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   كوثر جاسم عبيد أ.م.د  ـم:ـــــــــاالســ

 7976/ 7/ 2 تاريخ الميـالد:

  متزوجة الحالة الزوجية:

 اليوجد  :دد األوالدــعـــ

 مسلم  الديـــــــــــانة:

              طرائق تدريس اللغة الكردية :العام صــالتـخـص

 أستاذ مساعد  العلمي: اللقب      ةتدريسي :ةــــــالوظيف

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

     6760614بدالة الكلية : العمل هاتف

 dr kawther jasim @yahoo.com كتروني:البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 لتاريخا ة ـــالكلي اجلامعة الشهادة

 8991 كلية الرتبية /ابن رشد جامعة بغداد لوريوسابك

 0222 كلية الرتبية /ابن رشد  جامعة بغداد  ماجستري

 0222 كلية الرتبية / ابن رشد  جامعة بغداد  الدكتوراه



 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0282اىل  0225 دكلية الرتبية / ابن رش  مدرس  8

 0282 كلية الرتبية / ابن رشد استاذ مساعد  0

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  خامسا 

 

 الى -من الفترة   الجامعة لكليةا ت

 0282اىل  0225 جامعة بغداد  كلية الرتبية / ابن رشد  1

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0225  ارشاد  التاريخ  8

 0222  علم النفس   اللغة االنكليزية  0

  0222  اسس تربية   عربية اللغة ال 2

 0282ـ 0222 اسس تربية  اللغة الكردية  4

 داخل الكلية

 عضو في اللجنة االمتحانية 

 مية المستلة عضو لجنة متابعة البحوث العل

 عضو لجنة الجودة 

 عضو لجنة التطبيقات 



 

 

 

 

 

 

 .: املشروعات البحثية فى جمال التخصصسادسا 

 (  ٤ عدد البحوث )

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، اجلوائز ثامنا 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

  العربية اللغة : 

  الكردية :  اللغة 

  االنكليزية اللغة : 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

اثر اسرتاتيجية فكره زواج ـ شارك يف حتصيل طالبات املرحلة  1

 بها االعدادية يف مادة اللغة الكردية من غري الناطقات

العلوم الرتبوية 

 والنفسية 
0284 

اثر اسرتاتيجيت التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي يف حتصيل  2

 طالبات الصف اخلامس االدبي يف مادة الفلسفة وعلوم النفس 

العلوم الرتبوية 

 والنفسية
0285 

اثر استراتيجية التعلم المدمج في تحصيل مادة  3

ها عند طالبات تفاظ بالجغرافية الطبيعة واالح

 الصف الخامس االدبي 

مجلة اشرافات 

 تنموية 
6102 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0222 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  8

 0282 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  0

 0288 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

 0280 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  4

 0282 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  5

 0284 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2


