
 السيرة الذاتية لـ ) د. تماضر حميد مهدي الفياض( 

 االسم : تماضر حميد مهدي حسين الفياض

 0991 \ 9 \9:  التولد

 الحالة االجتماعٌة : متزوجة 

 : الشهادات

 بغداد \: من مدرسة االشاوش المختلطة  االبتدائية

 : السٌدة سكٌنة )ع( للبناتالمتوسطة 

 : الطاهرة للبنات لثانوية ا

 قسم اللغة العربٌة  \ 3112كلٌة التربٌة ابن رشد  \: جامعة بغداد  البكالوريوس

 طرائق تدرٌس اللغة العربٌة  \3112كلٌة التربٌة للبنات  \: جامعة بغداد  لماجستيرا

) أثر اسلوبً تعدد الموضوعات و الحر فً االداء التعبٌري لدى طالبات المرحلة 

 االعدادٌة (

طرائق تدرٌس اللغة  \3101ابن رشد  –كلٌة التربٌة  \بغداد  : جامعة الدكتوراه

 العربٌة 

  3101: مدرس دكتور  اللقب العلمي

  المواد التي درستها

 

 المرحلة االولى والثانٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  \العربٌة العامة  -0: 

 المرحلة الثالثة قسم التأرٌخ   \مناهج وطرائق التدرٌس  -3                        

قسم العلوم التربوٌة  \للمرحلة الرابعة  \التربٌة العملٌة  -2                        

 والنفسٌة 

 سمنار  \الدراسات العلٌا  -4                        

 



  المناصب االدارية

  3103 -3100للعالقات الثقافٌة فً كلٌة التربٌة للبنات: عملت مدٌر 

 

 

 كتب الشكر والتقدير 

 

 كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة لبنات لـ تنظٌم مهرجان الفٌلم الٌابانً -0

كتاب شكر من عمٌد كلٌة التربٌة لبنات لـ الجهود المبذولة فً العمل مدٌر   -3

 للعالقات الثافٌة 

لـ المشاركة  فً فٌلم ) السحر االسود ( فً كتاب شكر من وزٌر الثقافة  -2

 مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربٌة .

 

 

 البحوث 

 المنشورة :

 

) االسالٌب والطرائق التدرٌسٌة  3119بحث منشور فً مجلة االستاذ  -0

 المتبعة فً قسم اللغة العربٌة كلٌة التربٌة للبنات (

, ) أثر انموذج  على وفق 3101بحث منشور فً كلٌة التربٌة ابن رشد  -3

النظرٌة البنائٌة فً تنمٌة المهارات االدبٌة لدى طالبات الصف الخامس 

 االدبً ( 

) معالجة االنحرافات االجتماعٌة  3103بحث منشور فً مؤتمر الكوفة  -2

 من فكر الصدٌقة فاطمة الزهراء علٌها السالم (

مجلة الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة , كلٌة  بحث منشور فً -4

) مشكالت تدرٌس مادة العربٌة العامة لألقسام  3104التربٌة ابن رشد , 

 غٌر االختصاص فً كلٌة التربٌة ,و جامعة واسط ( 

) اثر طرٌقة بوست وبرٌنان فً  3104بحث منشور فً مجلة االستاذ  -2

 عند طالبات معاهد اعداد المعلمات (   تحصٌل مادة قواعد اللغة العربٌة

الدٌداتٌكٌة والبٌداغوجٌا والبستملوجٌا فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة  كلٌة  -6

  3104التربٌة للبنات 



| كلٌة التربٌة  3102اثر معاٌٌر الجودة فً االداء التدرٌسً الجامعً   -7

 للبنات 

 

 

 البحوث المقبولة للنشر :

 

مجلة الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربوٌة  \ 3101كلٌة التربٌة ابن رشد  -0

 والنفسٌة ) اثر االسالٌب التقوٌمٌة المتبعة فً كلٌة التربٌة للبنات (

 

)اثر اسلوب دان ودان فً تحصٌل مادة  3102كلٌة التربٌة ابن رشد  -3

 البالغة والتطبٌق واستبقائها عند طالبات الصف الخامس االدبً (

 

 : البحوث قيد االنجاز

 

 اثر المعرفة الدٌداتٌكٌة عند تدرٌسً كلٌات التربٌة  -0

اثر الكرسً الساخن فً تحصٌل مادة االدب والنصوص عند  -3

 طالبات المرحلة االعدادٌة 

اثر التدرٌس الممسرح فً تحصٌل مادة قواعد اللغة العربٌة عند  -2

 تالمذة المرحلة االبتدائٌة (

 

 الكتب :

 تٌجٌاتها  وطرائق تدرٌسها ( قٌد االنجاز : نظرٌات التعلٌم ) سترا

 

 

 الدورات :

 

 3112دورة فً الحاسبات  -0

 3119دورة فً طرائق التدرٌس  -3

  3103 -3100دورة فً المكتبة االفتراضٌة  -2



 3104دورة فً الحاسبات  -4

 

 المؤتمرات والندوات العملية 

 

 (  31المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات العلمٌة ببحوث , وحضورتقرٌبا )  -0

المشاركة فً العدٌد من الندوات العلمٌة المنعقدة فً كلٌات جامعة بغداد  -3

 ( 21ببحوث وأوراق عمل تقرٌبا  ) 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات العلمية 

 

 

 ( 4قمت بتقٌٌم العدٌد من البحوث علمٌا الماجستٌر تقرٌبا  ) -0

 ( 2قمت بتقٌٌم العدٌد من البحوث لغوٌا تقرٌبا )  -3

لمٌة واللغوٌة لبحوث التخرج وللمستفٌدٌن انجاز العدٌد من االعمال الع -2

فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً كـ ) االستبانات , والتصحٌح 

 اللغوي , والتقٌٌم العلمً ( 

 

 

 االشراف 

كلٌة  \اشرفت على العدٌد من بحوث التخرج فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 (  01م ممتازة وجٌدة جدا ) التربٌة للبنات , و التً حصلت على درجات تقٌٌ

 

 االعمال االخرى السابقة :

 مصحح لغوي فً قناة بالدي الفضائٌة 


