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 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي 
 جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة، الكيمياءقسم  القسم العلمي ، 
 الكيمياء التخصص العام 
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 التحصيل الدراسي
 المانحةالجهة  التخصص السنة الشهادة

 دكتوراه    
 كلية التربية، جامعة الموصل ، العراق  طرائق تدريس الكيمياء 8575 ماجستير 
 كلية التربية، جامعة الموصل ، العراق  طرائق تدريس الكيمياء 8558 دبلوم عالي 
 كلية العلوم، جامعة الموصل ، العراق  علوم كيمياء 8555 بكالوريوس 

 

 األلقاب العلمية
 العلمي اللقب  
 اللقب العلمي  
 8570/  1/  79بتاريخ  .............مدرس اللقب العلمي 
 8577/  4/  78بتاريخ ......مدرس مساعد اللقب العلمي 

 

 الخبرات العلمية واإلدارية
 المنصب   
  الخبرة   

 

 األنشطة التدريسية
  كلية التربية للعلوم الصرفة ، قسم الكيمياء واللغة العربية والتاريخ وعلم النفس ،المرحلة األولى، مادة أسس تربية

 .جامعة الموصل/ وكلية التربية للعلوم االنسانية
 كلية ، قسم الكيمياء واللغة العربية والتاريخ والجغرافية وعلم النفس، المرحلة الثالثة، مادة مناهج وطرائق تدريس

 .جامعة الموصل/ ة التربية للعلوم االنسانيةالتربية للعلوم الصرفة وكلي
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم علم النفس، المرحلة الثالثة، مادة التربية المقارنة. 
  قسم الكيمياء واللغة العربية والتاريخ والجغرافية وعلم النفس، المرحلة الرابعة، (التطبيقات)مادة التربية العملية ،

 .جامعة الموصل/ ة التربية للعلوم الصرفة وكلية التربية للعلوم االنسانيةكلي
 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
 ال يوجد الماجستير 
 ال يوجد الدكتوراه 



 

 البحوث المنشورة
 

في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الكيميائية لدى طالب الصف  أثر التدريس وفق الخريطة العنكبوتية -7
 (.8570)الجامعة األردنية / مجلة دراسات .....الرابع العلمي وتنمية تفكيرهم االستداللي

مجلة ..األساليب التدريسية لمدرسي ومدرسات الكيمياء في المرحلة االعدادية وعالقتها بالتفكير الناقد لدى طلبتهم -8
 (.8570)جامعة بغداد / لعلوم التربوية والنفسيةا

أثر استخدام أنموذج دورة التعلم في اكتساب طالبات الصف الخامس العلمي المفاهيم الكيمياوية وتنمية تفكيرهن  -0
 (.8574)جامعة الموصل / مجلة أبحاث كلية التربية األساسية.....العلمي

 ....ف األول المتوسط لمادة الكيمياء وتنمية دافعيتهم نحوهاأثر أنموذج التحري الجماعي في تحصيل طالب الص -4
 (.8574) جامعة الموصل/ مجلة أبحاث كلية التربية األساسية

معهد إعداد المعلمات للمفاهيم العلمية / في استيعاب طالبات الصف الرابع فرع العلوم ( Vee)أثر استخدام أشكال  -0
 (.8577)جامعة واسط / بحث مستل منشور في المؤتمر العلمي الخامس.....وتنمية استطالعهن العلمي

 (.8556)جامعة الموصل / مجلة التربية والعلم...أمينو حامض الهبيوريك -4تحضير عدد من مشتقات  -6
 

 

 الكتب المؤلفة
 ال يوجد      

 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية
  8578، كلية التربية  عمادة، مؤتمر قسم العلوم التربوية والنفسية. 
  8577، جامعة واسط ، المؤتمر العلمي الخامس. 
  8551، جامعة الموصل ، مؤتمر كلية الطب البيطري. 

 

 النشاطات العلمية األخرى
 :الدورات التطويرية

 .في كلية الهندسة 8579/ 78ورشة عمل الشبكات في شهر  -7
 .في كلية التربية األساسية 8579 / 78ورشة برنامج نزاهة في شهر  -8
 .في كلية التربية للبنات 8579/  77دورة سالمة اللغة العربية في شهر  -0



 .في كلية التربية األساسية 8579/  0دورة بالفن نرسم إدراكنا للحياة في شهر  -4
 .في كلية التربية األساسية 8572/  4ندوة علمية عن ثقافة السالم في شهر  -0
 .في كلية التربية للبنات 8572/  4و0العربية في شهر  دورة سالمة اللغة -6
 .في كلية التربية األساسية 8572/ 8دورة التعليم المستمر في شهر  -1
 .في كلية العلوم االسالمية 8578/  9دورة الحج والعمرة في شهر  -2
 :الدورات التأهيلية        

 .8577دورة طرائق التدريس في عام  -7
 .8577التدريس في عام دورة اختبار صالحية  -8

 

 عضوية الجمعيات
 
 

 

 كتب الشكر
  71/1/8570بتاريخ (................ 7)من الوزير عدد. 
  05/1/8570األول بتاريخ ........(8)من رئيس الجامعة عدد  

 .8572/ 78/ 07الثاني بتاريخ                                    
  8551/ 81/0األول بتاريخ ................(4)من العميد عدد. 

 .8577/ 8/ 82الثاني بتاريخ                                            
 .8578/ 0/1الثالث بتاريخ                                            
 .8572/ 4/ 80الرابع بتاريخ                                            

 
 
 
 


