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 والعممية السيرة الذاتية
 

              نادية حسيف يونس العفوف :    ػـ ػػػػػػػػػاالسػػ
                                      Nadia Hussein Younis Al-afoon                           

 التخصص العاـ : عموـ الحياة 
 عموـ الحياة  –ؽ تدرس العموـ طرائ –دكتوراه فمسفة في التربية :      صػػلتػخػصا

 عضو ىئية تدريس:       و ػػػػػػالوظيف
 استاذ       الدرجة العممية :

 العموـ التربوية والنفسية الييثـ / قسـ ابف – لمعموـ الصرفة  كمية التربية –جامعة بغداد :         عنواف العمؿ
 Dr.nadia.alafoon@Gmail.com كتروني :البريد إالل

 
 : المؤىالت العممية .أواًل  

 التاريخ ة ػػػالكمي الجامعة الدرجة العممية

 بكالوريوس
 

 1981 ابف الييثـ –التربية  بغداد

 1991 ابف رشد –التربية  بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 
 16/1/1996 ابف الييثـ –التربية  بغداد

 
 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسيا في الجامعة:-ب
 ةػػػػػالسن ادةػػػػػالم ـػػػالقس ت

مدارس المرحمة الثانوية )وزارة  1
 التربية ( 

المرحمة الثانوية مف االوؿ الى  –عمـ االحياء 
 1991-1981 السادس العممي

 1992-1991 صؼ الثاني  –تعميـ الكبار ،مناىج دراسية  معيد اعداد المعمميف  2

3 
ياس تجارب عممية صؼ ثالث تقويـ وق –صحة عامة  معيد اعداد المعمميف 

 1995-1992 ورابع

4 
عممية مناىج وطرائؽ تدريس العموـ صؼ ثالث تربية  قسـ الكيمياء –كمية التربية 

 1999-1996 صؼ رابع  –

 2001-1999 قياس وتقويـ صؼ رابع قسـ الفيزياء 5

 قسـ عموـ االحياء 6
 مناىج وطرائؽ تدريس العموـ صؼ ثالث 

 رابع صؼ  –تربية عممية 
 صؼ رابع  –قياس وتقويـ 

2000-2002 
 ومستمرة -2004



 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 قسـ التربية وعمـ النفس  -
 دراسات عميا  -

 ماجستير ودكتوراه –طرائؽ تدريس العمـو  -1
 ماجستير  –اتجاىات حديثة في التدريس  -2
 دكتوراه  –اتجاىات معاصرة في التدريس  -3
 ماجستير  –مناىج بحث  -4
 دكتوراه  – مناىج دراسية -5
 دكتوراه  –نظريات المنيج  -6
 دكتاوراه  –تكنولوجيا التعميـ  -7
 دكتوراه  –نظريات التعمـ  -8
 حمقة دراسية ماجستير ودكتوراه -9
 

 ومستمرة  -2005
 ومستمرة  2006
2006-2010 
2005- 2006 
2006-2007 
2010-2011 
2005-2006 
2006-2007 
2005-2016 

 قسـ عموـ االحياء  - 8
 دراسات عميا  -

 2014-2005 ماجستير ودكتوراه –طرائؽ تدريس العمـو 

 
 التدرج الوظيفي .-أ

 الى-الفترة مف  الجية        الوظيفة  ت
مدرسة مادة عمـ االحياء    1

مف الصؼ االوؿ متوسط الى 
 السادس العممي 

مديرية تربية بابؿ مديرية  –وزارة التربية  
 ى(تربية بغداد)الكرخ االول

1981-1991 

ىيئة معاىد المعمميف     )بعد  –وزارة التربية  معيد المعمميف المركزي   2
 حصولي عمى شيادة الماجستير ( 

1991- 1996 

 
 التدريس الجامعي . -   

 الى-الفترة مف  الجامعة       الجية)المعيد/الكمية( ت
حث وزارة التعميـ العالي والب أبف الييثـ –كمية التربية  1

العممي/جامعة بغداد)بعد حصولي 
 عمى شيادة الدكتوراه (

 مستمرة الى حد اآلف -1996

 
 
 
 المناصب االدارية والمينية: -ج

 تدريسية -1
 2011-2006مقررة قسـ العموـ التربوية والنفسية  -2
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 االنشطة العممية -ثالثا 
 

 خارج الكمية داخؿ الكمية   
 لجنة تحديث وتطوير المناىج الثانوية 2017ةمستمرة لغاي– 2006لجنة مجمس القسـ   –

  2001 -1999لجنة التطبيقات      –
 2018-2017و 2010-2003وكذلؾ   –
 2019-2018و   –

 الجمعية العراقية لممناىج وطرائؽ التدريس        

لمدراسات العميا ولجنة االمتحاف   االمتحانيةالمجنة  –
   2013- 2006التنافسي  

المحاضريف في معيد العالي لمتطوير  أدارة ورشة عمؿ تطوير
 2010االمني        

دائرة البحوث  –لجنة الترقيات العممية /ديواف الوقؼ  2018و 2017و 2012-2009المجنة العممية    
 والدراسات

   2015-2013جنة الثقافية مال 
لقبوؿ الطبة لمدراسات العميا لجنة االمتحاف التنافسي 

 2019-2018و 2017الى 2006-201
 

  2017و 2016لجنة تدقيؽ الدرجات 
  2017،  2016،  والسالمة 2015جنة البيئيةل

  2018-2017 االجتماعيةالمجنة 

-2018لجنة االشراؼ التربوي لقسـ عموـ الحياة 
2019 

 

  2019- 2018لجنة المقاصة العممية   

  2019-2018لجنة االسعافات االولية

 
 
 
 
 
 

 االخرى.االنشطة العممية 
عدد     نوع المشاركة 

 المشاركات
 مكانيا  وتاريخيا 

 لجاف مناقشة رسائؿ الماجستير  
 واطاريح الدكتوراه 

 2017-2000كمية التربية لمعموـ الصرفة  65
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  :التي أشرؼ عمييا( الرسائؿ  ،االطاريح  ): ثالثا

 عدد البحوث المنجزة 31:تـ االنجاز و عدد )االطاريح و الرسائؿ (التي أشرفت عمييا  – 
 13  الماجستير
 18  الدكتوراه
 31 المجموع

 

 السنػػة القسػػػـ ةاسـ األطروحة  أو  الرسال ت

في ضوء المعيير لقسـ العموـ في كيمة االمعمميف تقويـ مفردات المناىج الدراسية العممية  1
) ماجستير(.  االساسية لبناء مناىج العمـو

لتربوية العموـ ا
 والنفسية

2000 

اثر استخداـ كؿ انموذجي درايفر ويتمي في التحصيؿ والتفضيؿ المعرفي لدى طمبة كمية  2
 ابف الييثـ )دكتوراه ( –التربية 

العموـ التربوية 
 والنفسية

2006 

نحو طالبات الصؼ الثاني متوسط في التحصيؿ وتنمية دافعية اثر استخداـ الوسائط المتعددة  3
 (.الكيمياء )ماجستيرمادة 

العموـ التربوية 
 والنفسية

2007 

لدى طالب المفاىيـ االحيائية اثر التدريس عمى وفؽ ثالث استراتيجيات تعميمية في اكتساب  4
 وادافعيتيـ لتعمـ االحياء )دكتوراه(.الصؼ الثاني المتوسط 

العموـ التربوية 
 والنفسية

2007 

ؽ تصنيؼ جاالجر واشنر لمادة الكيمياء لمصؼ الخامس االمتحانية عمى وفتقويـ االسئمة  5
 العممي )ماجستير(

العموـ التربوية 
 والنفسية

2008 

 جامعة ديالى كمية التربية2006و  2005 3 لجاف مناقشة رسائؿ الماجستير   2
 معة المستنصرية كمية التربية االساسية الجا 7 لجاف مناقشة رسائؿ الماجستير 3
 2006 -2005جامعة الموصؿ كمية التربية  3 لجاف مناقشة اطاريح دكتوراه 4
 2017و  2014جامعة القادسية كمية التربية 2 لجة مناقشة رسائؿ الماجستير 5
 مف جامعات عدة داخؿ العراؽ  14 والدكتوراه تقيـ عممي لرسائؿ الماجستير 6
 مف جامعات عدة داخؿ العراؽ 14 ـ عممي  لبحوث الترقيات العمميةتقي  7
 كمية التربية لمبنات/ جامعة بغداد ا لجنة مناقشة طالبة ماجستير  8
 كمية التربية لمعموـ الصرفة /التعميـ المستمر  20 لجنة صالحية التدريس  9

 2018و  2014ساسية جامعة بابؿ كمية التربية اال 2 لجنة مناقشة طالبة ماجستير 10
 لمصؼ االشتراؾ في تاليؼ كتاب منيجي 11

 عمميالرابع ال
 وزارة التربية /مديرية المناىج والكنب 1

 
 2016جامعة الموصؿ  1 لجنة مناقشة طالبة ماجستير 12
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اثر انموذج جانييو في التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالبات الصؼ الثاني  6
 متوسط )ماجستير (.

 
 
 

العموـ التربوية 
 والنفسية

2008 

واثػره فػي تحصػيؿ طالبػات عممي وفقا لنظرية التعمـ المستند الػى الػدماغ تصميـ نظاـ تعميمي ت 7
 الصؼ الثالث المتوسط وتنمنية تفكيرىف العممي )دكتوراه ( 

التربية وعمـ 
 النفس

2008 

العموـ التربوية  لطمبة كمية التمريض )ماجستير(تقويـ ميارات العمؿ المختبري في مختبرات عمـ االحياء  8
 والنفسية

2009 

واثػػره فػػي التحصػػيؿ وحػػب فػػي تػػدريس مػػادة عمػػـ االحيػػاء توظيػػؼ الشػػعر والقصػػة التعميميتػػيف  9
 االستطالع العممي لدى طالب الثاني المتوسط ) ماجستير( 

العموـ التربوية 
 والنفسية 

2010 

االنمػػوذج التػػوليفي فػػي تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط ودافعيػػتيـ لػػتعمـ مػػادة فاعميػػة  10
 حياء ) ماجستير(عمـ اال

العموـ   
التربوية 
 والنفسية

2010 

تػػدريبي لمعممػػي العمػػـو عمػػى وفػػؽ النظريػػة البنائيػػة لتحسػػيف ادائيػػـ التػػدريس برنػػامج فاعميػػة  11
 عمميات العمـ وعالقتو بتحصيؿ تالمذتيـ )دكتوراه(وتنمية 

العموـ التربوية 
 والنفسية 

2009 

فػػي خداـ نمطػػيف مػػف منشػػطات اسػػتراتيجيات االدراؾ تعممػػي باسػػت –تصػػميـ تعميمػػي فاعميػػة  12
 تدريس االحياء واثرىما في التفكير العممي وتنمية الوعي البيئي )دكتوراه(

العموـ التربوية  ا
  والنفسية 

2008 

فػي التحصػيؿ والدافعيػة تصميـ تعميمي عمى وفػؽ النظريػة الػتعمـ المسػتند الػى الػدماغ فاعمية  13
 االساسية وتنمية ذكاءاتيـ المتعددة )دكتوراه( مبة كمية التربيةلدى ط

العموـ التربوية  
  والنفسية

2011 

فػػي تحصػػيؿ الػػتعمـ السػػابعي وانمػػوذج التػػدريس الػػواقعي تصػػميـ تعميمػػي وفقػػا لػػدورة فاعميػػة  14
معيػػد اعػداد المعممػػات واتجيػاتيف العمميػػة وتنميػة ميػارات تفكيػػر لػدى طالبػػات الصػؼ الثػاني 

 )دكتوراه(

ـ التربوية العمو 
  والنفسية 

2011 

اثػػر اسػػتراتيجيتي االدراؾ المعرفيػػة ومػػا فػػوؽ المعرفيػػة فػػي التحصػػيؿ واالسػػتذكار لػػدى طالبػػات  15
 وتنمية تفكيرىف العممي)دكتوراه(.في مادة الكيمياء الخامس العممي 

العموـ التربوية 
  والنفسية 

2011 

تنميةأنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ أثر التعمـ المستند الى الدماغ في التحصيؿ و   16
 )االيمف وااليسر( وعمميات العمـ لدى العمـ لدى طمبة كمية التربية االساسية.

 دكتوراه ()          
 

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2012 

فاعمية خرائط المعرفة والخريطة الذىنية في تحصيؿ مادة االحياء وتنمية عمميات العمـ  17
 ( دكتوراه) خاذ القرار في تحصيؿ لطمبة الخامس العممي وات
 

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2012 

فاعمية التدريس بميارات التفكير عالي الرتبػة فػي تحصػيؿ مػادة عمػـ االحيػاء وكفػاءة التمثيػؿ  18
 المعرفي وتنمية التفكير الناقد) دكتوراه (

 
 

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2012 

ية برنامج تدريبي وفقًا لمكفات التدريسية لتدريسيي مختبر االحياء المجيرية في كفاياتيـ فاعم 19
 التدريسية واألداء العممي لطمبتيـ وتنمية اتجاىيـ نحو المينة  )دكتوراه (.

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2012 

يميػاء لطالبػات االوؿ فاعمية تصميـ تعميمػي  وفقػًا لنظريػة الػذكاءات المتعػددة فػي تحصػيؿ الك 20
 متوسط وتنمية ذكاءاتيف وميارات تفكيرىف العممي ) دكتوراه(

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2013 
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أثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصػيؿ مػادة عمػـ االحيػاء عنػد طالبػات  21
 الصؼ الرابع العممي ودافعيتيف العقمية ) ماجستير(

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2014 

في تحصيؿ مادة عمـ األحياء وميارات التفكير المحوري عند طالب  PQ4Rأثر استراتيجية    22
 الصؼ الثاني المتوسط  )ماجستير( 

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2014 

أثر التدريس   بالمنظمات التخطيطية  وبأبعاد التعمـ في تحصػيؿ مػادة عمػـ األحيػاء  وعػادات   23
 عقؿ  عند طالب الصؼ الرابع العممي )دكتوراه(ال

العموـ التربوية 
 والنفسية  

 
2015 

األحيػاء وتفكيػرىـ  عمػـ أثر انموذج روثكوؼ في تحصيؿ طػالب الصػؼ الرابػع عممػي فػي مػادة 24
 )ماجستير( المنطقي

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2015 

المعممػػيف فػػي قسػػـ العمػػوـ  –البصػػري لمطمبػػة  بنػػاء برنػػامج تػػدريبي وفقػػا السػػتراتيجيات التعمػػيـ 25
 العامة واثره في ادائيـ التدريسي والتفكير البصري لتالمذتيـ) دكتوراه (

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2015 

بنػػاء برنػػامج تػػدريبي لمتربيػػة مػػف اجػػؿ التنميػػة المسػػتدامة لمدرسػػي عمػػـ  االحيػػاء واثػػره فػػي  26
 )دكتوراه( لطمبتيـثقافتيـ العممية والوعي البيئي 

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2016 

العموـ التربوية  )تحميؿ محتوى كتب العموـ في المرجمة االبتدائية وفقا البعاد التنمية المستدامة .)ماجستير( 27
 والنفسية  

2016 

اثػػػر تصػػػميـ تعميمػػػي وفقػػػات السػػػتراتيجيات التفكيػػػر المتشػػػعب  فػػػي  تحصػػػيؿ طػػػالب المرحمػػػة  28
 )دكتوراه(عدادية في الفيزياء وتفكيرىـ الشكمياال

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2016 

ابعاد التنمية المستدامة عند مدرسي عمـ االحياء لممرحمة االعدادية وعالقتيػا بػالوعي العممػي  29
 ) ماجستير ( االخالقي

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2017 

الكرسي السخف في تحصيؿ طػالب الصػؼ الثػاني المتوسػط أثر ستراتيجتي المساجمة الحمقية و  30
 لمادة عمـ االحياء وتفكيرىـ االيجابي ) ماجستير (

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2017 

بنػػاء برنػػامج تػػدريبي وفقػػًا لنظريػػة الػػذكاء النػػاجح لمدرسػػي عمػػـ األحيػػاء  وأثػػره فػػي كفايػػات  31
 لطمبتيـ )دكتوراه( والتفكير عالي الرتبة االقتصاد المعرفي لدييـ

العموـ التربوية 
 والنفسية  

2018 

 

 التي شارؾ فييا.العممية والندوات المؤتمرات : رابعا 

 نوع المشاركة  مكاف أنعقادىا    السنة    العنواف         ت
 مشاركة جامعة الكوفة 2/11/2010 الندوة الثانية البيئة التعممية  1
 حضور جامعة الكوفة   26/4/2010 الندوة  الثانية لمتفكير 2
 مشاركة جامعة الكوفة 1/3/2011 الندوة الثالثة لمتفكير 3
 مشاركة دار الحكمة 16/11/2009 الندوة التخصصية حوؿ التعميـ في العراؽ 4
مشاركة ببحث جمعية العراقية المناىج ال 25/11/2010 الندوة العممية السنوية االولى الموسومة ) 5
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المؤسسات التربوية ومستمزمات تطويرىا 
 وتحديثيا (

وطرائؽ التدريس والتقويـ  
، المقامة في رحاب كمية 

 التربية أبف رشد

 مفرد
 
 

مركز الدراسات التربوية  5/5/2011-4 مؤتمر التكنموجيا والتقنيات المعاصرة  6
 واالبحاث النفسية

مشاركة ببحث 
 مفرد

)  الندوة العممية السنوية الثانية الموسومة 7
 أفاؽ تطورىا ومستمزمات تطويرىا(

الجمعية العراقية المناىج  5/5/2011
وطرائؽ التدريس والتقويـ 

التربوي  ،المقامة في 
رحاب كمية التربية أبف 

 الييثـ

 بحث-مشاركة

المؤتمر العممي السنوي الخامس )الوطني  8
 االوؿ(

نسياف  12--11
2012 

–لكمية التربية   االساسية 
 جامعة الموصؿ

 بحث –مشاركة 
 )مشترؾ(

 بحث –مشاركة  جامعة بغداد /مركز البحوث    5/5/2011-4 مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية 9
 )مشترؾ(

لكمية التربية االساسية/  29/3/2011-  28 الثالث عشرالمؤتمر العممي السنوي  10
 جامعة المستنصرية

 بحث –مشاركة 
 )مشترؾ(

 20/2011-18 ي الثالثالمؤتمر العمم 11
 تشريف االوؿ 

 بحث –مشاركة  جامعة اربيؿ 
 )مشترؾ(

المؤتمر العممي الخامس  لكمية التربية    12
 جامعة واسط-

نسياف  11-12
2012 

جامعة -لكمية التربية   
 واسط

 بحث –مشاركة 
 )مشترؾ(

–سية كمية التربية   االسا 2012-ايار الرابع عشر-المؤتمر العممي السنوي  13
 الجامعة المستنصرية

 بحث –مشاركة 
 )مشترؾ(

–كمية التربية   االساسية  2013مايس  الخامس عشر-المؤتمر العممي  السنوي   14
 الجامعة المستنصرية

 بحث –مشاركة 
 )مشترؾ(

 
جامعة –كمية التربية  2012/ 10/4 الندوة العممية االرابعة لمتفكير   15

 الكوفة
 بحث –مشاركة 
 )مفرد(

ورشة العمؿ التخصصية في المكتبة  16
 االفتراضية العممية العراقية.

-2-23الخميس 
2012 

جامعة بغداد مركز التطوير 
 والتعميـ المستمر

 حضور

جامعة –كمية التربية  2013-5-13 الندوة العممية الخامسة لمتفكير   17
 الكوفة

 بحث –مشاركة 
 )مفرد(

كمية التربية  -جامعة بغداد 2013-12-18 النفسية مؤتمر قسـ العموـ التربوية و   18
 لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ

مشاركة ببحث +تقيـ 
 عممي لمبحوث المشاركة
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ولغاية  2012/ 5/6 دورة تدريبية 19
6/7/2012 

وزارة التعميـ العالي والبحث 
العممي /الييئة العراقية 
 لمحاسبات والمعموماتية

مشاركة ورشة عمؿ 
 كترونيةالحوكمة االل

 
–كمية التربية   االساسية  11/4/2012 المؤتمر الطالبي العممي  االوؿ  20

 الجامعة المستنصرية
مشاركة ببحث  مع 

احدى طالبات الرابع قسـ 
عموـ الحياة /مشرفة 

 عمى البحث
الندوة العممية السنوية الثالثة  21

الموسومة ) اعداد لمعمـ في عالـ 
اد متحوؿ ( في رحاب معيد اعد

 المعمميف الرصافة االولى

الجمعية العراقية لممناىج  13/5/2012
وطرائؽ التدريس والتقويـ 

في التربوي ، المقامة 
رحاب معيد اعداد 

 المعمميف الرصافة االولى

 مشاركة ببحث

في قسـ العموـ التربوية   9/4/2015 المعرض البيئي 22
 والنفسية 

 منشورات  اعداد

قاعة المرحوـ الدكتور فيد  4/2015/ 11 (ندوة )لنطفيا معا  22
 عمي

 مشاركة ببحث

ندوة )الحد مف االدماف عمى المخدرات  24
) 

قاعة القسـ العمـو   29/4/2015
 التربوية والنفسية

 مشاركة ببحث

ندوة )االساليب المعرفية وتغير   25
 االتجاىات التعصبية(

قاعة القسـ العموـ التربوية  19/4/2015 
 والنفسية

 مشاركة ببحث

بحث )واقع المناىج الدراسية وكيفية  25
 تطويرىا(

يـو السبت الموافؽ 
1/10/2016 

ورشة عمؿ عنواف برعاية 
مركز التنمية لمدراسات 
والتدريب واقع المناىج 
 الدراسية وكيفية تطويرىا

 مشاركة ببحث

المؤتمر العممي االوؿ إلعداد خارطة  26
 طريؽ في اطار تنموي مستداـ تحت

المستقبؿ الذي  2030شعار) العراؽ 
 نصبو اليو (

 وزارة التخطيط 2016/ 24/11
 مشاركة ببحث

المؤتمر العممي االوؿ / شعار  27
المؤتمر ) المعمـ بيف تقنيات العصر 

 وبيف اخالقيات المينة (

يوـ االحد 
 2016/ايار/22

المديرية العامة لتربية 
الرصافة االولى وبرعاية 

 ادمجمس محافظة بغد

 مشاركة ببحث
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مؤتمر العممي االوؿ لمنخب االكاديمية  28
إلصالح التعميـ / يحت شعار ) التعميـ 

 وسيمة النيوض واالصالح (

وزارة التعميـ العالي والبحث  2016/ايار /21يوـ 
العممي/ كمية التربية  

 لمعموـ االنسانية ابف رشد

 مشاركة ببحث

المؤتمر العممي السابع عشر تحت   29
عار /التأسيس العممي الرصيف ش

ضماف لرقي المجتمع (في مجاؿ 
 العموـ التربوية والنفسية   

ايار  5-4المدة 
2016 

وزارة التعميـ العالي والبحث 
العممي _الجامع 

كمية التربية –المستنصرية 
 االساسية

 مشاركة ببحث

وفقا لمخراط الذىنية    البرنامج التدريبي 30
 فلمنظمة أف حقوؽ االنسا

 بغداد  31/12/2016
 مشاركة

)االسعافات  دورة تدريبية 31
 االولية.

لغاية 11/5/2016
12/5/2016 

انتعهُى انًطتًر _كهُح 

في  1319العدد: د/ انترتُح اتٍ انهُثى
25/5/2016  

 

كهُح انترتُح اتٍ انعُثى  7/3/2016 مية المستدامةنندوة علمية/الت 32

/قطى انعهىو انترتىَح 

 وانُفطُح

اركة ببحث مش  

المؤتمر الدولي الثالث المنعقد في  33

أكتوبر  6كلية التربية /جامعة 

بالتعاون مع رابطة التربويين 

العرب واألكاديمية المهنية 

 للمعلمين 

ثنيف يوـ االحد واال 
ابريؿ  23-24

2017 

أكتىتر فٍ 6جايعح 

  يفمشاركة ببحث انقاهرج

الدورة التدريبية في  34

اسبوب اعداد شبكات الح

 الالسلكية )الوايف اي (

كهُح انترتُح نهعهىو  2-3/5/2017

-انصرفح اتٍ انهُثى  

 قطى غهىو انحاضثاخ

 مشاركة
 

 

 

 المؤتمر العلمي  العاشر 35
تحت شعار) المشكالت 
االجتماعية برؤية علمية 

 اكاديمية( 

يؤضطح انعراقح نهثقافح  16-17/5/2017

وانتًُُح ويركس انتًُُح 

 انتذرَة نهذراضاخ و

 مشاركة 

 السابعالمؤتمر العلمي  36
تحت شعار)االسرة والمدرسة 

 اللبنة االساسية لبناء المجتمع(

االحد الموافؽ   
22/1/2017 

يركس انتًُُح نهذراضاخ 

وانتذرَة ترعاَح رئُص 

يحافظح تغذاد انذكتىر 

 رَاض انعضاض 

 مشاركة ببحث
االجتماعية  )التنشئة

قية وعالقتيا بالقيـ االخال
المرحمة  لدى تالميذ
 االبتدائية (

 دسالمؤتمر العلمي السا 37
) العمل التطوعي تحت شعار

 ركيزة لبناء المجتمع 

الخميس الموافؽ 
22/12/2016 

يركس انتًُُح نهذراضاخ 

اَح وزَر وانتذرَة ترع

انعًم وانشؤوٌ 

 مشاركة ببحث
لمرحمة )اتجاىات طمبة ا
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االجتًاعُح انًهُذش 

 يحًذ شُاع انطىداٍَ 
الثانوية نحو العمؿ 
التطوعي في مدينة 

 بغداد(

ورشة عمل بعنوان )المناهج  38
الدراسية جوهر العملية التعليمية 

) 

السبت الموافؽ  
1/10/2016 

يركس انتًُُح نهذراضاخ 

 وانتذرَة

 

 

 

 مشاركة ببحث

المؤتمر العلمي تحت عنوان  39
)االمام الحسين عليه السالم 

 ث االنبياء(مصلح االمة و وار

السبت الموافؽ 
12/11/2016 

يركس انتًُُح نهذراضاخ 

 وانتذرَة
 مشاركة حضور

البرنامج التدريبي الخريطة  40
 الذهنية 

يُظًح اٌ نحقىق  13/12/2016

 االَطاٌ 
 مشاركة

41 Diploma training for 
trainees(  TOT) 

12-16 2017  International  

Canadian 

academy and 

Arabic parliament 

for exprets  of 

training   

(IAO) ٍانثرنًاٌ انعرت

 نخثراء انتذرَة 

 
 تانذورج انتذرَثُح  يشاركح

42 WORK SHOP CERTIFCATE November 2016 
6 Hrs 

American 

Canadhan Board 
 مشاركة بورشة العمؿ

 األول الدولي العممي المؤتمر 43
)  والتربوية االجتماعية لمعموم
 جامعة أقامته الذي(  ريس

  الحكومية التركية باندرما
 العموم مجمة إدارة مع بالتعاون

  والتربوية االجتماعية

تشريف  5  – 3
في  2017 الثاني

 رحاب جامعة باندرما
 

Route 

Educational  and 

Social Science 

Journal 

اثر برنامج تدريبي 
لمتربية مف اجؿ التنمية 
المستدامة لطمبة 

ة الثالثة في قسـ المرحم
فرع عمـو  –العموـ 

الحياة في ذكائيـ 
 االجتماعي

وزارة العمل والشؤون االجتماعية  44
/المركز الوطني لمبحوث 

والدراسات /المؤتمر العممي 
المنعقد تحت شعار العمم الثاني 

 في خدمة المجتمع 

انًركس انىطٍُ نهثحىث  12/12/2017

 وانذراضاخ
 مشاركة ببحث 

بعنوان منهج البحث عممية  ندوة  45
 العممي بين التنظير والتطبيق 

كهُح انترتُح اتٍ انعُثى  21/3/2018

/قطى انعهىو انترتىَح 

 وانُفطُح

 مشاركة  ببحث
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 .ع أو تطوير التعميـ : المشروعات البحثية فى مجاؿ التخصص لخدمة البيئة والمجتمخامسا 
 السنة محؿ النشر  اسـ البحث ت

تصميـ نظاـ تعميمي تعممي وفقا لنظرية  التعمـ  المستند الى الدماغ  1
واثرة في تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث المتوسط وتنمية تفكيرىف 

 العممي

مجمة العموـ التربوية 
 والنفسية

 59العدد 
 2008تشريف الثاني 

مـ القائـ عمى المتعمـ لتعمـ مادة  االحياء في تحصيؿ اثر انموذج التع 2
طالبات الصؼ الثاني المتوسط ودافعيتيف نحو تعمـ مادة عمـ 

 االحياء

مجمة العموـ التربوية 
 والنفسية 

 60العدد 
 2008تشريف الثاني 

 

العصف  بعنوان عممية ندوة 46
 الذهني واالنشطة الصفية 

كهُح انترتُح اتٍ انعُثى  25/4/2018

/قطى انعهىو انترتىَح 

 وانُفطُح

بحثمشاركة  ب  

المؤتمر العممي االول الذي اقامه  47
المركز العراقي لمدراسات التربوية 

 والتنمية المستدامة 

انًركس انعراقٍ  10/3/2018

نهذراضاخ انترتىَح 

 وانتًُُح انًطتذايح

 مشاركة

مناقشة قانون  ندوة  عممية بعنوان 
الذي  الترقيات العممية الجديدة

اقامه المركز العراقي لمدراسات 
 التربوية والتنمية المستدامة

انًركس انثقافٍ انثغذادٌ  30/3/2018

 قاعح يصطفً جىاد 
 حضور

نحو  ندوة  عممية بعنوان 49
مقترحة لمكافحة  ةاستراتيجي

تعاطي المخدرات الذي نظمته 
 والنخب  ناالكاديمييلجنة 

قاعح يجهص االعًال  13/1/2018

 راقٍ انىطٍُ انع
 حضور

مؤتمر اربيل الثاني لمعموم  50
 في التربية وعمم النفس  واآلداب

 حضور عهً قاعح قصر انطذَر  18/11/2017

المؤتمر االول الدولي جامعة  51
االنبار بعنوان) االعتدال في 
 الخطاب طريقنا الى السالم  

/ولغاية 31/10
1/11/2018 

انقاعح  انكثري نهجايعح 

نخطاب ) االعتذال فٍ ا

 انذٍَُ وانطُاضٍ واثرِ

فٍ تعسَس انتًُُح 

 انًجتًعُح

سة عمميةجمرئاسة   

التنمية  بعنوانحمقة نقاشية  52
 البشرية بين الواقع والطموح 

قاعح انُذواخ انعهًُح  12/11/2018

 تقطى عهىو انحُاج
 القاء محاضرة 
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اثر برنامج تعميمي عمى وفؽ نظرية فيكوتسكي في تحصيؿ واستبقاء  3
 طالبات الصؼ الثاني متوسطمادة عمـ االحياء لدى 

مجمة القادسية في 
االدب  والعموـ 

 التربوية  

المجمد السادس 2007
 )ص 4و3العدداف 

212-226) 
التعممي  في التحصيؿ بمادة العموـ وحب  -أثر االنموذج التعميمي 4

         االستطالع  العممي لدى طالبات الصؼ االوؿ متوسط  منفرد(                              
مجمة القادسية في 

االدب  والعموـ 
 التربوية  

(   1العدد)  2009
           8المجمد

أثر استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في تحصيؿ تمميذات الرابع  5
 االبتدائي في مادة العموـ العامة     )مشترؾ(                        

مجمة الفتح/كمية 
-التربية  االساسية

 عة ديالى         جام

 شباط2009

اثر استخداـ الوسائط المتعدة فى التحصيؿ وتنمية دافعية طالبات   6
 الصؼ الثاني متوسط نحو مادة الكيمياء   )مشترؾ(                                                                  

مجمة الفتح/كمية 
-التربية  الساسية
 جامعة ديالى     

 تشريف الثاني2009

أثر استخداـ كؿ مف أنموذجي  درايفر و ويتمي في التحصيؿ  7
 ابف الييثـ–طمبة كمية التربية   والتفضيؿ المعرفي لدى

 

مركز الدراسات 
التربوية واالبحاث 

 النفسية

4-5/5/20011    

 والقصة التعميميف في تدريس مادة عمـ توظيؼ الشعر 8
 االستطالع العممي  االحياء وأثره في التحصيؿ وحب

 لدى طالب الثاني المتوسط )مشترؾ(
 

المؤتمر العممي 
لكمية  الثالث عشر

التربية االساسية/ 
                     جامعة المستنصرية

28  -29/3/2011 

فاعمية االنموذج التوليفي في تحصيؿ   طالب الصؼ الثاني  9
 .                                                          المتوسط و  دافعيتيـ لتعمـ مادة عمـ االحياء    

مجمة كمية التربية 
 االساسية / الجامعة
 المستنصرية       

-72العدد17المجمد
2011 

تقويـ االسئمة االمتحانية عمى   وفؽ تصنيؼ جاالجر وأشنر لمادة  10
  .العممي    الكيمياء لمصؼ الخامس 

مجمة الفتح كمية  
ية االساسية   الترب

 جامعة ديالى                    

 2011نيساف 46العدد 

اثر انموذج جانييو في التحصيؿ وتنمية االتجاة نحو مادة الكيمياء  11
 لدى طالبات الصؼ  الثاتي متوسط )مشترؾ  (                                   

مجمة كمية التربية/ 
             الجامعة المستنصرية             

  2العدد  2011
 2المجمد 

مـ االحياء لطمبة تقويـ ميارات العمؿ المختبري في مختبرات ع - 12
  .كمية لتمريض   

مجمة العموـ 
 -التربوية

 مايس2009

أنماط التفكير  أثر التعمـ المستند الى الدماغ في التحصيؿ وتنمية   13
وعمميات العمـ لدى العمـ  المرتبطة بجانبي الدماغ )االيمف  وااليسر (

 لدى طمبة كمية التربية االساسية

مؤتمر العممي الثالث 
 جامعة اربيؿ  -

 18-20 
 2011تشريف االوؿ 

تعممي وفقًا لدورة التعمـ السباعية  –فاعمية تصميـ تعميمي  14
وأنموذج التدريس الواقعي في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير  لدى 

 73العدد 18مجمد
 2012السنة 

مجمة كمية التربية 
 االساسية
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 .معيد إعداد المعممات واتجاىاتيف العمميةطالبات الصؼ الثاني 
اثرالتعمـ المستند الى الدماغ في تنمية انماط لتفكيرالمرتبطة )االيمف  15

 .وااليسر( بجانبي الدماغ لدى طمبة كمية التربية االساسي
 -14العدد
 2012السنة

 حولية ابحاث الذكاء

فاعمية التدريس بميارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد  16
 لدى طالبات الرابع اعدادي في مادة عمـ االحياء

 3العدد 15المجمد 
 2012ايموؿ 

 القادسية لمعموـ االنسانية

فاعمية خرائط المعرفة في تحصيؿ مادة عمـ االحياء لدى طالب  17
 الخامس العممي

 1عدد ال 16المجمد 
 2013اذار 

 القادسية لمعموـ االنسانية

فاعمية التدريس وفقاً لنظرية الذكاءات المتعددة  لطالبات األوؿ  18
 متوسط في تنمية تفكيرىف العممي

 مؤتمر كمية التربية 4/5/2012
الخامس    االساسية

 عشر
فاعمية تصميـ تعميمي وفقاً لنظرية الذكاءات المتعددة في تحصيؿ  19

 ذكاءىفياء لطالبات األوؿ متوسط وتنمية الكيم
التاريخ  413العدد

3-6-2013 
مجمة الجمعية العراقية 
 لمعموـ التربوية والنفسية

بناء برنػامج تدريبي لتدريسيي مختبر عمـ األحياء المجيرية وأثره في  20
 كفاياتيـ التدريسية

 3العدد 15المجمد 
 2012ايموؿ 

 

 مجمة االستاذ

الندوة 2013-5-13 طفي تنميو قياسوالذكاء العا 21
العممية الخامسة 

  -لمتفكير

–كمية التربية لمبنات 
 جامعة الكوفة

فاعمية أستراتيجتي االدراؾ المعرفية ومافوؽ المعرفية في التحصيؿ  22
) بحث واالستذكار لطالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الكيمياء

 مشترؾ  (

نيساف  13-14
2012- 

ممي الخامس  المؤتمر الع
جامعة -لكمية التربية   

 واسط
تدريب معممي العمـو عمى وفؽ النظرية البنائية لتحسيف ادائيـ  23

) بحث  تالمذتيـالتدريسي وتنمية عمميات العمـ وعالقتو بتحصيؿ 
 مشترؾ  (

مؤتمر العممي  السنوي  2012-ايار -10-
لكمية التربية   االساسية 

-الجامعة المستنصرية –
 بع عشرالرا

اثر التدريس عمى وفؽ ثالث استراتيجيات تعميمية في اكتساب طالب  24
الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ االحيائية ودافعيتيـ لتعمـ عمـ 

 ) بحث مشترؾ  (االحياء

المؤتمر العممي السنوي  2012نسياف  11-
الخامس )الوطني االوؿ( 
لكمية التربية   االساسية 

 جامعة الموصؿ–
في ميارات التفكير المحوري عند طالب  PQ4Rأثر استراتيجية    25

 الصؼ الثاني المتوسط
 

تاريخ  00285العدد 
31/5/2014 

مقبوؿ لمنشر في مجمة 
الجمعية العراقية لمعمـو 

 التربوية والنفسية
أثر دمج ميارات التفكير ضمف المحتوى المعرفي في تحصيؿ مادة  26

 لرابع العمميعمـ االحياء عند طالبات الصؼ ا
 (89العدد) 
 2015حزيراف  1 

مجمة كمية التربية  
 ISSNاالساسية 
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المجمد الحادي 
 والعشروف

1815-7467 
 

الندوة العممية الرابعة  مفرد(بحث  التفكير واستراتيجيات ما فوؽ المعرفة ) 28
 لمتفكير 

10/4/2012    
جامعة –كمية التربية 

 الكوفة
 

ات وبأبعاد التعمـ في عادات العقؿ عند طمبة أثر التدريس بالمنظم  29
 الصؼ الرابع العممي 

)مقبوؿ لمنشر(  
بتاريخ 682العدد 

29/4/2015 

مجمة الجمعية العراقية 
 لمعموـ التربوية والنفسية

أثر التدريس بالمنظمات وبإبعاد التعمـ في تحصيؿ مادة عمـ االحياء   30
                                  عند طمبة الصؼ الرابع العممي           

 منشور   
 (89العدد) 
 2015حزيراف  1 

المجمد الحادي 
                        والعشروف

مجمة كمية التربية  
الجامعة -  االساسية

 المستنصرية
ISSN 1815-7467 

 أثر انموذج روثكوؼ في تحصيؿ طالب الصؼ  31
 األحياء عمـ الرابع عممي في مادة

( في 336دد )الع
23/7/2015 

 )مقبوؿ لمنشر(

مجمة كمية التربية   
االساسية/ الجامعة 

 المستنصرية                         
 –)بناء برنامج تدريبي وفقا الستراتيجيات التعميـ البصري لمطمبة  32

 المعمميف في قسـ العموـ العامة واثره في ادائيـ التدريسي (
/تشريف 23العدد
 2015اوؿ 

 )منشور(
 (304-286)ص

مجمة كمية التربية 
 االساسية/ جامعة بابؿ 

التصنيؼ الدولي 
ISSN2304-3717                        

 –)بناء برنامج تدريبي وفقا الستراتيجيات التعميـ البصري لمطمبة  33
المعمميف في قسـ العموـ العامة واثره في ادائيـ التدريسي والتفكير 

 ـ(البصري لتالمذتي

( في 150العدد)
29/7/2015 

 )مقبوؿ لمنشر(
 

 -مجمة العموـ االنسانية 
كمية التربية لمعمـو 
االنسانية/ الجامعة 

 المستنصرية                         
 بناء برنامج تدريبي لمتربية مف أجؿ التنمية 34

 المستدامة لمدرسي عمـ األحياء وأثره في 
 ثقافتيـ العممية 

 /تاريخ 8العدد
17/1/2016 

كمية  –جامعة بغداد 
التربية لمبنات وحدة 

 المجمة
 

35 
بناء برنامج تدريبي لمتربية مف أجؿ التنمية المستدامة لمدرسي عمـ 

 لطمبتيـاألحياء وأثره في الوعي البيئي 
 لطمب

 
  -94العدد 
 2016أذار  

مجمة كمية التربية 
الجامعة –االساسية 

 المستنصرية 
ISSN 1815-7467 

تحميؿ محتوى كتاب العموـ لمصؼ الثالث االبتدائي وفقا ألبعاد  36
 التنمية المستدامة (

 95ممحؽ العدد 
-174) صفحة 

مجمة كمية التربية 
الجامعة –االساسية 
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 22( المجمد 198
 

 المستنصرية 
نشر في وقائع المؤتمر 

العممي السابع عشر 
ايار السنة  5-4المدة 

2016. 
ISSN 1815-7467 

أثر تصميـ تعميمي وفقا الستراتيجيات التفكير المتشعب في )  37
 تحصيؿ طالب المرحمة االعدادية لمادة الفيزياء(   

قبوؿ نشره في العدد 
مف المجمة  224
العدد   2018لسنة 
تاريخ  421

الحصوؿ عمى قبوؿ 
/ 29النشر في 

6/2016. 

جامعة بغداد _كمية 
التربية ابف رشد لمعمـو 

 الستاذاالنسانية مجمة ا

      38 
 

تحميؿ محتوى كتاب العموـ لمصؼ االوؿ االبتدائي وفقا ألبعاد 
 التنمية المستدامة (

يوـ االحد 
 2016/ايار/22

المؤتمر العممي االوؿ 
المديرية العامة لتربية 
الرصافة تحت  شعار 
المؤتمر ) المعمـ بيف 
تقنيات العصر وبيف 

 اخالقيات المينة (

ى كتاب العموـ لمصؼ الثاني االبتدائي وفقا ألبعاد تحميؿ محتو  39     
 التنمية المستدامة (

السنة  52العدد 
2017  

ISSN 1819-
2068 

جامعة بغداد مركز 
البحوث التربوية والنفسية  

مجمة البحوث التربوية 
 -والنفسية  

)أثر تصميـ تعميمي وفقا الستراتيجيات التفكير المتشعب في  40      
 شكمي عند طالب الخامس العممي وتفكيرىـ ال

تاريخ  507العدد
14/6/2016 

الجمعية العراقية 
لمدراسات التربوية 

 والنفسية
ISSN2312-0150 

ابعاد التنمية المستدامة عند مدرسي عمـ االحياء لممرحمة  41
 االعدادية وعالقتيا بالوعي العممي االخالقي 

بالمؤتمر الدولي 
الثالث)مستقبؿ 

تنميتو اعدادالمعمـ و 
في الوطف العربي ( 

المنعقد في مصر 
 24-23يومي)

مجمة دراسات عربية في 
التربية وعمـ النفس عدد 

خاص لنشر البحوث 
المقدمة الى المؤتمر 

 الدولي الثالث 
الرقـ الدولي لممجمة 
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( بكمية 2017ابريؿ 
 أكتوبر 6التربية 

2090-7605 

تدائي وفقا ألبعاد االب رابعتحميؿ محتوى كتاب العموـ لمصؼ ال  42
 التنمية المستدامة

بالمؤتمر الدولي 
الثالث)مستقبؿ 

المعمـ  اعداد
وتنميتو في الوطف 

العربي ( المنعقد في 
االحد  مصر يومي

 24-23)واالثنيف 
( بكمية 2017ابريؿ 

 أكتوبر 6التربية 

دراسات عربية في مجمة 
التربية وعمـ النفس عدد 

خاص لنشر البحوث 
مؤتمر المقدمة الى ال

الدولي الثالث ابريؿ 
 المجمد الخامس 

الرقـ الدولي لممجمة 
2090-7605 

 1137-1119الصفحة 
المساجمة الحمقية والكرسي السخف في تحصيؿ  تياستراتيجيأثر  43

 طالب الصؼ الثاني المتوسط لمادة عمـ االحياء 
منشور مجمة 

التربية االساسية   
العدد  - 24المجمد 
ا /اذار /   -100

مف ص  2018
237-264 

مجمة كمية التربية   
االساسية تابعة المجمة 

 الى الجامعة المستنصرية  
ISSN 1815-7467  
رقـ التصنيؼ المعياري 

 الدولي
التفكير المساجمة الحمقية والكرسي السخف في  تياستراتيجيأثر  44

 طالب الصؼ الثاني المتوسط االيجابي 
مقبوؿ لمنشر العدد 

التاريخ  290
22/5/2017 

 مجمة االستاذ
 

االجتماعية وعالقتيا بالقيـ االخالقية لدى تالميذ  ةالتنشئ) 45
 المرحمة االبتدائية (

المؤتمر العممي السابع  22/1/2017
الذي اقامة مركز التنمية 
والتدريب برعاية مجمس 

رياض  -محافظة بغداد
 العضاض

مستدامة لطمبة اثر برنامج تدريبي لمتربية مف اجؿ التنمية ال 46
فرع عموـ الحياة في ذكائيـ  –المرحمة الثالثة في قسـ العموـ 

 االجتماعي

VOLUME 5 
(1),January 

20   -(pp,52-
74 ) 

ISSN:2148-
رقـ      5518

التصنيؼ المعياري 
 الدولي

Route 
Educational  and 

Social Science 
Journal 
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لذكاء الناجح لمدرسي عمـ بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية ا 47
 األحياء  وأثره في كفايات االقتصاد المعرفي لدييـ

العدد  قبوؿ نشر
بتاريخ  248
27/2/2018 

مجمة ابحاث الذكاء 
–والقدرات العقمية 

–الجامعة المستنصرية 
 كمية التربية االساسية

 
بناء برنامج تدريبي وفقًا لنظرية الذكاء الناجح لمدرسي عمـ  48

 وأثره في التفكير عالي الرتبة لطمبتيـاألحياء 
قبوؿ نشر العدد 

بتاريخ  13
8/3/2018 

مجمة ابحاث ميساف 
-1815الرقـ الدولي

6622 
كمية التربية جامعة 

 ميساف

 
 : عضوية الييئات العممية المحمية والدولية .سادسا 
 عضوة في الجمعية العراقية لممناىج وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ. 

 في جمعية العموـ التربوية والنفسيةعضوة  

 / جميورية مصر العربية.عضوة في رابطة التربوييف العرب  

 

 2018- 2008مف  و شيادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، : اسابع 
كتب الشكر أو الجائزة  ت

 أو شيادة تقديرية
 السنة     الجية المانحة       

 في 2998العدد:    د الوزيروزارة التربية _مكتب السي شكر وتقدير 1
 23/4/2008 

 في 4011العدد:  المديرية العامة لممناىج-وزارة التربية شكر وتقدير 2
16/11/2008 

في  1886/ 14العدد:    بيت الحكمة –رئاسة مجمس الوزراء  شكر وتقدير 3
16/11/2009 

 23/11/2009 جامعة الكوفة شيادة تقديرية 4
 2/4/2010 الكوفة جامعة شيادة تقديرية 5
 1/3/2011 جامعة الكوفة شيادة تقديرية 6
 في 5178العدد:   جامعة بغداد ابف رشد _مكتب العميد شكر وتقدير 7

25/11/2010 
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 7/7/2010في  4532العدد:   وزارة الداخمية_المعيد العالي لمتطوير االمني  شكر وتقدير 8
 7/7/2010في  4532العدد:  

 9/5/2010في  2566العدد :  الموارد البشرية  تربية ابف الييثـ _أدارة ميةك  شكر وتقدير 9
/تاريخ   825العدد:  الموارد البشرية تربية ابف الييثـ _ أدارة كمية شكر وتقدير 10

3/3/2011 
 5/5/20011-4 مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية شيادة تقديرية 11
 29/3/2011-28 الجامعة المستنصربة -بية االساسيةكمية التر  شيادة تقديرية 12
الجمعية العراقية لممناىج وطرائؽ التدريس والتقويـ  شكر وتقدير 13

 التربوي
 10/5/2011في  20العدد: 

في  2112العدد:  الموارد البشريةتربية ابف الييثـ _أدارة  كمية شكر وتقدير 14
18/5/2011 

كمية التربية االساسية  –رية الجامعة المستنص شكر وتقدير 15
 _مكتب العميد

 5837العدد: ص/
 31/10/2011في 

كمية التربية االساسية  –الجامعة المستنصرية  شكر وتقدير 16
 _مكتب العميد

 522العدد: ص/
 23/1/2012في 

في  280-5الكتاب المرقـ و  المكتب -معالي الوزير العالي والبحث العممي شكر وتقدير 17
16   -2-2014 

 18/12/2013 عميد كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 18
  1/2014/  2التاريخ   2العدد  عمادة  جامعة القادسية /كمية التربية   شكر وتقدير 19
  عمادة  جامعة بابؿ /كمية التربية شكر وتقدير 20
 الييثـعميد كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف  شكر وتقدير 

 23/22مشاركة معرض الكتاب السنوي الثاني لمفترة 
– 4/12/2014 

23/11/2014 

 29/4/2015  عمادة كميةالتربية ابف الييثـ   شكر وتقدير 21
/تاريخ   819العدد: عمادة كمية التربية ابف الييثـ _ أدارة الموارد البشرية شكر وتقدير 22

25/2/2015 
 19/3/2015في 1231العدد:  التربية ابف الييثـ _أدارة الموارد البشرية عمادة كمية شكر وتقدير 23
 1745العدد:  عمادة كمية التربية ابف الييثـ _ أدارة الموارد البشرية شكر وتقدير 24

 11/3/2015في 
دائرة التوعية واإلعالـ البيئي /قسـ لبيئة –وزارة البيئة  شكر وتقدير 25

 الجامعية 
في  1745العدد: 

11/3/2015 
 19/4/2015  عمادة كميةالتربية ابف الييثـ   شكر وتقدير 26
 2016/ 4/5 عميد كمية التربية االساسية أ.د.جميؿ موسى النجار  شيادة تقديرية 27
التاريخ  1727العدد عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 28
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  3/4/2016 /الموارد البشرية 

 19/5/2016 مدير مركز التنمية لمدراسات والتدريب كر وتقديرش 29
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 30

 /الموارد البشرية 
/   1التاريخ     2847العدد   

6 /2016 
 10/1/2017في  386العدد جامعة القادسية /كمية التربية /مكتب العميد قدير تو  شكر  31
 12/11/2016 مركز التنمية والتدريب مدير  شكر وتقدير  32
 24/11/2016 سمماف عمي الجميمي د.مكتب الوزير وزير التخطيط / شكر وتقدير 33
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 34

 /الموارد البشرية
بتاريخ  3373العدد 

6/7/2017 
بتاريخ  1117العدد  الشوف االجتماعية / مكتب الوزير وزارة العمؿ و  شكر وتقدير 35

9/3/2017 
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 36

 /الموارد البشرية
 بتاريخ 2175العدد 

19/4/2017 
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير  37

 /الموارد البشرية
خ تاري1159العدد 

19/12/2016 
المديرية العامة لتربية في محافظة بغداد الرصافة  شكر وتقدير 38

 الثالثة )مدينة الصدر (مكتب المدير العاـ 
تاريخ  1163العدد 

12/3/2017 
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 39

 /الموارد البشرية
تاريخ  4839العدد 

4/10/2017 
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  تقديرشكر و  40

 /الموارد البشرية
 1/6/2016تاريخ 2847العدد 

 12/12/2017تاريخ  وزارة العمؿ والشوف االجتماعية / مكتب الوزير  شكر وتقدير 41
عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 42

 /الموارد البشرية
 8/1/2018تاريخ 158العدد 

عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 43
 /الموارد البشرية

تاريخ 3961العدد 
9/10/2018 

عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 44
 /الموارد البشرية

تاريخ 3730العدد   
27/6/2018 

لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  عمادة كمية التربية شكر وتقدير 45
 /الموارد البشرية

 3/6/2018تاريخ 3355العدد 

عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 46
 /الموارد البشرية

 20/2/2018تاريخ 3497العدد

عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 47
 /الموارد البشرية

تاريخ  6381العدد 
19/11/2018 
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جامعة االنبار /كمية التربية لعموـ االنسانية /مكتب  شكر  وتقدير  48
 العميد ا.ـ.د. طو ابراىيـ شبيب

 1/11/2018في   4333العدد

عمادة كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ  شكر وتقدير 49
 /الموارد البشرية

   12/11/2018 

 

 : الكتب المؤلفة :ثامنا 
 سنة النشر أسـ الكتاب              ت

تعممي بأستخداـ نمطيف مف منشطات استراتيجيات االدراؾ في تدريس –تصميـ تعميمي  1

 االحياء وأثرىما في التفكير العممي وتنمية الوعي البيئي

2010 

 2011 تدريب معمـ العـو وفقا لنظرية البنائية 3

 2012 يمو وتعممو التفكير أنماطو نظرياتو واساليب تعم 4

 2011 مناىج وطرائؽ تدريس العمـو _ لمصؼ الثالث كميات التربية) كتاب منيجي( 5

 2010 عمـ االحياء الصؼ الرابع العممي )كتاب منيجي (مديرية المناىج والكتب( 6

 التعمـ المعرفي وأستراتيجيات معالجة المعمومات 7

 ردفاال –)كتاب مشترؾ  ( مطبعة دار المناىج عماف 

2012 

 االتجاىات المعاصرة في تدريس العموـ  8

 )كتاب مشترؾ( مطبعة كمية التربية المفتوحة

2013 

 2018 التدريب في اثناء الخدمة وفقا لمتربية مف اجؿ التربية المستدامة  9

 2018 وفقا لمتربية مف اجؿ التربية المستدامةبرنامج تدريبي  10

 4/2/2018                                                                  .نادية حسيف يونس العفوف د . أ

 


