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البحوث المنشورة :
 التربية اإليمانية في كتب علم األحياء للمرحلة المتوسطة.
 أخالقيات المياه في كتب العلوم وعلم األحياء للمرحلة االبتدائية والثانوية.
 مدى تضمن أنشطة وأسئلة كتب العلوم للمرحلة االبتدائية لمهارات التفكير
األساسية.
 فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات
الصف الرابع لمادة علم األحياء.
 اثر استخدام األسئلة السابرة في تنمية اتجاهات طالبات الصف الرابع العلمي
نحو قضايا الطاقة المتجددة .
 فاعلية المنظم التخطيطي في معالجة المعلومات لدى طالبات الصف الخامس
العلمي في مادة علم األحياء .
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 مناهج البحث التربوي لطلبة الصف الثاني.
 التخطيط التربوي لطلبة الصف الثاني.
 التربية البيئية لطلبة الصف األول.
 التقنيات التربوية لطلبة الصف الثالث.
 اقتصاديات التعليم لطلبة الصف الرابع.
 القياس والتقويم لطلبة الصف الرابع في أقسام علوم الحياة واللغة االنكليزية
واللغة العربية .
 مناهج وطرائق تدريس لطلبة الصف الثالث في قسم علوم الحياة.
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 - 2معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية لكلية التربية  -جامعة القادسية منذ 12 / 29
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المهام األخرى :
 عضو اللجنة االمتحانية لقسم العلوم التربوية والنفسية منذ  2009- 2005ومن
.2012 – 2010
 عضو اللجنة االمتحانية المركزية سنتان . 2014 - 2013
 عمل في كثير من الجان التابعة للكلية كلجنة االنضباط الطالبي لعامين ولجان
المشتريات ولجان بيع وإيجار أموال الدولة ولجان تنظيمية كثيرة كلجنة تنظيم
حفل التخرج وإعداد دليل الجامعة وغيرها .
 محاضر في دورات تطوير التدريس والتدريب الجامعي التي يقيمها مركز
تطوير التدريس والتدريب الجامعي جامعة القادسية منذ عام  2006والى اآلن .
 محاضر في الندوات اإلرشادية التي يقيمها مركز اإلرشاد النفسي والتوجيه
التربوي في رئاسة جامعة القادسية لطلبة الجامعة .

