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التدرج العلمي:
 – 1أكمل دراسته األولية في قسم علوم الحياة /كلية التربية بجامعة القادسية عام
 1999بتقدير جيد.
 - 2حصل على شهادة الماجستير عام  2002من كلية التربية – جامعة القادسية
بتخصص طرائق تدريس علوم الحياة.
 – 3عين بصفة مدرس مساعد في كلية التربية – جامعة القادسية عام .2003
 -4تمت ترقيته إلى لقب مدرس في .2008 /2 /6
 – 5حصل على شهادة الدكتوراه في عام  2012بتقدير جيد جداً.
 – 6حصل على لقب أستاذ مساعد في .2013 /4 /26

البحوث المنشورة:

ت
1

اسم البحث
فاعلية التكامل بين استراتيجيتي (المكعب والبيت
الدائري) على تحصيل طالبات الصف الرابع
العلمي في مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهن فوق
المعرفي
الثقافة البيئية لطلبة جامعة القادسية

3

أثر توظيف محتوى علم األحياء بالحياة اليومية
للطلبة في إتجاهاتهم نحو البيئة

4

تنمية التفكير اإلبداعي باالسئلة ذات األجوبة
المتعددة لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

5

مستوى الوعي الصحي لدى طلبة كلية التربية في
جامعة القادسية

2

المجلة
مجلة كلية التربية
األساسية /الجامعة
المستنصرية

السنة
2013

مجلة القادسية في
اآلداب والعلوم
التربوية
مجلة الكوفة في
االداب والعلوم
التربوية
مجلة القادسية في
اآلداب والعلوم
التربوية
مجلة القادسية في
اآلداب والعلوم
التربوية

2009

المواد التي قام بتدريسها لطلبة الدراسات االولية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

طرائق تدريس العلوم.
القياس والتقويم
منهج البحث
التربية العملية
فلسفة التربية
االحصاء االستداللي

-7
-8
-9
-10
-11
-12

االدارة التربوية
التقنيات التربوية
التربية المقارنة
أسس التربية
االحصاء التربوي
االشراف على بحوث التخرج

المواد التي قام بتدريسها لطلبة الدراسات العليا:
 – 1طرائق تدريس علوم الحياة.
 - 2فلسفة التربية.
 – 3تطوير المناهج.
الخبرات العلمية:
 – 1مناقشة طلبة الماجستير (عدد  5مناقشات).

2007
2007
2007

 – 2مقوم علمي ألطاريح الدكتوراه من جامعة بغداد ( عدد  1أطروحة).
 - 3مقوم علمي ألطاريح الدكتوراه لجهاز االشراف والتقويم العلمي في وزارة
التعليم العالي ( عدد  1أطروحة).
 - 4مقوم علمي لرسائل الماجستير من جامعة بغداد (عدد  3رسالة).
 – 5مقوم علمي للبحوث لمجالت :القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ومجلة
الوركاء للعلوم التربوية.
 - 6خبير استشاري إلحصائيات واجراءات بحوث الماجستير والدكتوراه وبحوث
الترقية بواقع( :ماجستير :عدد  53رسالة ماجستير)( ،دكتوراه :عدد ( ،)12بحوث
ترقية لمختلف الدرجات بما فيها االستاذية :عدد )17

المهام اإلدارية:
 - 1مدير البعثات والعالقات الثقافية لجامعة القادسية .2005 – 2003
 -2مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية .2006 – 2005

المشاركة في المؤتمرات والندوات:
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات التربوية باحثا ً ومشاركا ً وعضواً في
لجانها التحضيرية ،منها:
 – 1مؤتمر "استشراف مستقبل التعليم العالي في الدول العربية" الذي أقامته
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في الجامعة العربية  /شرم الشيخ .2005
 - 2الندوة العلمية األولى "األستاذ الجامعي ودوره في العملية التربوية المواكبة
للتطورات الحديثة" عضواً ومقرراً.
 – 3ندوة "جودة التعليم العالي" :عضواً وباحثاً.
 - 4أسبوع الوعي البيئي في كلية التربية .عضواً ومنفذاً.
 – 5ندوة تحديث المناهج الدراسية لقسم علوم الحياة .باحثاً.
 – 6ندوة حول مخاطر المخدرات والتدخين.

 -7العديد من الندوات االرشادية طلبة الدراسات االولية في كليات العلوم واإلدارة
واالقتصاد والتربية.

كتب التشكرات:
العديد من كتب الشكر والتقدير من السيد رئيس الجامعة ومساعديه وعميد الكلية.

الدورات التدريبية:
اجتاز العديد من الدورات التربية مثل التقنيات التربوية والمكتبة االفتراضية
والبرمجيات الحاسوبية.

