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 كلية التربية ابن النيثم-جامعة بغداددكتوراه / 

 :البحوث المنشورة
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 تقويم القدرة على القيادة لدى طلبة الدراسة المتوسطة. .6
 التعلم لإلتقان بين النظرية والتطبيق. إستراتيجية .7
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 .2001المؤتمر التقويمي لمناهج وطرائق تدريس التربية اإلسالمية  .4
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واسط                جامعة لكلية التربية سادسال الدولي عضو النيئة التحضيرية المؤتمر العلمي. 13
2013. 



واسط                جامعة لكلية التربية ابعسلا الدولي حضيرية المؤتمر العلميعضو النيئة الت.    14
2014. 

. عضو النيئة التحضيرية لمنرجان الكفيج الذي تقيمه العتبة العباسية بالتعاون مع كلية 15
 التربية /جامعة واسط.   

واسط                جامعة ربيةلكلية الت لثامنا الدولي عضو النيئة التحضيرية المؤتمر العلمي    . 16
2015. 

واسط                جامعة لكلية التربية لتاسعا الدولي عضو النيئة التحضيرية المؤتمر العلمي. 17
2016. 

 .2017-2016عضو اللجنة المتحانية المركزية في كلية التربية للعام الدراسي . 18
 .2018 جامعة واسط من عامعضو ومقرر لجنة الترقيات في كلية التربية/ . 19
 .2018-2017في كلية التربية للعام الدراسي . عضو لجنة التطبيقات 20
 .2018-2017عضو اللجنة المتحانية المركزية في كلية التربية للعام الدراسي . 21
-2018للعام الدراسي  للعلوم الصرفة عضو اللجنة المتحانية المركزية في كلية التربية. 22

2019. 
للعام . رئيس لجنة التطبيقات التدريسية في كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة واسط 23

 .2019-2018الدراسي 
 ولحد الن.  2018. عضو لجنة الترقيات الفرعية في كلية التربية للعلوم الصرفة من عام 24
للعام سط رئيس لجنة التطبيقات التدريسية في كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة وا .25

 .2020-2019الدراسي 
-2019للعام الدراسي  للعلوم الصرفة عضو اللجنة المتحانية المركزية في كلية التربية. 26

2020. 
. عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي ال امس للعلوم النسانية والتربوية في جامعة 27

ومركز البحوا  اآلداعكلية  فردوسي الجمنورية السالمية اليرانية وبمراركة جامعة بابج/
 . 2020والدراسات في وزارة التربية العراقية 

 ولحد الن. 2020. عضو لجنة ا تبار صالحية التدريس في الجامعة من عام 27
 .2020. عضو هيأة تحرير مجلة العلوم الساسية /جامعة واسط/ كلية التربية الساسية 28



تربوية والنفسية في وزارة التعليم العالي والبحا . عضو لجنة ال براء لمناهج العلوم ال29
 3/ 17في  1915/ 3العلمي/ دائرة البحا والتطوير حسع المر الوزاري ذي العدد ع ت 

 /2021. 
 

   الجمعيات والنقابات:
 عضو جمعية العلوم التربوية والنفسية في العراق. .1
 عضو الجمعية النفسية في العراق. .2
 عضو نقابة المعلمين. .3
 قابة الكاديميين العراقيين.عضو ن .4
 

 :  المشارك فيها الدورات
 .2006دورة سياسة التعليم نحو ثقافة السالم في كوريا الجنوبية  .1
 .2010حقوق النسان التي اقامتنا وزارة حقوق النسان  دورة .2
 .2013ميرسي كور  التفاوأ وحج النزاعات التي اقامتنا منظمة .3
 لم تبريررررررررة وفررررررررق نظررررررررام الم تبررررررررر التعليمرررررررري الجيررررررررددورة ))المسررررررررار المثررررررررج للممارسررررررررات ا .4

GLP&GLCP))  2020بجامعة واسط. 
الررردورة التدريبيرررة الدوليرررة الفتراضرررية )اليجابيرررة والتفررروق فررري الحيررراة(/ الجامعرررة العراقيرررة كليرررة  .5

 .2020التربية 
 االنجازات:

 التعليم المستمر في الجامعة. مركزكتابة مقتر  استحداا  .1
 ار صالحية التدريس في الجامعة للتدريسيين الجدد والمست دمة حاليا.اقترا  استمارة ا تب .2
توقيرررع عقرررد مرررع منظمرررة الميرسررري كرررور حررروج بنررراء مركرررز المتيررراز )الحاسررروع( فررري الجامعرررة  .3

 وتأثيثه.
 وضع الية لتوزيع الطلبة على  قسام الكلية بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلبة. .4
 يت( الكترونيا منذ تأسيس الكلية. ررفة جميع سجالت الساس )الماسترر .5
 طباعة وثائق الت رج الكترونيا بعد ان كانت السماء والمعدلت تكتع يدويا. .6



 تقديم مقتر  التعليم الموازي وقد وافقت الوزارة عليه.  .7
تقديم مقتر  بديج عن التطبيق الفعلي لطلبة المرحلة الرابعة في المدارس المتوسطة والعداديرة  .8

وحصررج المقتررر  علررى موافقررة ومصررادقة  2020/ 2019ورونررا للعررام الدراسرري بسرربع جائحررة ك
 مجلس جامعة واسط.

 
 

 األنشطة العلمية األخرى:
 التدريس في الدراسات العليا )الماجستير(.. 1
 مناقرة الكثير من رسائج الماجستير والدكتوراه.. 2
 اإلرراف على عدد من رسائج الماجستير.. 3
مركررز طرائررق الترردريس الحديثررة الترري تقررام فرري جامعررة واسررط    محاضررر فرري جميررع دورات .6
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