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 د. فاتن خيري محمد سعيد الرفاعي   :   ـم ـــــــــاالســ

  1966/  6/  24 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج   الحالة الزوجية :

 ثالثة   عـــــدد األوالد  :

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 يزيةاللغة األنكليزية / طرائق تدريس اللغة األنكل:       صــالتـخـص

 تدريسية :       ه ــــــالوظيف

   أستاذ    الدرجة العلمية :

          جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / قسم العلوم التربوية والنفسية:       عنوان العمل

       ال يوجدالعمل   :   هاتف

 07706098320:      الهاتف النقال

 dr.fatinkhairy@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1989 الرتبية / أبن رشد بغداد

 1994 الرتبية / أبن رشد بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2001 الرتبية / أبن رشد بغداد

 2010 الرتبية أيسرت مشيغان / أمريكا أخرى

  

  

 

 

 

 الصورة 



 

 

 التدرج الوظيفي . ثانياً : 

  

  

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2001 - 1995 جامعة بغداد كلية اللغات 1

 2010 - 2001 جامعة بغداد كلية التربية / أبن رشد 2

 

  ً   : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعا

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 1996 -1995  الرتمجة اللغة األنكليزية 1

 1997 - 1995 احملادثة اللغة األنكليزية 2

 2001-1995 املقالة اللغة األنكليزية 3

 وحلد اآلن -2001 نصوص تربوية باللغة األنكليزية العلوم الرتبوية والنفسية 4

 2005- 2003 التطبيقات التدريسية العلوم الرتبوية والنفسية 5

 2006 - 2004 علم اللغة التطبيقي العلوم الرتبوية والنفسية    6

 2006  - 2004 فلسفة الرتبية العلوم الرتبوية والنفسية 7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1995 - 1989 وزارة التربية مترجمة 1

 2001-1995 جامعة بغداد / كلية اللغات مدرس مساعد 2

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد  مدرس  3

 والتقويم األشراف

2001-2004  

 2009-2004 ن رشدجامعة بغداد / كلية التربية / أب أستاذ مساعد 4

 ولحد اآلن 2009 جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد أستاذ  5



 

 

 وحلد اآلن  - 2003 األختبارات التحصيلية العلوم الرتبوية والنفسية 8

 وحلد اآلن  - 2003 أجتاهات حديثة يف تدريس اللغة األنكليزية العلوم الرتبوية والنفسية 9

 وحلد اآلن  - 2003 تطوير مناهج اللغة األنكليزية العلوم الرتبوية والنفسية 10

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

العالقة بين ستراتيجيات تدوين المالحظات وتحصيل طلبة الكلية في  1

 األستيعاب القرائي

 2003 العلوم التربوية والنفسية

أثر بعض األساليب التدريسية لتجنب ستراتيجيات القراءة غير الكفؤة  2

 على مستوى طلبة الجامعة في كفاءة القراءة

 2004 العلوم التربوية والنفسية

 2004 العلوم التربوية والنفسية تراتيجيات التلخيص على تحصيل الطلبة في الكتابةأثر س 3

أثر تدريس القواعد التفاعلي بأساليب األستكشاف التفسيري والتعبير  4

 على تحصيل الطلبة في القواعد

 2004 العلوم التربوية والنفسية

 2005 العلوم التربوية والنفسية تبار التلفظدراسة مقارنة بين األختبارات المقالية والموضوعية في أخ 5

 2006 العلوم التربوية والنفسية تقييم كفاية طلبة الكلية في الكتابة لألغراض العملية 6

 2005 العلوم التربوية والنفسية تطور تعلم صياغة األسئلة للطلبة العراقيين 7

 2006 وية والنفسيةالعلوم الترب تطور تعلم أدوات التعريف للطلبة العراقيين 8

أثر أسلوبي الخريطة وصور الكلمات في تحصيل الطلبة الدارسين اللغة  9

 األنكليزية ألغراض خاصة في فهم ما يقرأمن مقاطع

 2008 العلوم التربوية والنفسية

 2008 العلوم التربوية والنفسية تقييم مهارة أداء األمتحان لطلبة اللغة األنكليزية في الكليات العراقية 10

تقييم أساليب األستفهام التفاعلي داخل الصف في اللغة األنكليزية لغة  11

 أجنبية على مستوى الكلية 

 2009 العلوم التربوية والنفسية

 2010 العلوم التربوية والنفسية العالقة بين التفكير الناقد وتحصيل الطلبة في الكتابة 12

اتيجيات التواصلية لدى مدرسي وطلبة الصف األول تقييم الستر 13

 المتوسط في الكتاب المنهجي الجديد

 2010 العلوم التربوية والنفسية



 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  أ ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 ببحث اللغاتكلية  2000 االول علمياملؤمتر ال 1

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد 2001 ولاأل علمياملؤمتر ال 2

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد 2005 املؤمتر العلمي الثالث  3

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد 2008 املؤمتر العلمي الرابع 4

 ببحث كلية الرتبية / اجلامعة املستنصرية 2010 املؤمتر العلمي اخلامس 5

 ببحث كربالءكلية الرتبية /  2011 املؤمتر العلمي الثاني  6

 ببحث املوصلكلية الرتبية /  2013 املؤمتر العلمي الرابع 7

 ببحث بابلكلية الرتبية /  2014 املؤمتر العلمي الثالث  8

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد 2015 املؤمتر العلمي النبوي األول   9

 ببحث اجلامعة املستنصريةكلية الرتبية /  2018 لثالثاملؤمتر العلمي ا 10

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 7 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو لجنة اللغة األنكليزية / وزارة التربية عضو لجنة امتحانات الدراسات العليا

 عضو اللجنة العلمية لألمتحان الشامل لدراسة الدكتوراه راهعضو لجنة األمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين لدارسة الماجستير والدكتو

  عضو اللجنة للسالمة الفكرية لرسائل الماجستير والدكتوراه

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 مجعية املرتمجني العراقيني 

 عضو غي منظة فلربايت 

 

 

 

 .و شهادات التقدير عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  



 

 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2001 عميد كلية اللغات شكر وتقدير 1

 2002 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 2

 2008 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2008 وزير الرتبية شكر وتقدير 4

 2009 لميوزير التعليم العالي والبحث الع شكر وتقدير 5

 2010 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 6

 2011 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 7

 2012 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2013 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 9

 2014 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 10

 2015 ية أبن رشدعميد كلية الرتب شكر وتقدير 11

 2016 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 12

 2018 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 13

 2018 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 14

 2019 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 15

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: اعشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 1989 ح التعليم يف األحتاد السوفييتأصال 1

 1990 املعلوماتية والرتبية 2

 2014 املناهج وطرائق تدريس اللغة اإلنكليزية 3

 2015 القياس واألختبارات يف اللغة األنكليزية 4

 Cipp    2017تقويم كتاب اللغة األنكليزية بأستخدام أمنوذج  5

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

          العربية    



 

 

             األنكليزية 

  

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 


