
 الخفاجي طالك عدنان عبد  د.

 أستاذ اللقب العلمي :

 اللغة تدرٌس طرائك /التدرٌس وطرائك المناهج فلسفة التربٌة، فلسفة فً الدكتوراه شهادة على حاصل

 5105للعام الدراسً  .العربٌة مصر جمهورٌة/  الماهرة/ شمس عٌن جامعة/ التربٌة كلٌة/  العربٌة

 الكفل  جمهورية العراقناحية –بابل  ةمحافظ السكن:
 :العمل مكان

 للبنات التربية كلية -الكوفة جامعة
 :الجمعيات

 . والمعرفة للمراءة المصرٌة الجمعٌة عضو .0

 .التدرٌس وطرائك للمناهج المصرٌة الجمعٌة عضو .5

  الكوفة جامعة فً التدرٌس صالحٌة اختبار لجنة عضو .3

 5102 العرالٌٌن االكادٌمٌٌن نمابة عضو .4

 : البحثية االهتمامات 

 طرائك تدرٌس اللغة العربٌة 

 تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها 

 صعوبات التعلم 

 مناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 . المشكالت التربوٌة 

 طرائك تدرٌس ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 تعلٌم التربٌة الدٌنٌة 

 المشكالت الكتابٌة 

 المشكالت المرائٌة 
 :المنشورة الكتب

 5106 العربٌة مصر الحدٌث، الجامعً المكتب "الميدانية" العملية التربية في المرجع .0
 الدكتور األستاذ تمدٌم (واإلستراتيجيات واالسباب، الدالالت،)  والكتابة القراءة تعليم مشكالت .5

 .5106 مصرٌة االنجلو مكتبة شحاتة، سٌد حسن
 سٌد حسن الدكتور األستاذ تمدٌم ،والتطبيقات اإلستراتيجيات المكثفة والقراءة الموسعة القراءة .3

 .5106 االردن صفاء دار شحاتة،
 المشرق دار ،والعراقي المصري التراث ضوء في دراسة( حزقيال -الكفل ذو)نبي أم نبيان .4

 .5106 الماهرة العربً،
 5102 الماهرة. للكتاب المصرٌة ،الهٌأة للمبتدئين القراءة تعليم طرائق في أساسيات .5
 5102 العربٌة مصر الحدٌث، الجامعً ، المكتبوعالجها -تشخيصها -صعوباتها الكتابية .6
، حديثة ومعالجات -الكتابة مفاهيم تعلم مشكالت ذوي لدى "الديسجرافيا" الكتابي العسر .2

 5102العربٌة، مصر الحدٌث، الجامعً المكتب شحاتة، سٌد حسن الدكتور األستاذ تمدٌم
 
 
 
 
 
 



 
 :  درسها التي المقررات

  للبنات التربٌة كلٌة فً:  الماجستٌر لطلبة التدرٌس .0

  االساسٌة التربٌة كلٌة فً الماجستٌرالتدرٌس لطلبة  .5

 التدرٌس لطلبة الدكتوراه: فً كلٌة التربٌة للبنات .3

 5115-5113 من بابل جامعة فً التدرٌس .4

 

 المشاركات:

  •فً المانٌا ضمن برنامج جامعة هامبورن لمشاركة مع ا( DAAD  لالرشاد ورعاٌة ذوي

 5102/  2/ 04- 5االحتٌاجات الخاصة الفترة 

  • اشترن فً جامعة دهون ومع هامبورن فً المانٌا ضمن برنامجDAAD  لالرشاد ورعاٌة

 5102/  01/ 00- 5ذوي االحتٌاجات الخاصة الفترة 

 

  الكوفة جامعة/ الجامعً والتعلٌم التدرٌس تطوٌر مركز دورات فً ٌدرس . 

  ساهم فً برامج االشراف التربوي فً وزارة التربٌة العرالٌة 

 . ساهم فً تنمٌح مناهج وزارة التربٌة العرالٌة للمرحلة االبتدائٌة 

  من خالل ورش العمل لوالع التعلٌم فً العراق فً العدٌد من المشاركاتساهم. 

 الطلبة وإرشاد توجٌه برامج فً الثانوٌة مدرسً تدرٌب فً ساهم  . 

 . عدد كبٌر من الندوات االفتراضٌة داخل العراق وخارجه  فً ظل جائحة طورونا 

 

 . التدرٌس وطرائك والمناهج والنفسٌة التربوٌة العلوم مجال فً 35اكثر من  :البحوث

 :الدولية المؤتمرات
اة كرٌمة واهتمام )ضمان حٌ 5102دٌسمبر  02-01أعمال المؤتمر العلمً األول ، والممرر له ٌومً  .0

للمدٌرٌة العامة للرعاٌة والتنمٌة االجتماعٌة ولسم التربٌة  خاص بشؤون ذوي االحتٌاجات الخاصة (

 كردستان  . الخاصة / كلٌة التربٌة األساسٌة/ جامعة دهون

موضوعات  كتب المراءة وتدرٌسها فً مراحل التعلٌم المختلفة على " عشر الثامن العلمً المؤتمر .5

 إستراتٌجٌة على لائم برنامج"  عنوانه ببحث شمس، عٌن جامعة 5101 المستوٌٌن المومً  والعالمً ،

 للمراءة المصرٌة الجمعٌة "المتمٌزٌن مدارس فً اإلبداعً الكتابً التعبٌر مهارات لتنمٌة المتشعب التفكٌر

 ".والمعرفة

 النفسً االرشاد"  شمس، عٌن جامعة 5103النفسً االرشاد لمركز عشر السابع السنوي المؤتمر .3

 ".للمجتمع افضل نفسٌة صحة نحو"  واالعالم

 ببحث شمس، عٌن جامعة 5104 والمستمبل، الوالع بٌن المراءة معلم" عشر الرابع العلمً المؤتمر .4

 للمراءة المصرٌة الجمعٌة" المراءة معلم إعداد عناصر اهم من للمبتدئٌن المراءة تعلٌم طرائك"  عنوانه

 ".فةوالمعر

 النفسً االرشاد افاق" شمس عٌن جامعة 5104النفسً االرشاد لمركز عشر الثامن السنوي المؤتمر .5

 الُمصنّفة غٌر ألتوافك سوء إضطرابات من نماذج" عنوانه ببحث المتمدمة، التكنلوجٌة الوسائط عصر فً

 (.ألغانمً جاسم فارس باسم د.م.أ) عن بالنٌابة( إكلٌنٌكٌة حاالت)

 .شمس عٌن جامعة 5104. وتوجٌهات رؤى: المناهج تطوٌر" الثانً الدولً العلمً المؤتمر .6



 النفسً االرشاد" شمس، عٌن جامعة 5105النفسً االرشاد لمركز عشر التاسع السنوي المؤتمر .2

 ".والمستمبل الوالع" العربً الوطن فً المجتمعً والوعً

 . 5112 شباط بابل جامعة فً التربٌة لكلٌة األول العلمً المؤتمر .1

 .5101" العصر وتحدٌات العربٌة اللغة" الكوفة جامعة– األساسٌة التربٌة لكلٌة األول المؤتمر .2

 البحث فً    .5112 شباط 01-02 من وللفترة بابل جامعة فً  التربٌة لكلٌة األول العلمً المؤتمر  .01

 (  العربٌة اللغة لواعد   فً اإلعدادٌة المرحلة طالب تحصٌل فً الذهنً العصف مبادئ اثر) الموسوم

 البحث فً م 5111 نٌسان 51_  02 من وللفترة كربالء لجامعة الرابع العلمً المؤتمر فً اشترن .00
 وجهة من المرآنٌة النصوص تحلٌل دراسة فً التربٌة كلٌات طلبة تواجه التً الصعوبات)  ب الموسوم

 .( والطلبة التدرٌسٌٌن نظر

  :E- mail:       االلكتروني البريد

adnan.tallage@uokufa.edu.iq 

 
adnan.zaaad@gmail.com 

 
 
 الموقع  
 
http://staff.uokufa.edu.iq/?adnan.tallag 

 
 : خلوي

 12113142223 
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