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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 3002 – 3002 األساسية  بيةاتر المستنصرية

 3000 اتربية األساسية المستنصرية الماجستير

 الدكتوراه

 

   

 

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 3002 – 3002 كلية التربية األساسية  معيدة في قسم الرياضيات 0

شعبة ضمان الجودة واألداء  3

 الجامعي

 3000 – 3000 ألساسيةكلية التربية ا

مسؤلة شعبة المكتبة ومجانية  2

 التعليم 

 ومستمرة  – 3000 كلية التربية األساسية

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى –الفترة  من  الجامعة (الكلية/ المعهد )الجهة   ت

 ... - 3000 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية 0

 

 .    ت الدراسية التى قمت بتدريسهاالمقررا: رابعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

طرائق تدريس  التربية الخاصة 0

 الرياضيات

3000 – 3003 .... / 

 3003 – 3000 التقنيات التربوية الرياضيات 3

االدارة واإلشراف  الرياضيات 2

 التربوي

3000 – 3003  

 3002 – 3003 اصول التربية الرياضيات 2

 3002 – 3003 التعليم األساسي الرياضيات 2



 

 

 

 

 

 

 

 3002 – 3003 االرشاد النفسي  الرياضيات 6

 / ... 3002 – 3003 التعليم األساسي الحاسبات 2  

  8 

 

 / ... 3002 – 3003 اصول التربية الحاسبات

9 

 

 3006 – 3002 التقنيات التربوية  الحاسبات

 3006 – 3002 التقنيات التربوية الرياضيات 00

 3006 – 3002 طرائق تدريس خاصة الرياضيات 00

 3006 – 3002 االحصاء التربوي الرياضيات 03

02    

 

 :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل : ) خامساً  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

0    

3    

 

 .التي شارك فيها لوورش العم المؤتمرات والندوات العلمية: سادساً  

 المشاركة  نوع مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

 (بوستر حضور/ بحث ) 

 دورة مهارات تدريس 0

 الرياضيات

/  كلية التربية األساسية 3002

 معلم الصفوف األولى

 محاضر

3     

2     

 



 

 

 

 

 

 

 

 . األنشطة العلمية االخرى : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

0 - 

 

المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير : ثامنا 

 .التعليما

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تقويم واقع األنشطة الجامعية في  كليات  0

 التربية األساسية

 

/ مجلة كلية التربية األساسية 

 الجامعة المستنصرية

 09م/29ع

0/6/3002  
3 

بدايي لد  طلبة كلية تطور التفكير اإل

 التربية األساسية

 

كلية التربية / مجلة االستاذ 

 جامعة بغداد –ابن رشد 

 3م/308ع 

3002 

 لد  العددي الذكاءبالعددي ويالقته  الحس 2

 الصف األول المتوسط  طالبات

 

كلية / مجلة  أبحاث الذكاء 

الجامعة / التربية األساسية 

 المستنصرية

 09ع 

3002 

الذكاء المنطقي الرياضي ويالقته مستو   2

بالتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات 

لد  يينة من طالبات الصف األول 

 المتوسط في بغداد 

مجلة جامعة دمشق للعلوم 

جامعة / التربوية والنفسية 

 دمشق

مقبول 

للنشر 

3006 
اكتساب المفاهيم الرياضية واستبقاؤها  2

 باستخدام أنموذج كلوزماير

علةم التربوية والنفسية مجلة ال

الجمعية العراقية للعلوم / 

 التربوية والنفسية

 ع 

3002 

أنماط التفكير في الرياضيات ويالقتها  6

بالتحصيل الدراسي لد  طالبات الصف 

 الثالث المتوسط

/ مجلة كلية التربية األساسية 

 الجامعة المستنصرية

 32م/92ع 

  3002آذار 

ي لد  طلبة كلية مستو  التفكير االستدالل 2

 التربية األساسية بالجامعة المستنصرية

 

  - كلية التربية/ مجلة االستاذ 

 جامعة بغداد /ابن رشد 

 3م/332ع 

3002 



 

 

 

 

 

 

 

الذكاءات المتعددة ويالقتها بالتحصيل  8

الدراسي في الرياضيات لد  طلبة الصف 

 الثالث المتوسط في بغداد 

 

مجلة الفنون واآلداب ويلوم 

كلية / ت واالجتماع االنسانيا

/ االمارات للعلوم التربوية 

 االمارات العربية المتحدة

  06 ع

أيلول 

3002 

درجة تمكن الطلبة المعلمين من أداء  9

 مهارات التفكير الرياضي

 3002 جامعة بغداد/ مجلة النسق 

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : تاسعا 

   

 .جوائز  و شهادات التقديركتب الشكر ، ال: عاشراً  

كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 أو شهادة التقدير

 الجهة السنة

 المستنصرية يس جامعةرئ 3000 شكر وتقدير 0

 المستنصرية يميد كلية التربية االساسية 3000 شكر وتقدير 3

 المستنصرية يميد كلية التربية االساسية 3003 شكر وتقدير 2

 المستنصرية كلية التربية االساسية يميد 3002 شكر وتقدير 2

 المستنصرية يس جامعةرئ 3002 شكر وتقدير 2

 المستنصرية يميد كلية التربية االساسية 3002 شكر وتقدير 6

 المستنصرية رئيس جامعة 3006 شكور وتقدير  2

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

3   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .التي تجيدها اللغــات :ر ثاني عش 

              العربية 

         االنكليزية 

 

 

 

 


