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 ))الديرة العممية ((
 :  األكاديميةالمؤىالت 

 البمد الجامعة الكمية سنة التخرج الذيادة ت
المعممين)التربية  1999 البكالهريهس 1

 االساسية حاليًا(
 العراق المهصل

المعممين)التربية  2001 الماجدتير 2
 سية حاليًا(االسا

 العراق المهصل

التربية لمعمهم  2014 الدكتهراه 3
 االندانية

 العراق تكريت

 
 :  اإلداريةالخبرة 
 .3/02/0202ولغاية   02/3/0222مقخر قحم البخبية الجاصة مزح  -

 وكيل رئيذ قحم البخبية الجاصة لحزهات مبعجدة. -

 .0209/ 8/ 08ولغاية   00/6/0208 ة الجاصة منرئيذ قحم البخبي -
 البحهث العممية المنذهرة : 

 سنةال جهة النشر بحثعنوان ال ت

 
0 

  

أثخ اسبججام طخيقة البعمم البعاوني في اكبحاب 
السادس  الرفاهيم الزثهية لجى تالميح الدف

 االبتدائي

متمة أبثاث كمية الرعمرين جامعة 
 الرهصل

0223 

الظخائق البجريحية الخائعة في تعميم قهاعج المغة  0
 لعخبية لجى معمري الرخحمة االببجائيةا

متمة أبثاث كمية الرعمرين جامعة 
 الرهصل

0222 

تقهيم مظبقي قحم المغة العخبية في كمية البخبية  3
 األساسية من وجية نظخ)الرعمم ,الرخخف,الرجيخ(

متمة البخبية والعمم  كمية البخبية 
 جامعة الرهصل

0222 

ارات البفكيخ في أثخ بخنامج تعميري في تزرية مي 2
 الزص القخائي لجى تالميح الدف الجامذ االببجائي   

متمة جامعة تكخيت لمعمهم اإلنحانية 
 جامعة تكخيت

0222 

تقهيم تجريذ المغة العخبية في األقحام غيخ  2
االخبداص في كمية البخبية األساسية من وجية 

 نظخ الظمبة

متمة البخبية والعمم  كمية البخبية 
 هصلجامعة الر

0222 



 

 سنةال جهة النشر بحثعنوان ال ت

تقهيم ميارات االسبتهاب لجى مجرسي المغة العخبية  6
 ومجرساتيا في الرخحمة اإلعجادية       

متمة أبثاث كمية البخبية 
 األساسية جامعة الرهصل

0226 

أثخ األلعاب المغهية في الفيم القخائي لجى تالميح  7
 الرخحمة االببجائية

لبخبية والعمم  كمية متمة ا
 البخبية جامعة الرهصل

0226 

أثخ أنرهذج بخونخ في اكبحاب الرفاهيم الزثهية لجى  8
 تالمحة الرخحمة االببجائية 

متمة أبثاث كمية البخبية 
 األساسية جامعة الرهصل

0226 

ميارات البعميم الفعال لجى معمري المغة العخبية  9
وعالقبيا ببعض  ومعمراتيا في صفهف البخبية الجاصة

 الربغيخات                   

متمة أبثاث كمية البخبية 
 األساسية جامعة الرهصل

0227 

دراسة مقارنة ألسمهبين من القدة في االسبيعاب  02
 والرثدهل المفظي لجى أطفال الخوضة.            

متمة جامعة تكخيت 
لمعمهم اإلنحانية جامعة 

 تكخيت

0227 
 

 

ججام األلعاب المغهية في تزرية بعض ميارات فاعمية اسب 00
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي البفكيخ اإلبجاعي لجى

وقائع الرؤترخ العمري 
األول لكمية البخبية 

 األساسية جامعة الرهصل

0227 

مددجى مرارسددة مجرسددي المغددة العخبيددة ومجرسدداتيا لريددارات  00
تثميدددددل الرثبددددددهى  وتزظيردددددو فددددددي عرميدددددة البددددددجريذ فددددددي 

 لرخحمة اإلعجادية                        ا

وقائع الرؤترخ العمري 
األول لكمية البخبية/جامعة 

 تكخيت
8002 

اثدددخ اسدددبججام يسدددبخاتيتية الدددبعمم البعددداوني أإلتقددداني عمددد   03
تثديل طمبدة الددف الةداني الربهسدا لردادة قهاعدج المغدة 

 العخبية

متمة البخبية والعمم  كمية 
 البخبية جامعة الرهصل

8002 

دراسددددددة تقهيريددددددة لعرميددددددة تخددددددجيص البالمددددددحة الرمبثقددددددين  02
 بدفهف البخبية الجاصة في الرجارس االببجائية

وقائع الرؤترخ العمري 
لكمية البخبية  لةانيا

 األساسية جامعة الرهصل
8002 

االسددبراعي  اثددخ أسددمهب البرةيددل الددجرامي فددي االسددبيعاب 02
 لجى تالميح البخبية الجاصة. 

متمة أبثاث كمية البخبية 
 األساسية جامعة الرهصل

8022 
 



 
 :  األكاديميةالخبرة 

 في مرحمة البكالهريهس: تدريس المقررات
 طخائق تجريذ المغة العخبية -
 طخائق البجريذ العامة  -

 وتثميل الكباب الرجرسيمزاىج  -

 مزيج البثث البخبهي  -

 البزرية المغهية -

 طخائق تعميم القخاءة والكبابة لبظيئي البعمم -

 فمحفة البخبية -

 الرزظق -

 الرخاىجة -

 االحداء البخبهي  -

 سنةال جهة النشر بحثعنوان ال ت

مدددجى تدددهافخ معددداييخ يدارة التدددهدة الخددداممة فدددي كميدددة  06
 البخبيددة األساسددية بتامعددة الرهصددل مددن وجيددة نظددخ

 أعذاء ىيئة البجريذ

لكمية  لحادساوقائع الرؤترخ العمري 
 البخبية األساسية جامعة الرهصل

8022 
 

الثاجددددات البجريايددددة الالزمددددة لرعمرددددي المغددددة العخبيددددة  07
ومعمراتيدددا فدددي صدددفهف البخبيدددة الجاصدددة فدددي مجيزدددة 

 الرهصل

متمة أبثاث كمية البخبية األساسية 
 جامعة الرهصل

8022 
 

فاعمية الظخائف المغهية في تزرية الحكاء المغهي لجى  08
الب الددددددف الةددددداني الربهسدددددا فدددددي مدددددادة المغدددددة طددددد

 العخبية

متمة أبثاث كمية البخبية األساسية 
 جامعة الرهصل

8022 

أثخ انرهذج ديزدد فدي تزريدة الريدارات الخياضدية لدجى  09
 تمريحات الدف الخابع االببجائي

متمة أبثاث كمية البخبية األساسية 
 جامعة الرهصل

8022 

ت الرعخفيددددة فددددي اكبحددددداب أثددددخ اسددددبخاتيتية التراليدددددا 02
الرفددددداهيم البالتيدددددة وتزريدددددة البدددددحو  التردددددالي لددددددجى 

 طالب الدف الجامذ األدبي.

 لمعمهم االنحانيةمتمة كمية البخبية 
 تكخيتجامعة 

8022 



 االعاقة الحىزية -

 البفه  العقمي -

 تعجيل الحمهك -

 اإلشخاف عم  العجيج من بثهث البجخج لمظمبة في قحم البخبية الجاصة -

 الرظبقين في بخنامج البخبية العرمية في مجارس البظايق ةخاف عم  الظمباإلش -

 في مرحمة الماجدتير: تدريس المقررات
 طخائق تجريذ مبجددة -

 طخائق تجريذ البخبية الجاصة -

 ميارات البجريذ الفعال -

 البقزيات البخبهية -

 البعميم االببجائي -
 حمقات الحرزار -

 رية في عجد من الرتالت العمرية الرثكرة.البقهيم العمري لمعجيج من البثهث العم -

 البقهيم العمري لمعجيج من الخسائل العمرية. -

 تقييم العجيج من البثهث العمرية الرقجمة ألغخاض البخقية العمرية. -

 مزاقخة العجيج من رسائل الراجحبيخ وأطاريح الجكبهراه. -

 االشخاف عم  رسائل الراجحبيخ. -
 :  واإلداريةالمجان العممية 

 لتزة البخقيات العمرية في كمية البخبية االساسية. عذه -

 ومقخر لمتزة الجراسات العميا في قحم البخبية الجاصة.  عذه -

 ية ورئاسة المتزة العمرية في قحم البخبية الجاصة. عذه  -

 رئيذ لتزة تهزيع الرهاد البخبهية والزفحية الرخبخكة بين اقحام كمية البخبية االساسية. -
ديددة الرخددخفة عمدد  تظايددق الظمبددة فددي كميددة البخبيددة األساسددية جامعددة عذدده المتزددة الرخك -

 الرهصل.

 .0226 عذه المتزة البثذيخية لمزجوة العمرية األول  لقحم البخبية الجاصة عام -

 .0202 لقحم البخبية الجاصة عام البثذيخية لمزجوة العمرية الةانية عذه المتزة -

 .0208 لقحم البخبية الجاصة عام ةةالبثذيخية لمزجوة العمرية الةال عذه المتزة -

المتزددة البثذدديخية لمرددؤترخ العمرددي الددجولي الةالددث لكميبددي البخبيددة االساسددية فددي عذدده  -
 .0209جامعبي الرهصل ودىهك  



عذه المتزة البثذيخية لمرؤترخ العمردي الةداني عخدخ لكميدة البردخيض جامعدة الرهصدل  -
0209. 

 .0208خبهية عذه المتزة الهزارية لجاخاء البجددات الب -

عذه المتزة الهزارية لبظهيخ وتثجيث الرهارد الرعخفية / مزاىج العمهم البخبهية والزفحية  -
 .0209في التامعات العخاقية 

 الذيادات التقديرية وكتب الذكر : 
عرددجاء  حاصددل عمدد  العجيددج مددن الخدديادات البقجيخيددة وكبددا الخددكخ مددن الحددادة ر سدداء جامعددات و

لمتيهد واالنخظة العمرية والبثةية والبجرياية البي تم  مزظرات متبرع مجنيو  ومخاكد بثةيةكميات 
 اعجادىا وتقجيريا خالل سزهات الججمة.


