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 معلومات الوظیفة
21/4/2014مدرس   الوظیفة  وتاریخ الحصول علیھا المرتبة العلمیة 

 نوع االرتباط بالجامعة 
 
 

لشھادات العلمیةا  
هادكتورال ماجستیرال   الشھادة لوریوسابكال 

 اسم الجامعة دھوك دھوك دھوك

إقلیم كوردستان-عراق إقلیم كوردستان-اقعر  إقلیم كوردستان-عراق   ادةھالبلد المانح للش 
 تاریخ الحصول على الشھادة  2004 2008 2014

فاعلیة استخدام استراتیجیة التردیس التبادلي في تحصیل طالب الصف الثامن األساسي في مادة التاریخ وتنمیة التفكیر الناقد 
 لدیھم

 عنوان رسالة الماجستیر

س التاریخطرائق تدری  التخصص الدقیق 

تعلمي وفق انموذج جیرالك وایلي في اكتساب المفاھیم الزمنیة لدى طالب الصف -فاعلیة تصمیم تعلیمي
 الحادي عشر اإلعدادي في مادة التاریخ وتنمیة عادات العقل والتعاطف التاریخي لدیھم

 عنوان اطروحة الدكتوراه

 قیقالتخصص الد التاریخطرائق تدریس وتربیة 
 

 ( االحدث الى االقدم) -الخبرات التدریسیة من 
 من الى المرتبة العلمیة اسم الجامعة المواد التي تم تدریسھا

 2017 2018 مدرس زاخو ، تطبیقات نفسیةالقیاس والتقویم

 مدرس زاخو طرائق التدریس، القیاس والتقویم،علم النفس التجریبي

 مدرس كرىدھوك/ئا القیاس والتقویم 2016 2017

 مدرس دھوك   علم النفس التربوي، المشاھدة والتطبیق

 مدرس زاخو سیكولوجیة التعلم

 مدرس دھوك/ئاكرى القیاس والتقویم 2015 2016

 مدرس المعھد اإلسالمي   المشاھدة والتطبیق

 2014 2015 مدرس زاخو مناھج البحث

   مدرس دھوك/ئاكرى القیاس والتقویم

 

 

 د. ستار جبار حاجي
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 ( االحدث الى االقدم) - الخبرات االداریة

 من الى وان الوظیفي / اسم الجامعة او المؤسسةالعن

 2004 2008 مدیر متوسطة خراب دیم المختلطة/ مدیریة تربیة سمیل

 2014 --- مدیر مركز التدریب والتطویر/ جامعة زاخو
 
 # (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمیة

 البحث اسم  جھة النشر التاریخ

المجلة التربویة الدولیة  2014
المجلد الثالث،  /األردن،لمتخصصةا

 العدد الرابع

تعلمي وفق انموذج جیرالك وایلي في اكتساب -فاعلیة تصمیم تعلیمي
المفاهیم الزمنیة لدى طالب الصف الحادي عشر اإلعدادي في مادة 

 التاریخ وتنمیة عادات العقل والتعاطف التاریخي لدیهم

1 

ة ول لجامعالمؤتمر العلمي العالمي األ 2014
 دهوك فرع عقرة

الشعور بالمسؤولیة لدى مدرسي ومدرسات المدارس اإلعدادیة في قضاء 
 عقرة من وجهة نظر طلبتهم

2 

العلوم اإلنسانیة، مجلة جامعة زاخو،  2014
 )، العدد األولBالمجلد الثاني(

 -الكفایات التدریسیة الالزمة لمدرسي مادة التاریخ من وجهة نظرهم
 ارس المرحلة اإلعدادیة بمركز قضاء زاخودراسة میدانیة في مد

3 

April 26-
27, 2015 

Ishik University& 
Salahaddin University 

Education and instruction in ancient Sumerian 
school'' an educational and comparative study'' 
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 ،المجلة التربویة الدولیة المتخصصة 2015
 المجلد الرابع، العدد التاسع

فاعلیة استخدام شبكة االنترنت في تعلّم مادة الجغرافیة على التحصیل 
"دراسة شبھ تجریبیة على طالبات الصف الحادي عشر اإلعدادي  واالتجاه

 في مركز محافظة دھوك"
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 العلوم اإلنسانیة،مجلة جامعة زاخو، 2015
 الثاني)، العدد Bالمجلد الثالث(

 6 دورة طرائق التدریس والتدریب الجامعي من وجهة نظر المتدربین تقویم

مجلة كلیة التربیة للبنات، الجامعة  2015
 العراقیة، العدد الثاني

 7 طلبتها نظر وجهة من جامعة زاخو في المیداني التطبیق مرحلة مشكالت

محلة جامعة زاخو، العلوم اإلنسانیة،  2017
 ثالمجلد الرابع، العدد الثال

برایةتى  جریدة الكوردیة الصحافة في والتعلیمیة التربویة القضایا أولویات
 تحلیلیة تربویة دراسة أنموذجاً 

8 

مجلة جامعة زاخو، العلوم اإلنسانیة،  2017
 المجلد الخامس، العدد الثاني

 التي الصفیة اإلجراءات مادة التاریخ مدرسي ومدرسات ممارسة مدى
اریخي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة في مركز التفكیر الت مھارات تنمي

 قضاء زاخو

9 

 
 الكتب المؤلفة والمترجمة

 كتابالاسم   جھة النشر التاریخ
   

 2013 2014 مدرس مساعد زاخو لبحثمناھج ا

 2012 2013 مدرس مساعد زاخو طرائق تدریس التاریخ، منھج وتحلیل الكتاب، المشاھدة والتطبیق

 2011 2012 مدرس مساعد زاخو المشاھدة والتطبیق، منھج وتحلیل الكتاب

 2010 2011 مدرس مساعد زاخو المشاھدة والتطبیق، منھج وتحلیل الكتاب

 2009 2010 مدرس مساعد دھوك تدریس، منھج وتحلیل الكتاب، التقنیات التربویةطرائق ال

 2008 2009 مدرس مساعد دھوك طرائق التدریس، منھج وتحلیل الكتاب، التقنیات التربویة

 2004 2008 مدرس تربیة سمیل مادة التاریخ، مادة االجتماعیات
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 المقاالت

  لة المقا اسم جھة النشر التاریخ

 سماتھ ، أسبابھ ، وعالجھ: يـــدراسـأخر الـــالت )17العدد ( ،مجلة (ھیزل) 2010
‰مجلة  2011 ÏöÂÂÑD،(  جامعة

 )1زاخو، العدد(
 المشكالت الصفیة أسبابھا وسبل معالجتھا

‰مجلة  2012 ÏöÂÂÑD جامعة ،(
 )4زاخو، العدد(

 التربیة والتعلیم في حضارات الشرق القدیم

‰مجلة  2012 ÏöÂÂÑD جامعة ،(
 )5زاخو، العدد(

 التخطیط في التدریس: المدرس الطالب كیفیة التخطیط والتنفیذ

ان)، أربیل، مجلة (رام 2015
 )214العدد(

 التدریس وفق سیكولوجیة الفروق الفردیة

 
 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاریخ

 المؤتمر العلمي العالمي األول لجامعة دھوك فرع عقرة مشاركة ببحث .13-14/4/2014

 دولي السادس لجامعة طفیلة بالتعاون مع جامعةالمؤتمر التربوي ال مشاركة ببحث 2014/نیسان/28-30
)Bridgewater State University BSU USAفي األردن ( 

 المؤتمر التربوي لوزارة التربیة في إقلیم كوردستان العراق دعوة 2015/شباط/8
 2015/نیسان/ 26-27

) ISHIKلجامعة (المؤتمر الدولي السادس للدراسات التربویة والعلوم التطبیقیة  مشاركة ببحث 
 بالتعاون مع جامعة صالح الدین في إقلیم كوردستان العراق

فاكولتي العلوم اإلنسانیة ثورة أیلول في -المؤتمر العلمي الدولي األول جامعة زاخو مشاركة ببحث 2017ئادار  29-30
 ، إقلیم كوردستان العراق1975-1961الصحافة المحلیة واالجنبیة 

شاركة ببحثم -2017نیسان  18-20  
 الحیاة، الحضارة، والتراث ، جامعة زاخو-زاخو -المؤتمر العلمي الدولي الثاني

 إقلیم كوردستان العراق
 التوعیة السیاسیة واإلجتماعیة والنفسیة للمرأة محاضر 19-20/12/2011

، مركز E-Learning System Design: Teacher-Student Websites مشاركة 16-17/9/2013
ICTامعة زاخو، ج 

 مشاركة 4-5/12/2013
"تطویر قدرات التدریسیین وفق طرائق التدریس الحدیثة" ورشة العمل التي 

 Jordan University for Scienceأقامتھا جامعة دھوك التقنیة بالتعاون مع(
and Technology( 

امتھا ، ورشة العمل التي أقTeaching and Learning  Approaches مشاركة 18-9/11/2014
 فاكولتي العلوم اإلنسانیة قسم اللغة االنكلیزیة بجامعة زاخو

 االسعافات النفسیة االولیة، منظمة یونیسیف محاضر 10/12/2016

 CDC، جامعة زاخو/ مركز  Education to employment  مشاركة 24-25/7/2016

 

 

 عضویة المنظمات
 اسم المنظمة طبیعة العضویة

 العراقیة الجمعیة النفسیة عضو
 جمعیة نفسیي واجتماعیي كوردستان عضو
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