انطُت
2010
2011

كهيت انتربيت
نهبُاث
انباةث  /جايعت 2011
كربالء
انباةث  /جايعت 2011
كربالء
انباةث  /جايعت 2012
كربالء
األضتار  /جايعت 2013
بغذاد
2014
كهيت انتربيت
نهبُاث
األضتار  /جايعت 2014
بغذاد
األضتار  /جايعت 2014
بغذاد
2014
كهيت انتربيت
نهبُاث
األضتار  /جايعت 2014
بغذاد

ثانثا ً  :تقويى رسائم انًاجستير

 -9تقددويم تحصدديل المفدداهيم الجغرافيددة وع قتدده باالتجدداا نحددو التخصددص لدددع طمبددة كميددات التربيددة
األساسية /الجامعة المستنصرية . 3002 ،
 -3اث ددر اس ددتراتيجية النص ددف ال ددذهبي ف ددي نتيج ددة التفكي ددر االس ددتداللي ل دددع طد د

الص ددف ال ارب ددع

االعداد عند تدريس مادة الجغرافية .الجامعة المستنصرية 3009.
 -2اثددر منشددطات االدراك فددي التحصدديل واالحتفدداظ ل دددع ط د

الصددف ال اربددع األدبددي فددي م ددادة

الجغرافية .الجامعة المستنصرية.3090 ،
 -4برنددامج مقتددرح لتنميددة مهددارة االسددتجوا

لمدرسددات معهددد اعددداد المعممددات وأث درا فددي تحصدديل

الطالبات .جامعة بغداد3090. ،
 -2اثر التدريس بأسدمو القضدايا الجدليدة فدي تنميدة مهدارات التفكيدر التداريخي لددع طد

الصدف

الرابع االدبي ،جامعة القادسية3090. .
 -1اث ددر انم ددوذج جاني دده ف ددي تحص دديل م ددادة الجغرافي ددة واالحتف دداظ به ددا ل دددع طالب ددات الص ددف ال ارب ددع
األدبي .جهاز االشراف والتقويم العممي 3090. ،
 -1مس د ددتوع اتق د ددان معمم د ددي الت د دداريخ ف د ددي المرحم د ددة االبتدائي د ددة لمه د ددارات التعم د دديم الفع د ددال .الجامع د ددة
المستنصرية3099. ،
 -9اثددر انمددوذج درايغددر فددي تعددديل المفدداهيم الخاطئددة لدددع طالبددات الصددف ال اربددع األدبددي فددي مددادة
التاريخ .جامعة القادسية3099. .
 -1اث ددر اس ددتراتيجية مكفرالن ددد ف ددي التحص دديل وتنمي ددة التفكي ددر العمم ددي ل دددع طالب ددات الص ددف ال ارب ددع
األدبي .الجامعة المستنصرية 3093. ،
 -90عمي محسن جاسم .جامعة بابل3092. .
 -99ايها

رزاق نايف مخيف .جامعة بابل 3092. .

 -93اثدر اسددتعمال السددير والتدراجم فدي تحصدديل طد

الصددف الثداني المتوسددط وميددولهم نحددو مددادة

التاريخ .جامعة القادسية3092. .
 -92اثددر التدددريس باعددادة الصددياغة كاسددتراتيجية لتنشدديط االدراك فددي التحصدديل واالحتفدداظ بمددادة
الجغرافية لدع طالبات الصف االول المتوسط .الجامعة المستنصرية 3092.

 -94اثددر اسددتراتيجية  SWOMفددي التحصدديل واسددتبقان المعمومددات لدددع طالبددات الصددف الخددامس
االدبي في مادة الجغرافية الطبيعية .جامعة بابل3092. .
 -92اثر االف م الوثائقية التاريخيدة فدي تحصديل طالبدات الصدف الخدامس األدبدي واتجاهداتهن نحدو
المادة .الجامعة المستنصرية . 3092 .
المفدداهيم الجغرافيددة عنددد طالبددات الصددف االول

 -91اثددر اسددتراتيجية االث دران الوسدديمي فددي اكتسددا
المتوسط .جامعة بابل3094. .

 -91اثر استعمال استراتيجية التخيل الموجه في اكتسا

المفاهيم الجغرافية واستبقائها لددع طد

الصف االول المتوسط .جهاز االشراف والتقويم العممي 3094.
 -99فاعمي ددة انم ددوذج ب ددايبي ف ددي التحص دديل واالس ددتبقان ف ددي م ددادة الجغرافي ددة ل دددع طالب ددات الص ددف
الخامس األدبي .جامعة بابل3094 ،
 -91اثددر اسددتراتيجية كددارول وآشددور فددي اكتسددا

المفدداهيم التاريخيددة واسددتبقائها لدددع طد

الصددف

الثاني المتوسط .الجامعة المستنصرية3094. ،
 -30اث ددر اس ددتراتيجية الت دددريس التب ددادلي ف ددي اكتس ددا

مه ددارة رس ددم وقد درانة الخد درائط الجغرافي ددة ل دددع

طالبات الصف الخامس االدبي .جامعة بابل3094. ،
 -39فاعميددة برنددامج مقتددرح عمددى وفددق النظريددة البنائيددة لتنميددة مهددارات الخدرائط والقدددرة المكانيددة فددي
مادة الجغرافية .الجامعة المستنصرية 3094. ،
 -33فاعمية استراتيجية دوائر المفهوم في اكتسا

المفاهيم الجغرافية لدع طالبات الصف الخدامس

االدبي .جهاز االشراف والتقويم العممي 3094. ،
 -32اثددر اسددموبي القصددة والح دوار التعميمددي فددي التحصدديل واالتجدداا نحددو مددادة االجتماعيددات لدددع
تمميذات الصف الخامس االبتدائي .جهاز االشراف والتقويم العممي 3094. ،
 -34اثد ددر الحقيبد ددة التعميميد ددة المحوسد ددبة فد ددي تحصد دديل طالبد ددات الصد ددف االول المتوسد ددط فد ددي مد ددادة
الجغرافية .جهاز االشراف والتقويم العممي .3094

رابعا ً  :يناقشة طهبة انًاجستير نغاية عاو 5102

 -9اثددر اسددتخدام انمددوذج مددارتوي فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة واسددتيفائها لدددع ت ميددذ الصددف

الخامس االبتدائي( .عبد اهلل فرحان عبد اهلل) جامعة ديالى .3002
 -3اثر استخدام نمطين من اسدالي

اسدتثارة الدافعيدة فدي التحصديل الد ارسدي لطد

الصدف االول

المتوسط في مادة التاريخ القديم لموطن العربي( .عد طاهر محمود) جامعة ديالى 3004
 -2فاعميدة انمددوذج التكداممي فددي تغييدر المفدداهيم فدي مددادة او ارسديا لدددع طمبدة قسددم الجغرافيدة  /كميددة
التربية /جامعة ديالى( .وجدان نعمان رشيد) جامعة ديالى 3002.
 -4اثر اسدتخدام الحاسدو فدي تحصديل واسدتبقان المعمومدات لددع طالبدات معاهدد اعدداد المعممدات
في مادة التار يخ االوربي الحديث( .ص ح حمدان) الجامعة المستنصرية /االساسية 3001.
 -2ص ددعوبات ت دددريس م ددادة القيد دداس والتق ددويم ف ددي كميد ددات التربي ددة جامع ددة بغد ددداد م ددن وجه ددة نظد ددر
التدريسيين والطمبة( .أزهار قاسم محمد أمين) جامعة بغداد 3001. ،
 -1اثددر اسددتعمال فددرق الددتعمم فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة واالحتفدداظ بهددا لدددع طالبددات الصددف

االول المتوسط في مادة الجغرافية( .هديل عبد الوها

عبد الرزاق) جامعة بغداد 3001.

 -1تأثير المنظمات المتقدمدة فدي بعدض القددرات العقميدة وع قتهدا بتحصديل طالبدات الصدف ال اربدع
االعداد العام في مادة الجغرافية( .ابتسام خمف جواد) الجامعة المستنصرية3001. .
 -9اثدر اسددتعمال الددتعمم التعدداوني فددي تنميددة المفدداهيم الجغرافيددة لدددع طالبددات الصددف الثالددث معاهددد
اعداد المعممات( .الحارث شاكر عبد مرزوك) جامعة بغداد3001. .
 -1اثر التدريس بتحريدك االنشدطة الصدفية فدي اكتسدا

المفداهيم التاريخيدة واسدتيفائها لددع طالبدات

الصف الثاني المتوسط( .سميرة محمود حسين) الجامعة المستنصرية 3001. .
 -90اثددر اسددتخدام ط ارئددق االستقصددان مددع االحددداث الجاريددة فددي اكتسددا

المفدداهيم التاريخيددة لدددع

طالبات معهد اعداد المعممات المركز ( .عبد الرزاق سرحان حسين) جامعة بغداد3001. .
 -99اث ددر اس ددتعمال خد درائط المف دداهيم ف ددي اكتس ددا

المف دداهيم الجغرافي ددة واالحتف دداظ به ددا ل دددع طد د

الصف االول المتوسط( .اسماعيل حميد اسماعيل الربيعي) .جامعة بغداد3009. .
 -93اثددر اسددتعمال االسددئمة المتشددعبة فددي تحصدديل طالبددات الصددف ال اربددع العددام فددي مددادة الت داريخ.
(بمقيس جبار عبد الوها ) جامعة بغداد3009. .

 -92اثر القرانات الخارجية في تنمية التفكير الناقدد لددع طالبدات معاهدد اعدداد المعممدات فدي مدادة
التاريخ( .محمد ابراهيم عمي محمد الربيعي) .جامعة بغداد3001. .
 -94اث ددر اس ددموبين ع جي ددين ف ددي تحص دديل م ددادة الجغرافي ددة واالحتف دداظ به ددا ل دددع طالب ددات الص ددف
الخامس االدبي( .عميان عصام صالح) .جامعة بغداد3001. .
 -92اثدر دورة الدتعمم البندائي فدي اكتسدا

المفدداهيم التاريخيدة لددع طالبدات الصدف األول المتوسددط.

(دينا رياض فريد) .جامعة بغداد3001. .
 -91اثددر اسددتراتيجية تعمدديم االق دران فددي تصددحيح الفهددم الخدداط لممفدداهيم الجغرافيددة لدددع طالبددات
الصف االول المتوسط( .ازدهار ادي
 -91د ارسددة تقويميددة ألسددئمة كتددا

اكرم) جامعة بغداد3001. .

التدداريخ بمعاهددد اعددداد المعممددين والمعممددات فددي الع دراق( .حيدددر

ماجد ابراهيم الهاشمي) جامعة بغداد3090. .
 -99اثدر اسددتعمال االسدئمة المتشددعبة والسددابرة فدي تنميددة التفكيدر الناقددد لدددع طالبدات الصددف الثالددث
المتوسط في مادة تداريخ الدوطن العربدي الحدديث والمعاصدر( .قاسدم اسدماعيل مهدد ) جامعدة
بغداد3090. .
 -91اثر خطة كيمر في اكتسا

المفاهيم الجغرافية لدع طالبدات معهدد اعدداد المعممدات( .عبدد اهلل

رعد ج ل) جامعة بغداد.3090 .
 -30اثددر انمددوذج دانيددال فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة لدددع تمميددذات الصددف الخددامس االبتدددائي.

(مرتضى حميد ش كة) جامعة بغداد 3090
 -39اثددر التغذيددة الراجعددة التصددحيحية والتفسدديرية فددي تحصدديل مددادة التدداريخ واالحتفدداظ بهددا لدددع
ط

الصف الثاني المتوسط( .ذكرع فاضل محل) جامعة بغداد 3090.

 -33اثددر انمددوذج جانيدده فددي تحصدديل مددادة الجغرافيددة واالحتفدداظ بهددا لدددع طالبددات الصددف ال اربددع
االدبي( .رنا خميس محمد) جامعة بغداد 3090.
 -32اثددر ا لتدددريس باس ددتراتيجية مكفرالنددد فددي التحص دديل والتفضدديل المعرفددي ل دددع ط د

الص ددف

الثدداني المتوسددط فددي مددادة التدداريخ العربددي االس د مي( .محمددد طعمددة كدداظم) .جامعددة القادسددية
3090.

 -34دراسة تقويمية ألسدئمة كتد

التداريخ المرحمدة االبتدائيدة فدي ضدون اهدداف المدادة( .عمدي صدالح

محمد عمي) جامعة بغداد 3090.
 -32اثر انموذج المنحى المنظومي لجيرالش .ايمدي فدي جدودة التحصديل لددع طالبدات معهدد اعدداد
المعممات في مادة التاريخ( .عباس دام كاطع) ج .المستنصرية 3090.
 -31اث ددر اس ددتراتيجية الك ددورت لتوس دديع االدراك ف ددي تحص دديل طالب ددات الص ددف ال ارب ددع االدب ددي بم ددادة
التاريخ( ،عفران نعيمة غض ) جامعة بغداد . 3099 .
 -31تقددويم محتددوع كتددا

تدداريخ الحضددارات القديمددة لمصددف االول المتوسددط .جامعددة بغددداد (احمددد

معمة رسن عبود) 3099.
 -39اثددر اسددتراتيجية الددتعمم المسددتند الددى المشددكمة فددي نتيجددة مهددارات التفكيددر التدداريخي لدددع طد
المرحمة االعدادية( .سموان عيد احمد حميد) جامعة ديالى 3099.
 -31اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصديل مدادة الجغرافيدة لددع طالبدات الصدف الثالدث فدي
معهد اعداد المعممات( .اسامة جاسم محمد عكال) جامعة بغداد 3099.
 -20اث د د د د د د ددر اس د د د د د د ددتعمال االس د د د د د د ددئمة الش د د د د د د ددفوية وفق د د د د د د ددا لتص د د د د د د ددنيف س د د د د د د ددميث ف د د د د د د ددي اكتس د د د د د د ددا
المف د د د د دداهيم الجغرافي د د د د ددة ل د د د د دددع طد د د د د د

الص د د د د ددف ال ارب د د د د ددع األدب د د د د ددي وتفكي د د د د ددرهم االب د د د د ددداعي.

(ايمان نعمه جاسم عبد اهلل) جامعة بغداد 3099.
المفدداهيم التاريخيددة لدددع طالبددات الصددف الثدداني المتوسددط.

 -29اثددر انمددوذج مكددارثي فددي اكتسددا

(ميسان رزاق رشيد) .جامعة بغداد 3099
 -23اثددر انمددوذج دن ودن فددي تحصدديل تمميددذات الصددف الخددامس االبتدددائي بمددادة العمددوم( .خولددة
عبد ع و ) جامعة واسط 3099.
 -22اثر استراتيجية الشدكل ( )1فدي تحصديل مدادة الجغرافيدة الطبيعيدة واالحتفداظ بهدا لددع طالبدات
الصف الخامس االدبي( .زين

عبد بدن عبد) جامعة بغداد 3099.

 -24اثر برنامج تدريس مقترح فدي تحصديل المفداهيم البيئيدة لمدادة الجغرافيدة الطبيعيدة لددع طالبدات
الصف الخامس االدبي( .شذع اسماعيل قاسم احمد) جامعة بغداد 3099.
 -22اثددر الشدواهد القرائيددة فددي تحصدديل طالبددات الثدداني المتوسددط فددي مددادة الجغرافيددة( .سددنان هدداد
كاظم) الجامعة المستنصرية3099. .

 -21اثر استراتيجية (فكر – زاوج -شارك) فدي تحصديل مدادة التداريخ واالحتفداظ بهدا لطمبدة الصدف
الرابع األدبي( .غاز كريم شرموط) جامعة بغداد 3099.
 -21تق د ددويم محت د ددوع كتد د د

الت د دداريخ المرحم د ددة االعدادي د ددة م د ددن وجه د ددة نظ د ددر المدرس د ددين والمش د ددرفين

االختصاص( .فراس زبون شمش الجيزاني) جامعة بغداد 3093.
الصف الثاني المتوسط في مدادة التداريخ

 -29اثر استعمال استراتيجية  k.w.Lفي تحصيل ط

العربي االس مي( .يحيى عبيد ردام) جامعة كرب ن 3093.
 -21اثر انموذج سكمان في اكتسدا

المفداهيم الناتجدة لددع طد

الصدف الخدامس االدبدي( .عبدد

الباسط عباس محمد ) جامعة بغداد 3092.
 -40اسبا

تدني تحصيل طمبدة الصدف الثداني المتوسدط فدي مقدرر المغدة الفرنسدية مدن وجهدة نظدر

المدرسين والطمبة .جامعة بغداد 3092.
 -49اثد ددر خطد ددة كيم د در فد ددي تصد ددحيح المفد دداهيم التاريخيد ددة المخطد ددونة لد دددع ط د د

الصد ددف الثد دداني

المتوسط( ،لطيف كاظم ناصر) جامعة بغداد 3092.
 -43اثددر انمددوذج ( )1فددي اكتسددا

المفدداهيم الجغرافيددة لدددع طد

الصددف ال اربددع األدبددي( .احمددد

عبد الجبار غيدان) الجامعة المستنصرية 3092.
 -42اثددر اسددتراتيجية المجموعددات الثرثددارة فددي تحصدديل مددادة الجغرافيددة لدددع ط د
األدبي وتنمية تفكيرهم االبداعي( .ياسر صاح

الصددف ال اربددع

عيد مرزوك) جامعة بغداد 3093.

 -44اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافيدة لددع طالبدات الصدف الثالدث معهدد
اعداد المعممات( .صفان عبد الخالق) جامعة بغداد 3093.
 -42اثددر اسددتعمال االستقصددان التعدداوني فددي اكتسددا
ط

المفدداهيم الجغرافيددة واالتجدداا نحددو المددادة لدددع

الصف الرابع االدبي .جامعة بابل 3092.

 -41اثر مخططات التعارض المعرفدي فدي اكتسدا

المفداهيم التاريخيدة لددع طالبدات الصدف االول

المتوسد د د د د د د د د ددط واالحتفد د د د د د د د د دداظ بهد د د د د د د د د ددا فد د د د د د د د د ددي مد د د د د د د د د ددادة تد د د د د د د د د دداريخ الحضد د د د د د د د د ددارات القديمد د د د د د د د د ددة.
(مريم محمد جاته) جامعة بابل 3092.
 -41تقويم تدريس مادة نظم المعمومات الجغرافيدة ( )G.I.Sفدي كميدات التربيدة األساسدية مدن وجهدة
نظر التدريس والطمبة( .ضحى جواد كاظم) جامعة بابل 3092.

 -49اثر استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في اكتسدا

المفداهيم الجغرافيدة لددع تمميدذات الصدف

الخامس االبتدائي( .سهاد فرحان راضي) جامعة بغداد 3092.
 -41أثر استراتيجية تشدكل البيدت الددائر فدي تحصديل مدادة الجغرافيدة واالحتفداظ بهدا لددع طالبدات
الصف االول المتوسط( .باسل عمي حسين) جامعة بغداد 3092.
 -20اثددر اسددتعمال اسددتراتيجية ( )Sa3Rفددي تحصدديل طالبددات الصددف الخددامس االدبددي فددي مددادة
الجغرافية الطبيعية( .مريم مهد هاد ) جامعة بابل3092. .
 -29اثر استعمال اسمو االثارة غير المنتظمة في التحصيل لددع طد

الصدف الثداني المتوسدط

في مادة التاريخ( .نصير محمد ظاهر الجبور ) جامعة بابل 3094.
فددي تحصدديل مددادة الجغرافيددة واالحتفدداظ بهددا لدددع طالبددات الصددف االول

 -23اثددر انمدوذج المكعد

المتوسط( .نازك عمي مطشر) .جامعة بغداد 3094.
 -22اثددر اسددتراتيجية الددرؤوس المرقمددة فددي تحصدديل مددادة الجغرافيددة لدددع طالبددات الصددف الثدداني
المتوسط( .وسن عبد الوها

اسماعيل) .جامعة بغداد 3094.

 -24اثددر اسددتراتيجية االدراك المنفصددمة فددي تحصدديل مددادة التدداريخ واسددتيفائها لدددع طالبددات الصددف
الخامس االدبي( .عمار جاسم كاظم) جامعة بغداد 3094.
 -22فاعمية استراتيجية شكل البيدت الددائر فدي تحصديل مدادة التداريخ لددع طالبدات الصدف الثداني
المتوسط واتجاهاتهن نحوها( .هدع هاد خميس) .الجامعة المستنصرية 3094.
 -21اثر اسدتراتيجية الجددول الدذاتي فدي التحصديل واالسدتبقان لددع طد

الصدف الثداني المتوسدط

في مادة الجغرافية( .ع ن حسين عمي) ج .بابل 3094.
 -21اثددر اسددمو التعدداون الجمدداعي والمجادلددة داخددل الجماعددة التعاونيددة فددي التحصدديل واالسددتيفان
لدع طالبات الصف الرابع االعداد فدي مدادة التداريخ( .فاطمدة عبدد العبداس مهدد ) الجامعدة
المستنصرية 3094.
 -29مهددارات التفكيددر التدداريخي ال زمددة لطمبددة اقسددام التدداريخ فددي كميددات ا لتربيددة مددن وجهددة نظددر
التدريسيين( .زين

صالح حسن) .الجامعة المستنصرية 3094.

 -21اثددر انمددوذج بددايبي فددي التحصدديل والقدددرة عمددى حددل المشددك ت فددي مددادة الجغرافيددة لط د
الخامس األدبي( .عباس محسن ياس) .الجامعة المستنصرية 3094.

 -10اثر استراتيجية التعمديم المتمدايز فدي تعدديل التصدورات البديمدة لممفداهيم الجغرافيدة عندد طالبدات
الصف االول المتوسط( .زين

جاس

مجيد صادق) .جامعة بغداد 3094.

 -19تق ددويم الط ارئ ددق التدريس ددية المس ددتعممة عن ددد مدرس ددي م ددادة الجغرافي ددة ف ددي المرحم ددة االعدادي ددة.
(رياض نور محمد) جامعة بغداد .3094

