
الذاتٌهالسٌرة  

 

 

 

 

 عذَاٌ عثذ انكريى يحًىد احًذ  االسى انرتاعي: -

 1/1/1794تاريخ انىالدج: -

 11/11/1112 تاريخ انحصىل عهيها:                           انشهادج: ياجستير -

طرائق تذريس انتخصض انذقيق:                    فهسفح انترتيحانتخصض انعاو:  -

 انهغح انعرتيح

 13/4/1115تاريخ انحصىل عهيّ:                   استار يساعذ  انهقة انعهًي: -

 تًىجة االير انجايعي انًرقى

 11/1/1119في1742

       سُىاخ 11عذد سُىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني:       -

 /   عذد سُىاخ انخذيح خارج انتعهيى انعاني: -

 adnan@coehuamانثريذ االنكتروَي: -

    اتٍ رشذ -جايعح تغذاد / كهيح انترتيح  انجهح انًاَحح نهشهادج انثكهىريىس: -

 1111-1111تاريخ يُح انشهادج:

    اتٍ رشذ    -كهيح انترتيح جايعح تغذاد /  حح نشهادج انًاجستير:انجهح انًاَ -

 11/11/1112تاريخ يُح انشهادج:

 /تاريخ يُح انشهادج:                      /        انجهح انًاَحح نشهادج انذكتىراِ: -

اثر استخذاو اسهىب انتعهيى انتعاوَي في تحصيم طالب  عُىاٌ رسانح انًاجستير: -

 انراتع انعاو في يادج االدب وانُصىص .انصف 

 / انذكتىراِ: عُىاٌ اطروحح -

 

 الصورة



 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

قسم العلوم التربوٌة  تدرٌسً 
 والنفسٌة

2/1/2006-
2013 

مقرر قسم العلوم التربوٌة  
والنفسٌة للدراستٌن 
 الصباحٌة والمسائٌة

ربوٌة قسم العلوم الت
 والنفسٌة

13/1/2010 
لغاٌة 

25/12/2012 

قسم العلوم التربوٌة  تدرٌسً 
 والنفسٌة

25/12/2012 
 2012الى 

    

    

    

 

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم  
 االنسانٌة

2/1/2006 -
2013 

 

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

السنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

-2006 علم النفس النمو اللغة العربٌة
2002 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  اللغة العربٌة
 التربوي

2006-
2002 

التربٌة  دٌالى 
 لرازيا

-2006 علم النفس النمو علوم القران
2002 



التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

-2002 ادارة تربوٌة اللغة االنكلٌزٌة
2002 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  اللغة االنكلٌزٌة
 التربوي

2002-
2002 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  اللغة العربٌة

 التربوي

2002-
2002 

ٌة الترب دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  اللغة العربٌة

 التربوي

2002-
2002 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  علوم القران

 التربوي

2002-
2010 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2002 تقنٌات
2010 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2010 منهج وكتاب 
2011 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

علم النفس  علوم القرآن

 التربوي

2010-
2011 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

علم النفس 

 التربوي 

2011-
2012 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2011 تقنٌات تربوٌة
2012 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

العلوم  قسم

 التربوٌة والنفسٌة

-2012 تخطٌط 
2013 

التربٌة  دٌالى 
 االصمعً

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2012 تربٌة مقارنة
2013 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2013 تخطٌط 
2014 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

-2013 تربٌة مقارنةقسم العلوم 
2014 



 سٌةالتربوٌة والنف االنسانٌة

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

-2014 علم نفس النمو علوم القران
2015 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2014 تربٌة مقارنة
2015 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2015 تربٌة مقارنة
2016 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2015 احصاء وصفً
2016 

التربٌة  دٌالى 
للعلوم 

 االنسانٌة

قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة

-2012 منهج وكتاب
2012 

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها لمواضٌع -

السنة  لمادةا القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

 / / / / / 

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان  القسم الكلٌة الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة

السنة 
 الدراسٌة

 / / / / / 

 

 .فٌها شارك والورش التً العلمٌة والندوات المؤتمرات -



 
 

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان
 -)بحث

 حضور(

 السنة 

ساٌكلوجٌة التعلم  
الواقع  -والتعلٌم

فً والطموح 
جامعة دٌالى كلٌة 
 التربٌة االصمعً

كلٌة التربٌة 
 االصمعً

 مشارك/بحث
ثقافة التعلٌم 

 االلكترونً

2011 

 
 
 
 

سلبٌات سلوك 
الطلبة داخل الحرم 

 الجامعً
 
 

استعمال المكتبة 
 المدرسٌة 

 

 كلٌة القانون 
 
 
 

ابن - كلٌة التربٌة
رشد المؤتمر 

الدولً 
 2016الرابع

 
 

بحثالطفولة 
والمراهقة 

وأثرها على 
  سلوك االفراد

 
 بحث

2012 
 
 
 

2016 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

دورة كفاءة  -1
 الحاسوب 

 2002 جامعة دٌالى

دورة طرائق  -2
التدرٌس والتدرٌب 

 الجامعة

 2005 امعة دٌالىج

 2005 جامعة دٌالى اختبار سالمة اللغة -3

4- 
 

5- 

اختبار صالحٌة 
 التدرٌس

 
دورة االستالل 

 االلكتونً

 جامعة دٌالى

 جامعة بغداد

 

2005 
 

2012 
 
 

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت



لخٌص موضوعات اثر ت -1
االدب والنصوص فً التذوق 

االدبً لدى طالبات الصف 
 الخامس االدبً

 2002 مجلة الفتح

اثر استخدام طرٌقتً القٌاس  -2
واالستقرار فً تنمٌة مهاة 
الحفظ والتذكر لدى طالب 

 الصف الخامس االدبً

 2002 مجلة دٌالى

اثر تقدٌم الملخصات القبلٌة  -3
دبً فً تنٌةمهارة النقد اال

لدى طالب الصف الخامس 
االدبً فً مادة االدب 

 والنصوص

 2010 مجلة الفتح

 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

 / / / / / 

 

 

 

 . ةوالدولٌ المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

مازال 
عضوا/ 
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

عضو  
الجمعٌة 
العراقٌة 

للدراسات 
 التربوٌة 

 محلٌه نعم 2/1/2016 



      

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

/شهادة )جائزة
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

الجهة 
 المانحة

عنوان 
النشاط او 

 االبداع

 السنة

مشاركة فً  
مؤتمر الكلٌة 

 2010للعام 

رئاسة  كتاب شكر
 الجامعة

لجنة 
التشرٌفات 
 فً المؤتمر

2010 

تخرٌج دورة  
العام 

2002-
2010 

عضو لجنة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر 
 امتحانٌة

2010 

مشاركة فً  
 ٌةمؤتمر الكل

عضو لجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر
تشرٌفات فً 

 المؤتمر

2010 

امتحان  
 مركزي

 2012 مقرر القسم عمٌد الكلٌة كتاب شكر

لجنة  
 امتحانٌة

عضو لجنة  عمٌد الكلٌة  كتاب شكر
 امتحانٌة

2011 

عضو لجنة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر  قوائم اشراف 
 امتحانٌة

2012 

لجنة  
 امتحانٌة

 
لجنة 
 نٌةامتحا

 
 
 

 كتاب شكر
 

 كتاب شكر

 عمٌد الكلٌة 
 

 عمٌد الكلٌة 

عضو لجنة 
 امتحانٌة

عضو لجنة 
 امتحانٌة 

2015 
 

2016 

 

 

 



 التالٌف والترجمة  -

عنوان  ت
 الكتاب

اسم دار 
 النشر

منهجٌة /  عدد الطبعات سنة النشر
 غٌر منهجٌة

 / / / / / 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

1-   / 

2- 

3-    

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1...   / 

2. 

  

 نشاطات اخرى -

- 2010/2011-2002/2010عضو اللجان االمتحانٌة لالعوام  .1

2011/2012 2102/2012 

 2013عضو لجنة استالم وتدقٌق فاٌالت الدراسات العلٌا للعام  .2

سائٌة لجنة تقٌٌم االسعار الخاصة بسلف النفقة الخاصة والدراسة الم .3

2013 



فً   3062قبول فً دراسة الدكتوراة بموجب االمر الجامعً المرقم  .4

 الصادر من جامعة بغداد 12/2/2016

 (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 م.م.وسام عماد عبد الغنً

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً
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Specialization: Methods of Teaching Arabic Language 
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University of the University of Khartoum, No. 2953 on 

21/2/2017 

- Number of years of service in higher education: 12 years 

- Number of years of service outside higher education: 
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- Awarded to the Bachelor degree: University of Baghdad / 
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certificate: 2001-2002 
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Education - Ibn Rushd Date of granting the certificate: 
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- PhD Recipient: / Date of awarding the certificate: 

- The title of the master thesis: The effect of the use of 

cooperative education method in the achievement of fourth 
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- Jobs filled: 

Job Location Period From - To 
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psychological sciences 13/1/2010 until 25/12/2012 
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- Universities or institutes where he studied 

(University / College) Period from - to - Notes 

University of Diyala / Faculty of Education for Humanities 

2/1/2006 -2013 

 

 

 

- The subjects he taught 

University Year 

Diyala Education Arabic Language Psychology Development 

2006-2007 

Diyala Education Arabic Language Educational Psychology 

2006-2007 



Diyala Education Razi Science Quran Development Psychology 

2006-2007 

Diyala English Language Education 

Diyala Education English Language Educational Psychology 

2007-2008 

Diyala Education Arabic Language Educational Psychology 

Diyala Education Arabic Language Educational Psychology 

Educational Psychology 

Department of Educational Sciences and Psychological 

Techniques 2009-2010 

Diyala Education Department of the Department of 

Educational Sciences and psychological curriculum and book 

Educational Psychology 

Department of Educational and Psychological Sciences 

Educational Psychology 2011-2012 
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2011-2012 

Diyala Education Department of the Department of 

Educational Sciences and psychological planning 2012-2013 
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Education Comparative 2012-2013 

Diyala Education for Human Sciences Department of 

Educational and Psychological Sciences Planning 2013-2014 



Diyala Education for Humanities Sciences Department of 

Educational and Psychological Education Comparative 2013-
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Diyala Education for Human Sciences Department of 
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Education 2014-2015 
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2015-2016 
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2017-2018 
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to the development 

University Year 

/ / / / / 
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/ / / / / 

 

- Conferences, scientific symposiums and workshops in which 
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Learning and Education - Reality and Ambition at the 

University of Diyala The Faculty of Ophthalmology Faculty of 

Islamic Education Participant / Research E-Learning Culture 

2011 

 

 

 

Disadvantages of students' behavior on campus 

 

 

Using the school library 

School of Law 

 



 

 

Faculty of Education - Ibn Rushd Fourth International 

Conference 2016 

 

Research of childhood and adolescence and its impact on the 

behavior of individuals 

 

Search 

 

 

 

2016 
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4- 
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2012 
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Fath 2009 

2 - the impact of the use of methods of measurement and 
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Diyala 2009 

3 - The effect of providing tribal summaries in the 

development of literary criticism among the fifth grade 

literary students in the literature and texts Al - Fath magazine 

2010 
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The name of the journal Country The title of the research The 

issue in which the year was published 

/ / / / / 
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