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                                               عامة معمهماتأكاًل : 
 1955محل كتاريخ الهالدة : بغجاد / . 2                    : شاكخ جاسم دمحم الثالثي االسم. 1
 فمدفة في التخبيةاالختراص العاـ : . 4                      1993 / 3 / 3 : التعينريخ ات .3
         الكمية كالقدم: كمية التخبية لمبشات  . 6            الجقيق: طخائق تجريذ التاريخ االختراص. 5

 العمـه التخبهية كالشفدية قدم                                                           
 األلقاب العمسية : ثانياً  
 10/1990/ 21في  18286األمخ الجامعي  / . مجرس مداعج1 

                        1/1996/  9 التخقية من كاعتبار 1996/ 12/ 5 في 14068األمخ الجامعي  / . مجرس2
                        1/1999/  9التخقية من كاعتبار 10/1999/ 2في 14314األمخ الجامعي  / . أستاذ مداعج3
 2008/ 5/  12التخقية من كاعتبار 2010 /2/  15في      962   األمخ الجامعي/ . أستاذ4  

 
 الجراسية ذياداتال : ثالثاً 

 1982/1983  / ريخات / . بكالهريهس1
 1989/1990 / ريخاالت تجريذ مشاىج كطخائق. ماجدتيخ / 2
 1996/1997 /يخ ر االتطخائق تجريذ مشاىج ك /  دكتهراه. 3
 

 رابعًا : الكتب السؤلفة 
 ـ 2014ق /  1435بغجاد  –. التخبية العسمية / دار الكتب العمسية لمطباعة كالشذخ 1
مؤسدة دار الرادؽ الثقافية لمطبع / . السهاد االجتساعية مشاىجيا كطخائق كأساليب تجريديا 2

 ـ 2016ق /  1483بابل  -كالشذخ كالتهزيع 
 
 
 



 

 السشذهرةلبحهث ا :اً خامد 
               االجتساعيةة العسمية )دراسة مقارنة( مجمة  العمـه ػجى طالبات التخبيػل االستجهابميارات قياس  .1

 1998/ تسهز /  9العجد / 
   مجمة العمـه مقارنة( ريخ القجيم لسخحمتي الجراسة الثانهية كالجامعية )دراسة ا. مفخدات مادة الت2

 1998 / تذخين األكؿ / 10عجد // ال االجتساعية
   / مجمة  لمبشات/جامعة بغجاد ة طخائق التجريذ فػي كمية التخبيةماد ي. الكفايات التجريدية لتجريدي3

 1999 / كانهف الثاني / 21 / العجد / االجتساعيةالعمـه 
  لسطبقاتا الطالبات ن كجية نعخػمة الجراسة الستهسطة مريخ في مخحا. صعهبات تجريذ مادة الت4

 2000 / كانهف الثاني / 14/ العجد /  االجتساعيةمجمة العمـه 
  مجمة    /تقهيم كتاب التاريخ القجيم لمهطن العخبي لمرف األكؿ الستهسط  من كجية نعخ السجرسين. 5

 2007/  65األستاذ / العجد / 
 ( لمسجاؿ Bloomشيف )متحانات السخكديػة لكتب التاريخ السشيجية فػي ضهء ترتحميل أسئمة اال .6

 2007/ كانهف األكؿ/ 12/ مجمػة العمـه الشفديػة /العجد/  السعخفي 
 التجريدية تقهيم طػخائق التجريذ كالتقشيات التخبهيػة كاالختبارات التحريمية لػجى أعزاء الييئة. 7

/ كانهف آب   / 15 -14فػي جامعتي بغجاد كالشيخين/ مجمة البحهث التخبهية كالشفدية العجد /  
 2007األكؿ / 

      أثخ استعساؿ األسئمة التحزيخية في اكتداب طالبات الرف الخابع العاـ لمسفاهيم التاريخية .8
 2008/ نيداف /  17مجمة البحهث التخبهية كالشفدية / العجد /  

 العمـهمشاىج كطػخائق تجريذ السهاد االجتساعية )دراسة نعخيػة مشيجية بشعخة أكاديسية ( مجمة  .9
 2009/ آذار /  14الشفدية / العجد / 

  أثخ عخض الخخائط التاريخيػة بالحاسهب فػي تحريل كاستبقاء مػادة التاريخ  العخبي اإلسالمي . 1.
  69/ العجد /   17لجى طالب الرف الثاني الستهسط / مجمة كمية التخبية األساسية السجمج / 

 2011آيار/ 
       تعميسيػة لمكتاب السجرسي كرسهمات السعمم التهضيحية في تحريل أثخ استعساؿ الهسائل ال. 11

الثاني   كانهف  / 32السعمهمات التاريخية كاستبقائيا / مجمػة البحهث التخبهية كالشفدية / العجد /
2012  

        فاعمية أنسهذج بارماف في اكتداب السفاهيم التاريخية عشج طالبات الرف الخابع األدبي . 12
 2018/ تسهز /  58/ مجمة البحهث التخبهية كالشفدية / العجد /  اتجاىين نحه السادةك 

 



 

  أثخ إستخاتيجية بجيهدي في اكتداب السفاهيم التاريخية عشج طالبات الرف األكؿ الستهسط. 13
 2018/ تذخين األكؿ /  59مجمة البحهث التخبهية كالشفدية / العجد / 

 ريل كالتفكيخ اإلبجاعي عشج طالبات الرف الخامذ األدبي في مادة أثخ أسمهب باكدا في التح. 14
  1/ ممحق /  2/ العجد /  58اإلندانية كاالجتساعية / السجمج / لمعمـه  األستاذ/مجمة التاريخ   
 2019حديخاف /   
 العمسية كالشجكات السؤتسخات : ساً ساد
              ق التجريذ ػخ طخائػمخكد تطهي غجاد /جامعة ب ( ادة تحميل الكتابػتجريذ م)  ةػنجكة نقاشي. 1

 11/1993/ 25 الجامعي كالتجريب
 كد تطهيخ طخائق التجريذ كالتجريبمخ  جامعة بغجاد / التجريدية (مادة التطبيقات  ) نجكة نقاشية. 2

 1994/ 1 /26 الجامعي
/  9/  30 في يػة لمبشاتكميػة التخب/  جامعة بغجاد ( مادة التطبيقات العسمية) نجكة نقاشية . 3

1997 
 3 /29– 28كمية التخبية  /الجامعػة السدتشرخيػة /  ةػالسؤتسخ القطخي األكؿ لمعمـه التخبهي. 4

2001 
السشاىج كطخائق التجريذ كتطبيقاتيا العسمية في كميات التخبية بين الهاقع  ) الشجكة العمسية األكلى. 5

   2009/  5/  21ة لمبشات كمية التخبيػ/ جامعػة بغجاد  (كالطسهح 
      رفع الهعي كالتهعية لجكر السجتسع بذأف اإلستخاتيجية الهطشية لسحه أالمية) كرشة عسل . 6

 اليهندكهجسعية أيادي الخحسة اإلندانية كبجعم من مشعسة  (كلتسكين كتعديد دكر السخأة   
 2010/  9/  26كمية التخبية لمبشات جامعة بغجاد / لعالسية ا
جامعػة بغجاد    (الخابعة  تشسية ميارات التطبيقات التجريدية لجى طالبات الرفهؼ )العمسية . نجكة 7

 2013/  1/ 20كمية التخبيػة لمبشات 
 جامعة بغجاد (التخبية لمبشات  ل ألكقات الفخاغ لجى طالبات كميةاألمث االستثسار )كرشة عسل  .8

 2013/  2/  27  ية كالشفدية/ قدم العمـه التخبه  كمية التخبية لمبشات
/ كمية التخبية جامعة بغجاد . الشجكة العمسية ) ثقافة الطفل في ظل جهدة التشذئة االجتساعية (9

 2013/  4/  16التخبهية كالشفدية   لمبشات / قدم العمـه
م قد/ كمية التخبية لمبشات / جامعة بغجاد االصطشاعي (فمدفة في الحكاء  العمسية )شجكة ال .10

 2014/  2/  24  العمـه التخبهية كالشفدية
  جامعة  الذباب (اع األدكار لجى خ عمى ظاىخة ص كانعكاساتياقزايا معاصخة  العمسية ) شجكةال. 11

  2015/  4/  30قدم العمـه التخبهية كالشفدية  / كمية التخبية لمبشات /بغجاد   



 

قدم العمـه  / كمية التخبية لمبشات /عة بغجادجام ( األىمي)الحهار كالدمم   شقاشيةالحمقة ال. 12
 2016/  1/   12لتخبهية كالشفدية 

 / كمية التخبيةجامعة بغجادالشجكة العمسية ) ظاىخة ىجخة الذباب إلى الخارج األسباب كالحمهؿ ( . 13
  2016/  3/  28كالشفدية  التخبهية قدم العمهـلمبشات /       

    جامعة بغجادالدمهؾ الجامعي كدكره في تطهيخ العسمية التخبهية ( . الشجكة العمسية ) مقهمات 14
   2017/  1/  15التخبهية كالشفدية  قدم العمهـكمية التخبية لمبشات /      
     / كمية جامعة بغجاد . الشجكة العمسية ) العمـه التخبهية كالشفدية في التخاث العخبي اإلسالمي(15

  2017/  2/ 27كالشفدية   التخبهية دم العمـهق التخبية لمبشات /      
     كرشة العسل ) كاقع التخبية العسمية السيجانية , السذاىجة كالتطبيق ( جامعة بغجاد/ كمية  . 16

   2017/  10/  30 التخبهية كالشفدية  التخبية لمبشات / قدم العمـه 
       التخبية لمبشات  / كميةامعة بغجادج (ظاىخة التطخؼ كالعشف عشج الذبابالشجكة العمسية ) . 17

  2018/  2/ 25التخبهية كالشفدية   قدم العمـه 
التخبية لمبشات   ( جامعة بغجاد/ كمية  مشيجية البحث العمسي في الجراسات العمياكرشة العسل ). 18

  2018/  4/  30 التخبهية كالشفدية  قدم العمـه
       كمية /  / جامعة بغجادحه االعتسادية في كميات التخبية/ ن السؤتسخ العمسي الجكلي األكؿ. 19

  2019/  3/  3العمـه التخبهية كالشفدية /  قدم / لمبشات التخبية   
  جامعة بغجاد/  لشجكة العمسية ) الثقافة الشفدية كالتعاير الدمسي في مخحمة ما بعج داعر (. ا20

 2019/  5/  7في  ية كالشفدية التخبه  كمية التخبية لمبشات / قدم العمـه   
      كميػة  جامعة بغػجاد/. الشجكة العمسية ) عمم الشفذ االيجابي كلسجتسع آمن من السخجرات ( 21

 2019/   11 /18في   التخبهية كالشفدية  التخبية لمبشات / قدم العمـه    
        جامعة بغجاد/اف ( . الشجكة العمسية ) دكر ميارات التفكيخ كعادات العقل في تذكيل اإلند22

 2019/   12 /26في   التخبهية كالشفدية  كمية التخبية لمبشات / قدم العمـه   
 ًا : الخسائل السذخؼ عمييابعسا
 ي مادةػف االبتجائيالثاني  لتالمحة الرف القرز فػي تحريل القيم األخالقية استخجاـأثخ  .1

  كاألخالقية االجتساعيةالتخبية 
ريخ في السخحمة الجامعية في  ضهء معاييخ التالسخكدية لسادة ا االمتحاناتألسئمة مية دراسة تحمي .2

  األسئمة الجيجة
                           في عرخ الشيزة من كجية نعخ الطمبة كالحمهؿ السقتخحة لياريخ أكربا اصعهبات مادة ت .3

 رسالة ماجدتيخ 



 

تحريل  السعمسات كأثخه في جادػلجى مجرسات معيج إع باالستجهاة ميارة ػلتشسي مقتخحبخنامج  .4
  الطالبات

 الرف طالبات السعمهمات لجى كاستبقاءالحاسهب كاألسمهب القرري في تحريل  استعساؿ ثخأ. 5
  مادة التاريخاألكؿ الستهسط في 

                    في عمسات ريل طالبات معيج إعجاد السثخ إستخاتيجية التعمم التعاكني كالهثائق التاريخية في تحأ. 6
   مادة التاريخ

    السفاهيم التاريخية عشج طالبات الرف الثاني  اكتدابثخ إستخاتيجية معالجة السعمهمات في أ.  7
   الستهسط 

 . فاعمية أنسهذج التحخي الجساعي في تشسية التفكيخ اإلبجاعي عشج طالبات الرف الثاني الستهسط  8
 العخبي اإلسالمي في مادة التاريخ   

   ستخاتيجيو بايخ في تشسية التفكيخ االستجاللي عشج طالبات الرف الخامذ األدبي في إ. فاعمية  9
 مادة التاريخ   
         أنسهذج بارماف في اكتداب السفاهيم التاريخية عشج طالبات الرف الخابع األدبي فاعمية. 10

 كاتجاىين نحه السادة 
 بجيهدي في اكتداب السفاهيم التاريخية عشج طالبات الرف األكؿ الستهسط ثخ إستخاتيجية أ. 11
 ثخ أسمهب باكدا في التحريل كالتفكيخ اإلبجاعي عشج طالبات الرف الخامذ األدبي في مادة أ. 12

 التاريخ   
 ًا : رسائل الساجدتيخ كأطاريح الجكتهراه التي تست مشاقذتياثامش

 ( رسالة 57اجدتيخ في العجيج من الجامعات كقج بمغ عجدىا ) تست مشاقذة رسائل الس         
 ( أطخكحة دكتهراه 8ك )         

 الجكرات : اً تاسع
           الجامعي في  ف/ مخكد طخائق التجريذ كالتجريب كالعذخك الخابعدكرة التأىيل التخبهي . 1

4/ 9 / 3991 
     لشعم االستذاري /السكتب  االلكتخكنيةالحاسبة دكرة الحاسهب الخاصة بالتخقيات العمسية / مخكد . 2

 2007/  9 / 9في  االلكتخكنيةالسعمهمات كالحاسبات 
 2019/  3/  18 – 17ابن سيشا في  ( كحجة 61)  . دكرة الرف االلكتخكني  3

 
 
 


