
 الــسيره الــذاتية

د.سندس عبدالقادر عزيز بكر الخالدي االسم:  

6611/61/61تاريخ الميالد:  

غير متزوجة الحالة الزوجية:  

/ عدد االوالد:  

مسممة  الديانة:  

دكتوراه في مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا التخصص:  

تدريسية الوظيفة:  

:استاذ الدرجة العممية  

قسم العموم التربويةوالنفسيو-كمية التربية الرياضية -بغدادعنوان العمل:جامعة   

/ ىاتف العمل:  

70071151566الياتف النقال:  

 البريد االلكتروني:

 

 

 

 

 



 

 

 اوالً:المؤهالت العلمٌه

 الدرجو العمميو       الجامعة              الكميو                  التاريخ   

6655التربيو لمبنات                  بكالوريوس            بغداد         

6661الماجستير             بغداد              التربيو)ابن رشد(          

6665الدكتوراه              بغداد              التربيو)ابن رشد(          

 

 ثانٌاً: التدرج الوظٌفً 

 الوظيفة                             الجية                       الفترة من – الى 

6661-6665.مساعد باحث             كمية التربيو لمبنات                6  

قسم المغة العربية.                                 

6665-6661.مدرس مساعد         كمية التربية لمبنات                   1  

العموم التربويو والنفسيو.         قسم                          

1771-6665.مدرس                  كميو التربية لمبنات                  1  

قسم العموم التربويو والنفسيو.                          

 



 

         
1766-1771.استاذ مساعد            كلٌة التربٌة للبنات                 1  

قسم العلوم التربوٌه والنفسٌه.                                  

     1766.استاذ                   كلٌة التربٌة للبنات                      1

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌه.      

 

 ثالثاً:التدرٌس الجامعً

 الجية)المعيد/الكمية(            الجامعو               الفترة من-الى 

والى اآلن6661.كمية التربيو  لمبنات          بغداد                   6  

 

 رابعاً:المقدرات الدراسٌة التً قمت بدراستها 

 القسم                             الماده                                السنه   

6661     الجغرافية           عمم النفس التربوي/االولية             .6  

6661.عموم الحياة         عمم النفس التربوي/االوليو                  1  

        6661.المغة العربية        تحميل الكتاب المدرسي/االوليو             1
6661-1766 /.المغة العربية    مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا1   

  

 



 

 

والى االن-6665تطبيقات تدريسية/االولية             المغة العربية          .1  

1761-1771.العموم التربوية       طرائق تدريس المغو العربية/         1  

 والنفسية                   العميا الماجستير

1771-1761 .العموم التربويو0   سمنار/العميا/الماجستير     .العموم التربوية          0   

طرائق تدريس المغو العربيو/                   والنفسية  

العميا                               

1761-1761.المغة العربية             د.دكتوراه                              5  

1761-1761.العموم التربوية         طرائق تدريس االجتماعيات           6  

العميا/الماجستير/مناىج دراسية                   .والنفسية   

1761-1761.العموم التربويو       طرائق تدريس االجتماعيات          67  

العلٌا/الماجستٌر/سمنار                   .والنفسٌة  

 

 

 

 

 



 

الرسائل(التً اشرف علٌها-االطارٌحخامساً:)  

 اسم االطروحة او الرسالة                  القسم                            السنة 

 1771/                 والنفسٌة ٌةالعلوم التربو           تحلٌل اسئلة كتب قواعد .6

طرائق تدرٌس اللغه العربٌة     اللغة العربٌة للمرحلة المتوسطة   

  .وفق االهداف التعلٌمٌة

 1771سٌه  /                   .اثر طرٌقتً االستكشاف و        العلوم التربوٌة والنف1

المحاضرة فً تحصٌل طالبات      طرائق تدرٌس اللغه العربٌة         

 معاهد اعداد المعلمات واحتفاظهن

 بمادة قواعد اللغة العربٌة.

     1771.اثر التغذٌة الراجعةالفورٌة      العلوم التربوٌة والنفسٌة /                  1

ٌل الدراسً   طرائق تدرٌس اللغه العربٌةوالمؤجلة فً التحص   

 لمادة االدب والنصوص لطالبات

 المرحلة االعدادٌة باستخدام الحاسوب.

   1771العلوم التربوٌة والنفسٌة                .مستوى االستٌعاب االستماعً     1

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة         فً مادة المطالعة لدى طلبة   

 المرحلة المتوسطة على وفق 

 بعض المتغٌرات.

1771.اثر استعمال دورة التعلم فً      العلوم التربوٌة والنفسٌة               1  

 اكتساب المفاهٌم البالغٌة و          طرائق تدرٌس اللغة العربٌة

 واستٌقاؤها لدى طالبات الصف



 الخامس االدبً.

    1771العلوم التربوٌة والنفسٌة            .اثر استعمال استراتٌجٌة         1

 التساؤل الذاتً فً تنمٌة          طرائق تدرٌس اللغة العربٌة  

 مهارات عملٌات العلم لدى

1767طالبات الصف االول المتوسط     العلوم التربوٌة والنفسٌة             

ٌةفً مادة قواعد اللغة العربٌة.      طرائق تدرٌس اللغة العرب  

.اثر استعمال القصص النحوٌة 0  

 فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع

 االبتدائً فً مادة قواعد اللغة العربٌة.

1761برنامج دور التعلٌمً فً      العلوم التربوٌة والنفسٌة          .اثر 5  

 تحصٌل العلوم التربوٌه والنفسٌه    طرائق تدرٌس اللغه العربٌه

 تالمذة الصف الرابع االبتدائً  

 فً مادة قواعد اللغة العربٌة.

1761.اثر لعب االدوار فً تنمٌة        العلوم التربوٌه والنفسٌة           6  

 التفكٌر التأملً لدى طالبات       طرائق تدرٌس اللغة العربٌة

 الصف الثانً المتوسط فً 

 مادة قواعد اللغه العربٌة.

             1761           ٌجٌة الذكاء         العلوم التربوٌه والنفسٌة  .اثر استرات67

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة     العاطفً فً تحصٌل طالبات  

 الخامس االدبً فً مادة االدب



 والنصوص. 

1761.اثر استراتٌجٌة التلمذة       العلوم التربوٌه والنفسٌة               66  

صٌل مادة        طرائق تدرٌس اللغة العربٌةالمعرفٌة فً تح  

 قواعد اللغة العربٌة عند

 طالبات الرابع االعدادي .

 

 سادساً:المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارك فٌها 

 العنوان                    السنة                مكان انعقادها                نوع المشاركة

كلٌة التربٌة للبنات              مشاركة بحث           6661  .مؤتمر كلٌة التربٌة    6  

 للبنات/قسم العلوم 

 التربوٌه والنفسٌة.

كلٌة التربٌة للبنات               حضور           1761.ندوة ورشة عمل        1  

 الجودة.

حضور  كلٌة التربٌة للبنات                         1761.ندوة حول معاٌٌر       1  

 االعتماد االكادٌمً.

كلٌة التربٌة للبنات                 حضور            1761.ندوة تنمٌة مهارات    1  

 التطبٌقات التدرٌسٌة .

كلٌة التربٌة للبنات                حضور            1761.ندوة العالج النفسً    1  

 السلوكً.

حضور                       كلٌة التربٌة للبنات            1761.ندوة الوراثة فً      1

السلوك االنسانً.      



 

كلٌة التربٌة للبنات                 حضور           1761.ندوة الوحده         0  

 االرشادٌة.

كلٌة التربٌة للبنات                 حضور            1761.ندوة ظاهرة        5  

 هجرة الشباب الى

ج /االسباب الخار  

 والحلول.

كلٌة التربٌة للبنات                 لجنة تحضٌرٌة           1761.ندوة اسالٌب       6  

االرتقاء فً   

 البحث العلمً

الجامعً.   

الجامعة المستنصرٌة/            حضور        1761.مؤتمر التأسٌس   67  

كلٌة التربٌة االساسٌة    العلمً الرصٌن                     

ضمان الرقً     

 المجتمع وتقدمه .

  

 

 

 

 



 

 سابعاً:االنشطة العلمٌة االخرى

 داخل الكلٌة                                            خارج الكلٌة   

.لجنة التطبٌقات التدرٌسٌة                         لجنة صالحٌة التدرٌس6  

لجنة علمٌة                              .لجنة سمنار           1  

.لجنة منافسة البحوث                              لجنة متابعة الغٌابات1  

لجنة التكافل االجتماعًاللجنة االمتحانٌة                                   .1  

االجتماعً.لجنة الهٌكل االداري فً الجامعه                 لجنة التكافل 1  

.لجنة استالل البحوث                              لجنة المستوٌات1  

  

 ثامناً:المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم 

 اسم البحث                                          محل النشر                       السنة

6661التً تواجه مطبقً                مجلة العلوم التربوٌه             .الصعوبات6  

 اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة /جامعة            والنفسٌة

 بغداد.

1771.دراسة تحلٌلٌه تقوٌمٌة السئلة               مجلة العلوم التربوٌة              1  

والنفسٌة       كتب القراءة فً المرحلة االبتدائٌة فً    

 العراق.

1771.المشكالت التً ٌواجهها طلبة              مجلة العلوم التربوٌة              1  



 المرحلة الثانٌة فً قسم اللغه العربٌة         والنفسٌة

 فً كلٌة االداب/جامعة بغداد فً دراسة

 مادة النحو.

      1771ة دٌالى                التربٌة وطرائق التدرٌس عند            مجلة جامع.1

الماوردي.    

1770.النحو وطرائق تدرٌسه من القرن        مجلة جامعة دٌالى                1  

 االول للهجرة الى القرن الرابع للهجرة.

1775                     كلٌة التربٌة.الصعوبات التً تواجه طلبة المرحلة      مجلة 1  

للبنات            اللغة العربٌة فً كلٌتًالثالثة فً قسم   

 التربٌة للبنات وابن رشد/جامعه بغداد

 فً دراسة مادة مناهج اللغة العربٌة .

1776                      االستاذممتقن فً مادة     مجلة .بناء اختبار تحصٌلً 0  

 اللغة العربٌة لطلبة الصف الثالث متوسط.

1776                       اب البالغة     مجلة الفتح . دراسة تحلٌلٌة السئلة كت5  

 للصف الخامس االدبً فً العراق.

1776.اثر استعمال خرائط المفاهٌم فً         مجلة الفتح                        6  

 كتاب المفاهٌم النحوٌة لدى طالبات

الصف الثالث متوسط.   

 

 

 



 

1767تلمٌذات  مجلة العلوم النفسٌة  أثر أستعمال عملٌات العلم فً تجصٌل 67  

الصف الخامس االبتدائً فً ماده القراءه .   

أثر استعمال القصص النحوٌة فً تحصٌل -66  

تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً فً ماده قواعد اللغة العربٌة / بحث مستل /مجلة كلٌة  

.1761التربٌة للبنات   

ً  التساؤل الذات ستراتٌجٌةأأثر أستعمال  -61  

فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف االول    

1761مجلة كلٌة التربٌة للبنات / بحث مستل/   المتوسط فً ماده قواعد اللغة العربٌة  

أثر برنامج دورا التعلٌمً فً تحصٌل تالمذه  -61  

التربٌة مجلة كلٌة  الصف الرابع االبتدائً فً ماده قواعد اللغة العربٌة  بحث مستل/ 

  1761للبنات

أثر طرٌقة لعب االدوار فً تنمٌة مهارات -61  

التفكٌر التأملً فً ماده قواعد اللغة العربٌة لدى    

1761مجلة كلٌة التربٌة للبنات بحث مستل/   طالبات الصف الثانً المتوسط   

أثر أستراتٌجٌة الذكاء العاطفً فً تحصٌل  -61  

مجلة كلٌة  والنصوص بحث مستل/ طالبات الصف الحامس االدبً فً مادة االدب 

  1761التربٌة للبنات

 

 

 



 

أثرأستراتٌجٌة التلمذه المعرفٌة فً تحصٌل -61  

مجلة كلٌة التربٌة  ماده قواعد اللغة العربٌة عند طالبات الرابع االعدادي بحث مستل/ 

1761للبنات   

فً تحصٌل طالبات الصفأثر الدراما التعلٌمٌة  -60  

1761مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة  الخامس االدبً فً ماده االدب العربً بحث مستل/   

  

أثر  أستراتٌجٌة بدٌودي فً أكتساب المفاهٌم النحوٌة عند طالبات الصف الثالث  -65 

1761المتوسط مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة   

  تأسعا :- عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية :-   /

 

 عاشرا كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير 

  نوع الشكر           الجهة المانحة                                        السنة

6656                             رئٌس الجامعة           كتاب شكروتقدٌر-6  

6667مستشفى أبن الهٌثم                 -=                وزاره الصحة =    -1  

    6666=               قسم اللغة العربٌة/كلٌة التربٌة للبنات                  =   -1

6661=            مركز طرائق التدرٌس /رئاسة جامعة بغداد           =   -1  

  1771كلٌة التربٌة للبنات                          =   =      عماده الكلٌة /   -1

1771= =        عماده كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة بابل                    -1  

1770= =      جامعة بغداد/كلٌة التربٌة للبنات/ العماده                      -0  

1766بابل                   = =    عماده كلٌة التربٌة / صفً الدٌن الحلً  -5  

1766= =  عماده كلٌة التربٌة /جامعة مٌسان                                 -6  

 



 

1761= =  عماده كلٌة التربٌة للبنات                                     - 67  

1761= =   عماده كلٌة التربٌة للبنات                                     -66  

1761= =  مكتب الوزٌر                                                   -61  

= = رئاسة الجامعة                                                     =  -61  

  1761= = رئاسة الجامعة                                                 -61

1761ٌة للبنات                                     = = عماده كلٌة الترب -61  

   1761كتاب تثمٌن جهود            رئاسة الجامعة                        -61

   1761       كتاب شكر وتقدٌر   جامعة بابل/كلٌة التربٌة االساسٌة     -60

  

 حادي عشر:- الكتب المؤلفة أو المترجمة:-

 

 أسم الكتاب                                                        سنة النشر 

 

1761تعلٌمٌة                                               –نماذج تعلٌمٌة   

 فً تدرٌس العلوم / الجزء االول

 

 الثاني عشر:- تقويم البحوث                        08 بحثا 

 

( مناقشة 72الثالث عشر : لجنة المناقشة                      )  

 

اللغات                          اللغة االنكليزية  -الرابع عشر :  

 

( 3مشاريع بحوث التخرج            )     -الحامس عشر :  


