
 انضُزح انذارُخ

 ثناء يحيى قاسم الحّسواالصم : 
 31/3/3691الموصل رـبرَـخ انمُالد : 
 متزوجةانحبنخ انزوجُخ : 

 1 عــــذد االوالد :
 مسلمة انـذَـبوـخ :

/ دار  13/ زقاق  113بغداد / حي الربيع / محلة العنوان الدائم :
33 

 مناىج وطرائق تدريس الجغرافية انزخصص :
 تدريسية انـىظُفخ :

 استاذ مساعد انذرجخ انعهمُخ :
جامعة بغدداد / لليدة التربيدة نابدن رقدد  قسدم العلدوم عـىـىان انعمم : 

 التربوية 
 والنفسية                  

  هـبرـف انـعمم :
 انـهـبرف انىقبل :

 انجزَذ االنكززووٍ :

 

 أوالً : انمؤهالد انعهمُخ .

انذرجخ 

 انعهمُخ

 َخانزبر انكهُخ انجبمعخ

 3691 التربية الموصل بلالوريوس
 3661 التربية الموصل الماجستير
 3661 التربية / ابن رقد بغداد الدلتوراه
    أخرى

 

 ثبوًُب : انزذرج انىظُفٍ .



 إنً –انفززح مه  انجهخ انىظُفخ د

 36/5/3661–31/6/691 جامعة الموصل / للية التربية معاون مالحظ 3

 35/33/3661- 36/5/3661 الموصل /للية التربيةجامعة  مدرس مساعد 3
جامعددة الموصددل / لليددة التربيددة  مدرس 1

ثدددم ن لدددت خددددماتي  لدددى جامعدددة 
 ابن رقد –بغداد / للية التربية 

35/33/3661– 33/1/3001 

جامعة بغداد / للية التربية نابن  استاذ مساعد 1
 رقد 

33/1/3001 

 ة سن 31مدة الخدمة الفعلية في التعليم ن
 ثبنثًب : انزذرَش انجبمعٍ .

 إنً –انفززح مه  انجهخ انىظُفخ د

 3661 - 91 جامعة الموصل للية التربية 3

 3030 – 61 جامعة بغداد للية التربية 3
 راثعًب : انشهبداد انزٍ حصم عهُهب .

 انجهخ انمبوحخ انشهبدح د

امعة الموصل / من قسم الجغرافية / للية التربية / ج بلالوريوس جغرافية 3
3691 

 

 

 

 

 انجهخ انمبوحخ انشهبدح د



ماجستير طرائق تدريس  3
 ةالجغرافي

من قسم العلوم التربويدة والنفسدية / جامعدة الموصدل 
عددن الرسددالة الموسددومة  3663/ لليددة التربيددة عددام 

بددددد ناثددددر اسددددتخدام نددددوعين مددددن الت نيددددات التربويددددة 
حتفدداظ البصددرية فددي التسدداا المفدداىيم الجغرافيددة واا

 بيا لدى طالبات الصف الرابع العام  .
دلتوراه في طرائق تدريس  1

 الجغرافية
مددن قسددم العلددوم التربويددة والنفسددية / لليددة التربيددة / 

عدن اطروحتيدا  3661ابن رقد نجامعة بغدداد  عدام 
الموسومة بد نأثدر اسدتخدام اسدلوبين مدن ااسدتجواا 

فدي مدادة  في تنمية التفلير ااستدالي لدى الطالبدات
 الجغرافية 

 

خبمضًب : انمقزراد انذراصُخ انزٍ قمذ ثزذرَضهب 

. 

 في البكالوريوس

 انضىخ انمبدح انقضم د

  طرائق تدريس الجغرافية الجغرافية 3
 لى  3003السنة الثالثة من 
 طرائق تدريس التاريخ التاريخ 3 3009

  الجغرافية 1
 تطبي ات تدريسية

 

 لى  3009السنة الرابعة من 
 التاريخ 1  3030

 

 

 

 الدراسات العليافي 

 انضىخ انمبدح انقضم د



ماجستير  3
 الجغرافية

 3006 – 3009للسنوات  طرائق تدريس الجغرافية 
 وا زالت 3030 – 3006

دلتوراه ط.ت  3
 الجغرافية

 3009 – 3001 تصميم تعليمي
3009 - 3006 

ماجستير ط.ت  1
 الجغرافية

 3006 – 3009 لم الصفيسيلولوجية التع
 ولحد اآلن 3030 - -3006

دلتوراه ط.ت  1
 الجغرافية

اتجاىات حديثة في طرائق 
 التدريس 

اتجاىات مت دمة في طرائق 
 التدريس الجامعي

 
 

 ولحد اآلن  3006 – 3009

ماجستير ط.ت  5
 الجغرافية

 3006 - 3009 طرائق تدريس الجغرافية

دلتوراه طرائق  9
 تدريس التاريخ

 ميارات التدريس الصفي
 

3009 – 3006 
 ولحد اآلن 3030 – 3006

دلتوراه طرائق  1
 تدريس التاريخ

 3006 – 3009 تصميم منيج
 ولحد اآلن 3030 – 3006

دلتوراه ط.ت  9
الجغرافية 
 والتاريخ

ماجستير ط.ت 
الجغرافية 
 والتاريخ

 
 

 سمنار

 
 

 ولحد اآلن 3001 – 3009

ئم ( انزــٍ أفــز  صبدصــًب : الاالرــبرَا ر انزصــب

 عهُهب .



 انضىخ اصم انطبنت اصم االرزوحخ أو انزصبنخ  د

اثر استخدام التحضدير ال بلدي والبعددي فدي  3
التحصددددديل وااحتفددددداظ فدددددي مدددددادة تددددداريخ 
الحضدددارة العربيدددة ااسدددالميو لددددى طالبدددات 

 معيد اعداد المعلمات .

 3001 حيدر خزعل نزال

يل اثر استخدام الملخصات العامة في تحص 3
طدددالا الصدددف الخدددامس اادبدددي فدددي مدددادة 

 الجغرافية الطبيعية

 3001 نصيف جاسم علي قالل

اثدددددر ال دددددرائتين الجيريدددددة والصدددددامتة فدددددي  1
تحصيل طالا الصف الرابع العام فدي مدادة 

 امالء اللغة اللردية .

 3001 حميد قاسم غضبان

اثددر اسددتخدام خددرائط المفدداىيم ودورة الددتعلم  1
العلميددة واسددتب ائيا  فددي التسدداا المفدداىيم

فددددي مددددادة العلددددوم لدددددى تلميددددذات الصددددف 
 الخامس اابتدائي

 3001 زينا حمزه راجي

اثددددر اسددددتعمال فددددرق الددددتعلم فددددي التسدددداا  5
المفدددداىيم الجغرافيددددة وااحتفدددداظ بيددددا لدددددى 
طالبدددات الصدددف ااول المتوسدددط فدددي مدددادة 

 الجغرافية

ىديل عبد الوىاا عبد 
 الرزاق

3009 

علم التعددداوني فدددي تنميدددة اثدددر اسدددتعمال الدددت 9
المفددداىيم الجغرافيدددة لددددى طالبدددات الصدددف 

 الثالث في معاىد اعداد المعلمات 

 3001 الحارث قالر عبد

 

 انضىخ اصم انطبنت اصم االرزوحخ أو انزصبنخ  د



اثدددر طري دددة المناققدددة مدددع المحاضدددرة فدددي  1
التحصيل وتنمية التفلير اابداعي في مادة 

 التاريخ

 3001 منى خليفة عبجل

اثددر اسددتعمال خددرائط المفدداىيم فددي التسدداا  9
المفدددداىيم الجغرافيددددة وااحتفدددداظ بيددددا لدددددى 

 طالا ااول المتوسط

 3009 اسماعيل حميد اسماعيل

اثر استعمال ثدالث ت نيدات تربويدة بتددريس  6
التدددداريخ فددددي التحصدددديل وتنميددددة التفليددددر 

 ااستدالي

 3006 محمد قالل عبيد

ال ددراءات الخارجيددة فددي تنميددة التفليددر اثددر  30
الناقد لددى طالبدات معاىدد اعدداد المعلمدات 

 في مادة التاريخ

 3006 محمد ابراىيم علي

اثدددر انمدددوذجي دروزه ويقدددور فدددي تحصددديل  33
تلميدددددذات الخدددددامس اابتددددددائي فدددددي مدددددادة 

 الجغرافية

 3006 بقرى حسن مذلور

اثددر اسددتراتيجية تعلدديم ااقددران فددي تصددحي   33
فيددددم الخدددداطي للمفدددداىيم الجغرافيددددة لدددددى ال

 طالبات الصف ااول المتوسط

 3006 ازدىار اديا الرم

اثر اسلوبين عالجيين في تحصيل مادة الجغرافية  31
وااحتفددداظ بيدددا لددددى طالبدددات الصدددف الخدددامس 

 اادبي 

 3006 علياء عصام صال 

اثدددددر انمدددددوذج دانيدددددال فدددددي التسددددداا المفددددداىيم  31
الصدددددف الخدددددامس ات تلميدددددذالجغرافيدددددة لددددددى 

 اابتدائي

 3030 مرتضى حميد قاللو

 انضىخ اصم انطبنت اصم االرزوحخ أو انزصبنخ  د



أثر خطة ليلدر فدي التسداا طالبدات معاىدد  35
 اعداد المعلمات للمفاىيم الجغرافية

 3030 عبد اهلل رعد جالل

فاعلية برندامج تعليمدي م تدرح فدي تحصديل  39
ت التفليددددر مددددادة الجغرافيددددة وتنميددددة ميددددارا

ااسدددددتدالي لددددددى طالبدددددات الصدددددف ااول 
 المتوسط .

ىديل عبد الوىاا عبد 
 الرزاق

3030 

أثر انموذج جانيدة فدي التحصديل وااحتفداظ  31
بمادة الجغرافية لددى طالبدات الصدف الرابدع 

 اادبي .

 3030 رنا خميس

زٍ  ُخ ان ىذواد انعهم مؤرمزاد وان صبثعًب : ان

 فبرك فُهب .

مكبن  ىخانض انعىىان د

 أوعقبدهب

وىع 

 انمشبركخ

المددددددددلتمر العلمددددددددي لدراسددددددددة  3
الظددواىر السددلوليو فددي الوسددط 
الجدددامعي برعايدددو وزاره التعلددديم 
العدددددددددالي والبحدددددددددث العلمدددددددددي 
بالتعداون مدع الجمعيدة العراقيدة 

 للعلوم التربويو والنفسية 

13/1 – 
3/1/3661   

وزارة التعلدديم العددالي 
 والبحث العلمي

 بحث

 برك ثهب :انهجبن انزٍ ف

  1953. عضو اللجنو الوطنية للعلدوم التربويدة والنفسدية بموجدا اامدر المدرقم ن3
 . 3/33/3001في 
لجنددة وضددع ااىددداف والمفددردات لمددادة الجغرافيددة للمراحددل الدراسددية لافددة  . عضدو3

 . 3009/  30/  6  في 3153بموجا اامر ن
لمعلمدين والمدرسدين فدي . عضو لجنة لعداد وت دديم دروس فدي طرائدق التددريس ل1

 . 3009/  30/  31  في 1033مديرية التلفزيون التربوي بموجا اامر ن



  356. عضدو لجندة تدداليف لتدا الجغرافيددة لمراحدل التعلديم العددام بموجدا اامددر ن1
 . 3006/  3/  39في 
. عضو لجنة وضدع ااىدداف وتدفليف لتدا الجغرافيدة فدي معاىدد اعدداد المعلمدين 5

   .  3030والمعلمات ن
ولحدد  3006للفترة مدن  ة. عضو اللجنة العلمية في قسم العلوم التربوية والنفسي9

 اآلن .
 ثبمىًب : األوشطخ انعهمُخ االخزي .

 خبرج انكهُخ داخم انكهُخ

افزا  عهً رطجُقبد رهجخ  

ضمٍ  فٍ ق ثع  صف انزا ان

فٍ  زبرَخ  ُخ وان انجغزاف

 انمذارس

جب فٍ م ُخ  شزوعبد انجحث صعًب : انم صص رب ل انزخ

 نخذمخ انجُئخ وانمجزمع أو 

 رطىَز انزعهُم .            

 انضىخ محم انىشز أصم انجحث د

قدددارلت فددددي المددددلتمر  الرسوا المتعمد لدى طلبة الجامعة  3
العلمددددددددددددي لدراسددددددددددددة 
الظددواىر السددلولية فددي 
الوسددددددددددط الجددددددددددامعي 
برعايدددددة وزارة التعلدددددديم 
العدالي والبحدث العلمدي 
بالتعدداون مددع الجمعيددة 

عراقية للعلوم التربوية ال
 والنفسية

13 /1 – 3/1 /
 ظاىرة التدخين لدى طالبات الجامعة 3 3661

 انضىخ محم انىشز أصم انجحث د

 3669منقددددور فددددي مجلددددة اثددددر اسددددتخدام اسددددلوبين مددددن التغذيددددة  1



الراجعدددة فدددي تحصددديل طالبدددات الصدددف 
 الثاني المتوسط في مادة الجغرافية

التربيدددددددددة والعلدددددددددم / 
/  جامعددددددة الموصددددددل

 للية التربية
اثددددر اسددددتخدام اسدددددئلة التحضددددير فدددددي  1

 تحصيل الطالبات 
مجلددددددددة ااسددددددددتاذ /  

 39العدد 
3000 

اثنددداء مددددة  ةفاعليدددة الددددروس التدريبيددد 5
ااعددداد فددي تحديددد الميددارات التدريسددية 

للطالا المطبق من وجيدة نظدر  ةالالزم
 الطلبة المطب ين انفسيم

مجلددة ااسددتاذ / العدددد 
33 

3000 

اثددر اسددتخدام النقدداطات الالصددفية فددي  9
 تحصيل الطالبات في مادة الجغرافية

مجلددة ااسددتاذ / العدددد 
50 

3001 

فاعليدددة اسدددلوبين مدددن التغذيدددة الراجعدددة  1
المرتدة فدي التسداا المفداىيم الجغرافيدة 
واسدددتب ائيا لددددى طالبدددات الصدددف ااول 

 المتوسط .

مجلددة العلددوم التربويدددة 
 99والنفسية عدد 

3030 

اثددر طري ددة روثلددوف فددي تنميددة التفليددر  9
ااسدددتدالي لددددى طدددالا الصدددف الرابدددع 

 العام عند تدريس مادة الجغرافية

مجلددة ااسددتاذ / العدددد 
11 

3009 

اثر العصف الدذىني وااسدئلة المتقدعبة  6
فددددي تحصدددديل طالبددددات الصددددف الثدددداني 
المتوسددددط فددددي مددددادة جغرافيددددة الددددوطن 

 لديين . العربي وتنمية التفلير الناقد

مجلدددددة لليدددددة التربيدددددة 
للبنددددددددددددددات للعلددددددددددددددوم 
اانسدددددددددانية جامعدددددددددة 

 اللوفة

3030 

 انضىخ محم انىشز أصم انجحث د

 3030مجلدددة جامعدددة اانبدددار اثددر اسددتراتيجيات الددذلاءات المتعددددة فددي  30



التساا المفاىيم الجغرافية وتنمية التفليدر 
 اابداعي لدى طالبات الرابع اادبي .

للعلدددددددوم اانسدددددددانية / 
 معة اانبارجا

عبفزًا : عضىَخ انهُئبد انعهمُخ انمحهُخ وانذونُخ 

. 

* 

* 

حبدٌ عشز : كزت انشكز ر انجىائز وفهبداد انزقذَز 

. 

كزبة انشكز أو  د

انجبئزح أو فهبدح 

 انزقذَز

انجهخ 

 انمبوحخ

 انضىخ

 3699 دائرة صحة نينوى لتاا قلر وت دير من وزارة الصحة  3
وزارة التربيددددددددة بعدددددددددد  ورية العراق لتاا قلر من جمي 3

1651 
3009 

 ثبوٍ عشز : انكزت انمؤنفخ أو انمززجمخ .

 صىخ انىشز أصم انكزبة د

1   

 

 ا يوجد 

 

2  

3  

4  

5  

6  

 ثبنث عشز : انهغبد .

 اانلليزية


