
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االسم الرباعي/اقبال كاظم حبيتر عبد الحسين الجاسمي
 تاريخ اول تعيين في دوائر الدولة

 10/11/1988فيمؤقته  بصفةكليةالتربيةجامعة القادسية 

 على المالك الدائم تاريخ اول تعيين في دوائر الدولة

 8/1/1989كليةالتربيةجامعة القادسية في 

 
 تاريخ الحصول   العلمي :ـ اللقب

 17/9/2015             استاذ مساعد 

 
 سنة التخرج:              الجهة المانحة            الشهادة:

   1987- 1986  النجف   /المعهدالفني     دبلوم فني -1

 1999 - 1998جامعةالقادسية   /كليةالتربيةبكلوريوس . -2

 2006 - 2005  =        = =    =    ماجستير -3

 :جامعةالقادسية-في كلية التربية  المناصب
 1996 -1991                  مسؤولة القلم السري

 1996 -1992  سكرتارية مجلس الكلية

 2002 - 1996سكرتارية لجنة الترقيات العلمية والتعضيد  

  2006/   11/   10     7/3/2006  مسؤولة التعليم المستمر

 14/2/2012ولغاية  17/11/2006ات المركزية          مقر لجنة الترقي

 9/11/2015ولغاية 10/11/2014قسم علم النفس      لجنة متابعة بحوث

 

 الدورات التي شارك بها :
 1989              دورة لرفع كفاءة اداء موظفي الجامعة   -1

 1989         دورة التعليم المستمر -2

  1989                        دورة الدفاع المدني              -3

 1990    دورة لرفع كفاءة اداء موظفي التسجيل   -4

 1992      دورة سالمة اللغة العربية -5

 2002        دورة الحاسوب  -6

 2007       دورة التاهيل التربوي  -5

 2009       دورة التقنيات التربوية  -6

 2015                 دورة التعليم االلكتروني                     -7



 

 

 :البحوث المنشورة
في المعلمين  دفي تحصيل طالبات معهد اعدا اثر الحديث النبوي الشريف -1

 /كلية التربية  /للعلوم االنسانية قواعد اللغة العربية منشور في مجلة القادسية 

 2009( لسنة 4العدد )جامعة القادسية

اللغة العربية ومعلماتها في الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي  -2

  المدارس االبتدائية منشور في مجلة كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة

 2010(لسنة 7-6العدد)

اثر التحضير المسبق في تحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات في قواعد  -3

كلية التربية /  /منشور في مجلةالقادسية  للعلوم االنسانية  اللغة العربية

 (2-1(العددان)12معةالقادسية المجلد )جا

تحليل االسئلة االمتحانية لمواد قسم اللغة العربية على وفق انموذج مارزانو  -4

 2014( لسنة 3( العدد)7للعلوم االنسانية المجلد) في مجلة اوراك المنشور

لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها من وجهة  الالزمةاالجتياجات التدريبية -5

  كلية االداب / جامعة الكوفة/نشور في مجلة اداب الكوفة م نظرهم

 2015(السنةالثامنةكانون الثاني 21العدد)

الوعي الصوتي الالزمة لمدرسي قسم اللغة العربية من وجهة مهارات  -6

تدريسي قسم اللغة العربية، مقبول للنشرفي مجلةكليةاالداب للعلوم 

 في  272المرقم جامعةالقادسية بموجب كتابها /االنسانية

8/9/2015 

 

 التشكرات
 

جهازاالشراف والتقويم  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب  -1

   20/8/2015في  2068المرقم ج ت/

   12/1/1993في  41/227كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم  -2
 6/2/1994في  1000 جامعة المرقمكتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة ال -3

 17/5/1998في  1823 كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم -4

 3/4/2004في  1460 كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم -5

 29/4/2008في  4428 كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم -6

 4/7/2010في  8801 اسة الجامعة المرقمكتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئ -7

 10/8/2011في  10957كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم  -8
 17/1/2012في    كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة -9

 31/11/2013في  21291كتاب شكر وتقدير بموجب كتاب رئاسة الجامعة المرقم -10       



 

 12/5/1991في 366المرقم  ربيةتقديرمن عمادة كلية الكتاب شكروت -11 

 4/12/1991في 511ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -12

 2/4/1992في 1131ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -13

 28/12/1992في 5568ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -14

 22/10/2000في 3697ربية المرقم تيرمن عمادة كلية الكتاب شكروتقد -15

 18/11/2000في 4404ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال 16

 

 30/12/2000في6026ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -17

 11/7/2001في 2376ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -18

 27/3/2013في 4671ربية المرقم تقديرمن عمادة كلية الكتاب شكروت -19

 2013 /22/9في 13553ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -20

 2013 /23/10في 15045ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -21

 2014 /16/4في 6556ربية المرقم تكتاب شكروتقديرمن عمادة كلية ال -22

 2015 /30/9في 10616ربية المرقم تشكروتقديرمن عمادة كلية ال كتاب -23

 25/9/2016في         كتابة شكر وتقدير من عمادة التربيه للبنات  -24

 

 

 

 

 

 

 



The Ministry of Higher Education and Scientific Research 
Full name / Iqbal Abdul Hussein Kazem Hpetr Aljasmi 
Date of first appointment to the state departments 
Klahalterpahjamah Qadisiyah provisional basis in 11/10/1988 
Date of first appointment to the state departments on the permanent staffing 
 Klahalterpahjamah Qadisiyah in 01/08/1989 

 
Academic Title: Date of getting 
 17/09/2015 Assistant Professor 

 
Degree: Donor Graduation Year: 
1. Technical Diploma Astitutalphena / Najaf 1986-1987 
2. Bachelor. Klahalterpah / University of Al-Qadisiyah 1998 - 1999 
3. Master = = = = 2005-2006 
Positions in the College of Education -jamahkadsah: 
Responsible secret pen 1991- 1996 
Secretariat of the Faculty Council 1992- 1996 
Committee Secretariat scientific promotions and nourished 1996 - 2002 
Responsible for Continuing Education 7/3/2006 10/11/2006 
The headquarters of the Central Committee of promotions 17/11/2006 until 
02/14/2012 
Follow-up Committee for the Department of Psychology Research 10.11.2014 
until 11.09.2015 

 
Sessions in which they participated: 
1. course for raising the efficiency of the performance of the university staff in 
1989 
2. Continuing Education Course 1989 
3. Civil Defence Course 1989 
4. cycle to raise the efficiency of the performance of staff at the registry in 



1990 
5. safety of the Arabic language course in 1992 
6. Computer 2002 session 
5. educational qualification course in 2007 
6. TMS 2009 session 
7. E-Learning Course 2015 

 
 

Research published: 
1. The effect of the Hadith in the collection of students a teacher training 
institute in Arabic grammar published in the Journal of Qadisiyah For Human 
Sciences / College of Education / University Kadsahaladd (4) for the year 
2009 
2. educational competencies necessary for teachers of Arabic language and 
her teachers in primary schools published in the Journal Girls College of 
Education / University of Kufa 
Number (6-7) for the year 2010 
3. Impact of pre-preparation in the collection of students Teachers Training 
Institute in the Arabic language publication rules in Cilhkadsah For Human 
Sciences / College of Education / University of Al-Qadisiyah folder (12) Nos. 
(1-2) 
4. Questions exam materials Arabic Department analysis of the specimen 
according to Marzano, published in the Journal of the hips Human Sciences 
folder (7) No (3) for the year 2014 
5. Alajtaajat Altdrebehallazemh Arabic language teachers and parameters from 
the point of view published in the literature of Kufa Magazine / College of Arts 
/ University of Kufa 
Number (21) 2015 second Alsnhalthamnhkanon 
6. phonological awareness skills necessary for teachers of Arabic language 
department from the point of teaching the Arabic Language Department, 



acceptable to Ncharfi Cilhklahaladap For Human Sciences / University of Al-
Qadisiyah under her No. 272 in 
09/08/2015 

 
Alckrat 

 
1. a letter of appreciation under the letter of the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research / Jhazaleshrav calendar No. JT / 2068 on 
08/20/2015 
2. a letter of appreciation under the presidency of the university book No. 
41/227 on 12/01/1993 
3. letter of appreciation under the presidency of the university book No. 1000 
on 06/02/1994 
4. a letter of appreciation under the presidency of the university book No. 
1823 05.17.1998 
5. a letter of appreciation under the presidency of the university book No. 
1460 on 04/03/2004 
6. a letter of appreciation under the presidency of the university book No. 
4428 on 04/29/2008 
7. letter of appreciation under the presidency of the university book No. 8801 
on 4/7/2010 
8. letter of appreciation under the presidency of the university book No. 10957 
on 10/08/2011 
9. letter of appreciation under the presidency of the university in the book 
17/01/2012 
       10-Book Acknowledgements book under the presidency of the university 
in the No. 21 291 11/31/2013 

 
 11. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 366 on 
12/5/1991 



12. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 511 on 
12/4/1991 
13. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 1131 on 
02/04/1992 
14. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 5568 on 
12/28/1992 
15. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 3697 on 
22/10/2000 
16 Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 4404 on 
18/11/2000 

 
17. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 6026 on 
30/12/2000 
18. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 2376 on 
11/07/2001 
19. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 4671 on 
27/03/2013 
20. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 13553 on 
22/09/2013 
21. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 15045 on 
10/23/2013 
22. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 6556 on 
04/16/2014 
23. Book Hkurotkadirmen Deanship of the Faculty of Education No. 10616 on 
09/30/2015 
24. Writing Acknowledgements from the dean of education for girls in 
09/25/2016 

 

 


