انسيشة انزاحيت

االســــــــــــى :عهي داود جىاييش كشيى
حاسيخ انًيـالد1791/11/5 :
انحانت انزوجيت :يخزوج
عـــــ ذد األوالد :اثُاٌ
انذيـــــــــــاَت :يسهى
انخـخـصــص :طشائق حذسيس  /انقاَىٌ
انىظيفــــــه :حذسيسي
انذسجت انعهًيت :اسخار يساعذ
عُىاٌ انعًم :بغذاد  /جايعت بغذاد  /كهيت انخشبيت ابٍ سشذ نهعهىو االَساَيت
انهاحف انُقال 99790340975 :
انبشيذ إالنكخشوَيalijumeer@gmail.com :

أوال ً  :انًؤهالث انعهًيت .
الدرجة العؾؿقة
بكالوريوس
املاجستري
أخرى

اجلامعة

الؽؾقـــة

التاروخ

كؾقة الريموك اجلامعة

الؼانون

2001

املعفد العربي العالي لؾعؾوم الرتبووة

طرائق تدروس  /الؼانون

2003

اجلامعة املستـصروة

كؾقة االداب  /قسم الؾغة االنؽؾقزوة

2006

جامعة بغداد

كؾقة الرتبقة ابن رشد

2012

والـػسقة

ثاَيا ً  :انخذسج انىظيفي .

انىظُفت

ث

انفترة يٍ  -انً

انجهت

1

و.لاَىٍَ

جايعت بغداد  /كهُت انتربُت ابٍ رشد 2006

2

يدرش يطاعد

جايعت بغداد  /كهُت انتربُت ابٍ رشد 2006

3

يدرش

جايعت بغداد  /كهُت انتربُت ابٍ رشد 2009

4

اضتاذ يطاعد

جايعت بغداد  /كهُت انتربُت ابٍ رشد 2013

ثانثا ً  :انخذسيس انجايعي .
انجهت (انًعهد  /انكهُت)

ث

انجايعت

كؾقة الرتبقة  /ابن رشد  /قسم الؾغة الؽردوة

1

انفترة يٍ  -انً
 2007وحلد االن

جامعة بغداد

االلؽالؽردي

سابعا ً  :انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسها.
القســـم

ت

السنـــــة

املـــــادة

1

الؾغة الؽردوة

حؼوق االنسان

 2007ولغاوة االن

2

الؾغة الؽردوة

الدميؼراطقة

 2007ولغاوة االن

3

الؾغة الؽردوة

الؾغة االنؽؾقزوة

 2011ولغاوة االن

4

الؾغة الؽردوة

عؾم نػس الـؿو

2017/2016

خامسا  :األنشطة العلموة االخرى .
داخل الكلوة
عضو جلـة االرشاد الرتبوي والـػسي

خارج الكلوة
عضو جلـة تطوور املـاهج يف وزارة الرتبقة

 50جلـة
 15جلـة

عضو جلان حتؼقؼقة
عضو جلان تدققؼقة

سادسا :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

1
2
3
4

كتاب شؽر وتؼدور عدد 1
كتاب شؽر وتؼدور عدد 2
كتاب شؽر وتؼدور عدد 25
كتاب شؽر وتؼدور عدد 1

السنة

اجلهة املاحنة

2014
2014 ، 2010

وزور التعؾقم العالي
رئقس جامعة بغداد
عؿقد الؽؾقة
مساعد رئقس اجلامعة

من  2008لغاوة 2014

2009
2014

ثاني عشر :اللغــات .


اانغت انعربُت





انهغت انكردَت





انهغت االَكهُسَت



انبحىث انًُشىرة :
 - 1صعىباث تدرَص يادة حمىق االَطاٌ فٍ كهُاث جايعت بغداد يٍ وجهت َظر انطهبت
 - 2انكفاَاث انتدرَطُت انالزيت نتدرَطٍُ كهُت انماَىٌ يٍ وجهت َظرهى
 - 3اثر طرَمت حم انًشكالث فٍ تًُُت انتفكُر انُالد عُد طهبت كهُت انماَىٌ
 - 4تمىَى أداء تدرَطٍُ يادة طرائك انتدرَص فٍ كهُاث انتربُت  /جايعت بغداد فٍ ضىء انًهاراث انتدرَطُت
 - 5أثر طرَمت انًُالشت انجًاعُت فٍ تحصُم طهبت كهُت انماَىٌ فٍ يادة لاَىٌ انًرافعاث انًدَُت
 - 6أثر أًَىذج كارٍَ فٍ تحصُم يفاهُى يادة اندًَمراطُت عُد طهبت كهُت انتربُت
 - 7أثر أًَىذج َاكر انبُائٍ (  ) CLMفٍ تحصُم يادة انماَىٌ اندونٍ انعاو وتًُُت انتفكُر انتباعدٌ ندي
طهبت كهُت انماَىٌ
 - 8أثر أًَىذج دراَفر فٍ إكتطاب يفاهُى يادة لاَىٌ اصىل انًحاكًاث انجسائُت وتًُُت انتفكُر االبداعٍ عُد
طهبت كهُت انماَىٌ.

