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 اللقب العلمي: استاذ مساعد

22/12/1994تاريخ اول تعيين :   

  

 الشهادات

 جامعة بغداد /كلية التربية ابن الهيثم 1994 الماجستير 

الفيزياء ((  التعليمية في تنمية الميول العلمية والتحصيل لدى طلبة األفالم))اثر   

 جامعة بغداد /كلية التربية ابن الهيثم 1999:الدكتوراه 

فيزياء((تعلمي واثره في تنمية المهارات العلمية لدى طلبة ال –))تصميم تعليمي   

 

 المناصب اإلدارية:

  1996مقرر قسم العلوم التربوية  والنفسية . 

  2003-1999رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 

  2001-1999مدير مركز طرائق التدريس في جامعة القادسية 

  2013-2011مشرف على مكتبة الكلية 

 

 

 

 



 

 دورات :ــــــال

  بيروت. 2009دورة حقوق االنسان 

  جامعة القادسية. 2009دورة في التقنيات التربوية 

 2007القادسية امعة دورة في برمجة الحاسوب ج. 

  2013دورة في االرشاد التربوي. 

 

 

 (10ولديه بحوث مقبولة للنشر اكثر من )( بحوث منشورة 6لديه اكثر من )

 

 المواد الدراسية التي درسها 

 

  منهج بحث علمي،منهج وطرائق تدريس ،ادارة :األوليةالدراسات

 تربوية ، قياس وتقويم.

 :علمي،تطوير مناهج ،طرائق تدريس مناهج بحث الدراسات العليا

 متقدمة ،طرائق تدريس لطلبة الدكتوراه كلية التربية الرياضية.

 

  : اإلشراف  

 رسالة واطروحة. 30وناقش اكثر من  ماجستير اطروحة 17           

 

 

 



 

 

 رات: ـــــــــــــالتشك

 2 2013-2006وزير التعليم العالي 

 1 2009وزير التربية 

 5رئيس الجامعة 

 10عميد الكلية 

 جان: ــــــــــــــالل

 اللجنة االمتحانية في الكلية 

  لجنة الترقيات في الكلية 

 لجنة اختبار صالحية التدريس في الجامعة 

 رئيس لجنة المشاهدة والتطبيق في الكلية 

 

 

 

 د.هادي كطفان شون العبد هللاأ.م.                                               

 

 

 

 

 



 

 

Name: Dr.Hadi Gatfan Shoon AL-Ebid Allah 

General Special Ealion:  

G.S. : Curricuum and Methods of Teaching 

 Specific Specialisation : Methods of Teaching Phesics 

S.S 

Academic Status: Assis.Prof 

Date of Birth : 1967 

Date of Emplojment : 22-12-1994 

Date of MA. : 1994 /University of Bagdad  

Place of Graduation : College of Education AL-Heithem 

The Impact of Learning Films in Improving Leamers 

Performance in Phesics. 

Date of PHO. : 1999 

Place of Gradualion : Univ . of Baghdad College of Education 

(Ebin AL. Heithem) 

Learning Design in improving the sceintifc 

Skius for Learners of Phesics  



*Roles of Administration 

1. A Oirector of the Oept . of Education and Psychology (1996) 

2.The Head of the Dept. of Education and Psychology (1999-

2003) 

3. The Head of Methods of Teaching Centre , University of AL-

Qadissiya (1999-2003) 

Training Workshops  

1.A workshop in Human Rights (2009) in Beirut . 

2. A Workshop in Educational Strategies (2009) in Al.Qadissiya 

University 

3. A Workshop in Programming Computer (2007) in 

 AL-Qadissiya University . 

 

Research Publication 

-More the (5) published Research pieces . 

-Taught Subjects  

1.Postgraduote Studies (1).Scientific Methods of Research. 

                                           (2).Methods of Teaching. 

                                           (3).Educational Administration. 



                                           (4).Evaluation 

High Studies  

1.Scientific Methods of Research . 

2.Curriculum Design. 

3.Advanced  Methods of Teaching  

4.Methods of Teaching . 

Supervision 

1.MA.and PhD.Writing Supervision. 

2.Descussion Sessions for Ph.D and MA. 

Awards 

1.From the Minister of ltigher Education and Scientific Research (1) 

2.From the Minister of Education (1) 

3.From the Head of the University (3) 

4.From the Dean of the College (5) 

Other Participations  

1.In the Committee of Exams  

2.In the Committee of Scientific Promotion. 

3.In the Committee of Testing Teaching Proficieneg  



                                              

Dr.Hadi Gatfan Shoon AL-Ebid Allah 

 

 

 

 


