
 
السيرة الذاتية والعلمية

الدكتورة : جنان مزهر لفته عبد ا الجبوريالستاذ المساعد 
: أكاديمية جامعيةالمهنة .

أستاذ مساعداللقب العلمي: 
كلية التربية للبنات / جامعة القادسية: مكان العمل   .

  / بتقدير جيد جدا من كلية1991بكالوريوس آداب/علوم قرآن وتربية إسلمية سنة  - -
-- - .التربية/أبن رشد جامعة بغداد

  / بتقدير جيد جدا>.0222ماجستير في طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية السلمية سنة  - -
-- - من كل ية الترب ية/أبن رشد

.جامعة بغداد
  / بت قدير جيد0222دكتوراه فلسفة في طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية السلمية سنة  - -

-- جدا>. من كل ية الترب ية/ أ بن
- .رشد جامعة بغداد

0221عضو نقابة المعلمين العراقيين منذ سنة  - - . --
 عضو مجلس إدارة في جمعية العلم والمعرفة / المسجلة في وزارة التعليم العالي والبحث - -

-- . العلمي العراقية
0تدريسية في كلية التربية جامعة القادسية من - -  / 2 / 09ولغاية  0221 / 9 / 0211 . - --
معاون العميد للشؤون العلمية في كلية- -  / 9 /10 . ولغاية 0211/ 1/ - -- بعد ان  . 0213  

09التربية للبنات جامعة القادسية من 
.دمجت مع كلية التربية

1تدريسية في كلية التربية جامعة القادسية من - - / 1 /11ولغاية  0213 /0211/12 . - --
تدريسية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية- - / 12/– - -- ولحد الن .  0211  

11للبنات جامعة القادسية من 
:النتاج العلمي

:المؤلفات والبحاث
 ا ثر أ سلوب ا لدور التمثي لي في تحصيل تل مذة الصف ال خامس الب تدائي في مادة 1.

ر سالة- - الترب ية ال سلمية .   --
0222ماجستير  .

 اثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل مادة أصول الدين السلمي لدى طلبة كليات الترب 0.
ية في ال عراق واستبقائهم

0222أطروحة دكتوراه - - لها.  . --
 اثر طريقة العصف الذهني في تحصيل طالبات الصف الخامس العدادي في مادة الترب ية 3.

السلمية. بحث منشور
02 ..مقبول للنشر بتأريخ 0222في مجلة كلية المعلمين/ الجامعة المستنصرية  /0222/3.
 اثر النشاطات المصاحبة في تحصيل طالبات الصف الول المتوسط في مادة الترب ية 1.

السلمية. بحث منشور في
 مجلة القادسية في الداب والعلوم التربوية/ جامعة القادسية.، المجلد الثالث، ال عدد الثا لث والرا

مق بول- -  . 0222بع/   --
10للنشر بتأريخ  /0222/1.

 تقويم أداء الطالبة المطبقة في مادة التربية السلمية في ضوء مهارات التدريس. بحث منشور 2.
في مجلة القادسية في



. م0229 (، العدد الرابع/ 10الداب والعلوم التربوية/ جامعة القادسية.، المجلد ) 
 مشكلت تدريس أصول الدين السلمي في جامعة القادسية من وجهة نظر الطل بة 2.

ومقترحاتهم. بحث منشور في
22 / العدد 12م. / مجلة كلية المعلمين/ الجامعة المستنصرية/المجلد  0229

 عدم حجية الحكام الصادرة من محاكم الحوال الشخصية / بحث ال قي في ال مؤتمر العل 2.
- مي السادس لكل ية ال قانون
- . م0213 نيسان 12جامعة القادسية/ المنعقد في 

 عدم حجية الحكام الصادرة من محاكم الحوال الشخصية عند تعارضها مع الحكام الشرعية 1.
للحل

 والحرمة تحليل قانوني في ظل قرارات محكمة التمييز التحادية العراقية / بحث القي في المؤتمر
-

- العلمي الثاني لمركز دراسات الكوفة جامعة الكوفة/ مؤتمر قوانين السرة، المنعقد في محافظة
0213 تشرين الثاني 02 01النجف للفترة  . -

0
: التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح

تقويم رسالة ماجستير ) فاعلية التعليم البنائي في تنمية تحصيل التربية السلمية لطلبة 1
العداديات الصناعية العراقية ( المقدمة من الباحث ) طه بنيان سلطان حسين( التي اتت من

03 / وزارة التعليم العالي بكتاب رقم ص.ب / 02في  1120 /0211 .
 تقويم بحث ) الحسبة هيكلها الداري وطبيعتها القضائية ( من مجلة الدراسات النسانية بكتاب 0

-
02في  212 /0/ 0212 .

تقويم بحث مجلة ) الحياة الدينية في ممالك اليمن الجنوبية (من مجلة الدراسات النسانية 3
02 في 191بكتاب  /0 /0213

تقويم بحث ) أثر انموذج درايفر في اكتساب المفاهيم العقائدية في مادة أصول الدين 1
 في231السلمي واستبقائها لدى طلبة المرحلة الجامعية ( مجلة القادسية للعلوم النسانية بكتاب 

.. 0210/ 12 / 03
 في1123تقويم بحث ) دراسة في الحتياط الصولي ( مجلة الدراسات النسانية بكتاب  _ 2

. 0210 /2 /12
تقويم بحث من مجلة القادسية في الداب و العلوم التربوية )أثر نموذج دانيال وسكمان في _ 2

. ) تحصيل مادة طرائق تدريس التربية السلمية لدى طلبة المرحلة الجامعية
: الدورات التدريبية

اسم الدورة مدتها مكانها التقييم
دورة الحاسوب شهر واحد التربية أبن الهيثم /جامعة بغداد جيد جدا

0221دورة التأهيل التربوي الحادية ثلثة أسابيع مركز طرائق التدريس/جامعةالقادسية 
0220دورة التأهيل التربوي الثانية ثلثة أسابيع مركز طرائق التدريس/جامعة القادسية 

0210دورة النترنت ثلثة أسابيع مركز طرائق التدريس 
ألية عمل اللجان المتحانية يومان كلية الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية د

تقييم.
دورة تقنيات التعليم الرابعة ثلثة أسابيع مركز المتياز الجامعي

0212( إسبوعين مركز الحاسوب و خدمات النترنت 2دورة التعليم الليكتروني رقم ) 
- : التشكرات والتكريم

رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة للكتاب أسباب المنح
- – ) الوزير رئيس جامعة عميد (



02 في 2132/ 2رئيس الجامعة عن جهود لجنة التنسيق مع دوائر الدولة / 0210
1 في 3121/ 3رئيس الجامعة عن عقد ندوات الرشادية للطلبة / 0210

02 في 1329/ 9عميد لما بذله المعني من مساع خيرة وأفكار نيرة للعم / 0210
0211الدراسي  _0210

02 في 1221/ 3عميد إختتام عمل السيد عميد كلية التربية / 0213
01 في 1911/ 10عميد عن المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس كلية / 0210

التربية الساسية /جامعة بابل
00 في 222/ ج ع 2الوزير عن إلقاء محاضرات اضافية مجانية / 0222

12 في 1922/ عدد 1عميد عن الجهود المبذولة في مؤتمر قسم علوم القرآن / / 0212
. كلية التربية

3
01 في 229/ عدد 3عميد عن المشاركة الفاعلة في حفل يوم الجامعة الذي أقيم في / 0212

. كلية التربية للبنات
02 في 1210 / 9 / 01عميد عن الحضور الفاعل لحفل التخرج ليوم  0212 /0212/9 .

:المساهمات العلمية
 عضوية العديد من لجان مناقشة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه، في العديد من - -

-- .الجامعات العراقية
 عضوية العديد من اللجان العلمية والدارية والمتحانية في كلية التربية وكلية التربية للبنات / - -

-- .جامعة القادسية
 المشاركة في دورة الرشاد التربوي الثانية، المقامة في مركز الرشاد والخدمات النفسية - -

-- - .والجتماعية جامعة القادسية
 المشاركة في دورة المكتبة الفتراضية الرابعة، المقامة من وحدة التعليم المستمر في كلية - -

-- - .التربية جامعة القادسية
 مشاركات اخرى في الحلقات النقاشية والسمنار و ورشات العمل في كلية التربية و كلية - -

-- – .التربية للبنات جامعة القادسية
 المشاركة في ندوة يوم المرأة العالمي المعنونة ) نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنم - -

-- ية المستدامة ( المقا مة في
. في جامعة القادسية 0210/3/11

 ال مؤتمر العل مي ا لدولي ال خامس لكل ية الترب ية السا سية/ المنع قد في جام عة با بل، - -
-- -  ت شرين ال ثاني13 11ال عراق. في 

.0210
 المؤتمر العربي الول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني، برعاية جامعة الدول - - – - --

11 و 12العربية بغداد ف ندق الرشيد 
. م0213آذار/ 

-- - - .  م0213 نيسان 12المؤتمر العلمي السادس لكلية القانون جامعة القادسية / المنعقد في  - -
 المؤتمر العلمي الثاني لمركز دراسات الكوفة جامعة الكو فة/ مؤتمر قوانين السرة، المنع قد - -

-- - في محافظة النجف للف ترة
02 0213تشرين الثاني  01 . -

 المؤتمر العلمي الوطني النسوي الثاني المقام من قبل وزارة العلوم - - /0213/10 . - --
09 32والتكنولوجيا في 

مؤتمر الم سيرة الح سينية- - / 1/-- الم شاركة بالب حث المو سوم))الثار التربو ية  0212  
0الول لجام عة القاد سية المنع قد في 

- . )) ) والجتماعية لمسيرة المام الحسين )عليه السلم



 المؤتمر التربوي الثالث لكلية التربية للبنات الجامعة العراقية // ))تقويم العمل ية التربو ية - -
-- – التعليم ية في ضوء التحديات

12 12المعاصرة (( المنعقد في يومي الربعاء والخميس )  /0212/1( . -
19المؤتمر العلمي الول لكلية التمريض جامعة القادسية // المنعقد في  - - /10/ 0212 . – --
 المؤتمر التربوي الرابع لكلية التربية للبنات الجامعة العراقية // )) دور العلوم النسانية في - -

-- – )) التصدي لظاهرة الع نف
9 12والمنعقد في يومي  /11/ 0212 . -

 ال قاء العد يد من المحاضرات في دورات التأه يل التر بوي المقا مة من ق بل مر كز تطوير ال
تدريس وال تدريب

. الجامعي
 عقد ندوة توجيهية تربوية عن )ظاهرة التدخين والمخدرات والعقاقير المهدئة و تأثيرها على- -

-- )ال فرد والمجت مع
1على طلبة كلية التربية الرياضية في يوم الخميس  /0210/3 .

 إقامة دورة تدريبية لموظفات حضانة ورود الجامعة عن )فن التعامل مع /0 / 0210 .
02الطفال( في يوم 

 عقد ندوة إرشادية عن ) تقبل الخر والتسامح معه( على طلبة الجامعة في يوم- - /0210/11 . --
02

 ع قد محاضرة توجيه ية بع نوان )التفك ير الر هابي و سبل التعا مل م عه ( ع لى طل بة كل- -
-- ية ال قانون في يوم

. 0210/10/10
والعديد من الندوات الدورية الخرى و منها الندوات التوجيهية لطلبة الصفوف الولى

جمهورية العراق محافظة القادسية الديوانية: العنوان  . – -
__ginan2010@yahoo.Com :البريد اللكتروني ***

mailto:ginan2010@yahoo.Com__


 CV and scientific 
Assistant Professor Dr: Jinan florid gesture Abdullah al-Jubouri 

Occupation: academic university. 
Academic Title: Assistant Professor 

Workplace: College of Education / University of Qadisiyah. 
-Bachelor of Arts / Science Quran and Islamic education in 1998 

/ very good estimate of the College of Education / Ibn Rushd - 
University of Baghdad. 

-Master of methods of teaching the Koran and Islamic 
education in 2000 / very good grade. Faculty of Education / Ibn 

Rushd - University of Baghdad. 
-Doctor of Philosophy in methods of teaching the Koran and 

Islamic education in 2006 / very good grade. Faculty of 
Education / Ibn Rushd - University of Baghdad. 

-Member of the Iraqi Teachers' Union since 2001. 
-Member of the Board of Directors at the Association of science 

and knowledge / registered with the Iraqi Ministry of Higher 
Education and Scientific Research. 

-Teaching in the Faculty of Education, University of Qadisiya 
from 06/02/2001 until 09/29/2011. 

-Associate Dean for Academic Affairs at the Faculty of 
Education, University of Qadisiyah Bnat- 29/9 / 2011 and up to 

12.1 / 2013 after it merged with the College of Education. 
-Teaching in the Faculty of Education, University of Qadisiya 

from 08/01/2013 until 14/10/2014. 
-Teaching in the Department of Physical Education and Science 

Ariyadh- Girls College of Education - University of Qadisiya from 
14/10/2014 until now. 

Scientific output: 
Literature and research: 



.1The effect of the representative role in the collection of the 
students of the fifth grade in the subject of Islamic education 

method .-- Master 2000. 
.2effect of brainstorming in the collection of material assets of 
the Islamic religion among students of colleges of education in 

Iraq and retain her style .-- doctoral thesis in 2005. 
.3impact way of brainstorming in the collection of fifth-grade 

students in the preparatory Islamic Education. Research 
published in the Journal of Teachers / Mustansiriya University 

College of 2006..mqubol Published on 03.27.2005. 
.4impact associated with activities in the collection of an 

average first grade students in Islamic Education. Research 
published in the Journal of Qadisiya of Arts and Educational 

Sciences / University of Qadisiyah., Vol. III, No. III, IV / 2005. - 
Accepted for publication On 12.4.2005. 

.5evaluating student applied in Islamic Education's 
performance in light of the teaching skills. Research published 

in the Journal of Qadisiya of Arts and Educational Sciences / 
University of Qadisiyah., Vol. (12), fourth / 2009 number. 

.6teaching the origins of the Islamic religion problems in the 
University of Qadisiyah from the perspective of the students 

and their proposals. Research published in the Journal of 
Teachers College / University of Mustansiriya / Volume 15 / 

Issue 60/2009 m. 
.7Non-authoritative verdicts of the Personal Status / Search 

thrown in the Sixth Scientific Conference of the Faculty of the 
University of Qadisiyah Aleghanon- / held on 10 April 2013 of 

the courts. 
.8Non-authoritative verdicts of personal status courts when 

they conflict with the rulings of the solution and privacy - legal 
analysis in the light of the Court of the Iraqi Federal 

Discrimination decisions / Search thrown in the second 
Scientific Conference of the Center for the Study of Kufa-Kufa 

University / Conference family laws, held in the province of 
Najaf for the period 27-28 November 2013 



Calendar of scientific research, letters and Alatarih: 
_1calendar Master (effective constructivist education in the 

collection of Islamic education for the students of the Iraqi 
Industrial Development Alaaadadiat) provided by the 

researcher (Banyan Sultan Taha Hussein) that came from the 
Ministry of Higher Education copywriters No. PO / 23/1862 to 

20/2014. 
.2Calendar Search (arithmetic structure of administrative and 

judicial nature) of the Journal of Human Studies in the book of 
510 02/26/2010. 

_3Calendar Search Magazine (religious life in the kingdoms of 
South Yemen) Journal of Human Studies in the Book of 894 

02.25.2013 
_4Calendar Search (impact specimen Driver to acquire 

ideological concepts in the material assets of the Islamic 
religion and retain the Undergraduate Students) Qadisiya 

Journal of Human Sciences in the book of 538 23/10/2012 .. 
_ 5 Calendar Search (a study in reserve fundamentalist) Human 

Studies magazine in 1153 in a book 05.16.2012. 
_ 6 calendar search of Qadisiyah Journal of Arts and 

Educational Sciences (impact model Daniel Skman material in 
the collection methods of teaching Islamic education among 

undergraduates.) 
training courses: 

Duration of the session name place Rating 
Computer course of one month of Education, Ibn al-Haytham / 

University of Baghdad very good 
Educational qualification first session three weeks teaching 

methods / University of Al-Qadisiyah 2001 Center 
The second educational qualification cycle three weeks 
teaching methods / University of Qadisiya Center 2002 

Three-week online course teaching methods Center 2012 
Mechanism of action of exam committees two days Faculty of 
Computer and Mathematics / University of Qadisiya d .takiam 



Fourth session of learning techniques three weeks of university 
center of excellence 

FREE Education Course No. (6) weeks the computer center and 
Internet services in 2015 

Alckrat and honors: - 
Number and date of the book of the donor of the book grants 

reasons 
(Wazzar- university president - Dean) 

In 7830 20/05/2012 Rector of the Coordinating Committee with 
the administration's efforts 

In 3401 04/03/2012 Rector contract guidance seminars for 
students 

In 1359 09/27/2012 Dean for his endeavors on the finest and 
bright ideas of Uncle Aldrase2011_2012 

In 4671 27/03/2013 Dean conclusion of the work of Mr. Dean of 
the Faculty of Education 

In 8911 24/12/2012 dean for participating in the Fifth 
International Scientific Conference of the Faculty of Basic 

Education / University of Babylon 
The GS 776 in 22/6/2006 minister for throwing a free extra 

lectures 
Number 4957 in 15.04.2015 Dean on efforts in the Conference 

section of the Quran Sciences / College of Education. 
Number 65


