انسٍشي انزاجٍة
الصورة

االســــــــــــم  :أ.د سعذ عهً صاٌش مىاحً انمسعشاوي
جاسٌخ انمٍـالد 1191-7-1 :
انحانة انضوخٍة  :محضوج
عـــــذد األوالد  :خمسة
انذٌـــــــــــاوة  :مسهم
انحـخـصــص

 :طشائق ومىاهح جذسٌس انهغة انعشبٍة

انىظٍفة

 :جذسٌسً

انذسخة انعهمٍة  :اسحار
عىىان انعمم  :خامعة بغذاد – كهٍة انحشبٍة – ابه سشذ
هاجف انعمم :
انهاجف انىقال 07909061100 :
انبشٌذ إالنكحشووً dr.saad.alali@gmail.com :

أوالً  :انمؤهالت انعهمٍة .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

التربية – ابن رشد

5331

الماجستير

بغداد

التربية – ابن رشد

5331

الدكتوراه

بغداد

التربية – ابن رشد

0222

أخرى

ثاوٍا ً  :انحذسج انىظٍفً .
ت
1

الوظيفة
تدريسي

الجهة
كلية التربية – ابن رشد

الفترة من  -الى
..... 8222-8-82

8
3
4
5
6

ثانثا ً  :انحذسٌس اندامعً .
ت
1
2
3
4
5
6
7

الجهة (المعهد  /الكلية)
التربية – ابن رشد

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
....... 0222-0-02

سابعا ً  :انمقشسات انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسها.
ت
5
0
2
4
1
6
1
2
3
52
55
50
52
54
51
56
51
52
53
02
05
00
02
04
01
06
01

القســـم
اللغة العربية
علوم القران والتربية اإلسالمية

المـــــادة
مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها  .دراسات أولٌة

السنـــــة
0222-0222
0222-0222

طرائق تدرٌس علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة  .دراسات أولٌة
طرائق تدرٌس الحدٌث النبوي الشرٌف  .دراسات أولٌة

0220

علوم القران والتربية اإلسالمية

طرائق تدرٌس العبادات  .دراسات أولٌة

0220

علوم القران والتربية اإلسالمية

طرائق تدرٌس التالوة  .دراسات أولٌة

0222

العلوم التربوية والنفسية

مناهج وطرائق عامة  .دراسات أولٌة

0220

اللغة العربية – علوم القران والتربية
اإلسالمية

القٌاس والتقوٌم  .دراسات أولٌة

0222-0222

أسس التربٌة  .دراسات أولٌة

0225

اللغة العربية

المشاهدة والتطبٌق ( التربٌة العملٌة )  .دراسات أولٌة

0222-0220

العلوم التربوية والنفسية
العلوم التربوية والنفسية

اللغة العربٌة العامة  .دراسات أولٌة

علوم القران والتربية اإلسالمية

اتجاهات حدٌثة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة  .ماجستٌر .
اتجاهات حدٌثة فً طرائق تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة  .ماجستٌر

0252-0220
0252-0220
0224

علوم القران والتربية اإلسالمية

دراسات فً طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم  .ماجستٌر .

0221

العلوم التربوية والنفسية

مناهج البحث التربوي  .ماجستٌر .

0226-0220

العلوم التربوية والنفسية

تطوٌر مناهج اللغة العربٌة  .ماجستٌر .

0226-0221

علوم القران والتربية اإلسالمية

تطوٌر مناهج التربٌة اإلسالمٌة  .ماجستٌر .

0226-0224

العلوم التربوية والنفسية

علم اللغة النفسً  .ماجستٌر .

0221

العلوم التربوية والنفسية

دراسات متقدمة فً علم اللغة النفسً  .دكتوراه .

0226

العلوم التربوية والنفسية

دراسات متقدمة فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة  .دكتوراه .

0252-0224

العلوم التربوية والنفسية

دراسات متقدمة فً طرائق التدرٌس الجامعً  .دكتوراه .

0252-0224

علوم القران والتربية اإلسالمية

مناهج التربٌة اإلسالمٌة  .دكتوراه .

0226-0221

العلوم التربوية والنفسية

استراتٌجٌات التدرٌس  .دكتوراه .

0252-0224

علوم القران والتربية اإلسالمية

فلسفة التربٌة اإلسالمٌة  .دكتوراه .

0222-0226

العلوم التربوية والنفسية

دراسات متقدمة فً التربٌة المقارنة  .دكتوراه .

0222

العلوم التربوية والنفسية

الفكر التربوي المعاصر  .دكتوراه .

0221

الدراسات العليا

طرائق التدرٌس العامة  .ماجستٌر  /كلٌة التمرٌض .
-1
تصمٌم التدرٌس  .دكتوراه .

0222-0221

علوم القران والتربية اإلسالمية

التاريخ

العلوم التربوية والنفسية

0222

خامساً ( :االطاسٌح  ،انشسائم ) انحً أششف عهٍها:
اإلشراف فً الماجستٌر :
اسم الطالب
ت
عبد الحسن عبد األمٌر
1
احمد
هدى محمود شاكر الرٌس
2

الكلٌة
التربٌة – ابن رشد

تارٌخ المناقشة
2002/6/29

التربٌة – ابن رشد

2002/7/8

3

زٌان عبد الكرٌم علً

التربٌة – ابن رشد

2002/11/19

4

نضاا مزاحم رشٌد
العزاوي
اٌمان اسماعٌا عاٌز
المٌاحً
ٌسرى خلف جاسم
الكنانً
برهان محمد كفطان
الجبوري
عبد محمد كفطان
الجبوري
عدنان غركان جبر
الزٌدي
عبد الستار جبر كاطع
العبودي
فاخر حٌاا الزهٌري

التربٌة – ابن رشد

2003/9/9

التربٌة – ابن رشد

2003/9/28

التربٌة – ابن رشد

2003/10/21

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2003/9/15

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2003/11/4

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2003/11/5

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2004/11/20

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2004/12/11

كلٌة التربٌة  /ابن
رشد
كلٌة التربٌة  /ابن
رشد

2007/6/26

5
6
7
8
9
10
11
12

افتخار وهٌب صبري

13

صالح فاخر جبر العزاوي

2006/10/2

14

جبار دهش فرحان

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2006/5/14

15

صالح سلمان خمٌس

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2006/5/6

16

عقٌا مزهر كا م

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2006/6/14

17

طاهر عبٌد حسٌن

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/2-14

18

سعد موحان الربٌعً

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2006/8/20

19

انت ار عبد الكرٌم حسن

20

حٌدر عباس مطلك

21

هالة صاحب مذكور

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة
المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة
المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/6/24

22

ط ٌاسٌن عامر العزاوي

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/11/1

23

وهاب صالح ابراهٌم
الجبوري
رجاء خماس ابراهٌم

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/7/24

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/7/21

25

صباح كرٌم عباس

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2007/7/22

26

فاطمة عبٌد عباس

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2008/6/29

27

عمار جبار عٌسى

التربٌة – ابن رشد

2009/5/25

28

خالد جالً سلمان

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2009/8/16

24

عنوان الرسالة
االخطاء النحوٌة الشائعة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة فً العراق
اثر التعليٌم المبيرمج باسيتخدام الحاسيوب فيً تحصيٌا طالبيات الصيف
الثانً المتوسط فً مادة االمالء
اثر تيدرٌس المحادثية بطرٌقية المناقشية فيً تحصيٌا طلبية قسيم اللغية
الكردٌة من غٌر الناطقٌن بها
اثر ثالثة اسالٌب عالجٌة من اجا التمكن فيً تحصيٌا طالبيات الصيف
الثانً المتوسط فً مادة االمالء
اثييير االسيييتماا للبيييرامج االدبٌييية والسٌاسيييٌة ومشييياهدتها فيييً االداء
التعبٌري لدى طالبات الصف الثانً المتوسط
اثر طرٌقة االستقصاء فً تحصٌا قواعد اللغية العربٌية واالحتفيا بي
لدى طالبات الصف الخامس االدبً
اثيير اسييتعماا العييارض فييوق الييراس والمصييورات فييً تحصييٌا طييالب
الصف الثالث المتوسط فً مادة االنسان وصحت .
صعوبات تدرٌس مادة الوسٌط فً التن يٌم اليدولً فيً كلٌيات القيانون
فً الجامعات العراقٌة
صيييعوبات تيييدرٌس ميييادة المن ميييات الدولٌييية فيييً كلٌيييات القيييانون فيييً
الجامعات العراقٌة
تقيييوٌم ميييادة التخطيييٌط فيييً كلٌييية الفنيييون الجمٌلييية مييين وجهييية ن ييير
التدرٌسٌٌن
صعوبات تدرٌس مادة اصوا المحاكمات الجزائٌية فيً كلٌيات القيانون
فً الجامعات العراقٌة
عالقيية الخبييرة والجيينس والتاهٌييا التربييوي بمييدى ممارسيية مدرسييً
التربٌة االسالمٌة ومدرساتها للكفاٌات التعلٌمٌة الالزمة
اثر التعلٌم مين خيالا النصيو (طرٌقية روثكيوف) فيً تحصيٌا ميادة
االدب والنصو لدى طالب الصف الخامس االدبً
الطرائق التدرٌسٌة المتبعة من تدرٌسيًٌ كلٌتيً االدارة واالقصياد فيً
جامعتً بغداد والمستنصرٌة
واقييع اسييتعماا الوسييائا التعلٌمٌيية فييً تييدرٌس التربٌيية اإلسييالمٌة فييً
المرحلة المتوسطة فً بغداد
أسباب الضعف اللغوي لدى طلبة المرحلة المتوسيطة مين وجهية ن ير
مدرسٌهم فً محاف ة بغداد
اثيير اسييتراتٌجٌتً التقييارٌر القصييٌرة والييتعلم التعيياونً فييً التحصييٌا
والتفكٌر الناقد لدى طالب الصف الرابع العام فً مادة األدب
مشكالت تدرٌس مادة تحرٌر الخبر الصيحفً فيً اإلذاعية والتلفزٌيون
من وجهة ن ر التدرٌسٌٌن والطلبة ومقترحات عالجها
الصحة النفسٌة وعالقتها بالتفكٌر االبتكاري لدى طلبة جامعة بغداد

2007/7/1

ضعف خطوط تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة – أسباب ومقترحات عالج

2007/11/7

المٌوا األدبٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة فً العراق وعالقتها بعيدد
من المتغٌرات
القٌم المتضمنة فً كتب التربٌية االسيالمٌة المقيررة للصيفوف الثالثية
العلٌا من المرحلة االبتدائٌة
اثييير التحضيييٌر القبليييً والبعيييدي فيييً تحصيييٌا طيييالب الصيييف الثيييانً
المتوسط فً مادة التربٌة االسالمٌة
االخطيياء النحوٌيية الشييائعة لييدى طلبيية اقسييام اللغيية التركٌيية فييً كلٌيية
اللغات  /جامعة بغداد
الحرمان الوالدي وعالقت بالتعبٌر الفنً فً رسوم أطفياا دور األٌتيام
بعمر  9-7سنوات
واقييع النشيياطات الصييفٌة والالصييفٌة فييً معاهييد اعييداد المعلمييات فييً
مادة التربٌة اإلسالمٌة
اثر اسيتراتٌجٌة القبعيات السيت فيً األداء التعبٌيري ومهيارات ميا بعيد
المعرفٌة لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات
اثر استعماا األسيئلة السيابرة فيً تحصيٌا طيالب الصيف الرابيع العيام

29

هٌثم صالح ابراهٌم

األكادٌمٌة العلٌا للدراسات
العلمٌة واإلنسانٌة

2009/9/13

30

كماا ابراهٌم احمد

األكادٌمٌة العلٌا للدراسات
العلمٌة واإلنسانٌة

2009/12/12

31

محمد حسٌن علً

األكادٌمٌة العلٌا للدراسات
العلمٌة واإلنسانٌة

2009/9/13

32

بٌمان جالا احمد

التربٌة – ابن رشد

2010/5/24

33

عهود سامً هاشم

التربٌة – ابن رشد

2011/5/16

34

ماجد احمد حمٌد

35

معد صالح فٌاض

معهد البحوث
والدراسات العربٌة فً
مصر
معهد البحوث
والدراسات العربٌة فً
مصر

2012/3/4

فً مادة التارٌخ
األخطييياء اإلمالئٌييية الشيييائعة عنيييد طلبييية الصيييف الخيييامس الثيييانوي /
دراسة تحلٌلٌة
فاعلٌية نمييوذل الييتعلم البنييائً فيً اكتسيياب طييالب المرحليية المتوسييطة
لبعض المفاهٌم النحوٌة وتنمٌة االتجاه العلمً لدٌهم
اثيير االسييتدالا باسييتعماا الطرٌقيية االسييتقرائٌة فييً اكتسيياب المفيياهٌم
النحوٌيية عنييد طييالب الصييف األوا المتوسييط واتجاهيياتهم نحييو قواعييد
اللغة العربٌة
اثيييير اسييييتراتٌجٌة المراحييييا الخمييييس فييييً األداء التعبٌييييري والتفكٌيييير
االبتكاري عند طالبات الصف الخامس االدبً
اثيييييير اسييييييتراتٌجٌة سييييييوم ( )SWAMفييييييً تحصييييييٌا مييييييادة االدب
والنصو عند طالبات الصف الخامس االدبً
فاعلٌيية برنييامج مسييتند الييى االنشييطة الالصييفٌة فييً تنمٌيية مهيييارات
القراءة الناقدة عند طالب الصف الثانً المتوسط

2012/3/18

اثييير اسيييتعماا خيييرائط المفييياهٌم فيييً تحصيييٌا طالبيييات الصيييف الثيييانً
المتوسط فً مادة اللغة العربٌة واتجاهاتهنّ نحوها

36

افراح لطٌف محمد

التربٌة – ابن رشد

2012/6/24

37

لٌلى كا م سبهان

التربٌة – ابن رشد

2012/6/25

38
39

شٌماء أكرم أمٌن
ٌاسمٌن بدٌع احمد

التربٌة – ابن رشد
التربٌة – ابن رشد

2013/9/15
2014/7/13

40

عالء عبد الخالق حسٌن

التربٌة – ابن رشد

2015/6/23

41

شوق عبد الكرٌم خٌطان

التربٌة – ابن رشد

2016/6/16

42

اكرم غانم عبد الحمٌد

التربٌة – ابن رشد

مرحلة الكتابة

اثيير الخرٌطيية الذهنٌيية فييً تحصييٌا قواعييد اللغيية العربٌيية عنييد طالبييات
الصف الخامس االدبً
تقوٌم تدرٌس قواعيد اللغية العربٌية فيً فضيائٌة العيراق التربوٌية مين
وجهة ن ر المدرسٌن والطلبة
تقوٌم تعلٌم القراءة للصف األوا االبتدائً
أثر االنموذل االنتقائً فيً اكتسياب مفياهٌم قواعيد اللغية العربٌية عنيد
طالبات الصف االوا المتوسط
تقييوٌم كتييب اللغيية العربٌيية للصييف السييادس االبتييدائً فييً العييراق فييً
ضوء ابعاد التنمٌة التربوٌة المستدامة
أثر طرٌقة التصور البصري فً التحصٌا اإلمالئً عند تالمذة الصيف
الثانً االبتدائً
أثيييير اسييييتراتٌجٌة (فسيييير نيييياقش طبييييق) فييييً تحصييييٌا مييييادة االدب
والنصو عند طالب الصف الخامس االدبً

الكلٌة
التربٌة – ابن رشد

تارٌخ المناقشة
2004/3/28

التربٌة – ابن رشد

2004/9/19

التربٌة – ابن رشد

2004/10/12

التربٌة – ابن رشد

2008/4/7

5

شفاء ابراهٌم اسماعٌا

التربٌة – ابن رشد

2008/4/10

6

باسمة هالا عبود

التربٌة – ابن رشد

2008/5/26

7

حسٌن علٌوي حسٌن

التربٌة – ابن رشد

2007/6/28

8

ولٌد احمد عبد الشجٌري

التربٌة – ابن رشد

2007/5/13

9

ساجدة داود سلمان

التربٌة – ابن رشد

2008/10/29

10

جٌهان ضٌاء عاكف
الصالحً
نغم عبد كا م

التربٌة – ابن رشد

2008/9/15

التربٌة – ابن رشد

2008/10/14

12

خالد خلٌا العزاوي

التربٌة – ابن رشد

2008/10/28

عنوان االطروحة
اثييير االسيييتماا الناقيييد عنيييد تيييدرٌس المطالعييية فيييً االداء التعبٌيييري
والتفكٌر الناقد لطالبات المرحلة االعدادٌة
اثر نوا االسئلة ومستوٌاتها فيً التحصيٌا وتنمٌية التفكٌير الناقيد فيً
مادة االدب والنصو لدى طالبات المرحلة االعدادٌة
قٌيياس مقروئٌيية كتييب القييراءة للصييفوف الثالثيية العلٌييا ميين المرحليية
االبتدائٌة فً العراق
بناء برنامج لمادة منهيال اللغية العربٌية وطرائيق تدرٌسيها فيً اقسيام
اللغة العربٌة فً ضوء صعوبات تدرٌس المادة ودراستها فً بغداد
اثييير اسيييتراتجٌتً الخرٌطييية الداللٌييية والتيييدرٌس التبيييادلً فيييً تنمٌييية
مهارات القراءة الجهرٌة لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائً
فاعلٌة برنامج تعلٌميً مقتيرح فيً التفسيٌر الموضيوعً للسيٌد محميد
باقر الصدر ( قدس ) فً تحصٌا طالبات الصف الخامس االدبً
فاعلٌيية برنييامج تعلٌمييً مقتييرح لمييادة منيياهج المفسييرٌن فييً تحصييٌا
طالب المدارس االعدادٌة االسالمٌة
تقوٌم كتيب التربٌية االسيالمٌة للصيفوف الثالثية االخٌيرة مين المرحلية
االبتدائٌة
اثر االستقصاء التعاونً فً تحصيٌا ميادة النقيد االدبيً واالحتفيا بي
لدى طلبة المرحلة الثالثة فً قسم اللغة العربٌة – كلٌة التربٌة
اثييير ثيييالث اسيييتراتٌجٌات قبلٌييية فيييً تحصيييٌا طالبيييات معهيييد اعيييداد
المعلمات واالحتفا ب واتجاههن نحو مادة التربٌة اإلسالمٌة
طرائييق التعلييٌم وأسييالٌب فييً العصيير االمييوي – االمييام محمييد البيياقر
انموذجييا – وأثرهييا فييً تحصييٌا مييادة السييٌرة النبوٌيية لييدى طالبييات
معاهد اعداد المعلمات
اثييير االستقصييياء التعييياونً وتنيييافس المجموعيييات فيييً تحصيييٌا ميييادة
التربٌة اإلسالمٌة واالحتفا ب لدى طالب الصف الثانً المتوسط

ب -اإلشراف فً الدكتوراه :
اسم الطالب
ت
زٌنب عبد الحسٌن حمدان
1
الجمٌلً
تغرٌد فاضا عباس
2
الخزرجً
هٌفاء حمٌد حسن
3
السامرائً
اٌمان اسماعٌا عاٌز
4

11

13

قصً عبد العباس حسن
االبٌض
تماضر حمٌد مهدي
الفٌاض
سماء تركً داخا

التربٌة – ابن رشد

16

رائد رسم ٌونس

التربٌة – ابن رشد

2011/5/16

17

رباب عبد الواحد كا م

التربٌة – ابن رشد

2012/9/3

18

منٌر راشد فٌصا

التربٌة – ابن رشد

2012/9/23

19

اسماعٌا حسن عبد هللا

التربٌة – ابن رشد

2012/12/6

20

فالح حسن الجبوري

معهد البحوث
والدراسات العربٌة فً
مصر

2012/5/20

21

رٌاض هاتف عبٌد

التربٌة – ابن رشد

2013/6/19

22

بٌمان جالا احمد

التربٌة – ابن رشد

2013/6/24

23

منتهى فهد برٌسم

التربٌة – ابن رشد

2013/7/4

24

صالح خلٌا فرل

المعهد العربً للدراسات
التربوٌة والنفسٌة

2012/3/20

25

عهود سامً هاشم

التربٌة – ابن رشد

2014/9/9

26

فارس مطشر حسن

التربٌة – ابن رشد

2015/12/25

27

وسن عباس جاسم

التربٌة – ابن رشد

2014/11/20

28

افراح لطٌف حمٌد

التربٌة – ابن رشد

2015/11/19

29

صالح مجٌد كا م

التربٌة – ابن رشد

2015/8/17

30

رعد خلف محمد

31

حوراء رزاق حسٌن

32
33

لٌلى كا م سبهان
سعد محمد العقابً

جامعة القاهرة /كلٌة
التربٌة
جامعة عٌن شمس/
كلٌة التربٌة
التربٌة – ابن رشد
الجامعة اللبنانٌة

2015/6/1

2016/9/8
فً مرحلة الكتابة

34

اسراء فاضا امٌن البٌاتً

التربٌة – ابن رشد

فً مرحلة الكتابة

35

اٌناس فصٌح علً داود

التربٌة – ابن رشد

فً مرحلة الكتابة

14
15

التربٌة – ابن رشد

2009/5/31

التربٌة – ابن رشد

2010/7/21
2011/5/18

فاعلٌة برنامج نحوي على وفق المنحنى المن ومً فً تحصيٌا طلبية
اقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة االساسٌة
اثير أنمييوذل مسيتند الييى الن رٌيية البنائٌية فييً تحصيٌا طالبييات الصييف
الخامس األدبً فً مادة األدب والنصو
اثيير اسييتعماا أنمييوذل كييارٌن فييً تحصييٌا قواعييد اللغيية العربٌيية عنييد
طالب الصف الرابع األدبً
تقيوٌم منياهج أقسيام اللغيية العربٌية فيً كلٌيات التربٌيية فيً العيراق فييً
ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة
فاعلٌة برنامج مقترح على وفق ن رٌية اليذكاءات المتعيددة فيً تنمٌية
مهارات القراءة الناقدة والكتابة االبداعٌية عنيد طالبيات الصيف الرابيع
االدبً
اعييداد مدرسييً اللغيية العربٌيية فييً كلٌييات التربٌيية (العييراق مصيير
االردن) دراسة تقوٌمٌة مقارنة
بنيياء انمييوذل لتقييوٌم االداء المهنييً لمعلمييً المرحليية االبتدائٌيية فييً
ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة
اثيير أسييالٌب التلخييٌ فييً التحصييٌا النحييوي وتجنييب االخطيياء عنييد
طالب الصف الرابع العام
فاعلٌيية اسييتراتٌجٌة مقترحيية علييى وفييق الن رٌيية المعرفٌيية فييً تنمٌيية
القدرة اللغوٌة عند تالمذة الصف الرابع االبتدائً
اثيير انميييوذل رنزوليييً ( )R.D.I.Mفييً الكتابييية االبداعٌييية والتفكٌييير
التاملً عند طالبات الصف الخامس االعدادي للمتمٌزات
فاعلٌيية برنييامج تييدرٌبً مقتييرح فييً اكتسيياب المهييارات التعلٌمٌيية عنييد
معلمً اللغة العربٌة فً ضوء حاجاتهم
اثر استراتٌجٌتً الخرٌطة الداللٌة والجدوا الذاتً فً تحصيٌا قواعيد
اللغة العربٌة عند طالبات معاهد اعداد المعلمات
اثيير اسييتراتٌجٌتً لٌييد واالتصيياا المتكييرر فييً الفهييم القرائييً واالداء
التعبٌري لدى طالبات الصف الثانً المتوسط
فاعلٌة برنامج مقترح فً تنمٌة مهارات التفكٌر المن ومً عنيد طلبية
الصف الثالث أقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة
مسييتوى التحصييٌا النحييوي والصييرفً والبالغييً واإلمالئييً لييدى
طلبة أقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة فً العراق
فاعلٌيية اسيييتراتٌجٌة مقترحييية قائمييية علييى دميييج اسيييتراتٌجٌتً اليييتعلم
السباعٌة والخرائط المفاهٌمٌة فيً تحصيٌا قواعيد اللغية العربٌية عنيد
طالبات الصف الرابع االدبً
أثر استراتٌجٌتً المن ميات البصيرٌة المحوسيبة والتعيارض المعرفيً
فً تصحٌح المفاهٌم التارٌخٌة المخطيوءة وتنمٌية التفكٌير الناقيد ليدى
طالب الصف الرابع األدبً
تصييور مقتييرح لبرنييامج تييدرٌبً لتدرٌسييًٌ قسييم اللغيية االسييبانٌة فييً
كلٌة اللغات  -العراق
فاعلٌة تصور مقترح لمنهج التربٌة االسالمٌة فيً المرحلية االعدادٌية
فً العراق فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة
بناء دلٌا لتعلٌم اللغة العربٌة للصف الرابع االبتدائً
فاعلٌة برنامج تدرٌبً لمدرسً التربٌة االسالمٌة فً تنمٌة المهارات
الصفٌة الالزمة
فاعلٌيية برنييامج مقتييرح علييى وفييق ن رٌيية االبييداا الجيياد فييً تنمٌيية
مهارات الكتابة االبداعٌة عند طالبات الصف الرابع االدبً
فاعلٌيية اسييتراتٌجٌة مقترحيية علييى وفييق ن رٌيية التواصييا فييً تنمٌيية
مهارات التذوق االدبً ومعالجة المعلومات عند طالبات الصف الرابيع
االدبً

2016/2/16

سادساً :انمؤجمشات وانىذوات انعهمٍة انحً شاسك فٍها.
مكان أنعقادها
السنــة
العنوان
ت

نوع المشاركة
( بحث /
بوستر
حضور)

5
0
2
4
1
6
1
2
3
52
55
50
52
54
51
56
51

المإتمر القطري االوا للعلوم النفسٌة

2001

كلٌة التربٌة – ابن رشد

باحث مشارك

المإتمر القطري الثانً للعلوم النفسٌة

2002

كلٌة التربٌة – ابن رشد

باحث مشارك

المإتمر العلمً الرابع لكلٌة المؤمون
الجامعة
مإتمر مركز الدراسات العقلٌة االوا

2003

كلٌة المامون الجامعة

حضور

2004

النجف االشرف

باحث مشارك

مإتمر مركز الدراسات العقلٌة الثانً

2005

النجف االشرف

باحث مشارك

المإتمر الفكري االوا لشهٌد المحراب
محمد باقر الحكٌم
مإتمر مركز الدراسات العقلٌة الثالث

2006

النجف االشرف

باحث مشارك

2006

النجف االشرف

باحث مشارك

مإتمر الشٌخ البالغً الثالث

2008

النجف االشرف

باحث مشارك

المإتمر الفكري األوا للسٌد الشهٌد محمد
الصدر
ندوة حقوق اإلنسان عبر التارٌخ

2008

قم – اٌران

باحث مشارك

2009

جامعة ذي قار

باحث مشارك

ندوة الشباب الجامعً واالنحرافات

2009

مركز العراق للدراسات

باحث مشارك

المإتمر العلمً الرابع لجامعة واسط

2010

جامعة واسط

باحث مشارك

مإتمر جامعة البصرة

2010

جامعة البصرة – كلٌة التربٌة

باحث مشارك

ندوة وزارة الشباب والرٌاضة

2010

كلٌة التربٌة للبنات

حضور

مإتمر األكادٌمٌٌن فً مهرجان ربٌع
الرسالة الثقافً العالمً الخامس
المإتمر االوا لتطوٌر التعلٌم المستمر فً
الجامعات العراقٌة
المإتمر الدولً األوا للغات -

2011

كربالء

باحث مشارك

2011

جامعة البصرة

باحث مشارك

2011

جامعة الموصا

باحث مشارك

2011

كربالء

باحث مشارك

كلٌة التربٌة – ابن رشد

باحث مشارك
باحث مشارك

18

مهرجان المسرح الحسٌنً المنعقد فً
الحضرتٌن الحسٌنٌة والعباسٌة المشرفتٌن
مإتمر واقع التربٌة والتعلٌم فً العراق

2011

20

مإتمر كلٌة التربٌة للبنات الدولً األوا

2011

بغداد

21

المإتمر العلمً الرابع لكلٌة التربٌة
األساسٌة
مإتمر وزارة التربٌة الوطنً (الغش
والتدرٌس الخصوصً)
المإتمر العلمً الخامس لجامعة واسط

2011

جامعة بابا

باحث مشارك

2011

فندق شٌراتون

باحث مشارك

2011

جامعة واسط

باحث مشارك

24

مإتمر هٌئة المستشارٌن لمجلس الوزراء
(كلٌات التربٌة األساسٌة بٌن الواقع
والطموح)ربٌع الرسالة الثقافً العالمً
مهرجان
السادس
المإتمر الثانً لتطوٌر التعلٌم المستمر فً
الجامعات العراقٌة
المإتمر العلمً الثالث لكلٌة التربٌة
االساسٌة
الندوة العلمٌة الرابعة للتفكٌر

2011

فندق الرشٌد

باحث مشارك

2012

كربالء

باحث مشارك

2012

جامعة البصرة

باحث مشارك

2012

جامعة الموصا

باحث مشارك

2012

جامعة الكوفة

باحث مشارك

29

المإتمر العلمً الثالث لكلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة
المإتمر العلمً السابع لكلٌة التربٌة للعلوم
االنسانٌة
مهرجان الثقافة العربٌة – الكردٌة

2012

جامعة بابا

باحث مشارك

2012

جامعة دٌالى

باحث مشارك

2012

بغداد – فندق قصر السدٌر

باحث مشارك

19

22
23

25
26
27
28

30
31

32

مهرجان لقاء االشقاء التاسع /

2012

وزارة الثقافة

باحث مشارك

33

مإتمر كلٌات التربٌة والتربٌة االساسٌة
واالداب والدراسات القرانٌة للجودة الشاملة
مإتمر جامعة زاخو العالمً الثالث

2013

جامعة بابا

باحث مشارك

2013

زاخو

باحث مشارك

35

مإتمر االكادٌمٌن فً مهرجان ربٌع
الرسالة الدولً السابع
المإتمر الوطنً االوا للعلوم التربوٌة
والنفسٌة –
مإتمر كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة االوا

2013

كربالء

باحث مشارك

2013

كلٌة التربٌة – ابن رشد

باحث مشارك

2013

جامعة ذي قار

باحث مشارك

38

حلقة نقاشٌة لمركز الدراسات العقلٌة فً
النجف االشرف
بغداد عاصمة الثقافة العربٌة

2013

جامعة واسط

باحث مشارك

2013

معرض بغداد الدولً

باحث مشارك

40

المإتمر العلمً العالمً االوا لمجلة العمٌد

41

الميييإتمر السييينوي االوا لقسيييم االجتمييياا –
كلٌة االداب فً جامعة واسط
الميييإتمر اليييوطنً التربيييوي االوا للمجليييس
االعلى االسالمً العراقً
مهرجان ربٌع الرسالة الثقافً الثامن

44

الميييييإتمر اليييييدولً السيييييادس (دور العلمييييياء
المسلمٌن فيً خدمية الحضيارة االنسيانٌة) –
جامعيية الصييدر
يً الرابييع
يإتمرقناةالتخصصي
المي
وجامعةل بابا
السوٌس
جامعة
الدٌنٌة
المإتمر العلمً الدولً لعلوم التربٌية لكلٌتيً
التربٌة – ابن رشد والتربٌة للبنات
المإتمر السينوي التخصصيً السيادس حيوا
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2013

مشارك

العتبة العباسٌة
المقدسة /كربالء
جامعة واسط – كلٌة
االداب
مكتب المجلس
االعلى االسالمً
المقدسة
كربالء
العراقً

 29الى 2013 -12 – 30

مشارك

2014-2-15

مشارك

جمهورٌة مصر
العربٌة
جامعة الكوفة-
االسماعٌلٌة
مدٌنة
النجف االشرف
جامعة بغداد /كلٌة
التربٌة للبنات
بغداد – فندق
فلسطٌن مرٌدٌان
اربٌا

 15الى  – 17ربٌع االوا –
 1435هـ 2014 /م
 2الى  – 5مارس 2014 -

باحث
باحث

2014-4-6

باحث

 16الى  – 17نٌسان 2014 -

باحث

2014-5-

باحث

2014

مدرب

كربالء

2014

مدرب

العتبة العباسٌة
المقدسة
العتبة العباسٌة
المقدسة
العتبة العباسٌة
المقدسة
وزارة التربٌة

 9الى 2014/10/11

باحث

2015/3/19

باحث

 17الى 2015/9/18

باحث

2016/5/31-29

مدرب

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

مقرر الدراسات االولٌة – الصباحٌة 2002-2001

عضو جمعٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة العراقٌة

مقرر الدراسات االولٌة – المسائٌة 2002-2001

عضو لجنة العناٌة باللغة العربٌة المشكلة من وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً
عضو اللجنة التؤسٌسٌة لملتقى الدراسات العقلٌة -النجف

عضو لجنة التربٌة العملٌة فً كلٌة التربٌة لألعوام2010-2000

عضو جمعٌة حقوق التعلٌم فً العراق  /فرا اإلمارات العربٌة المتحدة

عضو اللجنة االمتحانٌة للدراسات األولٌة الصباحٌة 2002-2000

عضو مإسس فً شبكة السالم العراقٌة

عضو اللجنة االمتحانٌة للدراسات األولٌة المسائٌة 2002-2000

عضو مإسس فً جمعٌة المناهج وطرائق التدرٌس العراقٌة

مقرر الدراسات العلٌا – 2003-2002

عضو اللجنة االمتحانٌة للدراسات العلٌا 2010-2009 / 20003-2002

رئٌس مجلس ادارة صحٌفة جامعٌون الصادرة من مإسسة جامعٌون

محاضر فً مركز التعلٌم المستمر فً جامعة بغداد – 2007-2005

نائب رئٌس تحرٌر مجلة النهج الصادرة من الجمعٌة العرقٌة للمناهج
وطرائق التدرٌس
عضو الهٌئة اإلدارٌة لمجلة شإون عراقٌة الصادرة من مركز العراق
للدراسات
عضو لجنة اعادة فتح الدراسات العلٌا ( تخص طرائق تدرٌس اللغة
العربٌة ) فً كلٌة التربٌة األساسٌة – الجامعة المستنصرٌة
عضو لجنة اعادة فتح الدراسات العلٌا ( تخص طرائق تدرٌس اللغة
العربٌة ) فً كلٌة التربٌة – الجامعة المستنصرٌة بموجب الكتاب
تيدرٌسفًالتربٌية
والبحثتخصي
العالً العلٌيا (
الدراسات
استحداث
العضو
طرائيق1458
العلمً ب.ت /
التعلٌم
لجنة وزارة
صادر من
2008فييً كلٌيية التربٌيية – الجامعيية المستنصييرٌة بموجييب الكتيياب
اإلسييالمٌة )
/4/15
والتربٌية
القيرآن
عليوم
العلٌيا (
عضو
 1853فيييً
ب.ت /
تخصيالعلميييً
والبحيييث
الدراسياتييالً
اسيتحداثالتعليييٌم العي
لجنةيين وزارة
ييادر مي
الصي
فييً كلٌيية التربٌيية – الجامعيية المستنصييرٌة بموجييب الكتيياب
)
اإلسييالمٌة
.2008/5/11
فً /العراق
ييً –
العلٌا
 1853فيييً
ب.ت
للدراساتالعلمي
األردنٌةوالبحيييث
ارا العيييالً
جدييٌم
لجامعةالتعلي
العام وزارة
المندوب مييين
الصيييادر
.2008/5/11
نائب رئٌس مجلس ادارة مإسسة نحو السالم العراقٌة

عضو اللجنة العلمٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
عضو لجنة الدراسات العلٌا فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
رئٌس وحدة التعلٌم المستمر 2010-2004
عضو لجنة ضبط الطلبة فً كلٌة التربٌة -ابن رشد فً جامعة بغداد عضو
لجنة اإلرشاد التربوي والنفسً لطلبة كلٌة التربٌة عضو لجنة اإلرشاد
والنفسً لطلبة كلٌة التربٌة
التربوي
التربويلجنة
عضو
كلٌة التربٌة
اإلرشادلطلبة
والنفسً
عضو اللجنة المركزٌة العلٌا المشرفة على اختبارات التقدٌم للدراسات العلٌا
عضو اللجنة المشرفة على اختبارات التقدٌم للدراسات العلٌا فً قسم العلوم
التربوٌة
أمٌن سر لجنة الترقٌات العلمٌة
رئٌس لجنة كتابة دلٌا كلٌة التربٌة – ابن رشد

عضو اللجنة العلمٌة لطرائق التدرٌس فً مدٌرٌة التلفزٌون التربوي
عضو هٌئة ادارٌة فً الجمعٌة العراقٌة المناهج وطرائق التدرٌس
والتقوٌم التربوي
عضو لجنة اعادة الن ر فً تعلٌمات الترقٌات العلمٌة وتقوٌم أداء
أعضاء الهٌئات التدرٌسٌة فً جامعة بغداد
عضو لجنة تقوٌم االداء فً جامعة بغداد

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
السنة
محل النشر
أسم البحث
ت
1

" خصييائ الباحييث العلمييً والمهييارات الالزميية لي ميين وجهيية ن يير طلبيية
الدراسات العلٌا " .

مجليية االسييتاذ  /كلٌيية التربٌيية – ابيين
رشد

العييييييييييييييييدد  / 26ل / 1
2001

2

" قٌاس مستوى الطموح لدى طلبة اقسام اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌية –
ابن رشد " .

مجليية االسييتاذ  /كلٌيية التربٌيية – ابيين
رشد

العدد 2002 / 44

3

" اثر دائرة التعلم فً اكتساب المفاهٌم النحوٌة لدى طالبات الصيف الرابيع
العام " .

مجلية دٌيالى  /كلٌية التربٌية – جامعية
دٌالى

مجلييييد  / 1العيييييدد / 14
2002

4

" المشييكالت التييً تواج ي مطبقييً قسييم اللغيية العربٌيية ومطبقات ي فييً قسييم
اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة – ابن رشد واتجاهاتهم نحيو مهنية التيدرٌس
قبا التطبٌق وبعده " .

مجلييييية الفيييييتح  /كلٌييييية المعلميييييٌن –
جامعة دٌالى

العدد . 2002 / 15

5

" اثر بعض المتغٌرات التجرٌبٌة فً تحصيٌا طلبية المرحلية اإلعدادٌية فيً
قواعد اللغة العربٌة " .

مجلة االجٌاا  /نقابة المعلمٌن

العدد 2003 / 3

6

" اثر اإلستراتٌجٌة التفاضلٌة فً تحصيٌا طالبيات الصيف الرابيع العيام فيً
مادة االدب والنصو " ..

بحوث المإتمر القطري الثانً للعلوم
النفسٌة  /كلٌة التربٌة – ابن رشد

نٌسان 2002

7

" اثر التقارٌر القصٌرة عند تدرٌس األدب والنصو
والتفكٌر الناقد لطالب الصف الرابع العام " .

فيً األداء التعبٌيري

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة

العدد2004 /50

8

" اثر أسلوب التعلم التعاونً فً تحصٌا طلبة الصيف الخيامس األدبيً فيً
مادة البالغة ومٌولهم نحوها " .

مجلة جامعة بابا

المجليييييييييييد/9العيييييييييييدد/2
2004

9

" اثر االستماا الناقيد عنيد تيدرٌس المطالعية فيً األداء التعبٌيري والتفكٌير
الناقد لدى طالبات الصف الرابع العام "

مجليييييية كلٌيييييية التربٌيييييية – الجامعيييييية
المستنصرٌة .

العدد 2000 - 1

10

" مسيتوى التحصيٌا العروضييً ليدى طلبيية أقسيام اللغية العربٌيية فيً كلٌييات
التربٌة ".

مجليييييية كلٌيييييية التربٌيييييية – الجامعيييييية
المستنصرٌة

العدد 2005 /2

11

" اثيير الواجبييات البٌتٌيية القبلٌيية والبعدٌيية فييً تحصييٌا طالبييات معهييد اعييداد
المعلمات واحتفا هن ب فً مادة طرائق تدرٌس اللغة العربٌة "

مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة

العيدد ( )7السينة الثانٌيية
 /آذار – . 2005

12

" مستوى التحصٌا النحوي لدى طالب معهد الفنون الجمٌلة " .

مجلة المجمع العلمً العراقً

13

" لماذا البحث فً تربٌة الغرب "

مجلييييية سييييييبٌا  /مركيييييز الدراسييييييات
العراقً

الجيييزء الثاليييث  /المجليييد
الثيييييييانً والخمسيييييييون /
2005
العييدد األوا  /رمضييان /
2006

14

" اثييير ثالثييية أسيييالٌب عالجٌييية فيييً تحصيييٌا طالبيييات الصيييف الرابيييع العيييام
واالحتفا ب فً مادة األدب والنصو "

مجلة الفتح كلٌية التربٌية األساسيٌة
فً جامعة دٌالى

عدد -26آب2006 -

15

" مجيياالت األسييئلة الصييفٌة الشييفهٌة ومسييتوٌاتها التييً ٌسييتعملها مدرسييو
اللغة العربٌة ومدرساتها وعالقتها ببعض المتغٌرات " .

مجليية دٌييالى  /كلٌيية التربٌيية  /جامعيية
دٌالى

العدد 2006 – 23

16

" التربٌة واأللعاب التعلٌمٌة "

مجلة ثقافتنا  /وزارة الثقافة

العدد الثالث 2007 /

17

" كٌف تتعلم صنعة السإاا من القران الكرٌم "

مجلة مآب

العدد السابع 2007 /

18

العولمة من وجهة ن ر اكادٌمٌة

مجلة ثقافتنا  /وزارة الثقافة

العدد الخامس 2008 /

19

" اثيير اإلمييالء االختبيياري والييذاتً واالسييتباري فييً تحصييٌا طلبيية المرحليية
المتوسطة واالحتفاض ب فً مادة االمالء "

مجليية االسييتاذ جامع ية بغييداد كلٌيية
التربٌة  /ابن رشد

العدد 2007 / 63

20

القٌم التربوٌة فً فكر الشٌخ محمد البالغً

كتيييياب " دراسييييات وبحييييوث مييييإتمر
الشٌخ البالغً الثالث " ط1

21

" قٌاس مقروئٌة كتب القراءة العربٌة فً المرحلة االبتدائٌة "

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة

مإسسة شهٌد المحيراب
النجيييييييف االشيييييييرف
. 2008
2008

22

" القٌم األخالقٌة فً فكر محمد الصدر (قده)

23

" اثييير المراحيييا الخميييس فيييً األداء التعبٌيييري ليييدى طلبييية الصيييف األوا
المتوسط "

كتييياب السيييٌد الشيييهٌد محميييد الصيييدر
بحيييوث فيييً فكيييره ومنهجييي وانجيييازه
العلمً
مجليييييية كلٌيييييية التربٌيييييية  /الجامعيييييية
المستنصرٌة

ط 1ل 1مطبعييييييييية
بٌشييرو اٌييران – قييم
. 2008
العدد 2008- 4

24

" اثر االستماا للبرامج األدبٌة والسٌاسٌة ومشاهدتها فً األداء التعبٌيري
لدى طالبات الصف الثانً المتوسط "

مجلة الفتح – كلٌة التربٌة األساسيٌة
– جامعة دٌالى

العيييييييييييدد  39سييييييييييينة
2009

25

" األخطاء اللف ٌة النحوٌة واستعماا العامٌة فٌما ٌتحيدث بي مطبقيو اللغية
العربٌة

مجلة دٌالى – كلٌة التربٌة/األصيمعً
جامعة دٌالى

العيييييييييييدد  33سييييييييييينة
2009

26

" صعوبات النطق اللغوي عند األطفياا تشخٌصيها أسيبابها مقترحيات
عالجها "

مجلة دٌالى – كلٌة التربٌة/األصيمعً
جامعة دٌالى

العيييييييييييدد  34سييييييييييينة
2009

27

اثير اسيتعماا المجمعيات التعلٌمٌية فييً تحصيٌا ميادة البالغية واالحتفيا بي
لدى طلبة الصف الخامس األدبً

مجلييييية كلٌييييية التربٌييييية االساسيييييٌة –
الجامعة المستنصرٌة

العدد 2009 /23

28

تٌسٌر النحو بٌن علمً البٌداغوجٌا والدٌداكتٌك

مجلة ثقافتنا  /وزارة الثقافة

العدد السابع 2009 /

29

اثر اسيتراتٌجٌتً الخرٌطية الداللٌية والتيدرٌس التبيادلً فيً تنمٌية مهيارات
القراءة الجهرٌة لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائً .

30

التعبٌر واستراتٌجٌة القبعات الست فً التفكٌر

مجليييية اليييينهج التربييييوي  /الجمعٌييييية
العراقٌيية للمنيياهج وطرائييق التييدرٌس
والتقوٌم التربوي
فييً مجليية كلٌيية التربٌيية-االصييمعً /
جامعة دٌالى

العدد االوا 2009 /

31

االستداللً ودورهما فً الدراسات النحوٌة
مدخا الن م والتفكٌر
ّ

مجلة جامعة كربالء

2010

32

رإٌة تربوٌة عراقٌة –

مجلية العييراق للدراسيات واألبحيياث –
مركز العراق للدراسات

العدد الثالث 2009 -

33

اعداد أنموذل فً التدرٌس المصيغر إلتقيان مهيارات التيدرٌس عنيد مطبقيً
أقسام اللغة العربٌة

المإتمر العلمً الرابع لجامعة واسط

2010

2010

امكانٌة تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة فً كلٌات التربٌة  -جامعة بغداد /

مإتمر جامعة البصرة

2010

34
35

البناء االنسانً فً الرسالة المحمدٌة – جماعة االصدقاء انموذجا––-

مييإتمر االكييادٌمٌٌن فييً مهرجييان الربٌييع
الخامس فً الحضرة الحسٌنٌة كربالء

2011

36

برنامج مقترح للتدرٌب فً اثناء الخدمة المتالك معلميً المرحية االبتدائٌية
مهارات التدرٌس

37

تقييوٌم تييدرٌس الطلبة/المدرسييٌن لقسييم اللغيية العربٌيية فييً ضييوء الكفاٌييات
التدرٌسٌة واقتراح برنامج تدرٌبً .

38

رإٌة فً التعلٌم العراقً

39

المنهج اسس

المييإتمر االوا لتطييوٌر التعليييٌم المسييتمر فيييً
الجامعييييات العراقٌيييية – المنعقييييد فييييً جامعيييية
البصرة
مجلييييية التربٌييييية والعليييييم للعليييييوم االنسيييييانٌة
والتربوٌة – المجلد  – 18العدد 2011 – 1
عدد خا ببحيوث الميإتمر العلميً اليدولً
والتعلييٌم 22
التربٌيية الموصا
واقييع -جامعة
مييإتمرللغات
االوا
فييً -العييراق
المنعقد من المركز االعالمً الثقيافً العراقيً
– فً كلٌة التربٌة – ابن رشد
منشور فً مجلة االستاذ -كلٌة التربٌة – ابين
رشد – جامعة بغداد /العدد 170

2011/3/17-16

40

التفكٌر التباعدي ودوره فً تحسٌن التحصٌا النحوي

منشور فً مجلة االستاذ-كلٌية التربٌية – ابين
رشد – جامعة بغداد /العدد 171

2011

41

استراتٌجٌة سوم االبداعٌة وتدرٌس االدب

منشور فً مجلة االستاذ -كلٌة التربٌة – ابين
رشد – جامعة بغداد /العدد 172

2011

42

بنيياء برنييامج تييدرٌبً للطلبيية المطبقييٌن فييً أقسييام اللغيية العربٌيية  /كلٌييات
التربٌة

المإتمر الدولً األوا للغات جامعة الموصا

/23-آذار .2011 /

43

مهيارات التييدرٌس الف ّعياا الييالزم لتدرٌسييًٌ كلٌيات التربٌية مين وجهيية ن يير
طلبة الدراسات العلٌا/

المييإتمر الييدولً االوا لكلٌييية التربٌيية للبنيييات
جامعة بغداد

2011/10 /12-11

44

العييالمً  -الشييهٌد الصييدر الثييانً (قييدس)
أسييلمة قييانون حقييوق اإلنسييان
ّ
أنموذجيييا  /ميييإتمر االميييام الخمٌنيييً والشيييهٌدان الصيييدران ومحميييد بييياقر
الحكٌم./
التييداعٌات الثقافٌيية االجتماعٌيية المتوقعيية فييً المجتمييع العراقييً عنييد بقيياء
القوات األمرٌكٌة /

مركييز الهييدى للدراسيييات الحوزٌيية فييً قاعييية
رئاسة جامعة الكوفة

2011/10/15

46

التؤصٌا القرآنً لجودة التعلٌم /

ميييإتمر كلٌييية العليييوم السٌاسيييٌة فيييً الجامعييية
المستنصييييرٌة بالتعيييياون مييييع مركييييز العييييراق
للدراسات
مإتمر جامعة بابا -كلٌة التربٌة االساسٌة

2011/10/18
2011/10/26

47

األخطاء اللف ٌة النحوٌة

مإتمر جامعة واسط العلمً الخامس -واسط

2011/12/14-13

مإتمر وزارة التربٌة الوطنً -بغداد

2011-11-16

49

اتجاهيييات التدرٌسيييٌٌن الجيييدد نحيييو مهنييية التيييدرٌس قبيييا دورات طرائيييق
التدرٌس فً التعلٌم المستمر وبعدها-

50

اثر استراتٌجٌة خرائط التفكٌر المستندة اليى اليدمج فيً التفكٌير الناقيد عنيد
طالب الصف الرابع االدبً

المييإتمر الثييانً لتطييوٌر التعلييٌم المسييتمر فييً
الجامعييييات العراقٌيييية – المنعقييييد فييييً جامعيييية
البصرة
المييإتمر العلمييً الثالييث لكلٌيية التربٌيية للعلييوم
االنسانٌة /جامعة بابا

.2012/3/7-6

51

مستوى استعماا عالمات الترقٌم عند التدرٌسً الجامعً

52

التباعدي أنموذجا -
التفكٌر فً كٌفٌة التفكٌر -التفكٌر
ّ

المإتمر العلمً الدولً الخامس (جودة البحث
العلمً اساس البناء التربوي القوٌم) جامعية
بابا -كلٌة التربٌة االساسٌة
الندوة العلمٌة الرابعة للتفكٌر جامعية الكوفية
– مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب الجامعي

53

اإلنموذل المعرفً لالستٌعاب عند استاا ومورفً

النيييييدوة العلمٌييييية السييييينوٌة االوليييييى لجمعٌييييية
المناهج وطرائق التدرٌس والتقوٌم التربيوي
فرا محاف ة دٌالى
نييدوة تطييوٌر االداء االكييادٌمً عنييد تدرٌسييًٌ
الجامعات جامعة البصرة -فندق شٌراتون

45

48

ن رٌت

مكونات

اهرة التدرٌس الخصوصً أسباب ومعالجات–-

54

اعداد التدرٌسً الجامعً الناجح  -ن رة مستقبلٌة -

2011/3/23
2011/4/4
2011

.2012/4 /19-18
 13اليييى  – 14تشيييرٌن
الثانً – .2012
2012- 4 -10
.2012-5-17
تشرٌن االوا.2012 -

55

تطبٌقات تربوٌة للتعلٌم غٌر المباشر على وفق ن رٌة فورشتاٌن

مإتمر جامعة كركوك السنوي

اذار .2012

56

نماذل التدرٌس الحدٌثة (انموذل كارٌن) .

منشيور فيً مجلية العليوم التربوٌية والنفسييٌة/
العدد / 85

2012

57

مواقف وقٌم وعبرمن سٌرة وارث خٌر البشر

المإتمر الحسيٌنً االوا (كيربالء  ...الحٌياة)
كلٌة التربٌة  /ابن رشد

.2012-12-16

58

فاعلٌيية برنييامج مقتييرح علييى وفييق ن رٌيية الييذكاءات المتعييددة فييً تنمٌيية
مهارات القراءة الناقدة عند طالبات الصف الرابع األدبً

59

مستوى االمتالك الثقافً المعلوماتً فً السٌرة المحمدٌة عند طلبية اقسيام
علوم القران والتربٌة االسالمٌة

60

الفلسفة التربوٌة فً خطبة الزهراء (علٌها السالم)

مإتمر النهوض بالواقع التعلٌمً لمعهد اعداد
المعلمٌن وجمعٌة طرائق التدرٌس فً دٌيالى
مبنى محاف ة دٌالى
المييييإتمر النبييييوي التربييييوي االوا (اشييييراقات
تربوٌة من السٌرة المحمدٌة) كلٌية التربٌية /
ابن رشد قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
الميييإتمر التخصصيييً الرابيييع لجامعييية الصيييدر
الدٌنٌة جامعة الكوفة -النجف االشرف

.2013-2-24

61

الغزالً وآراإه التربوٌة فً المعلم والمتعلم وطرائق التدرٌس

المإتمر العلمً الدولً السادس لجامعة قناة
السوٌس وجامعة بابا

 -5-3ميييييييييييييييييييييييارس –
.2014

62

المصيييطلح القرآنيييً بيييٌن التؤصيييٌا وحداثييية التكنولوجٌيييا – جيييودة التعليييٌم
انموذجا-

مإتمر العمٌد الدولً الثانً-

 9الى .2014/10/11

63

مبييادا الييتعلم عنييد العلميياء العييرب بييٌن القييرنٌن الخييامس والسييادس عشيير
المٌالدٌٌن

المييإتمر العلمييً الثالييث لكلٌيية التربٌيية – ابيين
رشد

-14-13نٌسييييييييييييييييييييان-
.2015

64

التنمٌة البشرٌة فً السنة النبوٌة الشرٌفة

المإتمر العلمً النبوي التربيوي الثيانً قسيم
العلوم التربوٌة والنفسٌة لكلٌة التربٌة – ابين
رشد

-20كييييييييانون الثييييييييانً-
.2015

.2013-1-28
.2014-4-6

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .






عضو الهٌئة التؤسٌسٌة لملتقى الدراسات العقلٌة -النجف
عضو جمعٌة حقوق التعلٌم فً العراق  /فرا اإلمارات العربٌة المتحدة
عضو الهٌئة اإلدارٌة لمجلة شإون عراقٌة الصادرة من مركز العراق للدراسات
نائب رئٌس الهٌئة اإلدارٌة لمإسسة نحو السالم العراقٌة
عضو الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة العراقٌة المناهج وطرائق التدرٌس والتقوٌم التربوي

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
كتب الشكر
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الجهة المانحة للشكر
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات– جامعة الكوفة

رقم الكتاب
2600
5216
5363
880
4624
37
1533
3221
5178
5300
223
1722
3766

التارٌخ
2005-12-28
2008-11-30
2008-12-15
2008-12-24
2009-12-10
2010-1-4
2010-4-7
2010-7-25
2010-11-25
2010-12-1
2011-1-19
2011-4-25
2011-5-29

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة دٌالى
رئٌس جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – الجامعة المستنصرٌة
عمٌدة كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
معاون عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة الموصا
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة الموصا
معاون عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
رئاسة جامعة الموصا -المكتبة المركزٌة
رئٌس جامعة القادسٌة
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة الموصا
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة الموصا
معاون عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
رئاسة جامعة بابا
رئٌس جامعة الموصا
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة الموصا
عمٌد كلٌة التربٌة للبنات– جامعة بغداد
رئاسة جامعة الموصا -المكتبة المركزٌة
مساعد رئٌس جامعة دٌالى للشإون العلمٌة
رئٌس جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة بابا
مكتب السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة بابا
رئٌس الجامعة المستنصرٌة
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة دٌالى
المفتش العام فً وزارة التربٌة
عمٌدة كلٌة التربٌة /ابن رشد– جامعة بغداد
رئٌس جامعة بغداد
لمفتش العام فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
وزٌر التربٌة الدكتور محمد علً تمٌم
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة– جامعة بابا
رئٌس جامعة اها البٌت
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة القادسٌة
عمٌد الكلٌة التربوٌة المفتوحة – وزارة التربٌة
عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
محاف دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة فً جامعة كربالء
عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
رئٌس جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة فً جامعة واسط
رئٌس جامعة الموصا
رئٌس جامعة القادسٌة
رئٌس جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
مجلس النواب العراقً
عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة– جامعة بغداد
وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً السٌد علً االدٌب
وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً السٌد علً االدٌب
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة بابا
رئٌس جامعة بابا

1438
7598
3150 /
2859
1346
7180/7/9
7181/7/9
1353
958
11065
8060/3/9
2146
1681
بال
15645/14/2
9425/3/9
2624/11
1140
13545
12838
3770
2475
م و 1642 /5
3382
28480
4186
2522
16282
5588
/7/6د80/
3525
8099
3211
5409
ن ا 3895
3301
6655
ل1346/2
14169
190/1/2
343
3433
497
مو5
28301
17
22/14/2
19778
19717
678
4050-7-1
678
م و376 /5
ق8710 /1/4/
2274
9688

2011-6-4
2011-6-8
2011-6-9
2011-6-14
2011-7-5
2011-7-10
2011-7-10
2011-7 -10
2011-8-9
2011-8-11
2011-8-21
2011-8-23
2011-8-23
2011-9-4
2011-9-5
2011-9-14
2011-9-15
2011-9-19
2011-9-19
2011-9-19
2011-9-19
2011-9-26
2011-10-10
2011-10-26
2011-11-14
2011-10-11
2011-10-20
2011-11-22
2011-12-29
2012-1-17
2012-5-23
2012-5-27
2012/10/10
2012/10/15
2012/10/15
2012/10/18
2012/11/12
2012/12/12
2012/12/20
2013/1/17
2013/1/21
2013/2/24
2012/12/11
2013/1/28
2013/3/7
2012/12/13
2013/1/7
2013/1/2
2012/12/10
2012/12/24
2013/2/5
2013/5/20
2013/2/5
2013/3/7
2013/4/7
2013/4/14
2013/4/16

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

رئٌس جامعة دٌالى
رئٌس جامعة واسط
وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً السٌد علً االدٌب
مجلس النواب العراقً /رئٌس دٌوان مجلس النواب
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
وزارة الثقافة  /مدٌر عام دار الشإون الثقافٌة العامة
عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  /جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  /جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
عمٌد كلٌة االداب  /جامعة واسط
االمانتٌن العامتٌن للعتبتٌن المقدستٌن الحسٌنٌة والعباسٌة
رئٌس الجامعة اللبنانٌة – الفرنسٌة فً اربٌا
المجلس االعلى االسالمً العراقً /مكتب شإون الدولة  /لجنة التربٌة
مجلس النواب العراقً
المفتش العام فً وزارة الشباب والرٌاضة
رئٌس جامعة قناة السوٌس بمصر
عمٌد كلٌة االداب  /جامعة واسط
االمٌن العام للعتبة العباسٌة المقدسة
مإسسة الغدٌر للثقافة واالعالم
وزٌر الشباب والرٌاضة
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
العتبة العباسٌة المقدسة
عمٌد كلٌة التربٌة /جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة /جامعة بابا
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة– جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة واسط
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة واسط
وزٌر التربٌة د .محمد اقباا عمر صٌدلً
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة – الجامعة المستنصرٌة
عمٌد كلٌة التربٌة– جامعة واسط
رئٌس مجلس محاف ة واسط السٌد مازن كندوح سلمان
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة – جامعة بابا
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة – جامعة بابا
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
مييدٌر عيييام مركيييز البحيييوث التربوٌييية والنفسيييٌة  /وزارة التعليييٌم العيييالً والبحيييث
العلمً
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
االمٌن العام لمجلس النواب -اٌاد نامق مجٌد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد

5616
1873
م و 804 /5
4050/7/1
3930
3781
3782
322
7212
7783
5055
3853
3930
بال
بال
59
بال
1941
880
بال
295
5050
بال
م.خ 562/3
6300/7/3
6303/7/3
بال
1093
7412
1106
86/14
451
443
357/14
1136
821/7/3
903
2095
2364
7900
2620
1647/14
2890
5874
2431
365
274
679
307/14
91

2013/4/17
2013/4/24
2013/5/16
2013/5/20
2013/12/17
2013/7/17
2013/7/17
2013-8-28
2013-9-11
2013-10-7
2013-10-20
2013-12-12
2013-12-19
2013-12-29
2014
2014-1-27
2014-2-15
2014-2-25
2014/2/26
2014-3-3
2014-4-20
2014-4-30
2014
2014-6-30
2014-9-17
2014-9-17
2014/10/11
2014/11/5
2014-10-26
2014/11/10
2015-1-11
2015-1-13
2015/1/19
2015-1-27
2015-2-2
2015-2-2
2015-2-5
2015/4/8
2015-4-16
2015-5-3
2015/5/4
2015-5-25
2015-10-18
2015-11-24
2015-12-6
2016-1-11
2016/1/17
2016-1-20
2016-1-20
2016-1-24

387/14
1028
3602/7/1
1860
1928
204

2016-1-27
2016/3/6
2016-4-19
2016/4/20
2016/4/25
2016/5/8

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد للعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد
رئٌس جامعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة – جامعة دٌالى
وزٌر التعلٌم العالً -ا.د عبد الرزاق عبد الجلٌا العٌسى
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد
وزٌرة المرأة االسبق /د بشرى الزوٌنً
عمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جامعة بغداد

2095
ر/ل 3076
2752/3/7
2762/3/7
3401
م و 1578 / 5
3370/14
3600/14
85
3742/14

2016/5/10
2016-6-28
2016-8-23
2016-8-24
2016-8-25
2016-10-23
2016-11-9
2016-11-30
2016-12-7
2016-12-12

الشهادات التقدٌرٌة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

الجهة المانحة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من من مة اإلغاثة الدولٌة ()RELIEF
شهادة تقدٌرٌة من من مة اإلغاثة الدولٌة ()RELIEF
شهادة تقدٌرٌة من من مة اإلغاثة الدولٌة ()RELIEF
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة ذي قار
شهادة تقدٌرٌة من من مة اإلغاثة الدولٌة ()RELIEF
شهادة تقدٌرٌة من الهٌئة العامة للسادة العلوٌٌن ومحبً آا البٌت (علٌهم السالم)
تهنئة من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة البصرة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة البصرة
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – جامعة الموصا
شهادة تقدٌرٌة من األمانتٌن العامتٌن للعتبتٌن المقدستٌن الحسٌنٌة والعباسٌة
شهادة تقدٌرٌة من عمٌدة كٌة التربٌة – ابن رشد – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة بابا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌدة كٌة التربٌة – ابن رشد – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من وزٌر التربٌة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة واسط
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة البصرة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة الكوفة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة الموصا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة دٌالى
شهادة تقدٌرٌية مين رئيٌس قسيم اللغية العربٌية فيً كلٌية التربٌية األساسيٌة – جامعية
دٌالى
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة – جامعة بابا
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة بابا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة البصرة
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد وعمٌدة كلٌة التربٌة للبنات
شهادة تقدٌرٌة من مدٌر عام دائرة العملٌات الطبٌة والخدمات المتخصصة
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة – ابن رشد للعلوم االنسانٌة
شهادة تقدٌرٌة من مدٌر مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة /جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /جامعة الموصا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة ذي قار
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة االداب  /جامعة واسط
شييهادة تقدٌرٌيية ميين عمٌييد كلٌيية التربٌيية /ابيين رشييد وعمٌييدة كلٌيية التربٌيية للبنييات /
جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  /جامعة ذي قار
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة زاخو
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة البصرة
شهادة تقدٌرٌة من وزارة الصحة  /مدٌر عام المركز الوطنً لنقا الدم
شهادة تقدٌرٌة من االمانة العام للعتبة العباسٌة المقدسة

التارٌخ
2002-8-29
2008-4-23
2008-7-18
2008-11-7
2009
2009-5-19
2010
2010-6-22
2010-11-3
2011-3-16
2011-3-22
2011-3-24
2011-4-11
2011 -10-11
2011-10-26
2011-10-27
2011-11-16
2011-12-13
2012-3-6
2012-4-10
2012-4-11
2012-5-3
2012-5-3
2012-12-13
2013-2-25
2013-3-7
2013-1-28
 2012 -32013-4-3
2013/ /13
2013/3/18
2013/3/25
2013-3-27
2013-4-2
2013/4/3
2013-4-4
2013/4/23
2013/4/29
2013
2013

المالح ات

17272رقم الكتاب

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد وعمٌدة كلٌة التربٌة للبنات
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة قناة السوٌس ورئٌس جامعة بابا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة – جامعة بابا
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة – جامعة بابا
و عمٌد المعهد العالً لحضارات الشرق االدنى القدٌم /جامعة الزقازٌق
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة– جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من عمٌد كلٌة التربٌة  /ابن رشد للعلوم االنسانٌة – جامعة بغداد
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس جامعة جرمو – السلٌمانٌة -ا.د صالح رضا سعٌد

العنوان

ت

درا السالم
درا المإتمر األوا لتطوٌر التعلٌم المستمر فً الجامعات العراقٌة
درا اإلبداا لتدرٌسًٌ كلٌة التربٌة – ابن رشد
درا المإتمر الثانً لتطوٌر التعلٌم المستمر فً الجامعات العراقٌة
درا مهرجان ربٌع الرسالة الثقيافً العيالمً الخيامس  19-17ربٌيع
األوا 1432هـ– فً كربالء – 2011
درا جامعة البصرة
درا التنمٌة والتطوٌر
الدرا الوطنً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

1
2
3
4
5
6
7

درا لغتً حضارتً

8

ت

2014-4-16
2014-4-17
2014-5-3
2014-11-16
2016-1-20
2016-3-10
2016-3-13
2016-4-5
2016-4-13
2016-4-24
2016-6-9
2016-7-21

الجهة المانحة
قناة السالم الفضائٌة
جامعة البصرة
جامعة بغداد -كلٌة التربٌة /ابن رشد
جامعة البصرة
األميييييييييانتٌن الحسيييييييييٌنٌة العباسيييييييييٌة
المشرفتٌن
جامعة البصرة
المإسسة الوطنٌة للتنمٌة والتطوٌر
قسييم العليييوم التربوٌييية والنفسيييٌة فيييً
كلٌة التربٌة – ابن رشد
كلٌيييييية االداب -مستنصييييييرٌة ودائييييييرة
العالقات الثقافٌة فً وزارة الثقافة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

التارٌخ
2009
2011-3-16
2011-4-11
2012-3-6
 19ربٌيييييييييييع األوا-
 1432هـ
2012
2013
2013
2014-12-23

سنة النشر

5

مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها

0252

0

ملخصات الرسائل واألطروحات الجامعية

0252

2

المشاهدة والتطبيق القسام اللغة العربية

0255

4

نصائح عملية للمدرسين والمدرسات

0255

1

رؤية تربوية مستقبلية في التعليم العراقي

0255

6

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية

0250

1

طرائق تدريس اللغة العربية

0250

2

الموسوعة الشاملة  -استراتيجيات وطرائق ونماذج وأساليب وبرامج

0252

3

طرائق التدريس العامة

0252

 52علم اللغة التطبيقي

0252

 55الترجمة من اللغة التركية وإليها بين الواقع والطموح

0252

50

الموسوعة التعلٌمٌة المعاصرة .مطبوا بجزئٌن.

2016

52

استراتٌجٌات وطرائق ونماذل واسالٌب وتقنٌات وبرامج

2013

54

كٌف نصا الى الفهم القرائً

2016

51

االمالء العربً مشكالت قواعده طرائق تدرٌس

0256

56

تطبٌقات تربوٌة مقترحة على وفق التنمٌة المستدامة

2015

51

فلسفة تربوٌة مقترحة للتعلٌم العراقً

2016

52

رإٌة فً مناهج تدرٌس اللغة العربٌة

2015

53

تصمٌم التعلٌم وتطبٌقات فً العلوم االنسانٌة

2015

02

االختبارات فً مهارات اللغة العربٌة

2015

05

المهارات اللغوٌة بٌن الن رٌة والتطبٌق

2016

ثاني عشر :اللغــات .




اللغة العربية فقط .
اللغة االنكليزية  -متوسط

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

