
 

 

 

 

 

 

 

 ةانسيشي انزاجي
 

 

 

 

 هىاء خضيش جالب:      ـم ـــــــــاالســ

  5/01/0691   : جاسيخ انميـالد 

 محزوجة   انحانة انزوجية :

 2    ذد األوالد  :ــعـــ

 مسهم   :   انذيـــــــــــاوة

 طشائق جذسيس انحاسيخ:       صــانحـخـص

 جذسيسية:        ةــــــانىظيف

 أسحار       انذسجة انعهمية :

 كهية انحشبية/ ابه سشذ/ قسم عهم انىفس -جامعة بغذاد:         عىىان انعمم

 انعمم   :        هاجف

  146129000:        انهاجف انىقال

 /  كحشووي :انبشيذ إالن

 .أوالً : انمؤهالت انعهمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 0991 تربيةكلية ال بغداد بكالوريوس

 0991 كلية التربية بغداد الماجستير

 0111 كلية التربية بغداد الدكتوراه

 0111 مركز التطوير والتعليم المستمر بغداد ما بعد الدكتوراه

 

 

صٕسح 

 شخصٛخ



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انحذسج انىظيفي . 

 

 ثانثاً : انحذسيس انجامعي . 

 انٗ -يٍ انفتشح   انجبيعخ )انًعٓذ / انكهٛخ(  انجٓخ د

 0101-0991 بغداد لية التربية/ ابن رشدك 1

 0112-0991 بغداد كلية التربية للبنات 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 انٗ -انفتشح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 2002-1995 يشكز انجذٕث انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ تذسٚسٛخ/ ثبدخخ 1

 2002-2000 انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ يشكز انجذٕث  سئٛس قسى 2

 2006-2003 يشكز انتطٕٚش ٔانتعهٛى انًستًش يعبٌٔ يذٚش 3

 2006 يشكز انتطٕٚش ٔانتعهٛى انًستًش يذٚش انًشكز 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشسات انذساسية انحى قمث بحذسيسها. 
 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0112 طرائق تدريس التاريخ التاريخ 0

 0101-0112 ةتطبيقات تربوي التاريخ 0

2    

 :انحي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  
 انسىــة انقســـم ةاسم األطشوحة  أو  انشسان ت

أحش استعًبل أسبنٛت عالجٛخ فٙ تًُٛخ انتفكٛش االستذالنٙ  ٔاالتجبِ َذٕ  1

 يبدح انتبسٚخ نطبنجبد انصف انخبنج 

 2002 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

ش طشٚقخ االستقصبء يع األدذاث انجبسٚخ فٙ اكتسبة انًفبْٛى أح 2

 انتبسٚخٛخ نطبنجبد يعٓذ انًعهًبد انًشكز٘ فٙ يبدح انتبسٚخ

 2002 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

أحش استعًبل األسئهخ انًتشعجخ فٙ تذصٛم طبنجبد انصف انشاثع انعبو  3

 فٙ يبدح انتبسٚخ 

 2002 خقسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛ

أحش استعًبل إًَٔرجٙ حٛهٍٛ كًت فٙ اكتسبة انًفبْٛى انتبسٚخٛخ  4

 ٔاالدتفبظ ثٓب نذٖ طبنجبد يعٓذ إعذاد انًعهًبد 

 

 2002 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

أحش استشاتٛجٛخ انتذسٚس فٕق انًعشفٛخ فٙ تذصٛم طبنجبد انصف  5

 انخبيس األدثٙ فٙ يبدح انتبسٚخ

 2009 ٕٚخ ٔانُفسٛخقسى انعهٕو انتشث

أحش إًَٔرجٙ انًُذُٙ انًُظٕيٙ نـ)جٛشالش أٚهٙ( ٔانعُقٕد٘  6

نـ)سٔثشتس( فٙ انتذصٛم ٔانتفضٛم انًعشفٙ نًبدح أصٕل تذسٚس 

 انًٕاد االجتًبعٛخ

 2009 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

أحش دٔسح انتعهى انجُبئٙ فٙ اكتسبة انًفبْٛى انتبسٚخٛخ نذٖ طبنجبد  2

 نصف األٔل انًتٕسظا

 2009 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

أحش إًَٔرجٙ دساٚفش ٔثٕسُش فٙ تصذٛخ انًفبْٛى انتبسٚخٛخ انًخطٕءح  2

 نذٖ طالة انصف انخبنج يعبْذ إعذاد انًعهًٍٛ

 2010 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

سٚخ أحش انتغزٚخ انشاجعخ انتصذٛذٛخ ٔانتفسٛشٚخ فٙ تذصٛم يبدح انتب 9

 ٔاالدتفبظ ثّ نذٖ طالة انخبَٙ انًتٕسظ

 2010 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 2010 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ فبعهٛخ ثشَبيج تعهًٛٙ يقتشح نتًُٛخ يٓبساد انتذسٚس انصفٙ 10

 2010 شثٕٚخ ٔانُفسٛخقسى انعهٕو انت أحش األسئهخ انًتشعجخ ٔانسبثشح فٙ تًُٛخ انتفكٛش انُبقذ فٙ يبدح انتبسٚخ 11

أحش استشاتٛجٛخ انكٕسد نتٕسٛع اإلدساك فٙ تذصٛم طبنجبد انصف  12

 انشاثع األدثٙ فٙ يبدح انتبسٚخ

 2010 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

دساسخ تقًٕٚٛخ ألسئهخ كتت انتبسٚخ نهًشدهخ االثتذائٛخ فٙ ضٕء أْذاف  13

 انًبدح

 2010 قسى انعهٕو انتشثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحي شاسك فيها.انعهمية وانىذوات انمؤجمشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الكثير من الندوات  1
والمفكرات التي أقامها مركز 
البحوث التربوية والنفسية من 

 0110-0991سنة 

عضو تنظيم   

 المؤتمر

2     

3     

4     

 

 . االخرى بعا : األنشطة العلمية سا 

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو في لجنة تأليف الكتب المنهجية/ لوزارة التربية تأليف 
 كتاب )لتدريس الناجح( مركز التطوير والتعليم المستمر 

 

  مدير تحرير مجلة )الجامعي( مركز التطوير التعلم المستمر 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مدى تطبيق تدريس جامعة بغداد لمبادئ التدريس  1

 الفعال

 0101 

2    

3    

4    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 دير.و شهادات التق الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0101 رئاسة الوزراء كتاب شكر وتقدير  0

0    

2    

1    

1    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 0111 كتاب )التدريس الناجح( 0

 0119 إلسالمي( للصف الثاني المتوسطعضو تأليف كتاب )التاريخ العربي ا 0

 0119 عضو تأليف كتاب )التاريخ األوربي( للصف الخامس األدبي 2

1   

1   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   CD يهذٕظخ : ٚتى تسهٛى َسخخ عهٗ  


