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 الدراسيالتحصيل 
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

-بغداد-ابن الهيثم-كلية التربية الصرفة طرائق تدريس الرياضيات 1999 دكتوراه  •
 العراق

 العراق  -جامعة الموصل–كلية التربية  طرائق تدريس الحاسوب 1994 ماجستير •
 العراق  -الموصلجامعة  –كلية التربية  حاسبات -رياضيات 1988 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 1994مدرس مساعد  اللقب العلمي  •
 1999مدرس  اللقب العلمي  •
 2003استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
  2013استاذ  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
مقررة القسم للفترة  المنصب •

2004-2012 
  

مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية  
 جامعة الموصل /للدراسة الصباحية  /
 

عضو لجنة الترقيات  - الخبرة   •
العلمية في الكلية منذ  

 ولحد االن 2018
عضو لجنة اختبار  -

صالحية التدريس  
الختصاصات  لالمركزية 

 2019االنسانية منذ 
الترقيات  عضو لجنة -

العلمية المركزية للعام 
2019-2018 

عضو في اللجنة -
االمتحانية للفترة 

ثم  1999-2009
رئيس اللجنة االمتحانية  

 2011-2010للعامين 
عضو مجلس ادارة -

 جامعة الموصل –كلية التربية للعلوم االنسانية 
 
 

 جامعة الموصل 
 
 
 

 جامعة الحمدانية 
 
 

 جامعة الموصل –كلية التربية -قسم العلوم التربوية والنفسية
 
 
 
 

 جامعة الموصل 



مركز طرائق التدريس  
والتطوير الجامعي للفترة 

ثم  2011-2013
2016-2017 

 

 الدراسة االولية-ا    األنشطة التدريسية
 والنفسية القسام الرياضيات والفيزياء واللغة االنكليزية والعلوم التربوية االول والثاني  ينمادة الحاسوب للصف •
 مادة االحصاء  للصف الثاني قسم العلوم التربوية والنفسية  •
 مادة االحصاء الوصفي للصف الثاني قسم العلوم التربوية والنفسية  •
 مادة االحصاء االستداللي للصف الثالث قسم العلوم التربوية والنفسية  •
 التاريخ ،الجغرافية ،اللغة العربية مادة طرائق التدريس للصف الثالث القسام الرياضيات، الحاسوب،  •
 مادة التربية العملية للصف الرابع  القسام الرياضيات، الحاسوب، التاريخ ،الجغرافية ،اللغة العربية  •
 االسس العامة للتربية  للصف االول قسم العلوم التربوية والنفسية   •

 الدراسات العليا  -ب
 قسم العلوم التربوية والنفسية -طرائق التدريس –العالي مادة االحصاء وتطبيقات الحاسوب لطلبة للدبلوم  •
قسم العلوم التربوية  -مادة االحصاء االستداللي لطلبة الماجستير الختصاصات علم النفس التربوي وعلوم تربوية وطرائق تدريس   •

 والنفسية 
 قسم العلوم التربوية والنفسية -في اختصاص علم النفس التربوي  المتقدم لطلبة الدكتوراهمادة االحصاء  •
 2019مادة االحصاء المتقدم لطلبة قسم علم االجتماع في كلية االداب للعام  •
مادة التصاميم التجريبية لطلبة  الدكتوراه في تخصص علم النفس التربوي وعلوم تربوية وطرائق التدريس في قسم العلوم التربوية  •

 . والنفسية
 مادة الحاسوب وتطبيقاته االحصائية لطلبة الماجستير تخصص علم النفس التربوي والعلوم التربوية واللغة االنكليزية. •
 جامعة الموصل.–مادة اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات لطلبة الماجستير في قسم الرياضيات  •
 جامعة الموصل.–ر في قسم العلوم التربوية والنفسيةمادة اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات لطلبة الماجستي •
 جامعة الموصل.–مادة اتجاهات معاصرة في تدريس الرياضيات لطلبة الدكتوراه في قسم العلوم التربوية والنفسية •
 مادة استراتيجبات تعليم التفكير لطلبة الدكتوراه في تخصص طرائق التدريس قسم العلوم التربوية والنفسية. •
 صميم التعليمي لطلبة الدكتوراه في تخصص طرائق التدريس قسم العلوم التربوية والنفسية. مادة الت •
 . 2020جامعة دهوك للعا–مادة توجهات حديثة في تدريس الرياضيات لطلبة الدكتوراه في قسم الرياضيات   •

 التدريس في دورات التعليم المستمر -ج
 )دورية(....الدورات  التاهيلية.مهام التدريسي واالدارة الصفية  •
 ) دورية( التفاعل الصفي ......دورات الترقية •
 4-21تقديم محاضرة بعنوان " اعداد الخطط التدريسية" الدورة التطويرية التاسعة في مديرية تربية نينوى / قسم الدراسة السريانية  •

 2017اذار//
 spss 2019لدورة نظام ال  spssتطبيقات االحصاء االستداللي لبرنامج  •

 



    

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ذكور   5اناث     7طلبة  بواقع    12 الماجستير •
 ذكور 3اناث       2طلبة   بواقع    5 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
مجلة التربية والعلم  /قاء المعلومات  لمادة  الحاسبات لدى طلبة الصف الخامس العلميبالمبرمجة في تحصيل و است ستراتيجيةاإلاثر  •

 2000  -  25العدد
 

نظر الطلبة المطبقين   من وجهةللطالب المطبق االعداد في تحديد المهارات التدريسية االزمة  ةية  اثناء مدبفاعلية الدروس التدري •
 2000  -  22مجلة األستاذ العدد ./ انفسهم

 /ا. ها  و اتجاهاتهم نحو الرياضيات و طرائق تدريسهنمدى استيعاب معلمي /معلمات الدورات الخاصة  للمفاهيم الرياضية التي يدرسو  •
   2001، 32والعلم العدد التربية مجلة

جلة التربية والعلم م مان فتحي احمد +ريم سعد عليمشاركة مع اي .باتجاهات كلية االقسام العلمية في كلية التربية نحو الحاسوب •
 2002،   2العدد9المجلد 

 رهم ظصعوبات دراسة مادة الحاسوب لدى طلبة قسم الميكانيك في المعهد التقني /الموصل  في وجهة ن 
 2002،    4العدد9مع الست انهارمحمد سعيد    مجلة التربية والعلم المجلد  مشاركة •
التحري الجماعي في التفكير الرياضي و التحصيل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات مشاركة مع رائدة نزارو  اثر استخدام انموذج  •

 2002،  9التربية والعلم مجلد مجلة احمد د.عبد العالي
مجلة التربية ثر استخدام برنامج تعليمي لموضوع المشتقة في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي و اتجاهاتهم نحو الرياضيات أ •

 2002،   4العدد12والعلم المجلد 

مجلة   لقمانمشاركة مع عبد الواحد .تقييم اساليب حل المعادالت الرياضية لدى كلية الصف الرابع العام و عالقتها بالتفكير المنطقي  •
 2006التربية والعلم المجلد العدد  

ارب محمد  ممشاركة مع د.واثره في بعض المهارات التدريسية    تصميم برنامج تدريبي في التربية العلمية  على وقف اسلوب النظم •
 2001   1العدد13تكريت المجلد  جامعة  احمد

والعلم مجلد العدد     مجلة  التربية  مشاركة مع ازهار  علي. تدريسها  لمهارات التدريسية لدى مدرسي /مدرسات الرياضيات و طرائق ا •
2005 

مجلة كلية المعلمين الجامعة      مشاركة مع د. جنان سعيد.التفكير الرياضي لدى طلبة قسم الرياضيات  وعالقته بالثقة بأنفسهم •
 2005    3المستنصرية العدد

المستعملة في تدريس الرياضيات لدى مدرسي ومدرسات المرحلة الثانوية .) منفرد (مجلة جامعة تكريت للعلوم  الطرائق التدريسية •
 2006 7العدد 12االنسانية  المجلد 

مع رائدة نزار   اثر استخدام أنموذج التحري الجماعي في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات ) مشترك •
 2006 2العدد   12المجلد  \مجلة التربية والعلم   .(  المختار

ابحاث كلية تقويم تمكن معلمي ومعلمات الرياضيات من المفاهيم الرياضية التي يدرسونها في المرحلة االبتدائية  . منشورة في مجلة  •
 .مشترك مع دكتورة خولة مصطفى الحرباوي  2007لسنة  3العدد 6التربية االساسية المجلد 



مشترك مع   مقارنة نمطين للتعلم من اجل التمكن في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي لمادة الرياضيات واتجاهاتهن نحوها. •
 2007لسنة  3العدد 6عاصم احمد خليل / ابحاث كلية التربية االساسية المجلد 

البات الصف الرابع العلمي؟//مجلة العلوم التربوية تدريس الرياضيات بعمليات العلم واثره في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى ط •
 2013لسنة  100الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية العدد –والنفسية 

التفكير المحوري لدى طلبة الصف الخامس العلمي وعالقته بتواصلهم الرياضي مشترك مع احمد عبيد / مجلة العلوم التربوية   •
 2013لسنة  100ة للعلوم التربوية والنفسية العدد الجمعية العراقي –والنفسية 

 مشترك مع احمد عبيد/  •

مشترك مع  رابع العلمي وعالقتها بتحصيلم الدراسي في مادة الرياضيات./مستوى القوة الرياضية ومكوناتها لدى طالبات الصف ال •
  4المجلد  2013ايار 8-7التربية االساسية الموافق وقائع المؤتمر العلمي السنوي السادس )الدولي الثاني( لكلية شيماء حكمت /

 العلوم التربوية والنفسية. 

 مشترك مع عبد الواحد لقمان / •

مشترك  استراتيجية تدريسية قائمة على عمليات العلم واثرها في تنمية دافعية تعلم طالبات معهد الفنون الجميلة لمادة التحصيل.    •
 2016لسنة  124الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية العدد –تربوية والنفسية  مجلة العلوم ال/مع اطياف وائل حازم 

 

مشترك مع العلمي تصميم استراتيجية تدريسية قائمة على مستويات الفهم واثرها في تنمية التفكير المركب لدى طلبة الصف الرابع  •
 2019نيسان -11-10/ 4الموصل المجلدمجلة ابحاث كلية التربية االساسية جامعة / عمر فاضل

استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي على وفق العلم االتقاني واثرها في تحصيل مادة الحاسوب لدى طالبات الصف الرابع العلمي في  •
 2019-اذار– 2العدد   15مدينه الموصل.مشترك مع شفاءعامر غازي/مجلة ابحاث كلية التربية االساسية جامعة المةصل المجلد

ئمة على مستويات الفهم واثرها في اكساب طلبة الصف الرابع العلمي مهارات حل المسالة الرياضية/ تصميم استراتيجية تدريسية قا •
 2019-6-20مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية قبول نش بتاريخ مشترك مع عمر فاضل /

 مشترك مع عمر فاضل   •

تصميم برنامج تدريبي للطلبة /المدرسين بقسم الرياضيات على وفق استراتيجيات التدريس المتمايز واثره في تحصيل طلبتهم /مجلة  •
 مشترك مع ازها محمد علي 2015/ 5/11في 244الدراسات التاريخية والحضارية العدد 

 
 

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 يوجد  ال    الكتب المؤلفة
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 



 المؤتمرات والندوات العلمية 
 

 (2000،2006جامعة الموصل للسنوات )–ت التربية الميدانية كلية التربية واند •

 2001المستنصرية الجامعة -القطري االول للعلوم التربوية  المؤتمر •
 2001المؤتمر العلمي الثالث لكلية المعلمين جامعة ديالى  •
 2002المؤتمر العلمي االول لكلية التربية جامعة ديالى  •
 2005المؤتمر التاسع لمعلمي الرياضيات في الجامعة االمريكية في لبنان لعام  •

 .24/4/2011والنفسية في خدمة المؤسسات التعليمية والمجتمع" في الندوة العلمية االولى لقسم التربية وعلم النفس العلوم التربوية  •

 .2014/ 31/3-30المؤتمر العلمي السابع)الدولي الثالث( "العلوم الصرفة في خدمة المجتمع لكلية التربية االساسية  •

 2018"كيف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة ...." في كلية التربية االساسية  دورة التعليم المستمر •

 الندددوة العلميددة "ثقافددة السددالم ...رؤيددة بعددد التحريددر" المقامددة فددي كليددة التربيددة للعلددوم االنسددانية قسددم العلددوم التربويددة والنفسددية نيسددان •
2018 

التربيدة دورة التعليم المستمر "الرؤية العلمية في زيادة القددرة علدى اكتشداف متالزمدة التوحدد" المقامدة فدي قسدم التربيدة الخاصدة /كليدة  •
 2018االساسية اذار 

 المؤتمر الدولي العلمي االول لنقابة االكاديميين مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي بالتعاون مع جامعدة دهو/كليدة التربيدة االساسدية •
 .12/2/2019-11"العلوم االنسانية والصرفة رؤية :نحو التربية والتعليم المعاصرة "يومي 

 .20/2/2019المتطلبات والمعوقات" جامعة الحمدانية  26/1/2017في  167يات الجديدة ورشة عمل "قانون الترق •

مين العراقيين /مركز تطوير المؤتمر العلمي الدولي االول "العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر" نقابة االكادي   •
 12/2/2019-11راتيجي االكاديمي للفترةاالست

العلمددي الثالددث متكامددل العلددوم نحددو تحقيددق اهددداف التعلدديم ،لجددامعتي الموصددل ودهددوك وبالتعدداون مددع مركددز نددون للبحددوث المددؤتمر  •
 2019نيسان 11-10والدراسات المتخصصة للفترة 

فدي المختبدرات دورة تاهيلة في قسم علوم الحياة باشراف وحدة التاهيل والتوظيف والمتابعة "تدريب وتاهيل طلبة المرحلة الرابعة للعمدل  •
 21/4/2019الطبية بعد التخرج"في 

 22/5/2019-20الموسم الثقافي االول "بالفن نرسم ادراكنا للحياة " قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية  للفترة •

 17/7/2019ى الموافق المؤتمر العلمي الثاني للجودة" التعلم النشط " المديرية العامة للتربية في محافظة نينو  •

-4الورشة العلمية الخاصة بالمجلس العربي لدعم اخالقيات النشر والنزاهة العلمية "نزاهة" المنعقدد فدي كليدة التربيدة االساسدية بتداريخ •
12-2019 

•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 1992االنكليزية / كلية االداب/جامعة الموصل دورة تطوير اللغة  •
 1995دورة تاهلية في مركز طرائق التدريس والتطوير الجامعي /جامعة الموصل /  •
 2001دورة تطوير اللغة العربية في مركز طرائق التدريس والتطوير الجامعي /جامعة الموصل/ •
 2020ل لمدة ثالث ايام  دورة التعلم االلكتروني في مركز التعليم المستمر/جامعة الموص •



 2020دورة اعداد االسئلة االمتحانية وتطويرها في مركز التعليم المستمر /جامعة الموصل يومين  •
 

 يوجد  ال   عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

1 

 كتب الشكر 
  1989لحصولي على تقدير امتياز في االمتحان التاهيلياعدادية التمريض  مديرية  كتاب شكر من  •

تدريب في المستشفى وحدددة اللمليددات اليراحيددة  للمشاركة في المساعدة الطبية كمتدربات خالل فترة سنة  كتاب شكر من دائرة صحة نينوى  •
 .1989 في دائرة صحة نينوى 

 1990مهمة توزيع الطلبة اليدد على االقسام كتاب شكر من عميد كلية التربية عن  •

 2003كتاب شكر من عميد كلية التربية عن انهاء مهام اللينة االمتحانية  •

 2014ب شكر من وزير التلليم اللالي والبحث الللمي عن الترقية والحصول على لقب االستاذية كتا •

 2014ب شكر من رئيس جاملة الموصل عن الترقية والحصول على لقب االستاذية كتا •

 2014للللوم االنسانية عن الترقية والحصول على لقب االستاذية   ب شكر من عميد كلية التربيةكتا •

 2006-2005كتاب شكر من رئيس جاملة الموصل عن انياح الرامج التدريبية في مركز طرائق التدريس   •

 2009-2008كتاب شكر من عميد كلية التربية عن ادارة مقررية قسم الللوم التربوية والنفسية  •

الموصل عن اعمال اللينة التحضيرية للندددوة الللميددة لالللددوم التربويددة والنفسددية فددي خدمددة المؤسسددات الللميددة ب شكر من رئيس جاملة كتا •
 2011والميتمعل 

للفتددرة  كتاب شكر من عميدة كلية التربية  للبنات عن تقديم دورة لكيفية اكتساب الطالبددات لمهددارات الداف"يددة للمدرسددات مديريددة تربيددة نينددوى  •
28-1/2011 

•  

 2012رئيس جاملة الموصل النياز الدورات التدريبية في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الياملي  ب شكر منكتا •

 2012كتاب شكر من عميد كلية التربية بمناسبة انهاء التكليف لمهام مقررية قسم الللوم التربوية والنفسية  •

 2013رئيس جاملة الموصل عمل اعضاء ميلس ادارة  مركز طرائق التدريس والتلليم المستمر لللام كتاب شكر من •

 2012كتاب شكر من عميد كلية التربية بمناسبة انهاء اعمال اللينة االمتحانية قسم الللوم التربوية والنفسية  •

•  

 2016-2015طرائق التدريس والتلليم المستمر لللام التدريبية في مركز  الدورات رئيس جاملة الموصل النياز  كتاب شكر من •

 2016دهوك  -عميدة كلية التربية للبنات عن المشاركة في التدريس لطالباتها في الموقع البديل كتاب شكر من •

 2017-2016رئيس الياملة لللمل في ميلس ادارة مركز طرائق التدريس والتلليم المستمر لللام  كتاب شكر من •

 2018من رئيس جاملة الموصل تثمينا لليهود المبذولة في انياح دورات طرائق التدريس شهادة تقديرية   •
 2018عميد كلية التربية للللوم االنسانية النياز عمل اللينة الللمية في القسم لللام  كتاب شكر من •

 

 2019من عميد كلية التربية االساسية للمشاركة في مناقشة طلبة الدراسات اللليا  شكر من بي كتا •

 2019عميد كلية التربية للللوم االنسانية النياز عمل اللينة التدقيقية لللام  كتاب شكر من •



 2019رئيس جاملة الحمدانية النياز ملامالت منح االلقاب الللمية للكادر التدريس  كتاب شكر من •

 2019عميد كلية التربية للللوم االنسانية النياز وتدقيق ملامالت الترقية الللمية  كر منكتاب ش •

 2019عميد كلية التربية للللوم االنسانية الداء تدريسي الكلية وانهاء مهامه في الكلية  كتاب شكر من •

 2020الدكتوراه في قسم علم االجتماع كتاب شكر من عميد كلية االداب عن تدريس مادة االحصاء المتقدم لطبة  •

 

 
 
 


