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   فردوس علي أمين  ـم:ـــــــــاالســ

 5916/ 5/ 51 تاريخ الميـالد:

  متزوجة  الحالة الزوجية:

  3 :دد األوالدــعـــ

 مسلم  الديـــــــــــانة:

   طرائق تدريس اللغة الكردية  :العام صــالتـخـص

  مدرس اللقب العلمي:     تدريسي  :ةــــــالوظيف

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

    6560614بدالة الكلية : العمل هاتف

 firdos ali2016@yahoo.com كتروني:البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الشهادة

 9117 كلية الرتبية /ابن رشد جامعة بغداد لوريوسابك

 0223 كلية الرتبية /ابن رشد  جامعة بغداد  اجستريم



 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0223اىل  9111 كلية الرتبية / ابن رشد   مرتجم  9

 0292ـ 0223 كلية الرتبية / ابن رشد   ةتدريسي 0

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 

 الى -من   الفترة الجامعة لكليةا ت

 0292اىل  0223 جامعة بغداد  كلية الرتبية / ابن رشد  1

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0223  علم النفس الرتبوي  التاريخ  9

 0292ـ 0224 علم النفس الرتبوي   اللغة الكردية 0

 = حمادثة  = 3

 = م ثانوي تعلي = 4

 = نصوص وترمجة  = 5



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  سادسا 

 .: املشروعات البحثية فى جمال التخصصسابعا 

 ( 7 عدد البحوث )

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

مؤمتر )دور منظمات اجملتمع املدني  1

 يف العمل التطوعي (  

 مشارك  بغداد  0292

ودورها يف ندوه ) االدارة الرتبوية  2

 التعليم الثانوي 

 مشارك  بغداد  0292

 خارج الكلية داخل الكلية

  اللجنة االمتحانية 

  لجنة المناهج الدراسية 

  اللجنة الثقافية 

  لجنة توزيع المنحة للطلبة 

  لجنة االرشاد 

  لجنة الزي 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

أثراستعمال اسلوب التعلم التعاوني يف حتصيل مادة الف ـ باء  1

 اللغة الكردية لدى طالبات معهد اعداد املعلمات يف بغداد 
  0221 جملة االستاذ 

النحوية يف حتصيل قواعد اللغة الكردية لدى أثر تلوين املفاهيم  2

 تالميذ الصف السادس االبتدائي 
 0293 جملة العلوم الرتبوية 

اثر الترديد الجماعي في تنمية مهارات القراءة  3

 الجهرية لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

مجلة العلوم 

التربوية 

 والنفسية 

5102 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ات .ــ:اللغ عاتاس 

  العربية 

  الكردية  

  

فاهيم النحوية لدى أثر انموذج ويتلي في اكتساب الم 4

طالبات الصف السابع االساسي في ماد قواعد اللغة 

 الكردية 

مجلة مركز 

التربوية  البحوث

 والنفسية

5102 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0292 كلية الرتبية / ابن رشد   شهادة تقديرية 9

 0290 كلية الرتبية / ابن رشد  شهادة تقديرية 0

 0292 كلية الرتبية / ابن رشد  شهادة تقديرية 3

 0225  رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  4

 0294 وزير التعليم العالي  كتاب شكر  5

 0292 كلية الرتبية / ابن رشد  كتاب شكر  2

    

    


