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 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

 اروخالت ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

 1998 الرتبقة ابن رذد بغداد

 2000 الرتبقة ابن رذد بغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 2003 الرتبقة ابن رذد بغداد

   ذأخرى

 



 
 

 
 

 

 ثاوياً : انخذسج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2014-2005 بغداد كؾقة الرتبقة ابن رذد 1

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 ادــارذ التاروخ 1

 سـق تدروـررائ

 

2005-2007 

2007-2014 

 2006-2005 سؾم الـػس الؾغة االنؽؾقزوة 2

 2007-2006 أدس تربقة الؾغة العربقة 3

 2014-2007 أدس تربقة الؾغة الؽردوة 4

 2014-2012 تطبقؼات الؾغة الؽردوة الؾغة الؽردوة 5

 2019-2015 و ادس تربقة تربقة سؿؾقة  الؾغة الؽردوة 6

 

 :انخي أششف عهيٍا( نشسائم ا ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1  

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2005 كؾقة الرتبقة ابن رذد  مدرس  1

 2212 ية ابن رشدكلية الترب استاذ مساعد 2



 
 

 
 

 

 انخي شاسك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ندوة قانونقة بعـوان "ذرح قانون انضباط موزػي  1

 عؾقؿات انضباط الطؾبةالدولة وذرح ت

 حضور كؾقة الرتبقة/ ابن رذد 2014

 حماضر كؾقة الرتبقة/ ابن رذد 2014 التعؾم الـؼال 2

جامعة بغداد/ التعؾقم  2014 دورة التـؿقة البشروة 3

 املستؿر

 حضور

املؤمتر العؾؿي العاملي لؽؾقيت الرتبقة/ ابن رذد  4

 والرتبقة بـات

 ضورح كؾقة الرتبقة لؾبـات 2014

املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم  5

 االنسانقة 

 باحث كؾقة الرتبقة ابن رذد 2017

املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم  6

 االنسانقة 

 باحث كؾقة الرتبقة ابن رذد 2018

املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم  7

 االنسانقة 

 باحث ة ابن رذدكؾقة الرتبق 2019

 

 . االخرى دابعا : األنشطة العؾؿقة  

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

  سضو يف الؾجـة االمتحانقة

  سضو يف جلـة متابعة البحوث العؾؿقة املستؾة

  سضو يف جلـة اإلرذاد والتوجقه

  سضو الؾجـة االجتؿاسقة 



 
 

 
 

 

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

اثر امنوذج كؿب يف حتصقل رالبات الصف الرابع االسدادي  1

 يف مادة الؾغة الؽردوة واجتاهات منوها

 2008 جمؾة األدتاذ

مدرداتفا لتجاه مفارات بـاء برنامج ملدردي الؾغة الؽردوة و 2

 التدروس

 جمؾة األدتاذ
2009 

أثر االدرتاتقجقات االدراكقة يف حتصقل رالبات معفد اسداد  3

 املعؾؿات
 2010 جمؾة العؾوم الرتبووة والـػسقة

اثر الودائط املتعددة يف حتصقل رالبات املرحؾة االسدادوة يف ذ4

 مادة الؾغة الؽردوة لغري الـارؼات بفا 
 2014 عؾوم الرتبووة والـػسقةجمؾة ال

معوقات ادتعؿال التؼـقات التعؾقؿقةو يف اجلامعة من وجفة ذ5

 نظر التدروسني 
  2012 جمؾة الػتح 

اثر ادرتاتقجقة فؽر زاوج ذارك يف حتصقل رالبات املرحؾة ذ6

 االسدادوة لغري الـارؼات بفا 
 2014 جمؾة العؾوم الرتبووة والـػسقة 

املدمج يف حتصقل مادة اجلغرافقة  التعؾم جقةاثر ادرتاتقذ7

  تػاز بفا سـد رالبات الصف اخلامس االدبيالطبقعقة واالح
 2016 جمؾة نسق

اثر ادرتاتقجقة التدروس التبادلي والتساؤل الذاتي يف حتصقل  8

 وسؾم الـػسرالبات الصف اخلامس االدبي يف مادة الػؾسػة 
 2015 جمؾة نسق

اكتساب املػاهقم التارخيقة لدى رالب اثر امنوذج دووت يف  9

 الصف االول املتودط
 2015 جمؾة االدتاذ

اثر امنوذج زاهوروك يف تـؿقة مفارات التػؽري االدتداللي لدى  10

 رالب الصف االول متودط 

جمؾة اجلؿعقة العراققة لعؾوم 

 الرتبووة والـػسقة 
2015 

البات اثر ادرتاتقجقيت الـؿذجة والتػاوض يف حتصقل ر 11

 الصف الرابع االدبي وذكائفن االجتؿاسي 
 2017 جمؾة االدتاذ

يف حتصقل مادة الػؾسػة وسؾم الـػس اثر ادرتاتقجقت بابر 12

  والتػؽري االدتداللي لدى رالبات الصف اخلامس االدبي
 2018 جمؾة االدتاذ

  سضو ضؿان اجلودة 

  التطبقؼات الرتبووةسضو جلـة 



 
 

 
 

 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

     العراققة لؾدرادات الرتبووة والـػسقة.سضو  يف اجلؿعقة 

 

   

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزة

 2012 كؾقة الرتبقة/ ابن رذد ذؽر وتؼدور 1

 2013 كؾقة الرتبقة/ ابن رذد ذؽر وتؼدور 2

 2018-   2014 ة ابن رذدكؾقة الرتبق ذؽر وتؼدور 3

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 الوـــوجـد 1

2   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغة العربية 

  اللغة الكردية 

 االنكليزية 

 


