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 اوالً:المؤهالت العلمٌة

 الدرجو العممية       الجامعة              الكمية                  التاريخ   

8988لمبنات            ةبكالهريهس            بغداد              التربي  

8991)ابن رشد(        ةبغداد              التربي             الماجدتير  

8998)ابن رشد(        ةبغداد              التربي              الدكتهراة   

 

 ثانٌاً: التدرج الوظٌفً 

 الهظيفة                             الجية                       الفترة من – الى 

8991-8998لمبنات                 ةكمية التربي       .مداعد باحث      8  

قدم المغة العربية.                                 

8998-8991.مدرس مداعد         كمية التربية لمبنات                   2  

.        ةوالنفدي ةقدم العمهم التربهي                          

2001-8998كميو التربية لمبنات                   .مدرس                 1  

.ةوالنفدي ةقدم العمهم التربهي                          

 

 

         



2088-2001.استاذ مساعد            كلٌة التربٌة للبنات                 4  

.        ةوالنفسٌ ةلسم العلوم التربوٌ                          

     2088.استاذ                   كلٌة التربٌة للبنات                      5

.     ةلسم العلوم التربوٌة والنفسٌ   

 

 ثالثاً:التدرٌس الجامعً

 الجية)المعيد/الكمية(            الجامعة               الفترة من-الى 

اآلن لحدو 8991     .كمية التربيو  لمبنات          بغداد              8  

 

 رابعاً:الممررات الدراسٌة التً لمت بدراستها

 الدراسات االولية 

 المسم                             المادة                                السنة   

8991الجغرافية           عمم النفس التربهي/االولية                  .8  

8991                  ةعمم النفس التربهي/االولي.عمهم الحياة         2  

        8991             ة.المغة العربية        تحميل الكتاب المدرسي/االولي1
8991-2088 /.المغة العربية    مناىج المغة العربية وطرائق تدريديا4   

 

 

 



االن لحدو -8998المغة العربية          تطبيقات تدريدية/االولية             .5  

         2088-2087اسس تربية           االولية / قدم التاريخ                .6
2089-2088االولية/ قدم العمهم التربهية والنفدية                 . المغة العربية 7  

 الدراسات العليا/ 

2085-2004العمهم التربهيةوالنفدية   طرائق تدريس المغة العربية/العميا        8.    

2004-2085 .العمهم التربهية2   سمنار/العميا/الماجدتير     .العمهم التربهية          7   

 والنفدية                   طرائق تدريس المغو العربيو/

الماجدتير /العميا                              

2085-2084         .المغة العربية             د.دكتهراه                     1  

2085-2084.العمهم التربهية         طرائق تدريس االجتماعيات           4  

العميا/الماجدتير/مناىج دراسية                   .والنفدية   

2085-2084طرائق تدريس االجتماعيات                 ة.العمهم التربهي5  

تٌر/سمنارالعلٌا/الماجس                   .والنفسٌة  

                                  

      2028/ 2020لسم اللغة العربٌة       العلٌا/الماجستٌر/سمنار               -6

  طرائك تدرٌس اللغة العربٌة 

   

 



 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

الرسائل(التً اشرف علٌها-االطارٌحخامساً:)  

 اسم االطروحة او الرسالة                  المسم                            السنة 

 2004/                 والنفسٌة ٌةالعلوم التربو           تحلٌل اسئلة كتب لواعد .8

طرائك تدرٌس اللغه العربٌة     اللغة العربٌة للمرحلة المتوسطة   

  .وفك االهداف التعلٌمٌة

 2004/                     ةالتربوٌة والنفسٌ.اثر طرٌمتً االستكشاف و        العلوم 2

المحاضرة فً تحصٌل طالبات      طرائك تدرٌس اللغه العربٌة         

 معاهد اعداد المعلمات واحتفاظهن

 بمادة لواعد اللغة العربٌة.

     2004.اثر التغذٌة الراجعةالفورٌة      العلوم التربوٌة والنفسٌة /                  1

مؤجلة فً التحصٌل الدراسً   طرائك تدرٌس اللغه العربٌةوال   

 لمادة االدب والنصوص لطالبات

 المرحلة االعدادٌة باستخدام الحاسوب.

   2004العلوم التربوٌة والنفسٌة                .مستوى االستٌعاب االستماعً     4

طرائك تدرٌس اللغة العربٌة         فً مادة المطالعة لدى طلبة   

بعض المتغٌرات.المرحلة المتوسطة على وفك   



 

2005.اثر استعمال دورة التعلم فً      العلوم التربوٌة والنفسٌة               5  

 اكتساب المفاهٌم البالغٌة و          طرائك تدرٌس اللغة العربٌة

 واستٌماؤها لدى طالبات الصف

 الخامس االدبً.

    2006.اثر استعمال استراتٌجٌة         العلوم التربوٌة والنفسٌة            6

 التساؤل الذاتً فً تنمٌة          طرائك تدرٌس اللغة العربٌة  

 مهارات عملٌات العلم لدى

2080طالبات الصف االول المتوسط     العلوم التربوٌة والنفسٌة             

بٌة.      طرائك تدرٌس اللغة العربٌةفً مادة لواعد اللغة العر  

.اثر استعمال المصص النحوٌة 7  

 فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع

 االبتدائً فً مادة لواعد اللغة العربٌة.

2082برنامج دور التعلٌمً فً      العلوم التربوٌة والنفسٌة          .اثر 8  

العربٌه تحصٌل العلوم التربوٌه والنفسٌه    طرائك تدرٌس اللغه  

 تالمذة الصف الرابع االبتدائً  

 فً مادة لواعد اللغة العربٌة.

2081.اثر لعب االدوار فً تنمٌة        العلوم التربوٌه والنفسٌة           9  

 التفكٌر التأملً لدى طالبات       طرائك تدرٌس اللغة العربٌة

مادة لواعد اللغه العربٌة. الصف الثانً المتوسط فً  



   

             2081           .اثر استراتٌجٌة الذكاء         العلوم التربوٌه والنفسٌة  80

طرائك تدرٌس اللغة العربٌة     العاطفً فً تحصٌل طالبات  

والنصوص.  الخامس االدبً فً مادة االدب  

2085.اثر استراتٌجٌة التلمذة       العلوم التربوٌه والنفسٌة               88   

معرفٌة فً تحصٌل مادة        طرائك تدرٌس اللغة العربٌةال  

طالبات الرابع االعدادي . لواعد اللغة العربٌة عند  

 سادساً:المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارن فٌها 

 العنوان                    السنة                مكان انعمادها                نوع المشاركة

كلٌة التربٌة للبنات              مشاركة            8991كلٌة التربٌة       مؤتمر-8

 بحث

 للبنات/لسم العلوم 

 التربوٌه والنفسٌة.

كلٌة التربٌة للبنات               حضور           2082.ندوة ورشة عمل        2  

 الجودة.

للبنات                حضوركلٌة التربٌة            2081.ندوة حول معاٌٌر       1  

 االعتماد االكادٌمً.

كلٌة التربٌة للبنات                 حضور            2081.ندوة تنمٌة مهارات    4  

 التطبٌمات التدرٌسٌة .

كلٌة التربٌة للبنات                حضور            2081.ندوة العالج النفسً    5  

 السلوكً.



حضور                     كلٌة التربٌة للبنات            2081      ندوة الوراثة فً -6

السلون االنسانً.        

 

كلٌة التربٌة للبنات                 حضور           2081         الوحدةندوة  -7  

 االرشادٌة.

للبنات                 حضور  كلٌة التربٌة           2086ندوة ظاهرة         -8  

 هجرة الشباب الى

 الخارج /االسباب 

 والحلول.

كلٌة التربٌة للبنات                 لجنة تحضٌرٌة           2086ندوة اسالٌب        -9  

االرتماء فً   

 البحث العلمً

الجامعً.   

ضور الجامعة المستنصرٌة/            ح       2086مؤتمر التأسٌس    -80  

كلٌة التربٌة االساسٌة    العلمً الرصٌن                     

ضمان الرلً     

 المجتمع وتمدمه .

والع التربٌة العملٌة المشاهدة      مشاركة               2088ورشة عمل    -88   

كلٌة -والتطبٌك/جامعة بغداد                                       

التربٌة للبنات                                        

2089حلمة نماشٌة  -82        لجنة اعالمٌة                كٌفٌة وضع معاٌٌر  



لمٌاس مخرجات كلٌات                                     

التربٌة فً الجامعة العرالٌة                                                    

2089مؤتمر محلً  -81 نحو االعتمادٌة فً كلٌات التربٌة لجنة علمٌة  

 دور مهارات التفكٌر وعادات العمل     مشاركة 2089ورشة عمل    -84

 فً تشكٌل االنسان                               

 وحدة أبن سٌنا للتعلٌم اإللكترونً        متدربة    2089دورة تدرٌبٌة   -85

 محاضر   2089ورشة تدرٌبٌة لطالبات المرحلة الرابعة/ علم النفس  -86

 حضورتعدٌل المسار من أجل رٌاضة  2020المؤتمر الدولً الثالث   -87

 آمنة فً العالم                            للثمافة الرٌاضٌة        

 

88- diploma      2020          international Diplomatic    

 تدربةم

                                               Relations course   

 متدربة تدرٌب المعلم الرلمً المبدع      2020خطوة نحو تعلٌم جدٌد  -89

 المهارات الضرورٌة التً تزٌد       2020ورشة تدرٌبٌة           -20 

 من فرص العمل   متدربة 

 دورة تدرٌبٌة اونالٌن  2020البرنامج التدرٌبً/اعداد المدربٌن    -28  

 /مصر/ متدربة

 األدب فً ظل الجوانح واالزمات      2020      ندوة علمٌة -22    



 حضور

 لواعد رسم المصحف متدربة 2020دورة علمٌة الكترونٌة  -21   

اعمال اللجان                                                   اعداد االسئلة وانجاز             2020ورشة عمل  -24    

 حضور      Google form 2020 باستخداماالمتحانٌة 

ورشة عمل  الطفل)العنٌد, المشاكس, الثرثار( وكٌفٌة التعامل معه  -25      

 حضور  2020

اللماح( )جانحة كورونا من العالج الى  2020ورشة عمل دولٌة  -26        

 حضور

 introduction to solid works  2020ورشة عمل  -27         

program                                                         حضور 

)العاللات الدولٌة  2020المؤتمر الدولً االول االفتراضً  -28           

 وتمكٌن السٌادة العرالٌة( لجنة علمٌة 

دورة ادارة وتنفٌذ انظمة ادارة التعلم التً نظمتها جامعة  -29              

 مشاركة 2028بغداد

 

 سابعاً:االنشطة العلمٌة االخرى

 داخل الكلٌة                                            داخل الكلٌة   

لجنة متابعة الغٌابات -8        تدرٌسٌة                لجنة التطبٌمات ال-8  

لجنة التكافل االجتماعً -9                                  لجنة سمنار      -2  

لجنة الممررات الدراسٌة   -80  البحوث                             لشةلجنة منا-1  

لجنة المشترٌات -88                                   اللجنة االمتحانٌة -4  



لجنة متابعة بحوث التخرج -82                    ةالجامعلجنة الهٌكل االداري فً -5  

لجنة ضمان الجودة -81         لجنة استالل البحوث                           -6  

لجنة تمٌٌم وتطوٌر -84                                              لجنة علمٌة -7   

                                                                                                                                                                     المناهج      

  

  خارج الكلٌة

لجنة صالحٌة التدرٌس. 8  

. لجنة وزارٌة لطرائك التدرٌس2  

 

 

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

 اسم البحث                                          محل النشر                       السنة

8995            ة.الصعوبات التً تواجه مطبمً                مجلة العلوم التربو8ٌ  

فً كلٌة التربٌة /جامعة            والنفسٌةاللغة العربٌة   

 بغداد.

 

2002تموٌمٌة السئلة               مجلة العلوم التربوٌة               ة.دراسة تحلٌل2ٌ  

44/العددكتب المراءة فً المرحلة االبتدائٌة فً        والنفسٌة   

 العراق.

2001العلوم التربوٌة              .المشكالت التً ٌواجهها طلبة              مجلة 1  



47/العددالمرحلة الثانٌة فً لسم اللغه العربٌة         والنفسٌة  

 فً كلٌة االداب/جامعة بغداد فً دراسة

 مادة النحو.

 2005                28/العددمجلة جامعة دٌالىة وطرائك التدرٌس عند        التربٌ.4

الماوردي.         

2007                26/العددمجلة جامعة دٌالى  نحو وطرائك تدرٌسه من المرن  .ال5  

 االول للهجرة الى المرن الرابع للهجرة.

2008                     كلٌة التربٌة.الصعوبات التً تواجه طلبة المرحلة      مجلة 6  

  (2) 89/المجلدللبنات      الثالثة فً لسم اللغة العربٌة فً كلٌتً

 التربٌة للبنات وابن رشد/جامعه بغداد

 فً دراسة مادة مناهج اللغة العربٌة .

2009                      81/العدداالستاذمجلة ن فً مادة  ممن.بناء اختبار تحصٌلً 7  

 اللغة العربٌة لطلبة الصف الثالث متوسط.

2009                        19/العددمجلة الفتحة تحلٌلٌة السئلة كتاب البالغة . دراس8  

 للصف الخامس االدبً فً العراق.

2009                        42/العددمجلة الفتح    ر استعمال خرائط المفاهٌم فً  .اث9  

الصف الثالث متوسط. كتاب المفاهٌم النحوٌة لدى طالبات  

 

           2080                                              أثر أستعمال عملٌات العلم 80

                  86/العددمجلة العلوم النفسٌة                صٌل تلمٌذات  حفً ت 

  ةالصف الخامس االبتدائً فً ماده المراء



أثر استعمال المصص النحوٌة فً تحصٌل -88  

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

.2082التربٌة للبنات   

التساؤل الذاتً   ستراتٌجٌةأأثر أستعمال  -82  

فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف االول    

2082ة التربٌة للبناتمجلة كلٌ / بحث مستل/   المتوسط فً ماده لواعد اللغة العربٌة  

  ةأثر برنامج دورا التعلٌمً فً تحصٌل تالمذ -81

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

  2081للبنات

أثر طرٌمة لعب االدوار فً تنمٌة مهارات -84  

التفكٌر التأملً فً ماده لواعد اللغة العربٌة لدى    

2081مجلة كلٌة التربٌة للبنات بحث مستل/   ت الصف الثانً المتوسط طالبا  

أثر أستراتٌجٌة الذكاء العاطفً فً تحصٌل  -85  

مجلة كلٌة  والنصوص بحث مستل/ امس االدبً فً مادة االدبطالبات الصف الخ 

2081التربٌة للبنات  

المعرفٌة فً تحصٌل ةأثرأستراتٌجٌة التلمذ -86  

 االستاذمجلة  لواعد اللغة العربٌة عند طالبات الرابع االعدادي بحث مستل/ ةماد 

   2086              286العدد

أثر الدراما التعلٌمٌة فً تحصٌل طالبات الصف -87  

2085مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة  الخامس االدبً فً ماده االدب العربً /     

المفاهٌم النحوٌة عند طالبات الصف الثالث  أثر  أستراتٌجٌة بدٌودي فً أكتساب -88 

2085 المجلد الثانً 6العدد/ المتوسط مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة  



اثر انموذج فراٌر فً اكتساب المفاهٌم البالغٌة عند طالبات الصف الخامس  -89

 47المجلد 8االدبً فً مادة البالغة مجلة حولٌات كلٌة االداب جامعة عٌن شمس العدد/

                                                              2089  

أثر أنموذج دانٌال فً تحصٌل مادة لواعد اللغة العربٌة واستبمائها لدى طالبات  -20

مجلة كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة/ العدد الرابع/المجلد الصف الثانً المتوسط/

2089الثانً/   

The problems faced by first –grade intermediate students in- 21  

studying the Arabic language/ international journal of  

Psychosocial Rehabilitation,vol.24,issue 01,2020/issn:1475-7192 

   Impact of Bubbles map strategy on Developing science -  22 

operations skills for 5th grade literary students in the subject of 

rhetoric and application 

2020, Issue04 .vol,international journal of psychosocial Rehabilitation  

Issn:1475-7192                                                                                                                          

 تاسعا :- عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية :- 

 

عضو الهٌئة العلمٌة االستشارٌة العلٌا لمجلة بحوث تصدر عن مركز -8

 لندن لالستشارات والبحوث االجتماعٌة 

عضو الهٌئة العلمٌة واالستشارٌة لمجلة اآلداب للدراسات  -2

 النفسٌة والتربوٌة/جامعة ذمار

مساعد رئٌس االتحاد للتخطٌط التربوي/اتحاد األكادٌمٌٌن  -1

/الٌمنالعرب  

فً فرٌك التحرٌر لمجلة بحوث تصدر عن مركز لندن عضو -4  



 

 عاشرا كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير 

  نوع الشكر           الجهة المانحة                                        السنة

8989                             رئٌس الجامعة           كتاب شكروتمدٌر-8  

8990 ستشفى أبن الهٌثم            م-وزاره الصحة            =     =    -2  

    8998كلٌة التربٌة للبنات           =               لسم اللغة العربٌة/  =   -1

8994 تدرٌس /رئاسة جامعة بغداد     =            مركز طرائك ال  =   -4  

  2001 ة للبنات                     =   =      عماده الكلٌة / كلٌة التربٌ   -5

2006 سٌة /جامعة بابل               = =        عماده كلٌة التربٌة االسا -6  

2007 نات/ العماده                  = =      جامعة بغداد/كلٌة التربٌة للب -7  

  2088لحلً بابل                 = =    عماده كلٌة التربٌة / صفً الدٌن ا -8

2088 ن                             = =  عماده كلٌة التربٌة /جامعة مٌسا -9  

 

 

2082كلٌة التربٌة للبنات                                     ة= =  عماد - 80  

2082كلٌة التربٌة للبنات                                      ة= =   عماد-88  

2081                                              = =  مكتب الوزٌر     -82  

= = رئاسة الجامعة                                                     =  -81  

  2084= = رئاسة الجامعة                                                 -84

2084                 كلٌة التربٌة للبنات                     ة= = عماد -85  

   2085كتاب تثمٌن جهود            رئاسة الجامعة                        -86

   2086       كتاب شكر وتمدٌر   جامعة بابل/كلٌة التربٌة االساسٌة     -87

2087    ةكتاب شكر وتمدٌر   جامعة بابل /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌ -88  

        

  2088عمادة كلٌة التربٌة للبنات                                  وتمدٌر كتاب شكر  -89

 



2088جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة األساسٌة  كتاب شكر وتمدٌر -  20    

2089كتاب شكر وتمدٌر  عمادة كلٌة التربٌة للبنات      -    28      

  22 -  كتاب شكر وتمدٌر   جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة األساسٌة    2089 

   

 

كتاب شكر وتمدٌر        جامعة بغداد/رئٌس رئٌس    -  21  2020

 جامعة بغداد 

كتاب شكر وتقدير الجامعة المستنصرية / كلية التربية / شعبة الشؤون  -42     

  4242العلمية 

 4242كتاب شكر وتقدير عمادة كلية التربية للبنات  -42

شكر وتقدير مركز البحوث للدراسات واالستشارات االجتماعية / لندن  كتاب -42

4242 

 

                     الحادي عشر:- الكتب المؤلفة أو المترجمة:-

 

 أسم الكتاب                                                        سنة النشر 

 

2012                      تعلٌمٌة                         –نماذج تعلٌمٌة   

 فً تدرٌس العلوم / الجزء االول

 

 الثاني عشر:- تقويم البحوث                       )052( بحث 

 

( مناقشة 45الثالث عشر : لجنة المناقشة                      )  

 

  التركية، واللغة اللغات                          اللغة االنكليزية -الرابع عشر :

 

( 55مشاريع بحوث التخرج            )     -امس عشر :خال  

0252اعداد سمنارين لدراسات العليا                     -السادس عشر:  

( 6عدد المماالت                      )        -السابع عشر :  
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1 geography Educational psychology/ 
undergraduate 
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 Thesis Title Department Year 
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intermediate schools in 
terms of the educational 
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Psychological and 

Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

Arabic 

 
 

2004 

2 Effect of the methods of 
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Department of 
Psychological and 
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3 
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Feedback in the 

achievement of Texts and 

Department of 
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Educational Sciences/ 
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Schools by Using 

Computer 

Methods of Teaching 
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4 
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reading of Intermediate 
Schools students 

according to Some 
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Department of 
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Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

Arabic 
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5 
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7 
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Psychological and 

Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

Arabic 
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8 
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Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

Arabic 

 
 

2012 
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Psychological and 

Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

2013 



Arabic 

 
 

10 

 Department of 
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Educational Sciences/ 
Methods of Teaching 

Arabic 
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11 
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Methods of Teaching 
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for Women 

 

5 
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6 
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Symposium  

 

2013 
College of 
Education 
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Attendance 

 

7 
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Symposium 

 

2013 
College of 
Education 

for Women 

 

Attendance 

 
 

8 

Symposium of 
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Challenges and 
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2016 

College of 
Education 

for Women 

Attendance 
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Developing and 
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University 

academic Research 

 

2016 
College of 
Education 
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10 

Conference of   
Scientific sober 

Guarantee for the 
advancement of 

Society 

 
 

2016 

Al-
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University –
College of 

Basic 
Education 

 
 

Attendance 
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1 Letter of 
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1990 

3 Letter of 
appreciation 

Department of Arabic – 
College of Education for 

Women 

 

1990 
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Teaching Method Center- 
Baghdad University 

1994 

5 Letter of 
appreciation 

College of Education for 
Women - Deanship 

2003 

6 Letter of 
appreciation 
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Babil University 

 

2006 

7 Letter of 
appreciation 

 Baghdad University – 
College of Education for 

Women  

 

2007 

8 Letter of 
appreciation 

College of Education 
Deanship- Safiy Aldeen 

Alhilli - Babil 

 

2011 

9 Letter of 
appreciation 

Deanship of the college 
of Education – Maysan 

University 

 

2011 

10 Letter of 
appreciation 

Deanship of the college 
of Education for Women 

2012 

11 Letter of 
appreciation 

Deanship of the college 
of Education for Women 

2013 

12 Letter of 
appreciation 

Minister Office 2013 

 

13 Letter of 
appreciation 

Presidency of Baghdad 
University 

2013 

14 Letter of 
appreciation 
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University 

2014 

15 Letter of 
appreciation 
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of Education for Women 

2014 
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appreciation 
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University 

2015 
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appreciation 
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College of Education – 

Babil University 

2016 
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Teaching Sciences. Volume One in 2016 

Evaluating Research:   80 research 
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