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 البحوث المنشورة
مجلة التربية و   ما قبل التدريس في التحصيل الدراسي لطالبات الرابع العام.  كإستراتيجيةالتحضيرية واألهداف السلوكية    األسئلةأثر   .1

 م. 1999(,  22العلم, العدد)
اللفظية لطلبتهم.أثر برنامج تدريبي   .2 المشاركة  التربية في أسئلتهم الصفية وفي  العلم,   للطلبة /المدرسين في كلية  التربية و  مجلة 

 م. 1999(,  23العدد)
 مستوى المفاهيم العلمية ومدى تطورها لدى الطلبة في المرحلتين المتوسطة واإلعدادية. .3

 م. 2000(, 26مجلة التربية و العلم, العدد)
 بي للطلبة / المطبقين في اتجاهاتهم نحو تصميم التعليم وعالقتها بتحصيل طلبتهم. أثر برنامج تدري  .4

 م. 2004(,  131مجلة كلية المعلمين, الجامعة المستنصرية, العدد )
الموصل. .5 مدينة  في  الثانوية  المرحلة  في  الكيمياء  مادة  ومدرسات  لمدرسي  الالزمة  المختبرية  للعلوم   المهارات  تكريت  جامعة  مجلة 

 .  2005نسانية، المجلد الثاني عشر، العدد الخامس، شهر حزيران لسنة اإل 
 م. 2004مجلة بحوث مستقبلية، كلية الحدباء الجامعة، جامعة الموصل،    دور تكنولوجيا التصميم المختبري في تطوير العمل المختبري.  .6
اتجاهات الطلبة / المطبقين بقسم الكيمياء نحو البيئة وعالقتها أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية التوقعات االيجابية المعلنة في   .7

 م. 2010( قسم التربية، 3مجلة الجامعة الخليجية، العدد ) بالوعي البيئي لطلبتهم.
 تطوير التجريب المختبري كمرتكز أساسي في تحقيق جودة نوعية للتعليم العالي. .8

 ,  جامعة الشارقة. 2006نيسان  16- 23ترخيص و االعتماد, , جودة الجامعات و متطلبات الاألولالمؤتمر العربي 
 م. 2004(, 38مجلة كلية المعلمين, الجامعة المستنصرية, العدد ) نوع التجربة المختبرية وأثره في التفكير الناقد.  .9

يقة التدريس ر ة من طأكاديمي لضمان جودة التحوالت النوعي  اعتماددور مدرسي ومدرسات الكيمياء في مواجهة التعليم االلكتروني   .10
 طريقة التدريس االلكتروني. إلىالتقليدية 

 م. 2009( لسنة 3(، العدد )8مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد )
المختبر االفتراضي االلكتروني لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره في تنمية قوة المالحظة لطلبة المرحلة المتوسطة وتحصليهم المعرفي.  .11

 م. 2010المنعقد في جامعة البحرين في أبريل  اإللكترونيمر الدولي الثالث لمركز زين للتعلم المؤت
معايير الجودة في بيئة التعلم عبر اإلنترنيت بمؤسسات التعليم العالي.  المؤتمر السنوي الرابع لتميز التعليم االلكتروني في الشرق   .12

والذي نظمته جامعة حمدان بن محمد االلكترونية بدبي والذي عقد في فندق اتالنتس م.  2011فبراير    2-يناير   30الوسط للفترة من  
 الدولي بدبي.

تصميم كتاب مقترح لتأهيل ذوي اإلعاقة السمعية بالمملكة العربية السعودية.  مؤتمر دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الوقاية  .13
 م. 2011ديسمبر   1نوفمبر _  30ن بدول مجلس التعاون الخليجي، للفترة م اإلعاقةمن 

 بتكارية. ية / التعلمية وتطوير العملية اإلبيئة التعلم اإللكتروني ودورها في تفعيل االحتراف بالعملية التعليم  .14
 The Annual Gulf Educational Supplies:                   

& Solutions and Global Education Forum    ،“Teaching and Learning in the Knowledge and 
Technology Era”.    28التجارة العالمي بدبي للفترة من      )    في مركزوالذي عقد Feb - 1 Mar 2012, Dubai World 

Trade Centre, UAE.) 



 التعلم االلكتروني ودرجة تمكن أعضاء هيئة التدريس الجامعي من تطبيق مهاراته.  .15
/ 5-4لتعليم العالي والذي سيعقد في رحاب الجامعة الخليجية بمملكة البحرين ، خالل الفترة من  المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة ا

 م. 2012/ 4
16.  

The Quality Standards in the Application of Virtual Learning Environments VLEs) ( 
 والمنعقد في جامعة البحرين.   2013/ 5(/9-7المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للتعلم االلكتروني للفترة ) 

 تطوير تدريس الكيمياء وفق النظم الجاهزة والمطورة إلكترونيًا.  .17
 . في جامعة البحرينوالمنعقد  2013/ 5(/ 9- 7المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للتعلم االلكتروني للفترة )

 أثر نموذج بايبي للتعلم البنائي في تنمية بعض مهارات التعبير الشفهي. .18
عربية في خطر والذي ينظمه في دبي تحت شعار اللغة ال  والمنعقد(  2013/ مايو/10-7المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية للفترة )

 المجلس الدولي للغة العربية. 
 المتوسط بمدارس مدينة الموصل. األولالمحاكاة وفاعليتها في تنمية مهارة االنتباه والتحصيل الدراسي بمادة الكيمياء لطالب  .19

 (. 2013/ 3/ 7- 5ة )منتدى التعليم الدولي ومؤتمر التعلم الذكي المنعقد في مركز التجارة العالمي في دبي للفتر  
توجهات طريقة تدريس الكيمياء بنظام التعليم االلكتروني وفق نظريات التعلم مؤتمر كلية التربية األساسية، كلية التربية األساسية   .20

 م. 5/2013/ 9-8للفترة من 
والعلوم .21 التربية  كليتي  بين  العلمية  المختبرات  لركائز  وفقًا  المختبري  التدريس  لجودة  مقارنة  الجامعة   دراسة  مجلة  الموصل.  بجامعة 

 البحرين. ، م2013( قسم التربية، 4ة، العدد )الخليجي
 س الجامعي من تطبيق مهاراته.ني ودرجة تمكن أعضاء هيئة التدريالتعلم االلكترو  .22

سادس، للعام الدراسي المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي الصادرة عن اتحاد الجامعات العربية، العدد الرابع عشر، المجلد ال
 م. 2013

فاعلية تدريس الكيمياء وفق أنموذج أبعاد التعلم في تنمية المفاهيم الكيميائية ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصف األول  .23
 الثانوي.

 م. 2013في مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، للعام  نشورم
( في تنمية مهارات االستقصاء Vخريطة الشكل ) إستراتيجيةأثر تدريس وحدتي ) المادة الكيميائية وخواصها، اإلنسان والطقس ( وفق   .24

 العلمي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي.
 . 2014، ر في مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةو منش

 الكفايات التعليمية التكنولوجية متطلب للجودة الشاملة في ضوء نظام تعليم الكتروني.   .25
ين ر تش  28- 27والتأهيل سبيل لالرتقاء التربوي والعلمي للفترة من    اإلعدادمقبول للنشر في المؤتمر العلمي األول تحت شعار " تكامل  

 في كلية التربية / جامعة الموصل. 2013الثاني 
السادس   تكامح  .26 العدد  المعاصرة،  التربية  مجلة  في  منشور  بحث  العالي،  التعليم  في  التميز  جودة  لتحقيق  منطلق  العلمي  البحث 

 م.2014والتسعون، السنة الحادية والثالثون، مارس 
الرابع العلمي وتنمية    أثر التدريس وفق الخريطة العنكبوتية في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الكيميائية لدى طالب الصف .27

 . تفكيرهم االستداللي
 . م2016، 5، ملحق 43نية، المجلد بمجلة دراسات )العلوم التربوية( / الجامعة االرد منشور

العمل .28 سوق  متطلبات  مع  الخليجية  للجامعة  الدراسية  المناهج  مخرجات  توافق  العدد  مدى  أبريل 102،  والثالثون،  الثانية  السنة   ،
 م. 2016



 . الثانوي باآلواصر الكيميائية اعلية برمجية تعليمية مقترحة قائمة على التدريس الخصوصي في تحصيل طالب الصف العاشرف .29
 م. 2018/ 16/1( في 3/1التربية األساسية/ جامعة الموصل، كتاب ذي العدد )بمجلة مقبول للنشر 

 مالحظة: توجد بحوث أخرى 
 

 الكتب المؤلفة 
 ال توجد 

 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
ها، أهمها وأخر ؤتمرات العلميةفي عدد من الم بحوثعدة  بإلقاء شارك  

 .   2006المنعقد في رحاب جامعة الشارقة في نيسان  ومتطلبات الترخيص واالعتماد المؤتمر العربي األول لجودة الجامعات .1
 .  2007/   4/  17 – 14القاهرة للفترة من المؤتمر الدولي الرابع للتربية البيئية جامعة عين شمس /  .2
 . 2007/  4/   12  – 10مؤتمر كلية التربية النوعية جامعة المنصورة / مصر / دمياط للفترة من  .3
 25-24"  الفترةالمنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم تحت عنوان "التعليم واحتياجات سوق العمل" في العاصمة األردنية عّمان خالل  .4

هـ وينظمه إتحاد جامعات العالم اإلسالمي، وإتحاد الجامعات العربية ومكتب التربية 1428ربيع الثاني    8- 7الموافق    2007أبريل  
للتربية  العربية  والمنظمة  والثقافة  والعلوم،  للتربية  اإلسالمية  والمنظمة  بيروت،  في  اإلقليمي  اليونسكو  الخليج، ومكتب  لدول  العربي 

 سة الفكر العربي.  والثقافة والعلوم، ومؤس
الموافق   2007أبريل    28-27الملتقى الدولي الثاني للترجمة تحت عنوان "تجارب وخبرات وتقنيات في الترجمة في عّمان خالل الفترة   .5

والمؤتمر الدولي   (FIT)هـ. والذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع االتحاد الدولي للمترجمين  1428ربيع الثاني    11- 10
 . األردنعمان ،  (CIUTI)ائم للمعاهد الجامعية للمترجمين الد

م .الذي نظمته كلية التربية األساسية 2007/ ايار/    24-23هـ الموافق  1428/جمادى األولى / 8-7  األولالمؤتمر العلمي السنوي   .6
بحث الموسوم بـ" تقويم تدريس مادة مدخل لتطوير المعرفة العلمية والتربوية وذلك بال  األكاديميبجامعة الموصل تحت شعار البحث  

 االنترنيت لطلبة الدراسات العليا في ضوء بعض المتغيرات " .
 2007نوفمبر    /   22  –  20المؤتمر التربوي السادس لكلية التربية بعنوان التعليم العالي ومتطلبات التنمية : نظرة مستقبلية ، للفترة من   .7

 المنعقد في رحاب جامعة البحرين.  
المؤتمر والمعرض الدولي الثاني لمركز زين للتعلم االلكتروني ،تحت عنوان التعلم االلكتروني وتجويد التعليم والتدريب، ضمان الجودة،  .8

 .،والمنعقد  في رحاب جامعة البحرين   2008ابريل لعام  30_27ضمان المخرجات  للفترة 
 ، فاس، المغرب. 2008/    31- 28، للفترة من ، تشرين األولأكتوبر، لبحث العلمي والتطوير التكنولوجيالخامس آلفاق االمؤتمر  .9

 البحرين.والطفولة بمملكة   المرأةم التي عقدت بمركز معلومات 2009مارس  26ندوة حماية الطفولة وقضاياها في البلدان العربية  .10
المختبر االفتراضي م بالبحث الموسوم بـ"  2010المنعقد في جامعة البحرين في أبريل    اإللكترونيتعلم  المؤتمر الدولي الثالث لمركز زين لل .11

 ". االلكتروني لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره في تنمية قوة المالحظة لطلبة المرحلة المتوسطة وتحصليهم المعرفي
( وذلك يوم المتعددة  اإلعاقاتالمكفوفين ذوي  بحريني للمكفوفيـن) وحدة  االجتماعي بالمعهد السعودي ال  اإلشرافندوة حول خالصة دور   .12

المصادف   (  2011- 12-23الخميس  باي  دادا  قاعة   ( للمكفوفين  البحريني  السعودي  بالمعهد  التاسعة صباحًا  الساعة   بمملكة م 
 البحرين .



 م وذلك بالبحث الموسوم بـ " 2011فبراير    2-يناير  30  المؤتمر السنوي الرابع لتميز التعليم االلكتروني في الشرق الوسط للفترة من .13
ظمته جامعة حمدان بن محمد االلكترونية بدبي والذي معايير الجودة في بيئة التعلم عبر اإلنترنيت بمؤسسات التعليم العالي" . والذي ن

 عقد في فندق اتالنتس الدولي بدبي.
والتعليم عن بعد بعنوان ) تعلم فريد لجيل جديد (، والذي نظمته وزارة التعليم العالي بالمملكة المؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلكتروني   .14

 م والمقام في فندق الفيصلية بالرياض.2011فبراير  24-21العربية السعودية بتأريخ 
الوقاية من   .15 المدني في  المجتمع  ل  اإلعاقةمؤتمر دور هيئات ومنظمات  الخليجي،  التعاون   1نوفمبر _    30لفترة من  بدول مجلس 

 بـ )تصميم كتاب مقترح لتأهيل ذوي اإلعاقة السمعية بالمملكة العربية السعودية(.م وذلك بالبحث الموسوم 2011ديسمبر 
 5th Annual Gulf Educational Suppliesمنتدى   .16

& Solutions and Global Education Forum    ،“Teaching and Learning in the Knowledge and 
Technology Era”.    ( 28والذي عقد في  مركز التجارة العالمي بدبي للفترة من Feb - 1 Mar 2012, Dubai World 

Trade Centre, UAE ( وذلك بالبحث الموسوم بـ ) بيئة التعلم اإللكتروني ودورها في تفعيل االحتراف بالعملية التعليمية / التعلمية
 وتطوير العملية اإلبتكارية( .

/ 4/  5-4البحرين، خالل الفترة من  عقد في رحاب الجامعة الخليجية بمملكة    ضمان جودة التعليم العالي والذيالمؤتمر العربي الدولي ل .17
 م ، بالبحث الموسوم بـ ) التعلم االلكتروني ودرجة تمكن أعضاء هيئة التدريس الجامعي من تطبيق مهاراته(.  2012

 والمنعقد في جامعة البحرين، بالبحث اآلتي:  2013/ 5(/ 9- 7المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للتعلم االلكتروني للفترة ) .18
a. (The Quality Standards in the Application of Virtual Learning Environments (VLEs  .) 

للفترة ) .19 للتعلم االلكتروني  الدولي الرابع  بالبحث اآلتي: )  2013/  5(/9-7المؤتمر والمعرض  البحرين،  تطوير   والمنعقد في جامعة 
 تدريس الكيمياء وفق النظم الجاهزة والمطورة إلكترونيًا(. 

في دبي تحت شعار اللغة العربية في خطر والذي ينظمه   والمنعقد(  2013/ مايو/10-7تمر الدولي الثاني للغة العربية للفترة )المؤ  .20
 أثر نموذج بايبي للتعلم البنائي في تنمية بعض مهارات التعبير الشفهي(. المجلس الدولي للغة العربية، وذلك بالبحث الموسوم بـ )

( بالبحث الموسوم بـ 2013/  3/  7-5للفترة )  الدولي ومؤتمر التعلم الذكي المنعقد في مركز التجارة العالمي في دبيمنتدى التعليم   .21
 المتوسط بمدارس مدينة الموصل(. األول)المحاكاة وفاعليتها في تنمية مهارة االنتباه والتحصيل الدراسي بمادة الكيمياء لطالب 

توجهات طريقة تدريس الكيمياء م. بالبحث الموسوم بـ )9/5/2013-8ة التربية األساسية للفترة من  مؤتمر كلية التربية األساسية، كلي .22
 بنظام التعليم االلكتروني وفق نظريات التعلم(. 

التكنولوجية ) تقويم الكفايات التعليمية  م. بالبحث الموسوم  2013لثاني/  /تشرين ا28-27المؤتمر العلمي األول، كلية التربية للفترة من   .23
 جامعة الموصل ومدرسو التعليم العام في محافظة نينوى(. /عضاء هيئة التدريس لكلية التربيةلعينة من أ

الندوة العلمية التي اقيمت في قسم التربية الخاصة/ كلية التربية األساسية تحت شعار )تكامل البحوث التربوية بين المنهجية البحثية   .24
 م. 2018اذار  15-14من  والتحليل االحصائي( للفترة

 م. 2018/  30/11الندوة العلمية الموسعة عن البحث العلمي اداة لبناء الوطن التي اقيمت بجامعة الموصل/ كلية التربية األساسية في    .25
 أخرى لم أذكرها لالختصار. مؤتمراتمالحظة: توجد 

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 شارك في العديد من اللجان العلمية أخرها : 

 لجنة المناهج وطرائق التدريس .
 التربوية. لجنة التطبيقات 



 التربوي.لجنة اإلرشاد 
 لطلبة الماجستير والدكتوراه . سيمنار مشاريع بحوثلجنة 

 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتمادية في مؤسسات التعليم العالي . 
العلمية للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي المنعقد في رحاب الجامعة الخليجية بمملكة البحرين  عضو اللجنة 

 م. 2012أبريل  5 -4
 م. 2013عضو اللجنة العلمية لمؤتمر التعلم االلكتروني المنعقد بجامعة البحرين عام 

 : شارك بعدة دورات تأهيليةالدورات التأهيلية •
 

 الجمعياتعضوية 
 عضو في نقابة الكيميائيين العراقية. 

 . عضو بالجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية
 . عضو برابطة التدريسيين الجامعيين

 عضو بالرابطة العراقية للهواة والمبدعين.
 

 كتب الشكر 
 حاصل على عدد من شهادات الشكر والتقدير، أخرها:

 م.2018وكذلك عام  2013عام شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل،  •

 م. 2018لغاية  2010شكر وتقدير من اتحاد الجامعات العربية للسنوات من   •

 م. 2018، األساسية بجامعة الموصل شكر وتقدير من عميد كلية التربية •

 م.2013شكر وتقدير من عميد كلية التربية،  •

 م.2013لية التربية األساسية، شهادة تقديرية من عمادة ك •

 م.2013شهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنتدى التعليم الدولي،  •

 م.2012شهادة شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم من مدرسة عالي االبتدائية للبنات بمملكة البحرين،  •

 م. 2012التعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، شهادة تقدير من وزارة التربية و  •

 م. 2011شهادة شكر وتقدير من الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة،  •

 م.2008شهادة تقديرية من عمادة كلية التربية األساسية،  •

 م. 2002شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل،  •

 م.1998شكر وتقدير من عمادة كلية التربية،  •

 
 
 
 


