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 مهاباد عبد الكريم احمد  ـم:ـــــــــاالســ

 7691  تاريخ الميـالد:

 عزباء  الحالة الزوجية: 

  :دد األوالدــعـــ

 مسلمة  الديـــــــــــانة:

  طرائق تدريس اللغة الكردية يق:التخصص الدق              فلسفة التربية :العام صــالتـخـص

 استاذ مساعد اللقب العلمي:      تدريسي  :ةــــــالوظيف

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

     6760914بدالة الكلية : العمل هاتف

 mahabadabdulkarim@gmail.com   : كترونيالبريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة ةالشهاد

 2991 كلية الرتبية ـ ابن الرشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد بكلوريوس

 2991 كلية الرتبية ـ ابن الرشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد ماجستري       

 1001 كلية الرتبية ـ ابن الرشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد دكتوراه



 

 

 

 

 التدرج الوظيفي . ثانياً : 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2991ـ 2991 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد مساعد باحث 2

 1000ـ 2991 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد مدرس مساعد 1

 1003ـ  1001 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد مقررة يف قسم اللغة الكردية 3

 2002ـ  2002 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد مدرس 4

 2000ـ  2002 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد استاذ مساعد 5

 20/8/2002ـ04/00/2002 جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن الرشد رئاسة قسم اللغة الكردية 6

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 الى -من  الفترة  الجامعة لكليةا ت

 1020ـ 2991 بغداد كلية الرتبية ـ ابن الرشد 2

 1021ـ 1020 بغداد كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1

    

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2991-2991 القراءة الكردية االدبيةـ احملادثة ـ نصوص اللغة الكردية  .2

 1000-2991 نصوص االدبيةـ احملادثة ـ القراءة الكردية للغة الكرديةا  .1

 1002-2999 ـ النصوص االدبية ـ القراءة ةاحملادثة الكردي اللغة الكردية  .3

 1001 -1002 ـ االستيعاب ـ تطبيقات تدريسية احملادثة اللغة الكردية  .4

 1003 -1001 ءة الكرديةالنصوص االدبية ـ طرائق التدريس ـ القرا اللغة الكردية    .5

 1004ـ 1003 ـ طرائق التدريس ـ احملادثةتطبيقات تدريسية  اللغة الكردية  .6

 1004-1003 ـ طرائق التدريس ـ احملادثةتطبيقات تدريسية  ـ الكردي التاريخ  .1



 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا

 1005-1004 ـ تطبيقات تدريسية ـ طرائق التدريسخمترب  اللغة الكردية  .1

 1005-1004 ـ طرائق التدريس ـاحملادثة ـ النصوص يثانوتعليم  اللغة الكردية  .9

 اللغة الكردية  .20
 اجتاهات حديثة يف طرائق تدريس اللغة

 ـ تعليم ثانوي ـ حمادثةالكردية/ماجستري

 

 

1005-1006 

 التعليم الصفي/دكتوراه سيكولوجية-بناء املناهج العلوم الرتبوية والنفسية  .22

 حمادثة

1009-1020 

 1022-1020 فلسفة النظام التعليمي يف العراق/دكتوراه فلسفة تربية النفسية العلوم الرتبوية و  .21

 1022-1020 فلسفة الرتبية/ماجستري طرائق تدريس تاريخ العلوم الرتبوية والنفسية  .23

 1022-1020 طرائق تدريس عامة دكتوراهبناء املناهج/ العلوم الرتبوية والنفسية  .24

 1021ـ 1022 ماجستري ودكتوراه طرائق تدريس عامةمسنار  العلوم الرتبوية والنفسية  .25

 1023ـ  1021 قراءة وصوت ـ نصوص ادبية ـ ادب قديم ـ نقد ادبي اللغة الكردية  .26

 1024ـ 1023 قراءة وصوت ـ نصوص ادبية ـ ادب قديم ـ نقد ادبي اللغة الكردية 21

 1026ـ  1024  حمادثة كردية ثاني ـ  طرائق التدريس ـ  اللغة الكردية 21

 1021ـ  1026 حمادثة اول ـ حمادثة ثاني ـ طرائق التدريس اللغة الكردية  29

    

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 املناهج الدراسية وطرائق التدريس والتقويم الرتبوي 2

 

 

 والتقويم الرتبوي

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1020

    والتقويم الرتبوي 

 واملالي االداري دالفسا دور اجلامعات يف مكافحة 1  

 االداريالفسادالغسادالفسادواملالي

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1020

 حضور لرتبية / ابن الرشدكلية ا 1020 واملالي يالفساد اإلداردور اجلامعات يف مكافحة  3

 ودورها يف بناء العراق اجلغرافية التطبيقية 3

ووووووددوددودورهافيببببببننننبناءبناءبناءالعراث 

 العراق

 حضور كلية اآلدابجامعة بغداد /  1020

4 

 تقويم

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1022 تقويم الواقع الرتبوي والتعليمي  يف العراق

 حضور فندق عشتار ـ شيراتون 1021 لكورد الفيلني االولمؤمتر ا 5

 حضور تربية الكرخ الثالثة 1021 العراق منبع احلضارات واللغات 6

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1023 دور كليات الرتبية يف التنمية البشرية 1



 

 

 

 

  (ية والعلميةاملناصب اإلداراألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  سادسا 

 .جمال التخصص يف: املشروعات البحثية سابعا 

 حضور اعة االقواسفندق بابل ـ ق 1023 مؤمتر تدريس اللغة الكردية توطيد للوحدة الوطنية 1

ركيزتان اساسيتان يف عملية  ممؤمتر الرتبية والتعلي 9

 التنمية

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1024

    التنمية املستدامة 

مؤمتر البيئة والتنمية املستدامة يف العراق بني الواقع  20

 والطموح

 حضور يف رحاب الصحن الكاظمي 1024

  عبد المطلب قاعة حمزة بن  والطموح  

 حضور كلية الرتبية ـ ابن الرشد 1024 السياسية املائية واثرها على املوارد املائية/ندوة  22

 مشترك كلية الرتبية / ابن الرشد 1025 الرتبية والتعليم عماد بناء االنسان املعاصر 21

 حضور شدكلية الرتبية / ابن الر 1025 ندوة /اجلهد العلمي واالخالقي لبحوث خترج 23

 لطلبة املرحلة الرابعة وعالقتها بالسرقات العلمية 

 

   

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد 1026 ندوة / فن اخلطابة 24

كلية الرتبية / ابن الرشد  1026 املؤمتر النبوي الثالث 25

 الرالرشدالرشدالعلمية

 حضور

كلية الرتبية / ابن الرشد  1026 ندوة /العوملة واثرها يف الرتبية والتعليم 26

 للعلوم االنسانية

 حضور

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد                1026 مؤمتر /االنسانية وبناء السالم وحقوق االنسان 21

    منظومة متكاملة 

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد 1026 ندوة /االقتصاد العراقي بني الريعية و التنوع 21

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد 1026 / الفقر و ابعاده يف العراق  ندوة 29

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد 1026 ندوة / العنف ضد املرأة الكردية 10

 حضور كلية الرتبية / ابن الرشد 1021 ندوة بعنوان الدولة املدنية 12

 خارج الكلية داخل الكلية

 الرتبيةدورات تنشيطية ملدرسي اللغة الكردية يف  جلنة علمية لقسم اللغة الكردية عضو

 التدريب

 عضو جلنة وضع اسئلة املشرفني الرتبويني تفعيل دور املرشد الرتبوي وترشيح املفاهيم االخالقية ةجلن وعض

عضو جلنة تأليف كتاب الصف اخلامس  الكليةث التخرج على مستوى عضو جلنة انتقاء افضل مشروع حب

 االعدادي

 االعدادي عضو جلنة االستالل

 عضو جلنة مناقشة حبوث خترج الطلبة

 ورش عمل

ترمجة القصص من اللغة العربية اىل اللغة 

 الكردية

 الكردية 1001ورش عمل 

 جملة اشراقات تنمويةيف عضو  عضو جلنة الرتقيات

  جلنة جملة االستاذ عضو

 عضو جلنة املكتب االستشاري

 

 

  املستقبلية ة للتصوراتسرتاتيجيوضع خطة اعضو جلنة 

  دورات تنشيطية ملدرسي اللغة الكردية يف قسم اللغة الكردية 

  جلنة حتديد االختصاص



 

 

 

 

 ( 61 عدد البحوث )

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

اثر تدريس احملادثة بأسلوب االستجواب واملباشر املعتمد على الصور يف  6

 بها االداء التعبريي ملتعلمي اللغة الكردية من غري الناطقني
 1005 جملة اآلداب

االخطاء الصوتية الشائعة لدى طلبة معاهد اعداد املعلمني واملعلمات من  2

 ةغري الناطقني باللغة الكردي
 1006 جملة كلية اللغات

بناء برنامج لتطوير املهارات اللغوية لدى طلبة قسم اللغة الكردية من غري  3

 الناطقني بها يف ضوء احتياجاتهم من احملتوى الثقايف
 1001 جملة االستاذ

ة املرحلة الثانية / لباثر استعمال الرسوم اجلاهزة والرسوم اليت يرمسها ط 4

 يف ادائهم التعبرييقسم اللغة الكردية 
 1009 جملة اآلداب

اثر طريقة املناقشة بأسلوب اجملموعات الصغرية يف حتصيل املعرة  5

 واالحتفاظ بها لدى طلبة قسم اللغة الكردية 

جملة العلوم الرتبوية 

 والنفسية
1020 

اثر التدريس بطريقة التنقيب احلواري يف حفظ النصوص االدبية لدى  1

 لكرديةطلبة قسم اللغة ا

جملة العلوم الرتبوية 

 والنفسية
1022 

اثر استخدام طريقة حل املشكالت يف حتصيل قواعد اللغة الكردية لدى   7

 طالبات الصف الرابع العلمي

جملة كلية الرتبية 

 للبنات
1023 

اسرتاتيجيات تشخيص وعالج الصعوبات اللغوية لدى متعلمي اللغة  8

 الكردية من غري الناطقني بها

 لة العراقية للغاتاجمل

 كلية اللغات
1023 

الكفايات التعليمية الالزمة عند معلمي مادة العلوم من وجهة نظر املعلمني  9

 واملشرفني الرتبويني

لعراقية جملة اجلمعية ا

 للعلوم الرتبوية والنفسية
1024 

اثر استخدام اسرتاتيجية تسلق اهلضبة يف حتصيل مادة االدب لدى طلبة  61

 الكردية لغة قسم ال

جملة كلية الرتبية 

 األساسية
1024 

66 
 1025 جملة االستاذ الفونيمات الثانوية ودورها يف التحليل اللغوي

اثر اسرتاتيجية التعلم النشط يف تصحيح االخطاء االمالئية لدى طلبة قسم  62

 اللغة الكردية

جملة العلوم الرتبوية 

 والنفسية
1026 



 

 

 

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، اجلوائز ثامنا 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

  العربية اللغة 

  ةالكردياللغة 

  السريانيةاللغة 

ييت التعليم املتمايز واجلمعي يف التحصيل الدراسي اثر استعمال اسرتاتيج 63

 ملادة قواعد اللغة الكردية لدى تلميذات الصف اخلامس ابتدائي

جملة كلية الرتبية 

 االساسية
1026 

فاعلية حقيبة تعليمية لتدريس االدب القديم يف حتصيل طلبة قسم اللغة   64

 الكردية

جملة العلوم احلديثة 

 والرتاثية
1026 

ثر اسرتاتيجييت )فكر ـ زاوج ـ شارك( و ) االسئلة السابرة( يف حتصيل ا 65

 مادة العلوم لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

جملة كلية الرتبية 

 االساسية
1026 

يف اكتساب املفاهيم النحوية عند تالميذ الصف السادس  وودزاثر امنوذج  61

 االبتدائية

جملة كلية الرتبية 

 للبنات
1026 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1001 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 0/شكر وتقدير من الكلية 2

 1009 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 3عدد /  شكر وتقدير من الكلية 1

 1020 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية شهادة تقديرية عن اليوبيل الذهبي 3

 1020 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 2/شكر وتقدير من الكلية 4

 1022 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية شكر وتقدير من الكلية 5

 1021 لية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانيةك 0/شكر وتقدير من الكلية 6

 1023 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية شكر وتقدير من الكلية 1

 1024 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 2شكر وتقدير من الكلية /  1

 1024 وزارة الرتبية 0شكر و تقدير من الوزير/ 9

 1025 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 3الكلية /شكر وتقدير من  20

 1026 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 3شكر وتقدير من الكلية / 22

 1026 كلية الرتبية / ابن الرشد للعلوم االنسانية 0شهادة تقديرية من الكلية / 21


