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   يان عبد الكريم علي رحيم ژ ـم:ـــــــــاالســ

 1973/ 7/ 1 تاريخ الميـالد:

  اعزب  الحالة الزوجية:

 اليوجد  :دد األوالدــعـــ

 مسلم  الديـــــــــــانة:

   طرائق تدريس اللغة الكردية  :العام صــالتـخـص

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي:     تدريسي  :ةــــــالوظيف

 / قسم اللغة الكرديةجامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد: عنوان العمل

     6160414بدالة الكلية : العمل هاتف

 jiyan. abdulkaim@gmail .com كتروني:البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الشهادة

 6991 الرتبية /ابن رشدكلية  جامعة بغداد  بكالوريوس

 2002 كلية الرتبية /ابن رشد  جامعة بغداد  ماجستري



 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002اىل  6991 كلية الرتبية / ابن رشد  مساعد باحث  6

 2061ـ 2003 كلية الرتبية / ابن رشد  تدريسي  2

 

 ي .ثالثاً : التدريس الجامع 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 

 الى -من الفترة   الجامعة لكليةا ت

 2061اىل  2003 جامعة بغداد  كلية الرتبية / ابن رشد  1

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2003 تعليم ثانوي و اسس تربية  التاريخ  6

 2066ـ 2004 ب علم النفس النموواستيعا  اللغة الكردية  2

 2061ـ2066 وترمجة وحمادثة  مطالعة وانشاء  اللغة الكردية   3

    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاللجان، األخرى ): األنشطة العلمية  سادسا 

 .: املشروعات البحثية فى جمال التخصصسابعا 

 ( ٨ عدد البحوث )

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 رحضو كلية الرتبية 2061  العلمي النبوي الثالث املؤمتر  1

مؤمتر )ماهية التطرق والتيارات  2

 املتطرفة يف العامل االسالمي 

 حضور كلية التربية 2061

 حضور كلية التربية 2061 مؤمتر )ض( لغة وفكر وهوية  3

مؤتمر االنسان وبناء السالم  4

وحقوق االنسان منظومة 

 متكاملة 

 حضور كلية التربية 6102

  داخل الكلية

 لجنة اجتماعية  لجنة علمية 

 لجنة االرشاد التربوي  لجنة مناقشة البحوث 

 لجنة توزيع المنح  لجنة امتحانية 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

اثر اسلوب التعليم املصغر يف متكن مطبقي قسم اللغة الكردية من  1

 بعض املهارات التدريسية 
  2001 جملة االستاذ 

اثر ثالثة اساليب تصحيح للتعبري التحريري يف حتصيل طلبة  2

 املرحلة الثانية يف قسم اللغة الكردية من غري الناطقني بها 
  2002 جملة االداب 



 

 

 

 

 

 

 .(11عدد كتب الشكر )و شهادات التقدير : كتب الشكر ، اجلوائز ثامنا 

 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

   العربية 

  الكردية  

لمنظور والمسموع في تحصيل اثر االسلوبين ا 3

 طلبة قسم اللغة الكردية في مادة االمالء 
  6112 مجلة االستاذ 

اثر استعمال خريطة المفهوم في تحصيل طلبة قسم  1

 اللغة الكردية في مادة القواعد 

مجلة العلوم 

التربوية 

 والنفسية 

6112  

اثر استعمال ثالثة اساليب تقويمية في تحصيل قسم  5

 لكردية في مادة االدب اللغة ا
 6101 مجلة االستاذ 

اثر االستماع عند تدريس القراءة في تنمية التفكير  6

 الناقد لطلبة قسم اللغة الكردية 

مجلة البحوث 

التربوية 

 والنفسية 

6100 

اثر تلوين المفاهيم النحوية في تحصيل قواعد اللغة  7

 الكردية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

ة العلوم مجل

التربوية 

 والنفسية 

6102 

اثر اسلوب فيرنالد في حفظ النصوص االدبية  8

 واستبقائها عند تالميذ الصف السادس االدبي 
 6102 مجلة االستاذ 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2009 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  6

 2060 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

 2066 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  3

 2062 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  4

 2063 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  5

 2064 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  1

 2061 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  1

 2061 كلية الرتبية / ابن رشد  ( 5شهادة تقديرية )عدد 2



 

 

 

 

 

 

 


