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 السيره الذاتيه
 

      :د.شذى عادل فرمان       االســــــــــــم 
  بغداد02/6/8661: تاريخ الميـالد 

 عزباء الحالة الزوجية :
 الديـــــــــــانة   :  مسلمة

 :   فلسفة في التربية/مناهج وطرائق تدريس     التـخـصــص
 :   استاذ جامعي   الوظيفــــــه  

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :
 :   جامعة بغداد/كلية التربية_ابن رشد_  قسم العلوم التربوية والنفسية           عنوان العمل

 هاتف العمل   :  /      
     22220660200 , 22624420606:      الهاتف النقال

   dr_Shatha_farman@yahoo.com  ,shatha1968@gmail.comالبريد إاللكتروني :
 
 
 
 
 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 1991 التربٌة/ابن رشد بغداد

 1991 التربٌة /ابن رشد بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 0222 التربٌة/ابن رشد بغداد

 

mailto:shatha1968@gmail.com
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ثانياً : التدرج الوظيفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التدريس الجامعي .ثالثاً :  

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

 حتى االن1990 بغداد كلٌة التربٌة /ابن رشد 1

 /حتى االن0211 بغداد                    كلٌة التمرٌض 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 ت
 تت

 الى –الفترة من  الجهة الوظٌفة

 02/2/1991ل11/3/1990 كلٌة التربٌة /ابن رشد مساعد باحث 1

 31/12/0222ل02/2/1991 كلٌة التربٌة/ابن رشد مدرس مساعد 0

 3/0/0222ل31/12/0222 التربٌة/ابن رشدكلٌة  مدرس 3

 3/0/0222 كلٌة التربٌة /ابن رشد استاذ مساعد 1
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 اللغة الكردٌةقسم  دراسات اولٌة/ 1
. 0.مناهج البحث العلمً والتربوي 1

 تطبٌقات عملٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولحد االن حل لح1.1991,0.1991
 0213ولحد 

0 
/ العلوم التربوٌة  =/التارٌخ
 والنفسٌة 

واسس  .فلسفة التربٌة0.اسس تربٌة1
 التربٌة 

1991_1999_0222  _0213  

 0221_0222 علم النفس التربوي =/علوم قرآن 3

 0221_0222 ارشاد وصحة نفسٌة =/اللغة العربٌة 1

 0223_0220 طرائق التدرٌس  =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 2

3 
 العلوم التربوٌة / دراسات علٌا

 والنفسٌة
 حتى االن0222 سمنار دكتوراه/ ماجستٌر/

 =/العلوم التربوٌة والنفسٌة  1
مناهج البحث 

 التربوي/ماجستٌرط.ت/ك/ع
 0221ل0221

 0223-0223 بناء المناهج وتطوٌرها/ماجستٌر/ط.ت.ع =/العلوم التربوٌة والنفسٌة  1

 والنفسٌة=/العلوم التربوٌة  9
فً طرائق التدرٌس  اتجاهات حدٌثة

 ماجستٌر والكردي العامة/
 

 حتى االن0221
 

 =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 12
دراسات متقدمةفً طرائق 

 التدرٌس/دكتوراه
 حتى االن0221

 حتى االن0223 تصمٌم التدرٌس/دكتوراه عامة =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 11

 0220 تطوٌر مناهج اللغة الكردٌة/ماجستٌر والنفسٌة=/العلوم التربوٌة  10
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 0212_0221 فلسفة المنهج/دكتوراه عامة =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 13

 0212-0221 تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة/دكتوراه عامة =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 11

 =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 12
 دراسات مقارنة فً المناهج/دكتوراه

 عامة
0221_0229 

 =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 13
التراث العربً طرائق تدرٌس فً 
 االسالمً/دكتوراه 

0221_0229 

 0212_0223 استراتٌجٌات التدرٌس/ماجستٌر عامة =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 11

 0212_0223 سٌكلوجٌة التعلم الصفً/ماجستٌر عامة =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 11

 حتى االن0222 سمنار /ماجستٌر ،دكتوراه =/العلوم التربوٌة والنفسٌة 19

 
 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 
 

 مكان أنعقادها السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 
) بحث / بوستر 

 حضور(

 مؤتمر العلمي األول  8
 مقرر المؤتمر المركز الوطني للعمل التطوعي 0286
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 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

 اعدادحقائب تعليميةفي منظمةاليونسكو/عمان دورات تدريبيةللتدريسيين الجدد

 تقويم بحوث علمية/ترقيات,بحوث نشر سمنارات للمتدربين من التدريسيين الجدد

/ ندوات / تقييم مجالت / استالل /  مناقشات
 أطاريح / 

القاء مناقشات /خبرات علمية /مؤتمرات / ندوات /  
  محاضرات بتكليف من جامعة بغداد كلية التمريض

 
 

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

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 بناء أنموذج لتقدٌم الكفاٌات األدائٌة األنتاجٌة لتدرٌسً جامعة بغداد فً ضوء معاٌٌر جودة عالمٌة  1
مشاركة مؤتمر كلٌة 

التربٌة ابن رشد للعلوم 
 اإلنسانٌة

0213 

 المؤتمر النبوي الثالث 0
كلٌة التربٌة ابن رشد 

 للعلوم اإلنسانٌة
0213 

3 
مؤتمر برعاٌة رئٌس مجلس الوزراء الدكتور حٌد العبادي  البحث الموسوم )مدى استعمال الطلبة 

بعض استراتٌجٌات التعلم و التعلٌم للموهوبٌن من ذوي المعلمٌن فً كلٌات التربٌة االساسٌة 
 االحتٌاجات الخاصة 

المركز الوطنً للبحوث 
و الدراسات / وزارة 

العمل والشؤون 
 االجتماعٌة 

1/12/0213 
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1 
فاعلٌة أنموذج مقترح قائم على النظرٌة البنائٌة فً اإلداء التدرٌسً لدى طلبة الصف الرابع فً مادة 

 التربٌة العملٌة وتنمٌة دافعٌتهم نحو مهنة التدرٌس 
كلٌة التربٌة / الجامعة 

 العراقٌة 
0213 

 
 
 

 
 كتب الشكر الحصلت علٌهااثنا عشر :  

 

 ر / شهادة مشاركة كتاب شك ت
رقم الكتاب 

 والتارٌخ
  الجهة المانحة

1.  
شهادة مشاركة / المؤتمر الوطنً األول لضمان 

الجودة فً التعلٌم العالً / المنعقد فً كلٌة التربٌة 
 ابن رشد / جامعة بغداد

فً  1201
3/3/0213 

 جامعة/  رشد ابن التربٌة كلٌة
 بغداد

 أ.د كاظم كرٌم رضا
 العمٌد

0.  
وتقدٌر على إنجاح وقائع المؤتمر العلمً شكر 

األول للعمل التطوعً المنعقد فً المركز الوطنً 
 للعمل التطوعً

فً  1133
11/1/0213 

وزارة الشباب / المركز 
 الوطنً للعمل التطوعً

 مٌسون ممنون

3.  
شهادة مشاركة / المؤتمر الدولً الرابع كلٌة 

 ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة –التربٌة 
فً  113

02/1/0213 
جامعة بغداد كلٌة ابن رشد 

 مكتب العمٌد
 أ.د كاظم كرٌم رضا

 العمٌد

1.  

 شهادة مشاركة / الندوة العلمٌة الموسومة 
 
 
 
 

11/1/0213 
جامعة بغداد كلٌة التربٌة 
للبنات قسم العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

 أ.م.د سمٌرة عبد الحسٌن كاظم
 رئٌس القسم
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  شهادة مشاركة فً المؤتمر النبوي الثالث   .2
جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن 

 رشد 
 أ.د. كاظم كرٌم رضا 

 العمٌد 

  شكر وامتنان   .3
مركز التنمٌة للدراسات و  

 التدرٌب 
 د. عالء عبد الخالق المندالوي 

 مدٌر المركز 

 مجلة الحٌاة   شكر وتقدٌر   .1
 د. منصور كاظم السودانً 

 رئٌس التحرٌر 

  شهادة مشاركة  / المؤتمر العلمً السادس   .1
مركز التنمٌة للدراسات و 

 التدرٌب 
 أ.د. صفاء طارق حبٌب 

 رئٌس المؤتمر 

9.  
شهادة مشاركة / المؤتمر العلمً الدولً االول 

 للوحدة التربوٌة لدراسات السالم وحقوق األنسان 
 

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم 
 االنسانٌة 

 أ.د. عالوي سادر جازع 
 العمٌد 

  شكر وتقدٌر /   .12
جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن 

 رشد للعلوم اإلنسانٌة
 

 أ.د. عالوي سادر جازع 
 العمٌد 

 
 اللجان المشاركة فٌهاثالث عشر :  

 اللجان ت
رقم وتارٌخ 

 الكتاب
  الجهة المانحة

 تشكٌل لجنة / مناقشة طالبة دكتوراه   .1
فً  133

11/1/0213 

جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن 
 رشد للعلوم اإلنسانٌة

 الدراسات العلٌا

 أ.د عبد الكرٌم حٌطان الٌاسري
 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة

 تشكٌل لجنة / مناقشة طالبة ماجستٌر  .0
فً  1010

11/2/0213   

 جامعة بغداد 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / 

 ابن الهٌثم
 حمادي سمٌرأ.م.د علً 

 أ.د. حسن علً السٌد جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن فً  1231 تشكٌل لجنة مناقشة طالب دكتوراه   .3
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 رشد للعلوم اإلنسانٌة  1/11/0213
 

 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة 

 لجنة الٌوم الحر   .1
فً  1133

11/1/0213  

جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن 
 رشد للعلوم اإلنسانٌة

 الدراسات العلٌا

 أ.م.د. عبد الحسٌن رزوقً 
 رئٌس القسم 

 لجنة االرشاد الصفً   .2
فً  1120

1/10/0213 

جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن 
 رشد للعلوم اإلنسانٌة

 الدراسات العلٌا

 أ.م.د. عبد الحسٌن رزوقً 
 رئٌس القسم 

 
 
 
 
 
 تقوٌم البحوث علمٌاً:اربع عشر :  

 

  الجهة المانحة وتارٌخ الكتابرقم  العنوان ت

 1/0/0213فً  33 تقوٌم بحث  .1
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم 
 االنسانٌة

 أ.د هدى عباس قنبر
 رئٌس التحرٌر

 03/3/0213فً  11 تقوٌم بحث  .0
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم جامعة بغداد / 
 االنسانٌة

 أ.د هدى عباس قنبر
 رئٌس التحرٌر

 0/1/0213فً  11  تقوٌم بحث  .3
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً جامعة 

 واسط مجلة واسط للعلوم اإلنسانٌة
 أ.د ناجً سهم حسن

 نائب رئٌس هٌأة التحرٌر

 أ.د فاضل جابر ضاحًالعالً والبحث العلمً جامعة وزارة التعلٌم  3/0213/ 3فً  31 تقوٌم بحث  .1
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 رئٌس هٌأة التحرٌر واسط مجلة واسط للعلوم اإلنسانٌة

 01/1/0213 تقوٌم بحث  .2
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً جامعة 

 واسط مجلة واسط للعلوم اإلنسانٌة

 أ.د
 ناجً سهم رسن

 نائب رئٌس هٌأة التحرٌر

 01/1/0213فً  191 تقوٌم علمً  .3
وزارة العالً والبحث العلمً جامعة بغداد 

 الهٌثم كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن 
 أ.م.د خالد فهد علً
 عمٌد الكلٌة / وكالة

 تقوٌم بحث  .1

3/3/0213 
 
 
 

وزارة العالً والبحث العلمً جامعة بغداد 
 كلٌة التربٌة ابن رشد

 مجلة االستاذ

 أ.د هدى عباس قنبر
 رئٌس التحرٌر

1.  
تقوٌم علمً / رسالة طالبة 

 ماجستٌر

11/2/0213 
 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة بغداد

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم

 أ.م.د خالد فهد علً
 عمٌد الكلٌة / وكالة

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  3/3/0213فً  33 تقوٌم بحث   .9
 .د هدى عباس قنبر

 رئٌس التحرٌر
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 الكتب المؤلفة  
 

 السنة   عنوان الكتاب  ت

 الدٌمقراطٌة وحقوق األنسان   .1
 أ.م.د. شذى عادل فرمان و 
 د. نارٌمان حمٌد حلوس  

0213 

0.  
استراتٌجٌات التدرٌس 

 الحدٌثة 
 أ.م.د. شذى عادل فرمان و 
 أ.م.د. أزهار علوان كشاش 

0213  

 
 


