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 أشواق نصيف جاسم  االسم الرباعي: -

  4791تاريخ الوالدة: -

 97/44/9001 تاريخ الحصول عليها:                                                         دكتوراه الشهادة:  -

  طرائق تدريس الجغرافية لتخصص الدقيق:                            طرائق التدريس المناهج والتخصص العام:  -

 9049/  4/3 تاريخ الحصول عليه:                                                مساعد أستاذاللقب العلمي:   -

          ثالثة عشر عاما  وات الخدمة في التعليم العالي:   عدد سن -

 توجد  ال خارج التعليم العالي:عدد سنوات الخدمة  -

 البريد االلكتروني: -

 4771تاريخ منح الشهادة:            كلية التربية المستنصرية / الجامعة   :البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 4777الشهادة:تاريخ منح                    /كلية تربية ابن رشد جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 9001تاريخ منح الشهادة:                    جامعة بغداد /كلية تربية ابن رشد الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

طالبب الرابال   اثر استخدام أساليب تعليمية محددة بخرائط أساليب التعلم في تحصيل عنوان رسالة الماجستير: -

 باشراف أ.د عبد الله حسن الموسوي 0 الثانوي العام في مادة الجغرافية

اثر المدخل النظمي واستمطار األفكار والتعمق التقدمي في تنمية التفكير  الدكتوراه: أطروحةعنوان  -

 عثمان يوسف حذامأ.م. د باشراف 0أالبتكاري لطلبة الجامعة 

 الوظائف التي شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 أالن  إلى 1002/ 7/4 األصمعيجامعة ديالى / كلية التربية  تدريسية 1

مديرة وحدة طرائق التدريس  2
 والتدريب الجامعي

 1020 إلى 1002 األصمعيديالى / كلية التربية  جامعة

  

 المعاهد التي درس فيها أوالجامعات  -

 مالحظاتال إلى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  أالن إلى 1002 كلية التربية جامعة ديالى/ 1

  1021 اإلسبميةجامعة العلوم  2

 

 

 الصورة



 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 العلوم التربوية التربية جامعة ديالى 2
 والنفسية

 1001 تربوي إحصاء

 العلوم التربوية   
 والنفسية

 1002 تربوية تقنيات

 العلوم التربوية   
 والنفسية

 1002 تربية مقارنة

 العلوم التربوية   
 والنفسية

 1004 قياس وتقويم

المنهج وطرائق  جغرافية   
 التدريس

 اآلنالى 1002

المنهج وطرائق  تاريخ   
 التدريس

1002 

 اآلنالى 1001 المشاهدة والتطبيق جغرافية   

 1002 والتطبيقالمشاهدة  تاريخ   

 1002 قياس وتقويم كيمياء   

 1002 قياس وتقويم علوم حياة   

 1021 علم النفس التربوي الدين أصول الشريعة اإلسبميةجامعة العلوم  1

 ساهم في تطويرها أوالدراسية التي قام بتطويرها  واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1022 المنهج وطرائق التدريس جغرافية اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 1

التربية العملية )المشاهدة  جغرافية اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 2
 والتطبيق(

1021 

      

 

 ائل واالطاريحعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسية األطروحة أوعنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

التربية للعلوم  ديالى 2
 اإلنسانية

العلوم التربوية 
 والنفسية

جيكسو للتعلم  إستراتيجيةفاعلية 
التعاوني في تحصيل طالبات 

في مادة  اإلعداديالصف الراب  
 التأريخ

1021 
/1022 

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 -)بحث

 حضور(

 السنة

 1002 بحث التربية /كليةىجامعة ديال .المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية 1

 1001 بحث التربية /كليةىجامعة ديال .لكلية التربية راب المؤتمر العلمي ال 2

المؤتمر المشترك بين كلية التربية ومديرية  2
 تربية ديالى 

مديرية تربية ديالى /نقابة 
 الملمين 

 1002 بحث

 1002 بحث جامعة ديالى /كلية الهندسة المؤتمر العلمي األول لجامعة ديالى 4

التربوية  الندوة العلمية السنوية لقسم العلوم 2
)العلوم التربوية ودورها في والنفسية 

 التعليم الجامعي (

كلية التربية /قسم العلوم 
 التربويةوالنفسية

 1002 بحث



السنوية لقسم العلوم التربوية الندوةالعلمية 2
)التعليم العالي بين  والنفسية الموسومة
 الواق  والطموح ( 

 
 

كلية التربية /قسم العلوم 
 التربوية والنفسية

 1020 بحث

 1022 بحث وحدة التعليم المستمر  (الندوة العلمية الموسومة ب) التطبيق 7

 اثالالر الجامعالالةالنالالدوة العلميالالة الموسالالومة ب)  8
 في الحداثة والمعلوماتية ( 

 1022 بحث وحدة التعليم المستمر

)مفالالالالالاهيم الالالالالالدورةاالولى للتعلالالالالاليم المسالالالالالتمر  2
 في التعليم الجامعي ( أساسية

تصميم الدورة  وحدة التعليم المستمر
 ها روحضو

1002 

 1008 حضور  المكان  أبحاثوحدة  المكان  أبحاثلوحدة  األولالمؤتمر  20

 1002 حضور  مستشفى البتول  النفسية لدائرة صحة ديالىالندوة  22

 1020 حضور  األساسيةكلية التربية  الجامعية والتقاليد  األعرافندوة  21

المالالالؤتمر الالالالوطني إلصالالالبح التعلالالاليم العالالالالي  22
 والبحث العلمي

 1020 حضور هيئة التعليم التقني 

 التربية لكلية السادس العلمي المؤتمر 24
  ياالصمع

 

 1020 حضور األصمعيكلية التربية 

 1008 حضور   اإلرشادوحدة  ( اإلدمانالجامعة في مكافحة  ندوة )دور 22

ندوة علمية بعنوان دور الجامعة في  22
 تحصين الشباب من المخدرات

 1021 حضور اإلرشادوحدة 

ندوة علمية بعنوان التعليمات االمتحانية  27
 ثمرة ينتظرها المجتم 

 1022 حضور  األصمعيكلية التربية 

 1022 حضور وحدة التعليم المستمر  ندوة الترحيب بالطلبة الجدد 28

     

 أقامهاالدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

دورات طرائق التدريس والتأهيل التربوي  1
 الخاصة بترقية التدريسيين 

 إقامتهاعن  ولةؤمسكنت   األصمعيكلية التربية 
 1020 إلى 1002من 

 أساسالاليةالالالدورةاالولى للتعلالاليم المسالالتمر )مفالالاهيم  2
 في التعليم الجامعي (

 1002سنة أقمتها وحدة التعليم المستمر

اشتركت فيها سنة  رئاسة جامعة ديالى  دورة كفاءة الحاسوب  3
1022 

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفي  البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 1002 مجلة ديالى واألسلوبالطريقة العصف الذهني بين  1

 1001 مجلة ديالى تصورات عن مفهوم التقنيات التربوية 2

المطبقين في ضوء الكفايات  أداءتقويم  3
 التدريسية.

 1007 مجلة ديالى

بحل المشكبت لدى التفكير العلمي وعبقته  4
 طلبة الجامعة

 األولوقائ  المؤتمر العلمي 
 لجامعة ديالى

1002 

دراسة مقارنة بين األهداف والوسائل  5
التعليمية في تدريس الجغرافية بين الدول 

 المتقدمة والعراق

وقائ  مؤتمر مديرية تربية 
 ديالى 

2002 



 بالنشر فيها( التي قام impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

 . والدولية المحليةو العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

تاريخ 
 االنتساب

مازال عضوا/ 
 انتهاء العضوية

 مالحظاتال

 مركز إدارةعضو في مجلس  1
 والتعليم المستمر في الجامعة ا لتطوير

انتهت سنة  1020 محلية
1021 

 

عضو في لجنالة تالدقيق دفالاتر االمتحالان  2
 التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا

   1021 محلية

عضالالو فالالي لجنالالة تالالدقيق ملفالالات قبالالول  3
طلبالالة الدراسالالات العليالالا بالالاألمر اإلداري 

 28/22/1021في  1204د.ع /
 

   1021 محلية

لجنالالالالالة مقابلالالالالالة الطلبالالالالالة عضالالالالالو فالالالالالي  4
المقبالالالولين فالالالي الكليالالالة بالالالاألمر اإلداري 

 . 2/22/1021في  2412
 

   1021 محلية

عضالالالالو فالالالالي لجنالالالالة مراجعالالالالة المنالالالالاهج  5
 2222الدراسالالالالالالالالية بالالالالالالالالالاألمر اإلداري 

 . 2/2/1022في 
 

  محلية
1022 

  مازال عضوا

بالالالاألمر  التحقيقيالالالةعضالالالو فالالالي اللجنالالالة  2
 8/4/1022في  812اإلداري 

   1022 محلية 

عضالالالو فالالالي اللجنالالالة التحقيقيالالالة بالالالاألمر  7
فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  2220اإلداري 

18/22/1021 . 
 

   1021 محلية 

عضالالالو فالالالي لجنالالالة التطبيقالالالات التربويالالالة  8
. 

من  محلية 
الى 1001

  اآلن

  مازال عضوا 

 االمتحانيالالالالالالالةعضالالالالالالالو فالالالالالالالي اللجنالالالالالالالة  9
  األوليةللدراسات 

 1004من  محلية
 اآلن إلى

  مازال عضوا 

االمتحانيالالالالالالالة عضالالالالالالالو فالالالالالالالي اللجنالالالالالالالة  10
 للدراسات العليا 

 1020من  محلية
 اآلن إلى

  مازال عضوا 

عضالالالالالو فالالالالالي لجنالالالالالة تالالالالالدقيق أسالالالالالماء  11
الطلبالالالالة المقبالالالالولين للدراسالالالالات العليالالالالا 

 1008/ 1007للعالالالالالالالالالالام الدراسالالالالالالالالالالي 
فالالالالالالالالالالالالالالالالي  2202بالالالالالالالالالالالالالالالالاألمر اإلداري 

2/20/1007 . 
 

   1008 محلية

 

 نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( أو إبداعات -

 اإلبداعنوع  ت
 النشاط أو

 ما حصل عليه
ة/ ي)جائزة/شهادة تقدير

 كتاب شكر(

 أوعنوان النشاط  الجهة المانحة
 اإلبداع

 السنة



رئاسة جامعة  شهادة تقديرية أكاديمي 2
 ديالى

 1002 للمشاركة في مؤتمر

رئاسة جامعة  شهادة تقديرية علمي 1
 ديالى

 1001 للمشاركة في مؤتمر

 1021 للحصول على اللقب عمادة الكلية شهادة تقديرية علمي 2

 1022 تكريم بيوم الكلية عمادة الكلية شهادة تقديرية أكاديمي 4

 1002 ندوة إلقامة رئاسة الجامعة شكر وتقدير أكاديمي 2

 1007 دورة إلقامة رئاسة الجامعة شكر وتقدير أكاديمي 2

 1007 مشاركة في الندوة رئاسة الجامعة شكر وتقدير علمي 7

 1002 الوحدة إدارةللتميز في  رئاسة الجامعة شكر وتقدير إداري 8

 1002 ندوة إلقامة رئاسة الجامعة شكر وتقدير إداري 2

 1020 مشاركة في الندوة رئاسة الجامعة شكر وتقدير علمي 20

وحدة  إدارةللتميز في  رئاسة الجامعة شكر وتقدير إداري 21
 الطرائق

1020 

للتميز في اللجنة  رئاسة الجامعة شكر وتقدير أكاديمي 22
 االمتحانية

1022 

 1002 للجهود المتميزة عمادة الكلية شكر وتقدير أكاديمي 24

للمشاركة في المؤتمر  عمادة الكلية شكر وتقدير علمي 22
 الراب 

1001 

للمشاركة في لجنة  عمادة الكلية وتقديرشكر  أكاديمي 22
 انتخابات الطلبة

1004 

 1002 المكتبة إلىكتب  إلهداء عمادة الكلية شكر وتقدير تربوي 27

لجنة التطبيقات  عمادة الكلية شكر وتقدير تربوي 28
 التربوية

1002 

للتميز في السنين  عمادة الكلية شكر وتقدير أكاديمي 22
 العجاف

1007 

دورة التعليم  إلقامة عمادة الكلية تثمين جهود أكاديمي 10
 المستمر

1002 

 1022 تأليف كتاب عمادة الكلية شكر وتقدير علمي 12

للتميز في لجنة  عمادة الكلية شكر وتقدير تربوي 11
 التطبيقات

1021 

 1021 مؤلفاتي للكلية إهداء عمادة الكلية شكر وتقدير تربوي 12

المشاركة في ندوة  عمادة الكلية وتقديرشكر  تربوي 14
 التعليم المستمر

1022 

 1022 مساهمة في الندوة عمادة الكلية شكر وتقدير تربوي 12

 

 والترجمة التأليف  -

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات

 وأساليبالمفاهيم ماهية  2
تصحيح المفاهيم 

 المخطؤة

دار صفاء للنشر 
 والتوزي  /عمان

 غير منهجي األولىالطبعة  1021

 

 

 



 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية  -2

2- 

3-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 1022تأليف )كراسة تعريفية بالتربية العملية للمطبقين ( للعام . 1

 1022)كراسة تعريفية بالتربية العملية للمشرفين ( للعام تأليف  .1

 1022المدارس ( للعام  إلدارات)كراسة تعريفية بالتربية العملية تأليف . 2

 

 أخرىنشاطات  -

 رسائل ماجستير وبحوث /   علمي لتقويم . 1

  فالالالالالي  2224دع / بالالالالالاألمرقيمالالالالالت علميالالالالالا رسالالالالالالة ماجسالالالالالتير للباحالالالالالث احمالالالالالد محمالالالالالد محمالالالالالود

الصالالالالور المتسلسالالالاللة فالالالالي تحصالالالاليل تلميالالالالذات  إسالالالالتراتيجية،والموسالالالالومة )اثالالالالر 1021/ 27/2

 الصف الخامس االبتدائي في مادة التأريخ (

  قيمالالالالالالت علميالالالالالالا رسالالالالالالالة ماجسالالالالالالتير الموسالالالالالالومة )فاعليالالالالالالة اسالالالالالالتعمال المنظمالالالالالالات المعرفيالالالالالالة

فالالالالي مالالالالادة التالالالالأريخ واتجاهالالالالاتهم  األدبالالالاليالتخطيطيالالالالة فالالالالي تحصالالالاليل طلبالالالالة الصالالالالف الخالالالالامس 

 .1022/ 12/7في 2220د ع / باألمرنحوها ( 

 

 24/4/1002في  122بحثا في مجلة ديالى باألمر اإلداري  قيمت . 

 17/2/1002في  217قيمت بحثا في مجلة ديالى باألمر االداري . 

  12/2/1022في 142قيمت بحثا في مجلة ديالى باألمر اإلداري . 

  22/1/1022في  72قيمت بحثا في مجلة ديالى باألمر اإلداري . 

 

 مناقشة رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه / . 1

  ناقشالالت رسالالالة ماجسالالتير للباحالالث داود سالاللمان حميالالد عالالن رسالالالته الموسالالومة )اثالالر إسالالتراتيجية

اإلثالالراء الالالو سالاليلي فالالي تحصالاليل طالالبب المرحلالالة المتوسالالطة فالالي مالالادة التالالأريخ ( فالالي يالالوم األحالالد 

 ر من جامعة ديالى .. صاد4/2/1021في  2227.باألمر اإلداري دع / 7/20/1021الموافق 

  ناقشالالت أطروحالالة دكتالالوراه للباحالالث محمالالد مهالالدي حسالالين  الموسالالومة ب)فاعليالالة تصالالميم تعليمالالي

المتعالددة فالي اكتسالاب المفالاهيم الجغرافيالة واسالتبقائها  الالذكاء تتتعلمي باستخدام اسالتراتيجيات 

.بالالالاألمر اإلداري  22/20/1021لطالالبب الصالالالف الخالالالامس األدبالالي( فالالالي يالالالوم االثنالالين الموافالالالق 

 صار من كلية ابن رشد/جامعة بغداد . 20/2/1021في 1010

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 م.م.وسام عماد عبد الغني                                                                        

 الجامعي واألداءمدير قسم ضمان الجودة                                                                            


