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الجامعة
university

الشهادات الدراسية

الكلية
Faculty

القسم
department

07801725306
سنة التخرج
Graduation year

Agademic certificate
البكالوريوس
Bachelor
الماجستير
Master

القادسية

التربية

اللغة العربية

1999

القادسية

التربية

العلوم التربوية
والنفسية

2005

الدكتوراه
Phd
اللقب العلمي
Scientific title

استاذ مساعد

التخصص العام
General
specialization

طرائق تدريس

مجاالت التخصص المهتم بها
Research interest

التخصص الدقيق
Specific specialization

طرائق تدريس اللغة
العربية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

قياس و تقويم
مناهج و طرائق تدريس اللغة العربية
ادارة و اشراف تربوي
اسس تربية
علم النفس التربوي
حقوق االنسان
منهج البحث العلمي
منهج و كتاب مدرسي
االشراف على بحوث التخرج

المهام االدارية
Administration
activities

ت
No
1

2
3
4
5
البحوث العلمية المنشورة
Published paper

من تاريخ
المهمة
From
Activity
date
مسؤولة وحدة التدريب في مركز التدريب /1/17
2006
و التدريس الجامعي في رئاسة جامعة
القادسية
مديرة دورات طرائق التدريس في مركز /1/17
التدريب و التدريس الجامعي في رئاسة
2010
جامعة القادسية
/6/13
عضوة لجنة امتحانية في قسم اللغة
2007
االنكليزية
/12/1
مسؤولة وحدة البعثات و العالقات
2011
الثقافية
مسؤولة التدريب في مركز التعليم المستمر

2012/12/1

اسم المجلة
journal

العدد
No

السنة
year

2010

2010

ت
No

العنوان
Research title

1

اثر االسلوب التمثيلي في مجلة القادسية في
تحصيل طالبات الصف
االول المتوسط في مادة االداب والعلوم
االمالء /
التربوية

3ـ4

2

الكفايات التعليمية

مجلة كلية التربية

6ـ7

الالزمة لمعلمي اللغة

للبنات للعلوم

العربية ومعلماتها في

االنسانية /جامعة

المدارس االبتدائية ـ

الكوفة

مشترك ـ
3

4

لغاية تاريخ
To
date

قياس مستوى الطموح
لدى طلبة جامعة
القادسية
اثر البطاقات الصورية
في تحسين االداء
اإلمالئي لتالميذ الصف
الرابع االبتدائي

مجلة كلية االداب
جامعة القادسية
مجلة كلية التربية
للبنات  /جامعة
الكوفة

الصفحة
Page

5

البحوث الملقاة في
المؤتمرات

ت
No.

1

الجوائز العلمية
والشهادات
التقديرية
 -1شهادة تقديرة
من السيد
رئيس جامعة
القادسية
 -2شهادة
تقديرية من
السيد امين
عام العتبة
الكاظمية
المطهرة

ت
No
1

اثر أنموذج كيلر في
تحصيل طالب الصف
الثاني متوسط في مادة
قواعد اللغة العربية
عنوان البحث
Paper title
 -1القيم التربوية
في اقوال االمام
الكاظم
(ع)

مجلة جامعة
القادسية  /كلية
التربية
الجهة المنظمة
عنوان المؤتمر
 Conference titleللمؤتمر
Organized by
المؤنمر الدولي
العتبة الكاظمية
الثالث للعتبة
المطهرة
الكاظمية

السنة
Year
2012

السنة
الجهة المانحة
اسم الجائزة او الشهادة
Year
Organizer
Award type
كتاب شكر و تقدير من السيد وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي 2009
و البحث العلمي
والبحث العلمي

2

كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس الجامعة

جامعة القادسية

2009

3

كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس الجامعة

جامعة القادسية

2009

4

كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس الجامعة

جامعة القادسية

2011

5

كتاب شكر و تقدير من السيد مساعد رئيس
الجامعة للشؤون العلمية
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية التربية
 /جامعة القادسية
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية التربية
 /جامعة ميسان

جامعة القادسية

2010

كلية التربية

2008

8

كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس ديوان
الوقف الشيعي

6
7

كلية التربية/جامعة 2011
ميسان
ديوان الوقف

2009

9

كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية
عدد( )2

الشيعي
رئاسة الجامعة

2012

