
 

 

 

 

 

 تانزاحي ةانسيش
 

 

 

 

 شده سعذ وهاد ـم:ـــــــــاالســ

 42/1/1891 حاسيخ انميـالد:

 عزباء انحانت انزوخيت:

 ال يــىخــذ :ذد األوالدــعـــ

 مسهمت انذيـــــــــــاوت:

 مىاهح وطشائق انخذسيس ص:ــانخـخـص

 حذسيسيت :تــــــانىظيف

 اسخار مساعذ :انذسخت انعهميت

 عت بغذاد / كهيت انخشبيت ابه سشذخام: عىىان انعمم

 134، قسم انهغت انكشديت 2121419نت انكهيت بذ :انعمم هاحف

 19811482911 :  انهاحف انىقال

 كخشووي:انبشيذ إالن

 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1002 كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد

 1002 كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 1022 كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد

    أخرى

  



 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذسج انىظيفي . 

 

 

 ثانثاً : انخذسيس اندامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد اآلن 1002 دادجامعة بغ كلية التربية ابن رشد 1

2    

3    

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1002-1002 أسس تربية، ارشاد تربوي اللغة الكردية 2

 ولحد اآلن 1002-1002 علم النفس اللغة الكردية 1

 طرائق تدريس الجغرافية 3
ولغاية  1002-1002

1000-1020 

 1020-1000 التعليم الثانوي التاريخ 2

 1023-1020 أسس تربية اللغة الكردية 2

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد مساعد مدرس  1
1002 -1022 

 1023-1020 تربية ابن رشدجامعة بغداد/ كلية ال مدرس  2

 1022-1023 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد مدرس دكتور 3

 
 1022-1022 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد استاذ مساعد 4



 

 

 

 

 

 ، عم النفس التربوي ارشاد تربوي اللغة الكردية 2

 

1022-1022 

 1022-1023 ارشاد تربوي التاريخ 2

 1022-1022 ارشاد تربوي اللغة العربية 8 

 :يهاانخي أششف عه( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يــــوجد 2

 

 انخي شاسك فيها.انعهميت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوة قانونية بعنوان "شرح قانون  1

انضباط موظفي الدولة وشرح تعليمات 

 نضباط الطلبةا

كلية التربية/ ابن  1022

 رشد

 حضور

كلية التربية/ ابن  1022 التعلم النقال 1

 رشد

 حضور

جامعة بغداد/ التعليم  1022 دورة التنمية البشرية 3

 المستمر

 حضور

المؤتمر العلمي العالمي لكليتي التربية/  2

 ابن رشد والتربية بنات

 مشارك كلية التربية للبنات 1022

لمؤتمر العلمي العالمي الثالث/لكلية ا 2

 التربية ابن رشدللعلوم االنسانية 

كلية التربية /ابن  1022

 رشد

 باحث/ مقرر جلسة

كلية التربية / ابن  1022 ندوة حقوق االنسان  2

 رشد

 عضو



 

 

 

 

 

التربية / ابن كلية  1022 المؤتمر النبوي 2

 رشد

 عضو

ورشة عمل /الشعور بالمسؤولية علم  8

 لنهضة العراق

التربية / ابن كلية  1022

 رشد

 مشارك

مؤتمر/المرأة النواة الرئيسة لبناء  0

 المجتمع 

التربية / ابن كلية  1022

 رشد

 مشارك

التربية / ابن كلية  1022 ندوة/مؤشرات تقييم اداء التدريسيين 20

 رشد

 مشارك

   

 ةخارج الكلي داخل الكلية

 ال يــــوجد ال يــــوجد

  

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

أثر استعمال طريقتين عالجيتين في تحصيل مادة  1
 اللغة الكردية لدى طالبات معهد المعلمات 

 1000 مجلة االستاذ

ستعمال المنشطات العقلية في تحصيل أثر ا 2
طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة الف باء 

 اللغة الكردية

 1000 مجلة االستاذ



 

 

 

 

 

اثر استخدام انموذج كارين في اكتساب المفاهيم  3
 في كلية التربية االساسية في مادة التعليم االساسي

 1023 مجلة االستاذ

اب في اكتسستخدام التفكير االبتكاري اثر ا 4
في كلية لتربية المفاهيم في مادة التعليم االساسي 

 االساسية

 1023 مجلة االستاذ

اثر استراتيجية البيت الدائري في تحصيل مادة  5
االرشاد والصحة النفسية لدى طلبة كلية التربية 

 ابن رشد 

مجلة العلوم التربوية 

 والنفسية

1022 

مبادىء  اثر انموذج فراير في اكتساب مفاهيم 6
الفلسفة وعلم النفس لدى طلبة الصف الخامس 

 االدبي 

مجلة العلوم التربوية 

 والنفسية

1022 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  .عضو  في الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية 

 عضوة مدقق جودة داخلي 

 

 

 

 

 

 ات التقدير.و شهاد الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كلية التربية ابن رشد/ السيد  (2كتب شكر وتقدير )عدد 2

 العميد

1000-1020 

 1021 كلية التربية/ ابن رشد شكر وتقدير 1

 1023 عميد كلية التربية شكر وتقدير  3

 1022 وزير التعليم العالي شكروتقدير 2

 1022 رئيس جامعة بغداد شكروتقدير 2

 1022 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 2

 



 

 

 

 

 

 1022 عميد كلية التربية شكر وتقدير 2

 1022 عميد كلية التربية شكر وتقدير 8

 1022 عميد كلية التربية شكر وتقدير 0

 1022 عميد كلية التربية شكر وتقدير 20

 

 .المترجمة أو الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 2

1   

3   

2   

2   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية 

 ةردیكاللغە ال 

 


