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 قسم الفيزياء .-كلية التربية    -( جامعة المستنصرية1984)  سالبكالوريو  -1

طرائةةت تةةدري  -ابةةا الثيةة م–كلية التربيةةة  –( جامعة بغداد  2001الماجستير ) -2

 الفيزياء.

طرائةةت تةةدري  –كليةةة التربيةةة ابةةا الثيةة م  –(جامعةةة بغةةداد  2009الدكتوراه ) -3

 الفيزياء.

 

 الخبرة التدريسية :

: )اللغةةة اآلتيةةة األقسامفي  والدكتوراه  الماجستير  \العلياسات  اقام بتدري  الدر -1

(في مةةادة طرائةةت التةةدري  المت ةةدم , الرياضياتالعربية,التاريخ , علوم الحياة

…وكمةةا قةةام فةةي تةةدري  ٢٠١٨ولغايةةة2011وللسةةنوات وفلفسةةة التربيةةة 

 الدراسات العليا في جامعة سومر.

لية ااتربية االساسية /جامعةةة العليا في كاشرف على عدد ما طالب الدراسات   -2

 في اختصاص طرائت التدري .سومر  

 

 مختلفةةة   عراقيةةةفةةي جامعةةات  ناقش العديد ما رسةةائل الماجسةةتير والةةدكتوراه   -3

مةةمتمرات  وشةةارف فةةيوالنفسةةية قةةام بت ةةويم العديةةد مةةا البحةةو  التربويةةة و 

 لجةةان  علمية  وورشات عمل عراقية وعربية  , شارف في العديد ما  وندوات  

 الجدد .  التدريسيي ل  اختبار صالحية التدري   

 

    قام بتدري  الدروس التربوية المتم لة في المناهج وطرائت التدري  للمرحلةةة   -4

 العلمية )قسم علوم الحياة , قسم الرياضيات ,قسم الحاسبات( األقسامال ال ة في 

 . أعاله لألقسامومادة ال ياس والت ويم في المرحلة الرابعة       



 .أعالهالتربية للمرحلة ال انية لألقسام العلمية   أس ومادة       

 وبشكل متفاوت بيا المواد. ٢٠١٨ة  لغاي 2001وللسنوات  ما        

 العراقييا .  اعضو جمعية الفيزيائيي -4

 عضو جمعية العلوم التربوية والنفسية العراقية .-5

 عضو هيئة ادارية في ممسسة البيت األما للبناء المجتمعي .-6

  

 العنوان الوظيفي:

جامعة \كلية التربية  \( مساعد باحث في قسم الرياضيات  2001)-(  1997ما) -1

 ذي قار.

كليةةة التربيةةة \( مةةدرس مسةةاعد فةةي قسةةم الرياضةةيات 2009)-(2001مةةا) -2

 جامعة ذي قار.\

كلية \(مةةةدرس دكتةةةور فةةةي قسةةةم الرياضةةةيات2012\6\11)-(2009مةةةا ) -3

 جامعة ذي قار .\التربية

 كليةةة التربيةةة\مسةةاعد دكتةةور فةةي قسةةم الرياضةةيات   أسةةتاذ(  2012\6\11ما) -4

 جامعة ذي قار.للعلوم الصرفة /

فةةي كليةةة التربيةةة للعلةةوم االن .استاذ في قسةةم الفيزيةةاء    (ولحد2017\4\5ما ) -5

 الصرفة /جامعة ذي قار .

 

 االماكن التي عمل بها :
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 مسمول قسم االرشاد التربوي في كلية التربية الصرفة /جامعة ذي قار . .2

 

 :  المية  المنشورة في مجالت عراقية وع  البحوث

الذكاءات المتعددة في التحصيل والتفكير التأملي لةةد    إستراتيجيةاثر استخدام   -1

 طالب الصف ال الث المتوسط في مادة الفيزياء.

 

فةةي تحصةةيل   اإللكترونيةة اثر توقيةةت اسةةتخدام االنترنيةةت فةةي تةةدري  مةةادة    -2

 الطلبة واالحتفاظ بالمعلومات والدافعية للتعلم .

 

المعرفةةي والعصةةف الةةذهني فةةي التحصةةيل v  إشكال  استراتيجيتياثر استخدام   -3

الدراسةةي واسةةتب اء المعلومةةات لةةد  طلبةةة الصةةف ال ةةاني المتوسةةط فةةي مةةادة 

 الفيزياء .

 

 اني المتوسط اثر استخدام طري ة التعليم البنائي في تحصيل طالبات الصف ال  -4

 وميلثا نحو مادة الفيزياء.

 



و )التخيةةل الموجةةف ( فةةي مثةةارات  (k.W.L.Hاثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجيتي ) -5

 التفكير المحوري لد  طالبات الصف السادس العلمي في الفيزياء .

 

إستراتيجية البيت الدائري في التحصيل الدراسي وتنظيم الوقت لد    اثر -6

 .طالب الصف الخام  العلمي في مادةالفيزياء

 

مستو  الطموح الدراسي لد  طلبة المرحلة االعدادية وميلثم نحو الفرع   -7

 الدراسي االحيائي والتطبي ي  

 

 

 جامعة ذي قارالتعلمية في    -بناء م ياس الجودة الشاملة للعملية التعليمية -8

 ما وجثة نظر التدريسييا.

 

فاعليةةة اسةةتخدام اسةةتراتيجية االثةةارة العشةةوائية فةةي التحصةةيل وتنميةةة السةةعة  -9

 الع لية لد  طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الفيزياء .

 

 

( فةةي التحصةةيل black boardفاعليةةة الصةةف الم لةةوب عبةةر نظةةام ) -10

واالتجةةاه نحةةو المثةةارات التكنولوجيةةة لةةد  طةةالب الصةةف الخةةام  العلمةةي 

 الفيزياء.التطبي ي في  \

 

(و)التخيةةةل الموجةةةف( فةةةي K.W.L.Hاثةةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجيتي ) -11

 مثارات التفكيرالمحوري لد  طالبات الصف السادس العلمي في الفيزياء

 

اضةةةةطراب سةةوء التكيةةةةف وعالقتةةف باإلنةةةةةجاا الدراسةةي واالتجةةاه  -12

 نحو البيئة المدرسية )العراق انموذجا(

 

فاعلية استراتيجية االصطفاف المنط ي في اكتساب المفاهيم الفيزيائيةةة  -13

 واستب ائثا لد  طالب االول المتوسط .

 

 

دور جودة التعليم االبتدائي فةةي تح يةةت التنميةةة المسةةتدامة لةةد  تالميةةذ  -14

 مدارس االهوار )جنوب العراق(

 

 

 


