
ةالذاتي السيرة  

                                                                                                                                             

                                                                                            

                                                       يُى خهيفت عبجم دنش    :انرباعي االسى -

 2/6/9161:تاريخ انىالدة -

 2002 :تاريخ انحصىل عهيها                                                         دكتىراِ    :انشهادة -

 طرائق تذريس انتاريخ:انتخصص انذقيق                                                  فهسفت في طرائق تذريس  :انتخصص انعاو -

 2091:تاريخ انحصىل عهيّ                                                   استار  :انهقب انعهًي -

 سُت    91  عذد سُىاث انخذيت في انتعهيى انعاني -

 سُت7 انتعهيى انعانيعذد سُىاث انخذيت خارج  -

 munaabjel@gmail.com:انبريذ االنكتروَي -

 جايعت بغذاد/كهيت انتربيت ابٍ رشذ:انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىريىس -

 جايعت بغذاد كهيت انتربيت ابٍ رشذ :انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير -

 2002/:تاريخ يُح انشهادة   /                                 ابٍ رشذكهيت انتربيت  جايعت بغذاد   :انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ -

أثر القراءات الخارجية في تحصيل طالبات المرحمة الثالثة في معيد اعداد المعممات وتنمية  :عُىاٌ رسانت انًاجستير -
 اتجاىاتين نحو مادة التاريخ.

االستقصاء والمناقشة الجماعية في تنمية التفكير االبداعي واالتجاه نحو أثر استعمال طريقتي  / :عُىاٌ اطروحت انذكتىراِ -
 مادة التاريخ لدى طالبات الصف االول في معيد اعداد المعممات.

 

 : شغلها التي الوظائف -

 الى – من الفترة العمل مكان الوظيفة ت
الطرائق                      مديرة وحدة 1

          

 

والتعميم المستمر مركز  التطوير 
 رئاسة جامعة ديالى

-3/5/0211تاريخ 
0213- 

 3123-3122 قسم العلوم التربوية والنفسية           مقررة الدراسات العميا لمعام 2



 

3    

5    

6    

 

 

 فيها درس التي المعاهد او الجامعات •

 مالحظات الى – من الفترة (المعهد /(الكلية) الجامعة) الجهة ت

  -3117 ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية 

    

    

 

 بتدريسها قام التي الدراسية المواضيع •

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية للعلوم  ديالى 1
 االنسانية

 -3117 طرائق ومناهج التاريخ

التربية للعلوم  ديالى 2
 االنسانية

-3112 التربية العملية التاريخ
31127 

التربية للعلوم  ديالى 3
 االنسانية

 3123-3112 التربية المقارنة العلوم التربوية والنفسية

التربية للعلوم  ديالى 4
 االنسانية

 -3122 التربية العملية الجغرافية

التربية للعلوم  ديالى 5
 االنسانية

 3127 علم نفس النمو التاريخ

التربية للعلوم  ديالى 6
 االنسانية

 -3122 التربية العملية العلوم التربوية والنفسية

التربية للعلوم  ديالى 7
 االنسانية

 3122 منهج بحث العلوم التربوية والنفسية

التربية للعلوم  ديالى 8
 االنسانية

 3123 نظريات تعلم العلوم التربوية والنفسية

التربية للعلوم  ديالى 9
 االنسانية

 3124 اساليب معرفية االنسانيةالتربية للعلوم 

     ديالى 10

     ديالى 11

     ديالى 12

     ديالى 13

     ديالى 25



     ديالى 26

 

 .فيها شارك التي والورش العلمية والندوات المؤتمرات •

 
 

 المشاركة نوع االنعقاد مكان انعُىاٌ
 -بحث)

 (حضور

  السنة

والنفسية ندوة قسم العموم التربوية  - 1
ستاذ الجامعي بين تحت شعار)األ

 الواقع والطموح (

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

  0212نيسان 10 بحث

 
 
2 
 

ول لجامعة ديالى لمؤتمر العممي األا
تحت شعار )بالبحث العممي والتفانة 

 المعاصرة نرسم المستقبل 

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

  0222كانون االول  حضور

المؤتمر العممي السادس تحت شعار  4
)تداخل العموم طريقنا لصنع المستقبل 

 ) 

جامعة ديالى كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

 0212نيسان  حضورا

دوة وحدة االرشاد في كمية التربية ن 5
جامعة ديالى تحت عنوان )تحصين 

 الشباب ضد المستقبل ( 

    0210نيسان  بحث =

ندوة مركز التطوير والتعميم المستمر  6
في جامعة ديالى بعنوان )التعريف 

بآلية اطفاء الحرائق واالسعافات 
 االولية ( 

مركز التطوير والتعميم المستمر 
 في جامعة ديالى

 /02/11بتاريخ  عضوا مشاركا
0210  

ندوة مركز التطوير والتعميم المستمر  7
جديدة )مرحمة بعنوانفي جامعة ديالى 

 جديدة( بداية 

مركز التطوير والتعميم المستمر 
 في جامعة ديالى

  12/10/0210 بحث

ندوة مركز التطوير والتعميم المستمر  2
في جامعة ديالى بعنوان)مرض 

  12/10/0213التوحد( بتاريخ 
 عضوا مشاركا

مركز التطوير والتعميم المستمر 
 في جامعة ديالى

( بتاريخ  بحث
12/10/0213    

ندوة مركز التطوير والتعميم المستمر  2
في جامعة ديالى بعنوان)االعراف 

مركز التطوير والتعميم المستمر 
 في جامعة ديالى

  02/2/0213بتاريخ  بحث



 والتقاليد الجامعية( 
مؤتمر كمية العموم االسالمية /جامعة  9

 ديالى
كمية العموم االسالمية /جامعة 

 ديالى

   02/11/0213 بحث

ندوة وحدة التعميم المستمر في كمية  21
التربية لمعموم االنسانية )كيفية وضع 

 02االسئمة االمتحانية (

  0213/  02/5 بحث =

ندوة وحدة التعميم المستمر في كمية  22
ثر الجامعة أالتربية لمعموم االنسانية )

في تطوير الميارات التدريسية والحداثة 
ىميتيا لممدرس والطالب أالمعموماتية و 

 ) 

= = 05 /5/0213 . 

ندوة وحدة التعميم المستمر )قوانين  23
 انضباط الطمبة ( 

= = 12/1/  0212 
 عضوا مشاركا

/ 31-32)   حضور الجامعة المستنصرية ميرجان الطف حضورا. 24
10/0213) 

ميرجان ربيع الرسالة الثامن ومؤتمر  25
 االكاديمين السابع  

 (01/1/0212-12) بحث الحسينية وجامعة بغدادالعتبة 

دورة المديرية العامة لتربية  26
ديالى/مديرية االعداد 

والتدريب،لمدرسين المواد 
االجتماعية،باالمر االداري 

 0212/ 32/3،بتاريخ 15220غ/
لمفترة من. محاضرة بعنوان طرائق 

 .12/2/0212التدريس بتاريخ

ولغاية 13/2/0212 بحث مديرية تربية ديالى
12/2/0212   

ورشة عمل الموتمر الخامس لضمان  27
 الجودة واالعتماد االكاديمي 

  (0212/ايار /13) حضورا جامعة الكوفة 

مؤتمر الخامس لضمان الجودة ال 22
 واالعتماد االكاديمي /

جامعة الكوفة باالشتراك مع 
جياز االشراف والتقويم العممي 

العالي والبحث في وزارة التعميم 
 العممي والتعاون مع منظمة

 اليونسكو.

-12لممدة  بحث
15/5/0212    

-00العراق لممدة من  بحث االمانة العامة لممزارات الشيعيةالمؤتمر العممي الدولي االول االمانة  22



تشرين االول  02 العامة لممزارات الشيعية في 
0212  

    12/2/0212-12 بحث جامعة بغداد مؤتمر العممي  الدولي  لجامعة بغداد   29
ندوة قسم ضمان الجودة واالعتماد  31

 االكاديمي لجامعة بغداد  
  .02/12/0215 بحث جامعة بغداد

المؤتمر الدولي الرابع لكمية التربية ابن  32
بغداد بغداد رشد لمعموم االنسانية جامعة  

   

/نيسان  05-02 بحث جامعة بغداد
   مشاركا عضواً  0212

لمؤتمر الدولي الثاني كمية المصطفى ا 33

 الجامعة 

   0212 بحث كمية المصطفى الجامعة

 IOM مؤتمر منظمة االمم المتحدة  34
 لميجرة الدولية بالتعاون مع جامعة كريالء.

جامعة كربالء بالتعاون مع 
 IOM منظمة االمم المتحدة 

   0212 بحث

مؤتمر العممي الدولي العاشر،نيسان  35
12-11 ،0212  

،كمية التربية لمعموم االنسانية 
 جممعة ديالى

 11-12نيسان  بحث
،0212   

ورشة عمل قسم العموم التربوية  36
والنفسية)تطوير اداء خريجي قسم العموم 
 1التربوية والنفسية لمسنوات السابقة( بتاريخ 

النفسية(محاضًر.باالمر )الصحة 

(.0/2/0212(بتاريخ)5552االداري)  

جامعة ديالى/كمية التر بية لمعموم 
بالتعاون مع مديرية االنسانية 

 تربية ديالى

 3/0212  /12-15 بحث

ندوة قسم العموم التربوية والنفسية  - 37
)المحاضرة الجامعية جسر بين العموم 

 النظرية والحياة العممية(محاضرا

ديالى/كمية التربية لعموم  جامعة
 االنسانية

   02/3/0212بتاريخ  بحث

ندوة قسم العموم التربوية  32
والنفسية)مقترحات لتحسين االوضاع 

 المعيشية لالرامل و االيتام 

جامعة ديالى/كمية التربية لعموم 
 االنسانية

 0212/ 0/2بتاريخ  بحث
   محاضرا



والنفسية)شير ندوة قسم العموم التربوية  32
رمضان دعوة لمتعايش السممي والنفسي 

 والصحي

جامعة ديالى/كمية التربية لعموم 
 االنسانية

   0212ايار  بحث

ورشة عمل )منيجية البحث العممي(  39
/ 12223بالعدد ش.ت. م.  

جامعة ديالى/كمية التربية لعموم 
 االنسانية

   / 10/ 2بتاريخ بحث
0212 

-10الستراتيجي( دورة ) التخطيط  41
5232بالعدد 13/10/0212  

جامعة ديالى/ كمية التربية لمعموم 
 الصرفة

  02/10/0212/تاريخ حضور

ندوة العممية )ثقافة اطفال العراق بين  42

. الواقع والتحديات  

مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية 
والبورد االمريكي ومركز التنمية 

لمدراسات والتدريب وأكاديمية 
 العممية لمتنمية البشرية

/ 32/10(.بتاريخ  بحث
0212.   

)تفعيل دور الجامعة في التنمية - 43
محاضرا1222المستدامة( ش.ت.م/  

جامعة ديالى كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

   0212/. 12/1  بحث

 / 01ندوة )التطبيق،اىميتو  ،اىدافو(   44

 

 / 3021العددش.ت.م/ = =
01/0/0212 

دراسة عممية مقترحة )استمارات تقييم  45
 اداء التدريسيين من قبل الطالب

= = 0212 

محاضرة )تقنيات تربوية(جامعة ديالى  46
 مركز التعميم المستمر 

رئاسة جامعة ديالى مركز التعميم 
 المستمر

= 13/10 /0212 

ورشة عمل تعريفية بالية استمارة تقييم  47
الطالب لمطمبة اداء التدريسيين من قبل 

 بالعدد.......محاضرا

جامعة ديالى كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

= 0212   

 discoer theورشة عمل  42
fundamental of life….. 

 جامعة ديالى مركز الحاسبة
 االلكترونية

   02/3/0212 حضور



 بتاريخ 2212االلكت.العدد

دراسة عممية لتطوير اداء مديري  42
االدارية وموظفييا. ا الوحدات 

 2222بالعددش.ت.م.

جامعة ديالى كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

   03/2/0212 محاضر

دراسةعممية)التدريب االداري ودوره في  49
تطوير الميارات االدارية لتدريسيي قسم 
العموم التربوية والنفسية بالعدد ش.ت.م. 

 بتاريخ 2222

لمعموم جامعة ديالى كمية التربية 
 االنسانية

   03/2/0212 .محاضرا

ندوة )حول استمارة تقييم االداء  51
التدريسيين من قبل الطالب (محاضرا 

 لالساتذة بالعدد   بتاريخ   

جامعة ديالى كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

 0212 .محاضرا

ن حول يياراء التدريس) دراسة عممية 52
لمعام الدراسي     نظام االمتحانات النيائية

 (الى وحدة ضمان الجودة0212-0212

جامعة ديالى كمية التربية لمعموم 
 االنسانية 

= 0212  

نظام استبيان اراء الطمبة حول   - 53
 لمعام الدراسي  االمتحانات النيائية

=  0212   

استبيان رضا المستفيدين من خدمات  54
لمعام خريجي كمية التربية لمعموم االنسانية 

الى وحدة ضمان  0212-0212الدراسي 
 الجودة

= = 0212  

بعممية التعميم استبيان اراء الطمبة  55
والتعمم لمعام الدراسي   لمعام الدراسي 

 الى وحدة ضمان الجودة 0212-0212

= = 0212   

  0212 = =ندوة لطمبة المرحمة الرابعة فن االدارة  56



   02/1/0212الصفية العدد

ندوة التطبيق مبادئو  57

 02/0212/تاريخ1520اسسو.بالعدد

= = 0212 

 

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية المشروعات •

 السنة النشر محل البحث عنوان ت

1-    

2-    

3-    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 والترجمة التاليف  •

 غير / منهجية الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
 منهجية

 كتاب التربية المقارنة - 1
دار النشر 

 العراقية 
 غير 2 3127

كراسة تعريفية بالتربية  
 العممية لمطالب المطبق

دار النشر 
 العراقية

 منهجية 5 3123

كراسة تعريفية بالتربية  
 العممية لممشرفين

دار النشر 
 العراقية

3123 2  

كراسة تعريفية بالتربية  
 العممية الداراة المدارس

دار النشر 
 العراقية

3124 2    

المرشد في االختبارات  
 التحصيمية.

 

دار النشر 
 العراقية

3127 2    



مفاىيم   
اساسية في التدريس 
 المعاصر

دار النشر 
 العراقية

3122 2  

 

 

 

 يجيدها التي اللغات •

 العربية -9

2- 

3-    

 

 المجتمع خدمة في مساهمات  -

1...   /   

2. 

 (CD) قرص على ونسخة ورقية نسخة تسليم يتم /مالحظة 

 


