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االيميل الرسمي rashwan.almashkoor@qu.edu.iq :
تاريخ التعيين 2007/8/9:
مكان العمل الحالي  :جامعة القادسية – كلية التربية – قسم العلوم التربوية
والنفسية

الشهادات الحاصل عليها والجهة المانحة لها وتاريخ الحصول عليها
والمعدل :
 -1بكالوريوس علوم كيمياء – جامعة بغداد – كلية التربيةة للعلةوم الفةرفة
 /أبةةةةةةةةن ال يةةةةةةةةثم ( 2005-2004 /الةةةةةةةةدور ا و فةةةةةةةةي 2005/ 6/30
المعد ( . %71,341
 -2ماجستير طرائق تدريس الكيمياء – جامعةة بغةداد – كليةة التربيةة للعلةوم
الفةةرفة  /أبةةن ال يةةثم  /حسةةا ا مةةر اليةةامعي دد العةةدد :دع 3719 /فةةي
 / 2014/8/27المعد (. 85,972
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
تاريخ الحصول على اللقب  2014/9/10 :حسا ا مر اليامعي دد
العدد :ق.ب 13695/
المواد التي يقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية والقسم :
 -1مناهج وطرائق تدريس  /المرحلة الثالثة  /قسم الكيمياء (الدراسة
الفباحية والمسائية .
 -2من ج البحث العلمي  /المرحلة الثالثة  /قسم الكيمياء (الدراسة الفباحية
والمسائية .
 -3مشاهدة وتطبيق  /المرحلة الرابعة  /قسم الكيمياء(الدراسة الفباحية
والمسائية .
 -4مشروع بحث تخرج  /المرحلة الرابعة  /قسم العلوم التربوية والنفسية
(الدراسة الفباحية والمسائية .
اللجان المشترك فيها :
لينة اليرد والمطابقة والتثمين السنود  -لينة جرد قسم العلوم التربوية
والنفسية – عضو في لينة جرد ا بنية  .حسا ا مر اإلدارد دد العدد
 10533في .2016/9/8

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر :
 " -1أبعاد التنور الكيميائي في كتااب الكيمياا للصاف اللالال المتوسا "
ميلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسةانية  .العةدد ( 14السةنة ( 8حزيةران
.2014
 "-2تحليل محتوى كتابي الكيميا والفيزيا للصف اللاني المتوسا فاي
ضااو متبلبااات ارتبااار  ." ) Timssميلةةة كليةةة التربيةةة للبنةةات للعلةةوم
اإلنسانية .العدد ( 18السنة ( 10أيار .2016
" -3صعوبات التقويم في مادة الكيميا لبلبة المرحلة المتوسبة في
محافظة القادسية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات"  .ميلة القادسية
في اآلداب والعلوم التربوية .
الدورات التي اشترك فيها مؤرراً :
 -1دورة التأهيل التربود – جامعة القادسية -مركز تطوير التدريس
والتدريا اليامعي – الدورة التاسعة وا ربعون حسا ا مر اليامعي دد
العدد  19062في .2014/12/23
 -2دورة تقنيات التعليم االلكتروني – جامعة القادسية -مركز تطوير
التدريس والتدريا اليامعي– الدورة التاسعة والخمسون حسا ا مر
اليامعي دد العدد 3112في .2015/2/26
 -3دورة التعليم االلكتروني رقم ( – 11جامعة القادسية – مركز
الحاسوب وخدمات االنترنت حسا ا مر اليامعي دد العدد 8456في
.2015/5/28
كتب الشكر والتقدير :
حاصل على العديد من كتا الشكر والتقدير من عميد كلية التربية ورئيس
جامعة القادسية وعميد كلية العلوم وعميد كلية ال ندسة

