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    ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 إىل اآلن -2005 جامعة بغداد ابن رشد-كلية الرتبية 1

 

 .في الدراسات االولية اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسهارابع 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2008و2007و2006و2005 املدخل إىل علم االجتماع ةالعلوم الرتبوية والنفسي 1

 2008و2007و2006و2005 حقوق اإلنسان ةالعلوم الرتبوية والنفسي 2

 2008و2007و2006و2005 احلريات والدميقراطية  ةالعلوم الرتبوية والنفسي 3

 2007 التعليم املستمر ةالعلوم الرتبوية والنفسي 4

 2010و2008 أسس الرتبية  اللغة االنكليزية 5

 2009 أسس الرتبية علوم القران 6

 2016 -2010 أسس الرتبية اللغة االنكليزية 7

 إىل اآلن -2012 ويعلم االجتماع الرتب ةالعلوم الرتبوية والنفسي 8

 حقوق اإلنسان ةالعلوم الرتبوية والنفسي 9

 

2012- 2015 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 رشد ة بغداد/كلية التربية ابنجامع مدرس مساعد 1

    

 رشد/قسم العلوم التربوية والنفسية 

2005- 2008 

 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد مدرس 2

 

2008- 2013 

 بغداد/كلية التربية ابن رشد جامعة أستاذ مساعد 3

 

2013- 2018   

 2018 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 2016 -2013 التعليم الثانوي قسم اللغة العربية 10

 2019 -2015 أسس الرتبية قسم اللغة العربية 11

 اىل االن -2017 فلسفة الرتبية ةالعلوم الرتبوية والنفسي 12

     

 في الدراسات العليا  بتدريسهاالمقررات الدراسية التى قمت 

 القسم/  الكلية/  الجامعة المرحلة الدراسية المادة أسم ت

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد ماجستير  التربية استراتيجيات 1

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد  ماجستير المدنية التربية 2

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد ماجستير البيئية التربية 3

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد ماجستير  اإلنسان حقوق 4

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد دكتوراه عامة فلسفة 5

 يةوالنفس التربوية مالعلو/رشد ابن التربية/بغداد دكتوراه التربوية النظم فلسفة 6

 يةوالنفس التربوية العلوم/رشد ابن التربية/بغداد ماجستير  فلسفة التربية  7

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2012 والنفسية العلوم الرتبوية الفكر الرتبوي عند اآلجري 1

 2015 والنفسية العلوم الرتبوية ل رس ندعوتطبيقاتها الرتبوية  فة التحليليةالفلس 2

 2015 والنفسية العلوم الرتبوية ةبويوتطبيقاتها الرتالعدالة يف فكر ابن رشد  3

 2016 والنفسية العلوم الرتبوية ملسالا الرتبية األسرية عند اإلمام السجاد عليه 4

 2016 والنفسية العلوم الرتبوية يةبولرتوتطبيقاتها ا نظرية املعرفة عند ابن سينا 5

 2017 والنفسية العلوم الرتبوية ةالتربوي وتطبيقاتها المعاصر التربوي الفكر في االجتماعية العدالة 6

 2017 والنفسية العلوم الرتبوية التربوية وتطبيقاتها السائدة الفلسفات في المعرفة نظريات 7

 2018 والنفسية العلوم الرتبوية المتميزين مدارس في اإلبداعية التربية 8



 

 

 

 

 

 

 

 2019 والنفسية العلوم الرتبوية المعاصر التربوي الفكر في المدنية التربية 9

 2020 والنفسية العلوم الرتبوية ت التربوية لمواجهة التطرف الفكري المتطلبا 10

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان لا ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حضور اتنب جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2012 من تراثنا نستلهم الدروس 1

 حضور بغداد / كلية املامون 2012 المملري ضاحلالعلم واملعرفة اساس النهوض ا 2

 حماضر د/ كلية االداب جامعة بغدا 2012 رالرتاث االسالمي وحتديات العص 3

ام الماد هامبناسبة الذكرى السنوية الستش 4

 الكاظم

 حضور العتبة الكاظمية املقدسة 2012

 عضو جلنة شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2013 ةديماشراقات تربوية من السرية احمل 5

العراق  ناءب يفم العلوم الرتبوية والنفسية تسه 6

 اجلديد

 عضو جلنة درش ناب بغداد/ كلية الرتبيةجامعة  2013

 درش بنا /مؤمتر مشرتك بني كلية الرتبية 7

 والرتبية بنات   

 مشارك شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2013

 عضو جلنة شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2014 ةديماشراقات تربوية من السرية احمل 8

العراق  ناءب يفم العلوم الرتبوية والنفسية تسه 9

 اجلديد

 عضو جلنة شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2015

 عضو جلنة شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2016 ةديماشراقات تربوية من السرية احمل 10

 عضو جلنة شدن ربا جامعة بغداد/ كلية الرتبية 2017 ةديماشراقات تربوية من السرية احمل 11

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 27/12/2007-17اريخ ة بتمانيمشاركة يف إعداد ميسر وفض النزاع أقيمت يف سلي  

 يخهد السالم بتارن قبل معمبيل  اريفمشاركة يف ورشة عمل خبصوص حقوق اإلنسان أقيمت   

19-22/8/2008      

 ريخعهد السالم بتاممن قبل  ريوت بكة يف ورشة عمل خبصوص حقوق اإلنسان أقيمت يفمشار 

14-19/8/2009       

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 . ير التعليمأو تطوتمع اجملئة وثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البي 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2007 ةيبذ /كلية الرتجملة األستا اجلدل املنطقي عند زينون الرواقي  1

 2008 سيةفلنواجملة العلوم الرتبوية  ةاسرتاتيجيات فلسفية يف قضايا تربوي 2

 2012 جملة كلية اآلداب فلسفة الرتبية عند روسو 3

 2012 ةيبجملة األستاذ /كلية الرت الطبيعية حلقوقا ريظجون لوك من احلرية والتسامح إىل تق 4

 2012 جملة كلية اآلداب ند رسلفلسفة الرتبية عند برترا 5

 فلسفة االرتقاء االخالقي في النظام البنيوي التربوي عند 6

 سبنسر"منحى لفهم االرتقاء االخالقي لنظام تربوي عقلي"
 2016 ةيبجملة األستاذ /كلية الرت

قراء في الفلسفة الحديثة للحقوق الطبيعية"رؤية اخالقية  7

 ومسعى انساني"
 2016 جملة كلية اآلداب

فلسفة وليم جميس االخالقية ودالالتها التربوية عند  8

 ديوي"بقصديه داللتها كعالقة ارتباط"
 2017 سيةفلنواجملة العلوم الرتبوية 

الميتودولوجيا واشكالية الفهم المعرفي في فكر ولتر  9

 ستيس"مسالة االتصال بالحقيقة الثابتة"

 2017 رصم حوليات اآلداب جامعة عني مشس

انكسار الوجود وكينونته لدى كير كجور في سؤاله عن معنى  10

 الصدق في الحقيقة وااليمان
 2017 جملة الرك جامعة واسط

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

   2008-2007عضو جلنة امتحانيه عام 

  2009-2008عضو جلنة امتحانيه عام 

  2012-2011عضو جلنة امتحانيه عام 

 2013 -2012و جلنة امتحانيه عام عض 

  إىل أالن -2012عضو جلنة تقويم األداء وضمان اجلودة من 

 2012-2011ية عام النفسوية عضو جلنة تدقيق دفرت  االمتحان يف قسم العلوم الرتبو 

   2013 -2012عام  جلنة تدقيق وثائق الطلبة اجلددعضو   



 

 

 

 

 

 

 

  2013رئيس جلنة املشرتيات العامة للكلية عام 

 2015 -2014ضو جلنة امتحانيه عام ع 

  صص فلسفة الرتبية اىل االن عن خت -2012عضو جلنة مسنار للدراسات العليا 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عدددددد المددددواد الدراسددددية التددددي قددددام بتدريسددددها فددددي الدراسددددات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

8 7 

2 
عددددددد مدددددرات الحصدددددول علدددددى جدددددائزة العلمددددداء أو جدددددائزة 

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

  

 30 هاعدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف علي 3

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

8 1  

 

5 
 الرسائل و األطاريح التي ناقشهاعدد 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

15 18  

 

6 
 عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا

 دبلوم دكتوراه ماجستير

21 14  

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

10  

8 
ت التدددي شدددارك فيهدددا داخدددل عددددد الدددورن و النددددوات و الحلقدددا

 و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

6  

9 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

11 1 

 عدد البحوش التي قّومها علميا داخل و خارج العراق 10
 خارج العراق داخل العراق

18  

  االختراع عدد براءات 11

 خارج العراق داخل العراق عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12



 

 

 

 

 

 

 

7  

 عدد الكتب المؤلفة و المترجمة و المقيـّـمة 13
 المقيّمة المترجمة المؤلفة

2  4 

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها 14
 خارج العراق داخل العراق

5  

15 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

  عقود استشارية بحثية

 ندوات و ورن عمل

 

 

6 

  عقود تنفيذ مهمة

 5 دورات تعليم مستمر

 7 نشاطات الصفية 

 4 نشاطات اعالمية

  آخرى

16 
ل عددددد لجدددان االمتحدددان الشدددامل و االمتحدددان التنافسدددي للقبدددو

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي متحان الشاملاال

 5 

17 
عددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعودددويتها داخدددل و خدددارج و ارة 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

19  

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 و ير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

1 1 28  

 عدد العقوبات 19
 و ير

رئيس 

 جامعة

يد عم

 كلية
 آخرى

  ال توجد ال توجد ال توجد

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2009 جواز سفر الطالب العراقي إىل حقوق اإلنسان  1

 20012 الرتبية وحقوق اإلنسان والدميقراطية  2

3   

 


