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 أ.م.د حميد قاسم غضبان  ـم:ـــــــــاالســ

 1910/ 12/ 16 تاريخ الميـالد:

   متزوج  الحالة الزوجية:

  3 :دد األوالدــعـــ

 مسلم  الديـــــــــــانة:

   هج وطرائق تدريس منا :العام صــالتـخـص

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي:     تدريسي  :ةــــــالوظيف

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

     6160614بدالة الكلية : العمل هاتف

 hammid 304@yahoo.com كتروني:البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الشهادة

 7991 كلية الرتبية /ابن رشد دجامعة بغدا لوريوسابك

 4002 كلية الرتبية /ابن رشد  جامعة بغداد  ماجستري

 4072 كلية الرتبية / ابن رشد  جامعة بغداد  الدكتوراه



 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 4072ـ 4002 كلية الرتبية / ابن رشد  تدريسي 7

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 الى -من الفترة   الجامعة لكليةا ت

 4072اىل  4001 جامعة بغداد  كلية الرتبية / ابن رشد  1

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

7 
 اللغة الكردية 

 4070ـ  4002 تربية  تعليم ثانوي ، اسس 

 4072ـ 4070 الدميقراطية وعلم النفس الرتبوي   اللغة الكردية  4

 4072 علم اللغة  وتعليم ثانوي  اللغة الكردية  2

 4072ـ 4072 تعليم ثانوي وعلم اللغة  اللغة الكردية  2

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

ندوة فن الخطابة / كلية  1

  التربية / بغداد 

 

11/4/6112  

 

 كلية التربية / بغداد 

 

 مشارك   
 

شرح قانون انضباط موظفي الدولة  2

 وتعليمات انضباط الطلبة 

 مشارك    كلية التربية / بغداد 4072

 مشارك    كلية التربية / بغداد 4072  التقويم واختبار التحصيل 3

 مشارك    كلية التربية / بغداد  6111 ندوة الصحافة الكردية  2



 

 

 

 

 

 

 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  سادسا 

 .: املشروعات البحثية فى جمال التخصصسابعا 

 (  عدد البحوث )

اهمية الجودة الشاملة في  2

 االرتقاء بمستوى التعليم 

 مشارك  كلية التربية / بغداد 6112

االدارة التربوية ودورها في  2

 التعليم الثانوي 

 مشارك كلية التربية / بغداد 6112

 داخل الكلية داخل الكلية

 عضو لجنة تطبيق الطلبة في القسم  عضو لجنة امتحانية 

 عضو لجنة الزي الموحد  عضو لجنة تدقيق الوثائق في الكلية 

 عضو لجنة منحة الطلبة  عضو لجنة تطبيق الطلبة المركزية 

  عضو اللجنة الثقافية 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

اثر اسلوب امللخصات العامة يف حتصيل طالب الصف الرابع العام  1

 يف مادة القراءة الكردية احلديثة 

االستاذ/كلية 

 التربية / ابن رشد
4009 

اثر الطريقة املباشرة يف حتصيل مادة اللغة الكردية لدى طالب  2

 الصف الرابع االدبي 

مجلة العلوم 

التربوية والنفسية 

/ كلية االداب 

 جامعة 
 

4070 

تقويم االداء المهني لمدرسي المواد التربوية في  3

معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مجال سمات 

 ير المدرس على وفق معاي

مجلة االستاذ / 

كلية التربية / ابن 

 رشد 

6116 

4 
تقويم االداء المهني لمدرسي المواد التربوية في 

الفلسفة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في مجال 

 الجودة الشاملة  معاييرواالهداف التربوية علة وفق 

مجلة العلوم 

التربوية والنفسية 

/ كلية االداب / 

 جامعة بغداد   

6111 

صعوبات تدريس كتاب مبادئ الفلسفة وعلم النفس  5

للصف الخامس االدبي في محافظة بغداد من وجهة 

 نظر المدرسين

مجلة العلوم 

التربوية والنفسية 

/ كلية االداب / 

 جامعة بغداد   

6111 



 

 

 

 

 

 

 .(22الشكر ) عدد كتبو شهادات التقدير : كتب الشكر ، اجلوائز ثامنا 

 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

  العربية 

  الكردية 

اثر انموذج ثيلين في تحصيل مادة التعليم الثانوي  6

 لوم االنسانية لدى طلبة كلية التربية ـ ابن رشد للع

مجلة الفتح / كلية 

التربية االساسية / 

 جامعة ديالي 

6114 

اثر انموذج فراير في اكتساب المفاهيم النفسية لدى  7

طلبة المرحلة الرابع االدبي في مادة الفلسفة وعلم 

 النفس 

مجلة جامعة 

 واسط 
6112 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 4009 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  7

 4070  وزارة الثقافة  كتاب شكر  4

 4077 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

 4074 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

 4072 بية / ابن رشد كلية الرت كتاب شكر  2

 4072 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

 4072 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  78

  4072 وزير التعليم والبحث العلمي  كتاب شكر  79

 4072 كلية الرتبية / ابن رشد  شهادة تقديرية  40


