
 

 

 

 

 

 

 

 وانعهًٍت تانزاحٍ ةانسٍش
 

 

 

 

 انعبٍذي د. سقٍت عبذ األئًت عبذ هللا َدى:      ـى ـــــــــاالســ

  7/9/8691  : حاسٌخ انًٍـالد 

 يخزوخت  انحانت انزوخٍت :

 :    ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهًت  :   انذٌـــــــــــاَت

 ق حذسٌسهاائيُاهح انهغت انعشبٍت وطش :     صــانخـخـص

 أسخارة خايعٍت:        تانىظٍف

 أسخار       انذسخت انعهًٍت :

 قسى انعهىو انخشبىٌت وانُفسٍت نهعهىو االَساٍَت/خايعت بغذاد/ كهٍت انخشبٍت )ابٍ سشذ(:         عُىاٌ انعًم

 انعًم   :         هاحف

 869;7;77797:         انهاحف انُقال

 /  كخشوًَ :انبشٌذ إالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صىرة شخصيت



 

 

 

 

 

 

 

 .: انًؤهالث انعهًٍت أوالً  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 للعلوم االنسانٌة كلٌة التربٌة/ ابن رشد بغداد البكالوريوس
 قسم اللغة العربٌة

 
 قس

 م9191

 للعلوم االنسانٌة كلٌة التربٌة/ ابن رشد بغداد الماجستير
 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 م9111

 للعلوم االنسانٌة كلٌة التربٌة/ ابن رشد دبغدا الدكتوراه
 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 م0222

 ثاٍَاً : انخذسج انىظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس اندايعً . 

 الى -من الفترة   الجامعت )المعهد / الكليت(  الجهت ث

 م0222-9114 بغداد مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 1

للعلوم  تربٌة/ ابن رشدكلٌة ال 2

 االنسانٌة

 الى االن – م0222 بغداد

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الىظيفت ث

 9114-9191 وزارة التربيت مدرست 1

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباحث أستاذ جامعي 2
 مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة

 

9114- 0222 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ جامعي 3
كلٌة التربٌة/ ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة

 الى االن -0222



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0222-0221 ق تدرٌسهاائمناهج اللغة العربٌة وطر اللغة العربٌة 9

 الى االن-0222 التربٌة العملٌة )المشاهدة والتطبٌق( اللغة العربٌة 0

 0292-0221 منهج بحث )ماجستٌر( العلوم التربوٌة والنفسٌة 1

 0292-0221 مناهج اللغة العربٌة )ماجستٌر( العلوم التربوٌة والنفسٌة 2

 0292-0222 دراسات متقدمة فً المناهج )دكتوراه( العلوم التربوٌة والنفسٌة 3

 الى االن-0222 فًمهارات التدرٌس الص العلوم التربوٌة والنفسٌة 4

 الى االن -0292 تصمٌم التدرٌس )دكتوراه( العلوم التربوٌة والنفسٌة 7

 

 :انخً أششف عهٍها( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

 سسائم انًاخسخٍش .8

 السنــة اسم الطالب ةرسالال اسم ت

أثر تلخٌص موضوعات األدب والنصوص فً التذوق األدبً  9

 واألداء التعبٌري

ر جاسم منصو

 محمد

0221 

 0222 شجن رعد نهاد اثر الطرٌقة المباشرة فً تحصٌل مادة اللغة الكردٌة..... 0

فً تحصٌل قواعد اللغة العربٌة لدى  نٌقبلٌتأثر استراتٌجٌتٌن  1
 طالبات الصف األول المتوسط

 0222 محمد هادي حسن

تقوٌم مهارات القراءة الجهرٌة لدى تالمذة الصف السادس  2

 بتدائًاال

 0223 ساجدة داود سلمان

بناء وحدات تعلٌمٌة فً مادة اللغة العربٌة لطلبة معاهد الفنون  3

 الجمٌلة

عبد هللا ساري 

 زامل

0223 

تقوٌم تمرٌنات كتب قواعد اللغة العربٌة للمرحلة المتوسطة فً  4
 ضوء أهداف المنهاج ونواتج التعلم

ازهار حسٌن 

 ابراهٌم

0224 

مفهوم فً تصحٌح مفاهٌم قواعد اللغة العربٌة أثر خرٌطة ال 7

 المغلوطة

 0224 خمائل شاكر غانم

أثر الصور البالغٌة عند تدرٌس األدب والنصوص فً تنمٌة  9

 التذوق األدبً

انتصار كاظم 

 خمٌس

0229 



 

 

 

 

 

 

 

 0229 رباب عبد الواحد أثر تحرٌك األنشطة الصفٌة فً تحصٌل مادة األدب والنصوص 1

تحلٌل المورفولوجً فً تحصٌل مادة قواعد اللغة أثر أسلوب ال 92

 العربٌة

 0221 حسٌن كرٌم فوزان

 0292 امٌرة بناي مناتً أثر استراتٌجٌة دائرة األسئلة فً سرعة القراءة/ الفهم 99

اثر استراتٌجٌة فورست )الصورة بالف كلمة( فً االداء  90

 التعبٌري

 0299 علً عبد داخل

عالءعبد الحسٌن  جٌات فً تنمٌة مهارات القراءة الصامتةاثر عدد من االستراتٌ 91

 شبٌب

0299 

 0290 الفت عصام  اثر استراتٌجٌة البٌت الدائري ..... 92

 0290 احمد مهدي  اثر العصف الكتابً فً االداء التعبٌري 93

عبد هللا جمٌل  سالسل الجمل فً االداء التعبٌري ةاثر استراتٌجٌ 94

 منخً

0291 

استراتٌجٌة التلخٌص فً تنمٌة مهارة التنظٌم واالداء اثر  97

 التعبٌري

 0292 عقٌل جبار عبٌد

 .اطاسٌح انذكخىسا9ِ

 
 0221 رجاء عبد الكاظم لمادة البالغة فً ضوء اهداف المادة...بناء برنامج   .9

 0221 حٌدر زامل كاظم اثر منهج القرائن فً تحصٌل مادة النحو واالحتفاظ بها  .0

نامج مقترح على وفق التعلٌم المصغر فً تنمٌة فاعلٌة بر  .1

 مهارات التدرٌس الصفً

منصور جاسم 

 محمد

0290 

فً تنمٌة مهارات   k.w.lاثر استراتٌجٌة الجدول الذاتً_  .2

 القراءة الناقدة....

 0290 عبدهللا ساري زامل

التفضٌالت المعرفٌة عند طلبة اقسام اللغة العربٌة فً كلٌات   .3

 التربٌة ......

 0291 حسٌن كرٌم فوزان

 0291 سعد جبار ثجٌل فاعلٌة برنامج مقترح لتنمٌة مهارات التذوق االدبً ......  .4

فاعلٌة برنامج مقترح فً تنمٌة مهارات ماوراء المعرفة   .7

........... 

عالءعبدالحسٌن 

 شبٌب

0292 

تقوٌم كتب االدب والنصوص للمرحلة االعدادٌة على وفق   .9

 بًمعاٌٌر التذوق االد

 0292 صبا حامد حسٌن

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية سادسا   

لجنة صٌاغة أهداف المواد التربوٌة والنفسٌة فً معاهد إعداد المعلمٌن  1

 0212والمعلمات/ وزارة التربٌة/

 0291اللجنة الوطنٌة لمناهج اللغة العربٌة / وزارة التربٌة/ 0

ت العلٌا/ كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اللجنة المركزٌة لقبول طلبة الدراسا 1
 االنسانٌة

 لجنة التطبٌقات 2

لجنة وضع االهداف والمفردات للمرحلة المتوسطة واالعدادٌة فً المدارس  3
 التركمانٌة والقومٌات االخرى

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل حثأسم الب ت

مجلة العلوم التربوٌة  صعوبات تدرٌس مادة تدرٌبات لغوٌة 1

 والنفسٌة

9111 

مجلة العلوم التربوٌة  األلعاب التعلٌمٌة وتطبٌقاتها فً تعلٌم اللغة العربٌة 0

 والنفسٌة

0221 

 0220 مجلة الفتح تطوٌر استمارة تقوٌم الطالب المطبق 3

رحلة المتوسطة أسبابه فً الم اإلمالئًالضعف  4

 ومقترحات عالجه

مجلة العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

0220 

دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة ألسئلة كتب القراءة فً  5

 المرحلة االبتدائٌة فً العراق

مجلة العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

0220 

وٌم مهارات القراءة الجهرٌة لدى تالمذة الصف تق 6
 بغدادالسادس االبتدائً فً مدٌنة 

البحوث التربوٌة 

 والنفسٌة

0223 

 0221 العلوم التربوٌة والنفسٌة االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة 7

اثر تحرٌك االنشطة التعلٌمٌة فً حفظ النصوص  8
 االدبٌة وتنمٌة التذوق االدبً

 0292 مجلة كلٌة التربٌة للبنات

ً كلٌات التربٌة فً تقوٌم طلبة اقسام اللغة العربٌة ف 9
 المقررة فً المرحلة الثانوٌة الموضوعات الصرفٌة

 0299 العلوم التربوٌة والنفسٌة



 

 

 

 

 

 

 

اثر عدد من االستراتٌجٌات فً تنمٌة مهارات القراءة  12
 .الصامتة عند تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً

 0299 االستاذ

فً  -الصورة بالف كلمة –اثر استراتٌجٌة فورست  11
 ء التعبٌرياالدا

 0290 العلوم التربوٌة والنفسٌة

دراسة مقارنة بٌن درجة اكتساب معلمً اللغة العربٌة  10
للمفاهٌم النحوٌة ودرجة اكتساب تالمذتهم فً الصف 

 السادس االبتدائً لتلك المفاهٌم

 0290 الباحث

حب االستطالع العلمً ونفعٌة المعلومات عند طلبة  13
 اقسام اللغة العربٌة

 0291 ستاذاال

 0291 العلوم التربوٌة والنفسٌة اثر استراتٌجٌة شكل البٌت الدائري... 14

 0291 العلوم التربوٌة والنفسٌة التربٌة العملٌة والتدرٌس المصغر 15

 0292 العلوم التربوٌة والنفسٌة استراتٌجٌة سالسل الجمل فً تدرٌس التعبٌر 16

 0293 معٌة العراقٌةمجلة الج مهارة التنظٌم المعرفٌة 17

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، ا : ثامن 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

جامعة دٌالى/عمادة كلٌة التربٌة  وتقدٌر كتاب الشكر 9
 االساسٌة

0299 

جامعة بابل/ عمادة كلٌة التربٌة  وتقدٌر كتاب الشكر 0
 االساسٌة

0299 

جامعة بابل/ عمادة كلٌة التربٌة  وتقدٌر كتاب الشكر 1

 االساسٌة

0299 

جامعة بغداد/ عمادة كلٌة التربٌة  كتاب الشكر وتقدٌر 2
 ابن رشد للعلوم االنسانٌة

0290 

جامعة بابل/ عمادة كلٌة التربٌة  كتاب الشكر وتقدٌر 3

 االساسٌة

0292 

دة كلٌة التربٌة جامعة بابل/ عما كتاب الشكر وتقدٌر 4

 االساسٌة

0292 

جامعة بابل/ عمادة كلٌة التربٌة  كتاب الشكر وتقدٌر 7

 االساسٌة

0293 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: تاسعا   



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 0299 طرائق تعلٌم اللغة العربٌة/ وزارة التربٌة/ معاهد اعداد المعلمٌن 9

ابة للمبتدئٌن / وزارة التربٌة / معاهد اعداد طرائق تعلٌم القراءة والكت 0

 المعلمٌن

0299 

 

 . (0215عاشرا  : مناقشات الماجستير والدكتوراه والتقويم العلمي )لغاية عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD لحىظت : يتم تسليم نسخت على  م

 العدد النوع ت

 12 رسائل الماجستٌر 9

 04 اطارٌح الدكتوراه 0

البحوث والرسائل واالطارٌح  1

 المقومة علمٌا  

13 


