انسيشة انزاحيت

االســــــــــــم :كُثش جاسم عبيذ
حاسيخ انميـالد6776/7/2 :
انحانت انزَجيت:مخزَجت
عـــــدد األَالد :اليُجذ
انذيـــــــــــاوت :مسهم
انخـخـصــص :دكخُساي طشائق حذسيس انهغت انكشديت
انُظيفــــــً :حذسيسيت
انذسجت انعهميت :اسخار مساعذ
عىُان انعمم :جامعت بغذاد /كهيت انخشبيت ابه سشذ /قسم انهغت انكشديت
ٌاحف انعمم :بذانت انكهيت  ،4640654قسم انهغت انكشديت 636
انٍاحف انىقال07702557624 :
انبشيذ إالنكخشَويdr kawther jasim @yahoo.com :

أَال ً  :انمؤٌالث انعهميت .
اجلامعة

الؽؾقـــة

التاروخ

الدرجة العؾؿقة
بؽالورووس ذ

بغداد

الرتبقة ابن رذد

1998

ذ
املاجدًري ذ

بغداد

الرتبقة ابن رذد

2000

الدكًوراه ذ

بغداد

الرتبقة ابن رذد

2003

أخرىذ ذ

ثاويا ً  :انخذسج انُظيفي .

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس

كؾقة الرتبقة ابن رذد

2010- 2005

2

استاذ مساعد

كلية التربية ابن رشد

2212

ثانثا ً  :انخذسيس انجامعي .
الجهة (المعهد  /الكلية)

ت

كؾقة الرتبقة ابن رذد

1

الجامعة

الفترة من  -الى

بغداد

2014- 2005

سابعا ً  :انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسٍا.
الؼدـــم ذ

ت ذ

املـــــادة ذ

الدــــــة ذ

ارذــاد

2007- 2005

1

التاروخ

ررائـق تدروـس

2014- 2007
2006- 2005

2

الؾغة االنؽؾقزوة

سؾم الـػس

3

الؾغة العربقة

أدس تربقة

2007- 2006

4

الؾغة الؽردوة

أدس تربقة

2014- 2007

5

الؾغة الؽردوة

تطبقؼات الؾغة الؽردوة

2014- 2012

6

الؾغة الؽردوة

تربقة سؿؾقة و ادس تربقة

2019- 2015

خامساً ( :االطاسيح  ،انشسائم ) انخي أششف عهيٍا:
ت ذ
1

ادمذاألرروحةذذأوذذالردالة ذ

الؼدـــم ذ

الدـــة ذ

سادساً :انمؤحمشاث َانىذَاث انعهميت انخي شاسك فيٍا.
ت ذ
1

العـوانذ ذ

الدـــةذ ذ

ندوة قانونقة بعـوان "ذرح قانون انضباط موزػي 2014

مؽانذأنعؼادها ذ
كؾقة الرتبقة /ابن رذد

2
3
4

حضور

(ذحبثذ/ذبودرتذ

الدولة وذرح تعؾقؿات انضباط الطؾبة
التعؾم الـؼال
دورة التـؿقة البشروة
املؤمتر العؾؿي العاملي لؽؾقيت الرتبقة /ابن رذد

نوعذاملشاركةذ ذ

2014
2014
2014

كؾقة الرتبقة /ابن رذد
جامعة بغداد /التعؾقم
كؾقة الرتبقة لؾبـات

حماضر
حضور
حضور

املستؿر
والرتبقة بـات
5

املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم

2017

كؾقة الرتبقة ابن رذد

باحث

االنسانقة
املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم

6

2018

كؾقة الرتبقة ابن رذد

باحث

االنسانقة
7

املؤمتر العؾؿي لؽؾقة الرتبقة ابن رذد لؾعؾوم

2019

كؾقة الرتبقة ابن رذد

االنسانقة

دابعا  :األنشطة العؾؿقة االخرى .
داخلذالؽؾقة ذ
سضو يف الؾجـة االمتحانقة
سضو يف جلـة متابعة البحوث العؾؿقة املستؾة
سضو يف جلـة اإلرذاد والتوجقه
سضو الؾجـة االجتؿاسقة

خارجذالؽؾقة ذ

باحث

حضور) ذ

سضو ضؿان اجلودة
سضو جلـة التطبقؼات الرتبووة

ثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذأوذتطوورذالًعؾقمذ.
ت

أدمذاليحث

حملذالـشر

الدـة

1

اثر امنوذج كؿب يف حتصقل رالبات الصف الرابع االسدادي

جمؾة األدتاذ

2008

2

بـاء برنامج ملدردي الؾغة الؽردوة و مدرداتفا لتجاه مفارات
التدروسالؾغة الؽردوة واجتاهات منوها
يف مادة

جمؾة األدتاذ

3

أثر االدرتاتقجقات االدراكقة يف حتصقل رالبات معفد اسداد

2009

جمؾة العؾوم الرتبووة والـػسقة

2010

 4ذ اثر الودائط املتعددة يف حتصقل رالبات املرحؾة االسدادوة يف
مادة الؾغة الؽردوة لغري الـارؼات بفا

جمؾة العؾوم الرتبووة والـػسقة

2014

 5ذ معوقات ادتعؿال التؼـقات التعؾقؿقةو يف اجلامعة من وجفة
نظر التدروسني

جمؾة الػتح

2012

 6ذ اثر ادرتاتقجقة فؽر زاوج ذارك يف حتصقل رالبات املرحؾة
االسدادوة لغري الـارؼات بفا

جمؾة العؾوم الرتبووة والـػسقة

2014

 7ذ اثر ادرتاتقجقة التعؾم املدمج يف حتصقل مادة اجلغرافقة
الطبقعقة واالح تػاز بفا سـد رالبات الصف اخلامس االدبي

جمؾة نسق

2016

جمؾة نسق

2015

8
9
10
11
12

املعؾؿات

اثر ادرتاتقجقة التدروس التبادلي والتساؤل الذاتي يف حتصقل
رالبات الصف اخلامس االدبي يف مادة الػؾسػة وسؾم الـػس
اثر امنوذج دووت يف اكتساب املػاهقم التارخيقة لدى رالب
الصف االول املتودط
اثر امنوذج زاهوروك يف تـؿقة مفارات التػؽري االدتداللي لدى
رالب الصف االول متودط
اثر ادرتاتقجقيت الـؿذجة والتػاوض يف حتصقل رالبات
الصف الرابع االدبي وذكائفن االجتؿاسي
اثر ادرتاتقجقت بابريف حتصقل مادة الػؾسػة وسؾم الـػس
والتػؽري االدتداللي لدى رالبات الصف اخلامس االدبي

جمؾة االدتاذ
جمؾة اجلؿعقة العراققة لعؾوم
الرتبووة والـػسقة

2015
2015

جمؾة االدتاذ

2017

جمؾة االدتاذ

2018

تادعا:ذعضووةذ اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذ.
سضو يف اجلؿعقة العراققة لؾدرادات الرتبووة والـػسقة.



عاذراً:ذكًبذالشؽرذ،ذاجلوائزذذ وذذفاداتذالًؼدور.
ت ذ كًابذالشؽرذأوذ اجلائزةذأوذذفادةذالًؼدور ذ
1
2
3

ذؽر وتؼدور
ذؽر وتؼدور
ذؽر وتؼدور
حادىذعشرذ:الؽًبذاملؤلػةذأوذاملرتمجة.

ت
1

أدمذالؽًاب
الوـــوجـد

2

ثانيذعشرذ:الؾغــات ذ .ذ


اللغة العربية



اللغة الكردية



االنكليزية

اجلفةذاملاحنة ذ
كؾقة الرتبقة /ابن رذد
كؾقة الرتبقة /ابن رذد
كؾقة الرتبقة ابن رذد

الدـة ذ
2012
2013
2018- 2014

دـةذالـشر

