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  ٠٧٧٠١٧١٠١١٨  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس مساعد  اللقب العلمي �
  الموصل، جامعة كلیة التربیة للعلوم الصرفة، الفیزیاءقسم   القسم العلمي �
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  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

 ، جامعة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  طرائق تدریس الفیزیاء  ٢٠١٣  ماجستیر �
  العراق  ، الموصل

كلیة التربیة للعلوم االنسانیة ، جامعة   طرائق تدریس الفیزیاء  ٢٠٠٤  دبلوم عالي �
  الموصل ، العراق

  عراق، ال الموصل ، جامعة العلوم كلیة  علوم الفیزیاء  ٢٠٠٢  بكالوریوس �
  

  األلقاب العلمیة
  ٨/١٢/٢٠١٣  مدرس مساعد �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �

    
  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  جامعة الموصل   ٢٠٢٠ – ٢٠١٣  تدریسي وباحث علمي  �
  جامعة الموصل   ٢٠١١ – ٢٠٠٦  مساعد باحث  �

  

  األنشطة التدریسیة
 التربیة للعلوم الصرفة كلیةالثانیة، قسم الفیزیاء، ، المرحلةمادة منهج البحث العلمي �
 الفیزیاء،كلیة التربیة للعلوم الصرفةقسم االولى،  ، المرحلةمادة اسس التربیة �
 ،المرحلة الثالثة، قسم الفیزیاء،كلیة التربیة للعلوم الصرفةوالتوجیه النفسي مادة االرشاد �
 مختبر المیكانیك المرحلة االولى ، قسم الفیزیاء،كلیة التربیة للعلوم الصرفة �
 لوم الصرفةمحتبر البصریات المرحلة الثانیة، قسم الفیزیاء،كلیة التربیة للع �
 مختبر الكهربائیة المرحلة الثانیة، قسم الفیزیاء،كلیة التربیة للعلوم الصرفة �
  مختبر وسائل االیضاح المرحلة الرابعة، قسم الفیزیاء،كلیة التربیة للعلوم الصرفة �

  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  عدد الطالب  الماجستیر �
  عدد الطالب  الدكتوراه �



  

  المنشورةالبحوث 
اثر استعمال استراتیجیة (فكر_زاوج_شارك) بنظام المجموعات في اكساب طالب الصف الثاني المتوسط المفاهیم  �

 الفیزیائیة.
 توظیف ثالث استراتیجیات قبلیة في مختبر البصریات الستیعاب طلبة الصف الثاني المفاهیم البصریة �
 مدى امتالك طلبة المرحلة المتوسطة لمهارات التفكیر المنظومي وعالقتها بتحصیلهم في مادة الفیزیاء  �
مقارنة نمطین من المنظمات التخطیطیة في اكساب طلبة الصف الرابع العلمي للمفاهیم الفیزیائیة ومهارات عملیات  �

 العلم المتكاملة
� Determination of Glucose Concentration By Rotation of Polarization Plane of 

He_Ne Laser 
 

  ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  الكتب المؤلفة
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 ،جامعة الموصل/كلیة التربیة للعلوم الصرفة/قسم الفیزیاء، تكنولوجيالندوة العلمیة الرابعة /الفیزیاء والنانو  �

٢٠١٩ 
العلمي السنوي السادس (الدولي الثاني)/نحو استثمار افضل للعلوم في بناء االنسان في ظل التحدیات  مؤتمرال �

 ٢٠١٣جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة، ، المعاصرة
 

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  النشاطات العلمیة األخرى
 ٣/ عدد  الدورات التطویریة �



   ٤/ عدد   الدورات التأهیلیة �
  

  عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
 ١٠/العدد شكر وتقدیر �
�   
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