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 عزباء  احلالة الزوجية :

 ال يوجد  عدد االوالد :
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  اواًل : املؤهالت العلمية 



 التاريخ الكلية اجلامعة الدرجة العلمية

  6/2019/ 21 الرتبية االساسية  املستنصرية   بكالوريوس

  19/3/2017 الرتبية االساسية  املستنصرية  ماجستري 

 

  ثانيًا : التدرج الوظيفي 

 اىل –الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

  2017/ 3/ 20 / كلية الرتبية االساسيةاجلامعة املستنصرية   مدرس مساعد  1

 

 اجلامعي  ثالثًا: التدريج 

 اىل –الفرتة من  اجلامعة / الكلية (اجلهة ) املعهد  ت

 اىل االن  2017من  املستنصرية  الرتبية  االساسية كلية  1

 

  رابعًا : املقررات الدراسية اليت قمت بتدريسها 

 السنة املادة القسم ت

 2018 علم النفس  العام الرتبية اخلاصة  1

 2018 الوسائل البصرية  2

 2018 صعوبات ختاطب   3

 2018 فسلجة انسان  4

 2018 عوق بدني  5

 2019 الوسائل البصرية الرتبية اخلاصة  6

 2019 الوسائل السمعية  7

 2019 فسلجة انسان  8

 2020 علم نفس اخلواص  الرتبية اخلاصة  9

 2020 الوسائل السمعية  10

 2020 التقنيات الرتبوية 11

 

 

 

 

  : خامسًا : ) االطاريح ، الرسائل (  اليت اشرفت عليها 



 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت

   اليوجد  

 

  سادسًا : املؤمترات والندوات العلمية وورش العمل اليت شارك فيها 

 مكان انعقادها السنة العنوان ت

 شعبة ضمان اجلودة  2017 ( ORCIDورشة بعنوان ) 1

 شعبة التعليم املستمر  2018 (تعليمات الرتقيات العلمية اجلديدة بعنوان )ورشة  2

 قسم الرتبية اخلاصة   2018 ندوة بعنوان ) امراض العني ( 3

 قسم معلم الصفوف االوىل  2018 مؤمتر الطفل العراقي  4

 قسم الرتبية اخلاصة   2018 ورشة بعنوان ) آلية النشر االلكرتوني ( 5

 قسم الرتبية اخلاصة   2018 نقاشية بعنوان ) املخدرات (حلقة  6

 شعبة ضمان اجلودة  2018 ورشة بعنوان ) تقييم اداء التدريسيني ( 7

 قسم العلوم  2018 ورشة بعنوان ) التنمية املستدامة (  8

حلقة نقاشية )اسباب وخماطر ظاهرة الطالق وآثارها  9

 النفسية على االطفال واملراهقني ( 

 قسم الرتبية اخلاصة   2018

 قسم الرتبية اخلاصة   2018 حلقة نقاشية ) التثاؤب لدى االنسان ( 10

ورشة عمل بعنوان ) العمل التطوعي لطالب كلية الرتبية  11

االساسية واهميته يف تشجري حدائق الكلية النشاء بيئة 

 صحية تالئم املوقع اجلغرافية للمنطقة 

 قسم اللغة العربية  2018

 قسم الرتبية اخلاصة  2018 ندوة ثقافية ) العنف ومظاهره وآثاره ( 12

 قسم الرتبية اخلاصة  2018 ندوة بعنوان ) قوة االشخاص االجيابيني (  13

حلقة نقاشية ) الذكاء اللغوي لدى تالميذ املرحلة  14

 االبتدائية امللتحقني وغري امللتحقني برياض االطفال ( 

 وحدة احباث الذكاء   2018

 قسم الرتبية اخلاصة  2019 ورشة بعنوان ) آلية النشر االلكرتوني ( 15

ورشة عمل بعنوان ) نظام املقررات ومستلزمات جناح  16

 تطبيقه ( 

 شعبة الشؤون العلمية  2019

 شعبة التعليم املستمر   2019 ورشة عمل بعنوان ) الوقاية من املخدرات والتدخني (  17

حماضرة بعنوان ) اعتماد معايري الفصاحة يف التدريس  18

 للهيئات التدريسية (

 قسم اللغة العربية   2019

احللقة النقاشية  بعنوان ) مفهوم الرمحة يف شخصية  19

 النيب اخلامت ( 

 قسم الرتبية اخلاصة  2019



 قسم الرتبية اخلاصة   2019 حلقة نقاشية بعنوان ) الشغف العلمي (  20

 قسم الرتبية اخلاصة  2019 حلقة نقاشية بعنوان ) العادات الدينية (  21

 الوحدة االرشادية  2019 حماضرة بعنوان ) استخدام الفيس بوك بطرق سليمة (  22

 –حلقة نقاشية بعنوان ) اهلوايات الشخصية انواعها  23

 اهميتها ( 

 قسم الرتبية اخلاصة   2019

 قسم الرتبية اخلاصة  2019 حلقة نقاشية بعنوان ) االجتار باالعضاء البشرية (  24

ورشة عمل بعنوان ) انشاء قاعدة معلوماتية باستخدام  25

 ( Accessتقنية 

 قسم الرتبية اخلاصة  2019

 قسم الرتبية اخلاصة  2019 حلقة نقاشية بعنوان ) االبداع بني االصالة والتجدد ( 26

ندوة بعنوان ) اهمية النصيحة يف ضوء القرآن الكريم  27

 والسنة النبوية (

 الوحدة االرشادية  2019

 قسم الرتبية اخلاصة  2019 حلقة نقاشية بعنوان ) التسول يف العراق ( 28

 الوحدة االرشادية  2019 ( طور حياتك باستخدام قانون اجلذب حماضرة بعنوان ) 29

 قسم الرتبية اخلاصة  2020 ورشة عمل بعنوان ) انتشار ظاهرة االنتحار (  30

 

  سابعًا : االنشطة العلمية االخرى 

 خارج الكلية داخل الكلية

حضور الندوات واملؤمترات وورش العمل والدورات 

 داخل القسم وخارجه ) ضمن حرم الكلية ( 

املشاركة يف كرنفال الرتبية اخلاصة للمرحلة 

 الرابعة بعنوان ) كرنفال الجلكم ( 

زيارة علمية اىل مركز البحوث النفسية / جامعة  

 بغداد 

 

  او تطوير التعليم ثامنًا : املشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع 

 السنة حمل النشر اسم البحث ت

  2019 جملة نسق  الفيتامينات وتاثريها يف صحة االنسان  1

تقويم اداء مدرسات مادة الكيمياء يف ضوء معايري اجلودة  2

 الشاملة وعالقته بتحصيل طالباتهن 

 2019 جملة نسق 

اثر اسرتاتيجية التعلم املتمركز حول املشكلة يف اكتساب  3

 املفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف الثاني املتوسط 

 2019 جملة كلية الرتبية 

 2020جملة كلية الرتبية عالقة كفايات التعليم االلكرتوني املتوافرة باالداء لدى  4



 االساسية  مدرسات الكيمياء يف املرحلة االعدادية 

 

  تاسعًا :  كتب الشكر  ، اجلوائز  وشهادات التقدير 

 اجلهة السنة كتاب الشكر او اجلائزة او شهادة التقدير ت

 عميد الكلية  2017  تثمني جهود شكر وتقدير  1

 عميد الكلية  2018 شكر  وتقدير لتدقيق شيتات الدراسات االولية   2

 عميد الكلية  2018 شكر وتقدير يف اقامة املعرض النوعي التخصصي   3

شكر وتقدير يف اجناز قياس البحث والتطوير يف العراق  4

 2017لعام 

 عميد الكلية   2018

 عميد الكلية  2018 شكر وتقدير يف النهوض مبستوى جودة اقسام الكلية  5

شكر وتقدير يف اجناز املؤمتر الطالبي ومعرض الوسائل  6

 املبتكرة 

 عميد الكلية  2019

شكر وتقدير يف اجناز تدقيق ملفات اقاسم الكليات  7

 للتصنيف اجلامعي للكليات واستمارة تقييم اداء االقسام 

 عميد الكلية  2019

 رئيس اجلامعة  2019 شكر وتقدير تثمني جهود  8

 وزير التعليم  العالي 2019 شكر وتقدير تثمني جهود  9

 عميد الكلية  2020 شكر وتقدير لدعم الوحدة االرشادية يف الكلية  10

تلوث اهلواء وعالقته )شهادة تقديرية يف القاء ندوة  11

 ( بالنوبات القلبية 

 شعبة التعليم املستمر  2017

)التعليم االهلي  نقاشيةشهادة تقديرية يف القاء حلقة  12

  والتدريس اخلصوصي(

 شعبة التعليم املستمر  2018

شهادة تقديرية  يف القاء حلقة نقاشية )حرية التعبري  13

 والقيود اجملتمعية (

 شعبة التعليم املستمر  2018

الوظائف االول يف شهادة تقديرية يف اجناز معرض  14

  ةالكلي

 شعبة ضمان اجلودة  2018

شهادة تقديرية يف املشاركة بدورة تدريبية ) معايري وضع  15

 االسئلة االمتحانية (

 شعبة التعليم املستمر  2018

) الشيت  شهادة تقديرية يف املشاركة بالدورة التدريبية  16

 االلكرتوني (

 شعبة التعليم املستمر  2018

شهادة تقديرية يف  املشاركة بالدورة التدريبية   17

(Microsoft Office Excel 2007) 

 شعبة التعليم املستمر  2018



)تدريبات املشاركة بالدورة التدريبية   شهادة تقديرية يف 18

 يف االحصاء الرتبوي (

 شعبة التعليم املستمر  2018

) التعليم  املشاركة بالدورة التدريبية  شهادة تقديرية يف 19

 الدامج (

 شعبة التعليم املستمر  2018

شهادة تقديرية يف القاء ورشة عمل ) املدونة السلوكية  20

 ملوظفي اخلدمة اجلامعية (

 شعبة التعليم املستمر  2019

 شعبة التعليم املستمر  2019 شهادة تقديرية يف القاء ندوة ) الزواج املبكر ( 21

شهادة تقديرية يف املشاركة بالدورة التدريبية     22

 )االختبارات واملقاييس )كيفية وضع االسئلة(  (

 شعبة التعليم املستمر   2019

شهادة تقديرية يف القاء ورشة عمل ) الفيتامينات وتاثريها  23

 على صحة االنسان (

 شعبة التعليم املستمر 2020

 شعبة التعليم املستمر  2020 ( قاء ورشة عمل ) االدمان على النتشهادة تقديرية يف ال 24

 

  عاشرًا : الكتب املؤلفة او املرتمجة 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال يوجد  

 

  حادي عشر : اللغات اليت جتيدها 

  العربية 

 االنكليزية 


