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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /  جامعة بغداد ربيه للبنات /كليه الت مكان العمل

 تدريسية ةالمهن

 استاذ اللقب العلمي 

 ةفلسفة في التربي,    علوم في الفيزياء االختصاص العام 

 طرائق تدريس الفيزياء االختصاص الدقيق

المؤهالت  -0

 العلمية

 الجامعة الكلية /  السنة الشهادة

 بكالوريوس

  علوم في الفيزياء

ضمن العشرة 

 االوائل

 جامعة بغداد  /  كليه التربية )ابن الهيثم( 1171

 ماجستير
طرائق تدريس  

 الفيزياء
 جامعة بغداد  /كليه التربية )ابن الرشد(  1110

 دكتوراه
 طرائق تدريس

 الفيزياء
 جامعة بغداد  / كليه التربية )ابن الهيثم( 1117

خر لقب علمي ا -3

  هوتاريخ
 األمر الجامعي جهة االصدار اعتباراً من

 07/6/0216   في   1561  /11 جامعة بغداد 1/1/0213 استاذ

  تاريخ التعيين -1

 ( / جامعة بغدادالعلوم حاليا  )ة التربية للبنات معاون فيزياوي ) معيدة ( في قسم الفيزياء في كلي 16/7/1177

 ةالمناصب االداري -5

 ( &  0216 -0215للعاميين الدراسيين )    الدراسات األولية في قسم العلوم التربوية والنفسية  / ةقرريم

(0216 – 0217 ) 
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 المواد الدراسية التي تم تدريسها ) الدراسة االولية ( -6

 

 الرابعالصف  ت الثالثف الص ت لثانيالصف ا  ت االولالصف  ت

     الفيزياء العملية  1

 (ميكانيك وكهرباء)

الفيزياء العملية )االجهزة  1 الفيزياء العملية ) الذرية( 1 اسس التربية  1

 والوسائل التعليمية (

 القياس والتقويم 0   التقنيات التربوية  0 االدارة التربوية 0 نفس العاملعلم ا 0

المنهج والكتاب  3 حقوق االنسان 3

 المدرسي 

 التربية العملية ) الفيزياء ( 3 فيزياءالطرائق تدريس  3

 التربية العملية )الرياضيات( 1 رياضياتالطرائق تدريس  1 التربية البيئية 1  

 التربية العملية )الحاسبات ( 5 حاسباتالطرائق تدريس  5 الديمقراطية 5  

خدمة الطرائق تدريس  6    

 عيةاالجتما

التربية العملية ) الخدمة  6

 االجتماعية  (

التربية العملية ) التربية  7      

 الخاصة (
 

 الدراسات العليا (تم تدريسها ) المواد التي  -7

 

               القياس والتقويم  .1        المناهج الدراسية   .3        التدريسطرائق  .0        تكنلوجيا التعليم .1

 دراسات مقارنة في المناهج الدراسية  .7          مناهج البحث العلمي. 6      الحصاء التربوي1   .5

 

 الكتب المؤلفة  -7

   / وزارة التربية /بالتعاون مع مديرية المناهج  للعلوم والفيزياء كتب ذات العالقة بالمناهج الدراسية ( 12ليف ) تا    

 جمهورية العراق 

 

 منشورةالبحوث ال -1

 

 نشر العديد من البحوث ذات العالقة بطرائق التدريس في مجالت علمية محكمه وهي :   

 مجله العلوم االجتماعية  / كلية االداب / جامعة بغداد -

 مجلة كلية التربية / كلية التربية / الجامعة المستنصرية  -

 مجله كليه التربية  للبنات  / كليه التربية للبنات / جامعة بغداد -

 مجله العلوم التربوية والنفسية /  مركز البحوث التربوية والنفسية / جامعة بغداد -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميمجله العلوم النفسية /  مركز البحوث النفسية /     -  
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 الجامعية  والرسائل واالطاريح والبحوث العلمية تقويم الكتب المؤلفة -12

 كتب المنهجية ذات العالقة بالتعليم الثانوي العام والتعليم العالي في جمهورية العراق تقويم العديد من ال -

 العديد من بحوث التخرج والبحوث ذات العالقة بالترقيات العلمية والنشر في المجالت العلمية والتعضيد تقويم  -

 .( مقوم علمي  )تدريس من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه ذات العالقة بطرائق الد يعدالتقويم  -

 

 واالشراف  الجامعيه و الرسائل واالطاريح مناقشه بحوث التخرج -11

 

العديد من بحوث التخرج لطلبة الصف الرابع في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات / مناقشه  -

  جامعة بغداد 

في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد وكلية  واطاريح الدكتوراه ماجستيرئل الرسا العديد منمناقشه  -

 التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 

  االشراف على البعض من رسائل الماجستير ذات العالقة بطرائق التدريس  -

 : المؤتمرات والندوات والورش العلميه والزيارات الميدانيه -10

     ) داخل وخارج العراق ( والندوات وورش العمل مؤتمرات ال د منفي العديبالبحوث واوراق العمل المشاركه  -

) داخل العراق ( والخاصة بطرائق التدريس والتربية العملية والتربية البيئية واالرشاد والتوجيه التربوي 

 والحاسوب 

  0213المشاركه ب مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية عام  -

 ( في بغداد ولسنتين متتاليتين .البوعيثه واليوسفيه  تين الريفيتين )المنطقميدانيه في المشاركات ال -

         بغداد  مدينة لمطبقات في مدارس) لطالبات الصف الرابع في االقسام المشار اليها ( االزيارات الميدانيه  -

 0211 ولغاية 1113 منذ

 المشاركة بالحضور فقط في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف االختصاصات -

 المشاركة بالحضور اليكترونيا في ورش العمل ذات العالقة بالصفوف االليكترونية  -

 :الدورات العلمية  -13

ائق التدريس ، االرشاد في العديد من الدورات وهي دورة التمريض ، االنترنيت ، الحاسوب ، طرالمشاركه  -

 ( TOTوالتوجيه ، المحافظة على التراث ، الصفوف االليكترونية ، وأربع دورات ) 

 

 السمنارات والساعات الحرة : - 11

من خالل السمنارات وطالبات القاء العديد من المحاضرات لمواضيع اثرائية على طالبات الدراسات العليا  -

العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات / في قسم عات الحرة المقررة من خالل الساولية األالدراسات 

 جامعة بغداد . 

 األمتحانية : اناللج -15

 

   ( 0211  - 1117 خالل االعوام ) ( عام  17لمدة ) في اللجان األمتحانية بأوامر أدارية  ةشاركالم -
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 اللجان اآلخرى : -16

 

مرافقة مدرسين تأليف كتب منهجية , تأليف أدلة  لجان تحديث كتب منهجية ,ية ( في المشاركة ) بأوامر ادار -

, لجان في الكلية لجنة احتفالية التخرج ,  تدقيق وثائق , متابعة الغيابات ,اللجنة العلمية العليا منهجية , اللكتب ل

 .مؤتمرات وندوات وورش نقاشية

تدقيق وجرد  ,التدريسية , متابعة الغيابات , تقويم كتب منهجية التطبيقات في لجان بأوامر داخلية  المشاركة -

ولجنة السمنار ولجان مناقشة ستالل , الجودة واالداء الجامعي , اعداد التقرير الذاتي للقسم االالدفاتر االمتحانية, 

 .........بحوث التخرج 

 

 المساهمات في خدمة المجتمع-17

 

البعض من جامعات في  والدكتوراه في كليات التربيةطلبه الماجستير  مية الىديم العديد من االستشارات العلتق -

 . العراق 

التي تم عرضها في ذات العالقة بالحاسوب والتربية البيئية تقديم العديد من الملصقات والبوسترات التعليميه  -

 / جمهورية العراق الورش العلمية  الى مديرية المناهج / وزارة التربية

 الزيارات الميدانية خالل مدارس مدينه بغداد في فترة التطبيق الجمعي  رشادات والتوجيهات الى مدرساتم االتقدي -

 

 منظمات المجتمع المدني :ى لااالنتماء   - 17

 

 ( 0222االنتماء الى جمعية الباراسايكولوجي / مركز البحوث النفسية / جامعة بغداد ) -

 ( 0216/ مصر  )  االنتماء الى رابطة التربويين العرب -

 ( ) عضو هيئة ادارية ( 0211االنتماء الى االتحاد الدولي للمبدعين / )  -

 (  0202االنتماء الى شركة انطالقة للخدمات العلمية / مصر )  -

 

 علمية :المجالت ال عضوية – 11

رها رابطة المشاركة كعضو هيئة تحرير في مجلة ابداعات تربوية ) مجلة اليكترونية فصلية محكمة تصد -

 التربويين العرب / مصر (

 

 ية والعالمية :عربالشهادات ال  -02

 

 ( 10الحصول على العديد من الشهادات من خالل المشاركة في العديد من الدورات المشار اليها في ) النقطة  -

             حث العلمي / وزارة التعليم العالي والب مركز البحوث النفسية ( من TOT  ( )0217الحصول على شهادات  )  -

 البورد النرويجي العالمي  ( من 0217)                                                 

 االتحاد الدولي للمبدعين  ( من 0211)                                                 

 عة ميلفورد االمريكية ( من جام 0211)                                                 
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 عميد كلية التربية للبنات                                             رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية                             

 أ.د. اسحق صالح العكام                                                                                  خلود رحيم عصفور   أ.د.     

              /    /0202                                                                                                       /    /0202     

                : والتكريم الجوائز    -01

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  / من مركز البحوث النفسية (  0217) الحصول على قالدة التميز   -

     بداع /في المؤتمر الدولي الثاني لال من االتحاد الدولي للمبدعين ( 0211الحصول على قالدة االبداع )  -

 تونس  / الحمامات   

في المؤتمر العلمي الدولي لريادة االعمال من االتحاد الدولي للمبدعين (  0202الحصول على قالدة االبداع )  -

 / مصر / القاهرة

 من منظمة بالد السالم لحقوق االنسان في العراق (  0211) الحصول على شهادة التقدير العالي  -

  

 لتقدير :الشكر وا  -00

العديد من كتب وشهادات الشكر والتقدير الوزارية والجامعية واالدارية خالل فترة الخدمة في الحصول على  -

 كلية التربة للبنات / جامعة بغداد 

 

 االنذارات والعقوبات : -03

 اليوجد .  -


