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التدرج العلمي :

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة

1

مدرس مساعد

كلية التربية  /جامعة القادسية

2004/6/11

2

مدرس

كلية التربية  /جامعة القادسية

2007/4/23

3

أستاذ مساعد

كلية التربية  /جامعة القادسية

2010/5/4

أوالً  :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

البصرة

التربية

1987- 1986

الماجستير

القادسية

التربية

2002-2000

الدكتوراه

المستنصرية

التربية

2007- 2006

رابعا ً  :المقررات الدراسية ( الدراسة االولية ) .
القســـم

ت

المـــــادة

السنـــــة

1

العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر

2

التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2004 -2003
من – الى
2004 -2003

3

اللغة االنكليزية

حقوق االنسان

2005 -2004

4

التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2005 – 2004

العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر

2005 – 2004

التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2006 - 2005

التعليم المستمر

2006 – 2005

طرائق تدريس التاريخ

2007 - 2006

3

 4العلوم التربوية والنفسية
5

التاريخ

من – الى

 6العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر

2007 -2006

 7اللغة االنكليزية

حقوق االنسان

2007 -2006

 8العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر

2008 – 2007

 9التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2008 - 2007

 10العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر -علم
االجتماع التربوي

2009 – 2008

 11التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2010 - 2009

 12العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر -علم
االجتماع التربوي

2010 – 2009

 13التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2011 – 2010

 14العلوم التربوية والنفسية

التعليم المستمر -علم
االجتماع التربوي

2010 – 2009

 15التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2012 – 2011

 16التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2011
2013 – 2012

 17التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2015 – 2014

 18التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2011
2016 – 2015

 19التاريخ

طرائق تدريس التاريخ

2011
2017 – 2016
2011
2011
2011

خامسا  :المقررات الدراسية ( الدراسات العليا ) .
ت

القسم

1

العلوم التروية

المادة

السنة
من – الى

الماجستير

فلسفة التربية

2014 - 2010

والنفسية
العلوم التروية

الماجستير

القياس والتقويم

2015 – 2010

والنفسية
العلوم التروية

الماجستير

منهج البحث العلمي

2016 – 2015

والنفسية
العلوم التروية

الماجستير

والنفسية

حلقة دراسية – اتجاهات 2015 – 2009
حديثة

التاريخ

الماجستير

طرائق تدريس التاريخ

2016 – 2010

التاريخ

الدكتوراة

طرائق تدريس التاريخ

2017 – 2016

سادسا  :المناصب االدارية التي تقلدها
ت

المنصب االداري

المكان

التاريخ

1

معاون مدير مركز التعليم المستمر

رئاسة الجامعة

- 2008

2

معاون مدير مركز تطوير التدريس

رئاسة الجامعة

2008

والتدريب الجامعي
3

رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية

كلية التربية

2010

4

معاون العميد للشؤون االدارية

كلية التربية

2013 – 2010

5

مدير مركز تطوير التدريس والتدريب

رئاسة الجامعة

 – 2014ولحد االن

الجامعي

سابعا  :الدورات التدريبية والتطويرية
ت

اسم الدورة

مكان االنعقاد

التاريخ

1

دورة التاهيل التربوي

رئاسة الجامعة

2004

2

دورة التقنيات التعليمية االولى

رئاسة الجامعة

2004

3

دورة الحاسبات التاهيلية

رئاسة الجامعة

2006

4

الدورة التاهلية لتعليم الحاسوب

رئاسة الجامعة

2001

5

دورة القيادات االدارية العليا

رئاسة الجامعة

2010

ثامنا  :اللجان العلمية واالدارية
ت

اسم اللجنة

1

اللجنة العلمية في مركز تطوير التدريس

رئاسة الجامعة

2007

عضوا

والتدريب الجامعي
2

اللجنة العلمية في مركز الفرات االوسط

رئاسة الجامعة

2007

عضوا

3

لجنة تصحيح االسئلة الخاصة بأختبارات

وزارة التعليم العالي

2007

عضوا

الذكاء

والبحث العلمي

برنامج تحديث ادارة القطاع التربوي في

وزارة التعليم العالي

العراق

والبحث العلمي

5

لجنة التضمين المركزية

وزارة التعليم العالي

6

لجنة ايجار بدل حانوت طالبات االقسام

4

2010
2012

عضوا
رئيسا

والبحث العلمي
رئاسة الجامعة

2014

رئيسا

الداخلية
7

لجنة اختبار صالحية التدريس

رئاسة الجامعة

2014

رئيسا

8

لجنة االعتناء بالطلبة ذوي االحتياجات

رئاسة الجامعة

2015

عضوا

الخاصة
9

العديد من اللجان الفرعية في رئاسة

الجامعة وكلية التربية – رئيسا وعضوا

تاسعا  :االشراف على طلبة الماجستير
عنوان الرسالة
ت اسم الطالب
اثر التدريس باستراتيجية مكفرالند في التحصيل والتفضيل المعرفي
 1محمد طعمة
لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي
كاظم
اثر انموذج درايفر في تعديل المفاهيم الخاطئة لدى طالبات الصف
 2جنان مهدي
الرابع االدبي في مادة التاريخ
صالح
 3عماد عبد الواحد اثر التدريس باستراتيجية بالن في التفكير التباعدي لدى طالب الصف
الخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي
كاطع
اثر استعمال استراتيجية دائرة االسئلة في التحصيل بمادة التاريخ
 4رشا فرحان
والميل نحوها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
ظفير
فاعلية التدريس باستراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل واختزال قلق
 5عالء ابراهيم
االختبارفي مادة التاريخ لدى طالب الصف الخامس االدبي
سرحان
االمثال والقصص القرانية المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية
 6عبد الكاظم
في العراق
عزيز مرجون
فاعلية التدريس بانموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تنميو التفكير
 7عالء حميد
االستداللي لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي
محسن
 8رعد طالب كاظم فاعلية التعليم المتمايز في تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى طالب
الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي
 9بشار باسم محمد فاعلية استعمال الوسائط المتعددة وتنمية دافعية طالب الصف الخامس
االدبي في مادة التاريخ الحديث والمعاصر
تقويم كتب تاريخ البالد العربية الحديث والمعاصر للصف الخامس
 10رحاب صباح
االدبي في ضوء مفهومي التربية السياسية والتعايش السلمي
عيسى
 11هديل فهد مجهول فاعلية انموذج ويتلي في التحصيل وتنمية الذكاء الوجداني لدى طالبات
الصف االول المتوسط في مادة التاريخ

الجامعة السنة
القادسية 2009
القادسية 2010
القادسية 2012
القادسية 2013
القادسية 2013
القادسية 2013
القادسية 2015
القادسية 2015
القادسية 2016
القادسية 2016
القادسية 2017

عاشرا  :المناقشات العلمية :
مناقشة العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة في جامعة القادسية والجامعات العراقية االخرى .

حادي عشر  :كتب الشكر :
حصل على العديد من كتب الشكر من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وكيل الوزيرللبحث
والتطوير والسيد رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات في جامعة القادسية والجامعات العراقية االخرى .
ثاني عشر  :القاء المحاضرات والمشاركة في الندوات وورش العمل :
تم القاء المحاضرات العلمية في كليات الجامعة المختلفة والقاء الندوات العلمية وورش العمل.

