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 السيرة العلمية 

 المؤهالت االكاديمية 

 الجامعة  الكلية   سنة التخرج  الشهادة  ت
 جامعة الموصل  تربية أساسية  1997-1996 بكالوريوس تربية إسالمية  1
التربية   2 تدريس  طرائق  ماجستير 

 اإلسالمية 
 جامعة الموصل  تربية أساسية  13/4/2008

دكتوراه طرائق تدريس علوم القرآن   3
 والتربية اإلسالمية 

للعوم   14/6/2021 التربية 
 اإلنسانية 

 جامعة تكريت

 البحوث العلمية المنشورة

استخدام طريقة العصف الذهني في الحساب طالب الصف الثامن األساسي استراتيجيات   اثر (1
 التعلم والدراسة في مادة التربية اإلسالمية. 

اثر استخدام طريقة دائرة التعلم في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التربية   (2
 اإلسالمية.  

خالقي لدى طالب الصف الخامس االدبي  اثر استخدام طريقة روتكوف في تنمية الذكاء األ (3
 في مادة التربية اإلسالمية. 

التربية   (4 االبتدائي في مادة  الخامس  انموذج كمب في تحصيل تلميذات الصف  اثر استخدام 
 اإلسالمية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة لديهن.  

ألول المتوسط في مادة اثر استعمال استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالب الصف ا  (5
 التربية اإلسالمية وتنمية المعالجة المعلوماتية لديهم. 

اثر استراتيجية قوة التفكير في تنمية التفكير اإليجابي لدى طالب الصف الخامس العلمي في   (6
 مادة التربية اإلسالمية. 

مذة الصف الثالث  دراسة مقارنة " األثر الدورات الدينية الصيفية المقامة في المساجد لتالوة تال (7
 والرابع االبتدائي لنصوص التربية اإلسالمية.  

فاعلية استراتيجيتين مقترحتين على وفق نظرية االبداع الجاد في اكتساب المفاهيم اإلسالمية   (8
 عند طالبات الصف الخامس العلمي وتنمية تفكيرهن االستقرائي.  



 اللجان العلمية 

  2017  –  2014  –   2013-  2012  –  2011  –   2010عضو في اللجنة االمتحانية للسنوات   -1
– 2020 – 2021  . 

 التربوي.   لإلرشادعضو في اللجنة الفرعية والمركزية  -2

 عضو في اللجنة الفرعية والمركزية للتطبيق التربوي.   -3

 عضو في لجنة التعليم المستمر.   -4

 شهادات المشاركة:  

من   اكثر  الكلية  مشا  (30)لدي  داخل  المستمر  التعليم  وحلقات  الكترونية  ومؤتمرات  ندوات  في  ركة 
 وخارجها. 



 


