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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 كمية التربيةجامعة الموصل طرائق تدريس عموم الحياة 1628 دكتوراه/ 
 كمية التربيةجامعة الموصل طرائق تدريس عموم الحياة 1622 ماجستير/ 
 كمية التربيةجامعة الموصل تدريس عموم الحياةطرائق  1663 دبموم عالي/ 
 كمية العمومجامعة الموصل عموم الحياة/احياء مجهرية 1661 بكالوريوس/ 

 

 األلقاب العممية
 8/1/1621 مدرس مساعد 
 15/8/1628 مدرس 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
  مسؤول الوحدة

 البحثية
 قسم عموم الحياة –كمية التربية  1665-1668

 كمية التربية 1622 – 1621 مدير التسجيل 
  مسؤول لجنة

 المشتريات 
 كمية التربية 1621

 قسم عموم الحياة-كمية التربية 1612-1626 مسؤول التطبيق 
 

 األنشطة التدريسية
 الصرفة التربية الكمية الحياة، عموم القسم االولى، المرحمة تربية، اسس 
 الصرفة التربية الكمية ،الرياضيات قسم االولى، المرحمة تربية، اسس 
 الصرفة التربية الكمية الحياة، عموم القسم الثانية، المرحمة ثانوي، تعميم 
 الصرفة التربية الكمية ،الرياضيات قسم الثانية، المرحمة ثانوي، تعميم 
 الصرفة التربية الكمية الحياة، عموم القسم الثالثة، المرحمة بحث، منهج 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 2 الماجستير 
 6 الدكتوراه 

 



 البحوث المنشورة
العممي في مادة االحياء  الرابعاثر التكامل بين استراتيجيتي الصف المقموب والكرسي الساخن في تحصيل طالب الصف 

 وتنمية التفكير الناقد لديهم
 الووصل جاهعت/الصرفت للعلوم التربيت كليت في الحياة علوم قسن طلبت لدى كورونا جائحت بسبب النقال التعلن توظيف واقع

 

واثره في تنمية مهارات التدريس لدى  CASEتصميم برنامج تدريبي قائم عمى التسريع المعرفي خالل تدريس العموم 
 الطمبة المدرسين في قسم عموم الحياة

 في اكساب طمبة الصف االول المتوسط لممهارات الحياتية CASEاثر انموذج التسريع المعرفي خالل تدريس العموم 

 الكتب المؤلفة
 1- تدريبي برنامج الحياتية والمهارات التدريس مهارات تنمية 

 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 2002 الموصل، جامعة الحياة، لعموم االول العممي المؤتمر 
 2012 الموصل، جامعة الحياة، عموم مجال في المستقبمية االفاق ندوة 
 2020 التركية هتيت جامعة في دولي مؤتمر 
 2021 الكويت جامعة في الكتروني في مؤتمر 
 2021/ تحضيرية لجنة عضو/  الحياة عموم لقسم دولي مؤتمر 
  2021كمية التربية لمعموم الصرفة ندوة عن التعميم الجيد اقامتها جامعة دورتموند وكراز في 

 

 النشاطات العممية األخرى
 1628 الموصل، جامعة لمحياة، الحياة عموم العمل ورشة في محاضرا 
 1628 دهوك، جامعة الرقمي، العالم في والمصالحة االعمار الشتوية العمل ورشة في محاضرا 
 المختبرية السالمة عن عمل ورشة في محاضرا 
 الحياتية المهارات عن تدريبية دورة في محاضرا 
 البكتيرية االمراض معالجة في ودورها الطبيعية النواتج عن تدريبية دورة في محاضرا 
 التربوي التواصل دورة في محاضرا 

 

 عضوية الجمعيات
 العراقية والمدرسين المعممين رابطة 
 منصة في عضو AGSP 
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