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 2001 جامعة ديالي / كلية المعلمين المؤتمر العلمي الثالث
 2002 جامعة ديالي / كلية التربية  المؤتمر العلمي الرابع 

 2006 جامعة االسراء / االردن   المؤتمر التربوي الثالث 
 2007 االردن منتدى الفكر العربي الرابع 

 2007 جامعة الموصل / كلية التربية  المؤتمر العلمي االول لعلوم الحياة 
 2007 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  المؤتمر العلمي السنوي االول 



 2008 تربيةجامعة تكريت / كلية ال المؤتمر العلمي السنوي االول للعلوم التربوية والنفسية 
 2009 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  المؤتمر العلمي السنوي الثالث 

 2010 المديرية العامة لتربية نينوى  المؤتمر التربوي الشامل 
 2010 جامعة جرش / االردن  المؤتمر العلمي الثالث 
 2011 جامعة بابل / كلية التربية االساسية المؤتمر العلمي الرابع 
 2011 جامعة جرش / كلية العلوم التربوية   المؤتمر العلمي الرابع  

 2012 الجامعة المستنصرية /كلية التربية  المؤتمر العلمي الدولي االول 
 2012 جامعة البصرية / مركز التعليم المستمر المؤتمر التربوي 

 2012 التربية االساسية جامعة الموصل / كلية  المؤتمر الخامس الوطني االول  
 2012 جامعة بابل / كلية التربية االساسية المؤتمر العلمي الدولي الخامس 

 2013 جامعة تكريت / كلية التربية المؤتمر التربوي السابع 
 2013 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  المؤتمر العلمي السنوي السادس )الدولي الثاني( 

 2013 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  ول المؤتمر الوطني اال 
 2013 جامعة زاخو المؤتمر العلمي الدولي االول 

 2013 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم  المؤتمر العلمي التربوي السنوي 
 2014 جامعة بغداد / كليتي التربية ابن رشد والبنات  المؤتمر العلمي الدولي 

 2014 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  العلمية الندوة 
 2016 جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانية الندوة العلمية  

 2016 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية الرصافة وامانة بغداد  المؤتمر العلمي االول 
 2016 التربية ) السليمانية( جامعة جرمو / كلية  المؤتمر الدولي االول 
 2016 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  المؤتمر الدولي الرابع 
 2017 منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم/ الجامعة المستنصرية  المؤتمر الدولي الرابع 

 2017 جامعة زاخو المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
 2017 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤتمر العلمي الدولي االول 

 2018 جامعة سوران  المؤتمر الدولي االول
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم االجتماعية والتربوية  

 ( 2)ريس
 2018 تركيا  

 2018 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  الندوة العلمية الموسعة 
 2019 جامعة صالح الدين  الثالثة الندوة الحوارية الدولية 

 2019 جامعة دهوك  المؤتمر العلمي الدولي االول لنقابة االكاديمين العراقين
 2019 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية  الملتقى التربوي االول 

 2019 جامعة دهوك  المؤتمر العلمي الدولي الثالث المشترك االول
 2019 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  العلمي السابعالمؤتمر الدولي 

 2019 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانية المؤتمر العلمي الدولي التاسع
 2019 جامعة صالح الدين / كلية التربية االساسية  المؤتمر التربوي الثاني 



 2019 التربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل / كلية  الموسم الثقافي االول
 2019 جامعة تكريت / مركز صالح الدين االيوبي المؤتمر الدولي الثامن 

  2020 جامعة صالح الدين / كلية التربية االساسية  المؤتمر العلمي الدولي الثاني
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 التعليم المستمر في جامعتي الموصل ونينوى   •
 محاضر في الكلية التربوية المفتوحة ومديرية االعداد والتدريب واالشراف التربوي  •

 

 عضوية الجمعيات
 الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  •
 ASTSMمصر  –عضو محكم في مجلة دراسات عربية في تعليم العلوم والرياضيات  •
 عضو لجنة تطوير مناهج الدراسات العليا في الجامعة العراقية   •
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –لجنة مناهج الفيزياء في كلية التربية للعلوم الصرفة  •

 

 كتب الشكر 
السيد رئيس جامعة  وما تبقى من من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمياحداها ( شكر وتقدير 66حصل على اكثر من )

 الموصل والسادة العمداء داخل الجامعة وخارجها. 
 
 
 


