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 السعمهمات األكاديسية
 مدرس المقب العمسي 
 جامعة السهصلكمية التربية لمعمهم الررفة، الفيزياءقدم  القدم العمسي ، 
 وطرائق التدريسالسشاهج  التخرص العام 
 طرائق تدريس الفيزياء التخرص الدقيق 
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 التحريل الدراسي
 الجهة السانحة التخرص الدشة الذهادة

 السهصل ، العراق ، جامعة التربية لمعمهم اإلندانية كمية تدريس الفيزياءطرائق  3127 دكتهراه 
 كمية التربية ، جامعة السهصل ، العراق طرائق تدريس الفيزياء 3122 ماجدتير 
 كمية التربية ، جامعة السهصل ، العراق طرائق تدريس الفيزياء 3113 الدبمهم العالي 
 لعمهم ، جامعة السهصل ، العراقكمية ا الفيزياء 3111 البكالهريهس 

 

 األلقاب العمسية
 3122/  5/  23 مدرس مداعد 
 3127/  7/  :3 مدرس 

 

 الخبرات العمسية واإلدارية
 قدم الفيزياء / كمية التربية لمعمهم الررفة / جامعة السهصل 3132 – 3117 تدريدي وباحث 
 

 األنذطة التدريدية
  التربية لمعمهم الررفة كميةالثالثة ، قدم الفيزياء،  السرحمة، السشاهج وطرائق التدريس 
 التعميم الثانهي ، السرحمة الثانية ، قدم الفيزياء، كمية التربية لمعمهم الررفة 
 السرحمة األولى ، )قدسي التاريخ والمغة العربية( ، كمية التربية لمعمهم اإلندانية أسس التربية ، 
 ، السرحمة الرابعة ، قدم الفيزياء ، كمية التربية لمعمهم الررفة السختبر التعميسي 
 مختبر الكهربائية ، السرحمة األولى ، قدم الفيزياء ، كمية التربية لمعمهم الررفة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 ال يهجد  

 

 البحهث السشذهرة
  مجمة أبحاث كمية التربية  الخامس العمسي في مادة الفيزياءأثر استراتيجية التعمم السشعكس في تحريل طالب الرف /

 :312/  األساسية
  مجمة شبكة أثر استراتيجية جيكده لمسهام الستقطعة في إكداب طالبات الرف الرابع العمسي السفاهيم الفيزيائية /

 :312/ السؤتسرات العربية 
 مجمة سي في مادة الفيزياء وتشسية تفكيرهم الشاقد أثر استخدام أنسهذج وودز في تحريل طالب الرف الخامس العم /

 3122/أبحاث كمية التربية األساسية 



 الكتب السؤلفة
 ال يهجد 

 

 العمسية والشدوات السؤتسرات
  / 3132الشدوة العمسية )االتجاهات الحديثة في التعميم والتدريب( / مشرة اسشاد وشركة السعارف لمتدريب والتطهير 
  / ) 3132جامعة بغداد / الشدوة العمسية )جهدة البرامج التدريبية وتقشيات التدريب اإلفتراضي في ظل وباء كهرونا 
  / )3132مركز التعميم السدتسر في جامعة السهصل /الشدوة العمسية )تطبيقات التعمم اإللكتروني إستراتيجيات ومعايير 
 3131جامعة الشهرين /العسمية التعميسية والبحثية في الجامعات الستقدمة ( /  الشدوة العمسية )االتجاهات الحديثة في إدارة 
  312/ جامعة السهصل /  (والشانه تكشهلهجيندوة )الفيزياء: 
 312/  السؤتسر العمسي الدولي األول لشقابة األكاديسيين العراقيين / مركز التطهير االستراتيجي األكاديسي: 
 312/  التربية األساسية في جامعتي السهصل ودههك يالثالث لكميتؤتسر العمسي الدولي الس: 
 . اضافة الى حزهر ومذاركة عدد من السؤتسرات والشدوات اإللكترونية 
 

 الشذاطات العمسية األخرى 
 في التدريس واالستراتيجيات الحديثة الطرائقتطهيرية في مجال  دورات 
  التعميسي والسجتسعيتطهيرية في مجال اإلبداع والتهاصل دورات 
  والتعميم التربيةمجاالت عدد من السحاضرات العمسية في مجال طرائق واستراتيجيات التدريس و إعداد والقاء  
 السدربين واكتداب السهارات التدريبية في مجال إعداد الدورات التدريبيةالهرش و عدد من القيام ب 
 لبذريةالتدريبية في مجال التشسية ا الهرشعدد من القيام ب 

 
 

 عزهية الجسعيات
  العراقنقابة األكاديسيين العراقيين عزه / 

 

 كتب الذكر
 26 كتاب شكر وتقدير 

 
 
 


