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  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  الحبار عبدالواحد ندى لقمان دمحم امین  االسم
  استاذ مساعد  اللقب العلمي  الدكتوراه  الشھادة

  العقيدة والفكر االسالمي  العلميالقسم   العلوم االسالمية  الكلیة

  طرائق تدريس علوم القران والرتبية االسالمية   التخصص الدقیق  طرائق تدريس  التخصص العام

  alhbarndy@gmail.com  البرید االلكتروني

  
  

  الـعـلـمـیـة المؤھالت
  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
 1997 تربیة اسالمیة  العراق الموصل             بكالوریوس
 الموصل ماجستیر

طرائق تدریس   العراق
 التربیة االسالمیة

2003 

 الموصل دكتوراة
  العراق

طرائق تدریس علوم 
القران والتربیة 

 االسالمیة

2018 

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٣  كلیة التربیة االساسیة  مسؤولة شعبة الدراسات العلیا 
  لحد االن  ٢٠٠٩  كلیة العلوم االسالمیة  مسؤولة شعبة الشؤون العلمیة 

  
  ):ة(المنشور البحوث العلمیة

  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث
اثر استخدام طریقة الوحدات في اكتساب 

المفاھیم الفقھیة لدى طلبة قسم التربیة االسالمیة 
 / كلیة التربیة االساسیة / جامعة الموصل

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2008 العراق

اسباب ضعف تالمیذ الصف الخامس االبتدائي 
في تالوة القران الكریم من وجھة نظر معلمي 

 المادة ومعلماتھا في مدینة الموصل

كلیة  مجلة ابحاث
 التربیة االساسیة

 2009 العراق

اثر استخدام استراتیجیة المنظمات المتقدمة 
في تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط 
 في مادة االتربیة االسالمیة واحتفاظھم لھا

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2010 العراق

اثر استخدام طریقة االستجواب في تنمیة 
لدى تلمیذات الصف الثالث المفاھیم االسالمیة 

 االبتدائي

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2011 العراق
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اثر استخدام استراتیجیة تدریس االقران في 

تحصیل طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة 
 التربیة االسالمیة

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2011 العراق

في تنمیة  اثر استخدام طریقة حل المشكالت
مفھوم الذات لدى طالب كلیة االمام االعظم في 

 مادة علوم القران

مجلة جامعة تكریت 
 للعلوم االنسانیة

 2011 العراق

اثر استخدام طریقة الحوار في تحصیل طالب 
الثانویات االسالمیة في مادة الحدیث النبوي 

 وتنمیة الثقة بانفسھم

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2012 العراق

اثر استخدام طریقة االكتشاف في اكتساب القیم 
االسالمیة وتنمیة التفكیر التأملي لدى طالب 

 الصف الخامس العلمي
 

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2012 العراق

اثر استخدام اسلوب القصة في اكتساب 
المفاھیم الخلقیة لدى طالبات الصف الرابع 

التربیة االسالمیةاالبتدائي في مادة   

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2013 العراق

الشیخ العالمة احمد االسعدي وجھوده في 
 تدریس االعلوم الشرعیة

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2014 العراق

توظیف استراتیجیات تدریسیة في ضوء 
المدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر 

كلیة العلوم االسالمیةالمنظومي لدى طلبة   

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2018 العراق

توظیف استراتیجیات تدریسیة في ضوء 
المدخل المنظومي في اكتساب المفاھیم 
 الفقھیة لدى طلبة كلیة العلوم االسالمیة

مجلة كلیة العلوم 
 االسالمیة

 2019 العراق

اثر استخدام المدخل المنظومي في تنمیة 
تفكیره لدى طلبة قسم الشریعةمھارات   

 

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2010 العراق

ة  م االسالم ة العل ل ي  ر ال ت ع م اس
ء  اد صل ل اتها في جامعة ال ر وت

ر الفعال.  ال

مجلة كلیة التربیة 
 /جامعة واسط

 2020 العراق

ذجي  ام ان MAT 4اث اس و   S ’7E في  
ع  ا ف ال الب ال وحي ل  اء ال ة ال ت
ة ة االسالم ان ال وال ي في مادة الق  العل

 2020 العراق مجلة نسق

ة االمام  ل ق في  ة ال ل ارسة ال م م
ة م وجهة  ر ات ال فا / ن لل االع

ف ر ال  ن ال

مجلة جامعة كركوك 
االنسانیةللدراسات   

 2020 العراق

ل  ة ال ات ام اس ة  veeاث اس في ت
ات  ال في ل  ع افع ال ة وال فا العق ال

ات ة لل ة ال  كل

 2021 العراق مجلة سر من رأى

د  ی عاق و ال عل  ي ال ات ام اس اث اس
ف  ات ال ال ة ل  اب ال االخال في اك

ام  ة ال ان ال وال االدبي في مادة الق
ة .االسالم  

مجلة جامعة تكریت 
 للعلوم االنسانیة

 2020 العراق



 

 

اثر استراتیجیة سكامبر في تنمیة مھارات 
التالوة لدى طالب الثانویات االسالمیة 

 واستبقائھم لھا

مجلة ابحاث كلیة 
 التربیة االساسیة

 2021 العراق

  
 
 
 
 

 الكتب المنشورة
 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

 ـــــــــــــــــــ __________ الیوجد
  

  المقررات (المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:
  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)

 التربیة االساسیة  طرائق تدریس عامة

التربیة االساسیة ، التربیة للبنات، العلوم االسالمیة    طرائق تدریس التربیة االسالمیة  

  التربیة االساسیة ، التربیة للبنات، العلوم االسالمیة    علم النفس التربوي
  التربیة االساسیة  التقنیات التربویة
  التربیة االساسیة ، التربیة للبنات  علم نفس النمو

  التربیة االساسیة  اسس التربیة
  التربیة االساسیة   والتطبیقالمشاھدة 

  التربیة االساسیة   علوم القران
  التربیة االساسیة   العقیدة االسالمیة
  التربیة االساسیة ،العلوم االسالمیة  القیاس والتقویم

  التربیة االساسیة   منھج البحث التربوي
  العلوم االسالمیة   منھج البحث والتحقیق

  التربیة االساسیة   االدارة المدرسیة
  التربیة للبنات، العلوم االسالمیة  االرشاد التربوي والصحة النفسیة

  التربیة االساسیة   منھج وتحلیل كتاب
  التربیة االساسیة   علم النفس العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


