
1 
 

                                                                                                      
 إستمارة السيرة الذاتية

 
 
 
 

 قسم الجغرافية / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية   -جامعة بغداد 
  

 

 معلومات التحصيل العلمي : ʺ أوال
 

 الدكتورا التحصيل العلمي   بشرى حسن مذكور نحيو الرباعياالسم 

 طرائق تدريس  االختصاص العام استاذ  المرتبة العلمية

االختصاص الدقيق 

 المسار البحثي  / 
   طرائق تدريس الجغرافيه

 الشهادات الجامعية

 البكلوريوس

 السنة       القسم   الكلية الجامعة
 بغداد
 1997 جغرافية  المستنصرية تربيه  

 الماجستير
 السنة القسم   الكلية الجامعة
 بغداد
 

 2002 علم نفس  التربيه بن / رشد 

عنوان الرسالة 

 باللغة العربية
 اثر الدور التمثيلي في تحصيل تلميذات الخامس ابتدائي في مادة الجغرافيه                                             

 الدكتوراه

 السنة القسم   الكلية الجامعة

 
 بغداد

 2009 علم نفس   تربيه بن /رشد 

عنوان األطروحة 

 باللغة العربية
 اثر انموذجي دروزة واشور في تحصيل تلميذات الخامس االبتدائي في مادة الجغرافي 

 
 

 الدورات: ʺ ثانيا
 

 اتاريخه الدورة

 صورة
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دورة االقتباس واالستالل 

 اللكتروني 

22/12/2015 

 2018 /17الى  61من  دورة اعداد المدربين 

 التأهيل التربوي

 6/5دورة اللغة العربية 

/2012  

 دورة 

7-6-2012 

 
 

 األبحاث العلمية:  ثالثا  

 

 عنوان النتاج ت
 غرافيةاثر التعلم وفق انموذج ابعاد التعلم  لمارزانو  في تحصيل تلميذات الخامس االبتدائي في مادة الج-1 

 التدريس وفق انموذج بايبي للتعلم البنلئي في تحصيل تلميذات االول المتوسط في اكتساب المفاهيم الجغرافية اثر-2 

 

 اثر استعمال انموذج ديك وكاري في تحصيل طالبات االول المتوسط في مادة الجغرافية-3

 لدى طالبات الصف الثاني المتوسطاثر التدريس وفق انموذج الستراتيجيات البنائية واكتساب المفاهيم الجغرافية -4
 اثر استراتيجية التعليم الواقعي في اكتساب مفاهيم مادة طرائق التدريس و اتخاذ القرار لدى طالب كلية التربية=5

 واتخاذ القرار لدى طالب كلية التربية اثر النموذج االجتماعي في اكتساب مفاهيم مادة طرائق التدريس-6
 في اكتساب المفاهيم الجغرافية و االتجاه نحو مادة االجتماعيات لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائيثر استخدام الحاسوب أ-7

 

 

 

 
 

 الوظائف التي مارسها: ʺرابعا
 

 الى -من  / فترة العمل  جهة العمل عنوان الوظيفة ت

 2013الى 2006من  جامعة بغداد  مدرس  

 2018الى  2013من  جامعة بغداد  استا ذ مساعد 

 الى الوقت الحالي  2018من  جامعة بغداد  استاذ  

 

 الجهود التدريسية : ʺخامسا
 

 القسم / الكلية  / الجامعة  المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 
 طرائق تدريس الجغرافية 

 تطبيقات )تربية عملية(
 بكلوريوس 

 جامعة بغداد /كلية تربية بن رشد 

 قسم جغرافية  /

 جامعة بغداد /كلية تربية بن رشد  ماجستير / دكتورا  طرائق تدريس /تعليم جامعي  
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 اخالقيات مهنة التعليم /تعليم صفي /

 طرائق كتابة الرسائل واالطاريح /

 قسم جغرافية  /

 
 
 
 
 
 
 
 

  النشاطات اآلخرى: ʺسادسا
 

 للللالعدد عنوان النشاط ت

 

 لجنة تدقيق المحتوى الفكري  عضوية اللجان

 لجنة تصحيح تنافسي عليا 

 لجنة مادة التطبيقات المساءي 

 لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين الدراسات العليا /

 لجنة سمنر                                          /

  

حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

ببببيييييييببلللللللللحححححححححححححححححححححححححححححح

 لللللللللللللللللللللللج

 المؤتمرات 

 مؤتمر حقوق االنسان 

 النبوي الشريف  

 عاشورامؤتمر العلمي النسوي المرأة مابعد 

 مؤتمر ابحاث الموهبة والتفوق في الوطن العربي  

مؤتمر العلمي األول للتخصصات العلمية والتربوية واالجتماعية /  

 مؤتمر الوعي المروري 

 مؤتمر النهضة الحسينية  

 التعيم وساءل االتصال وتكنلوجيا المعلومات / االردن 

 المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية 

التربية والتعليم في مواجهة التحديات الفكرية والتربوية مرحلة دور 

 25/4/2018مابعد داعش 

 الحقوق بذرات مزروعة في الجامعة تنمو وتتطور 

 2018مؤتمر علمي دولي وحدة تربوية للدراسات وحقوق االنسان 

 2017مؤتمر الوطني االول لضمان جودة التعليم 

قامته الوحدة التربوية لدراسات مؤتمر العلمي الدولي االول الذي ا

 السالم وحقوق االنسان 

 2017مؤتمر الديمقراطية وبناء السالم 
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 الندوات 

ندوة علمية دور المؤسسات التربوية والنفسة في  /ندوة االمن الفكري 

 13/3/2018التعايش السلمي والتسامح 

واالرشاد الوعي البيئي لطلبة الجامعة التي اقامتها وحدة التوجيه 

 18/4/2018التربوي 

 الورش 

  2015/ 9/ 17الى  16ورشة عمل وزارة الشباب والرياضة  من 

 14/4/2016ورشة بعنوان اليات بناء الثقة بالنفس لدى الطالبات 

 11/2017/ 25ورشة عمل تمكين قادة المجتمع 

  النشاطات اإلجتماعية 

 
 الحلقات الدراسية 

 (علميةحلقات السمنار وحلقات )
 سمنر الماجستير والدكتورا

  اإلشراف على الدراسات العليا: ʺبعااس
 

 الدرجة العلمية و تاريخها األطروحة / عنوان الرسالة  أسم الطالب ت

 

 دعاء رحيم عودة /1

 هديل رحيم خضير /

 اياد كاظم حسين  /3

 باسل علي حسين /4

 عالء حمود صالح  /5

 

 

 

 

 

 

 

 زينب جاسب مجيد  /6

 

 تقويم محتوى كتب االجتماعيات للمرحلة االبتدائية /1

 على وفق نظرية الذكائات المتعددة 

 اثر استراتيجية ليد في تحصيل مادة االجتماعيات  /2

 2019لدى طالبات الصف االول متوسط 

ثر استراتيجية ثنائية التحليل والترتيب في تحصيل مادة /3ا /3

 الجغرافية لدى طلبة الخامس االدبي 

 فعالية برنامج تعليمي على وفق النظرية ا /4

الجتماعية والتمية التفكير الجغرافي لدى طالبات الصف االول 

 متوسط 

 اثر استراتيجية المساجلة الحلقية  /5

 في تصحيح المفاهيم 

 غرافية المخطوئة عند طالب الصف الخامس االدبي الج

 

 فاعلية التصميم التعليمي التعلمي على وفق  /6

 2020ماجستير /1

 2019ماجستير  /2

 2018ماجستير  /3

 2018دكتورا  /4

 

 

 

 

  2018ماجستر /5

 

 

 

 2019دكتورا 
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 صالح ناظم  /7

 

 ياسمين مهدي شهيد/8

 

 

 مجيد حميد ابراهيم  /9

 

تمارة صفاء عبد /10

  الجليل 

 

 

 

انماط هيرمان في تحصيل مادة الجغرافية لدة طاالت الصف الخامس 

 االدبي 

 اثر استعمال االسءلة الشفوية وفقا لتصنيف اشنر  /7

 وكانتر لتحصيل مادة الجغرافية للصف الخامس االدبي 

اثر نموذج دروزة الكتساب المفاهيم التاريخية  /8

 واالحتفاظ بها لدى طالبات االول متوسط 

 

 

اثر استراتيجيتي العصف الكتابي والجدول الذاتي في /9

 تحصيل مادة التاريخ 

اثر استراتيجية اليد النشطة لتحصيل مادة االجتماعيات /

 لدى تالميذ الخامس ابتدائي 

 

 

 

 2013ماجستير 

 2012ماجستير 

 

 

 

 د

 2016دكتورا 

 2015ماجستير 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/ 

 


