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فــي العــراق بموجــب  الفرعيــة رئــيس لجنــة  منــاىج و طرائــق تــدريس الرياضــيات والحاســوب .2
العالي والبحث الصادر من وزارة التعميم  3762/  1/  6في  3720االمر الوزاري المرقم 

 العممي .
 ابن الييثم . –معاون العميد لمةؤون االدارية حاليا في كمية التربية لمعموم الصرفة  .2
 

 
 : العممية اتالخبر و األنشطة 
وكذلك  والنفسيةاةرف عمى العديد من طمبة الماجستير والدكتوراه ،في قسم العموم التربوية  .6
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مقــرر لجنــة إعــداد منــاىج الرياضــيات لمعاىــد إعــداد المعممــين فــي العــراق ، حســب ا مــر  .2

 .  3772/  1/  63في  62222اإلداري الصادر من وزارة التربية  المرقم 
 .6663عام  ذعضو في جمعية الفيزياء والرياضيات العراقية من .2
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ارك فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي اقامتيــا جامعــة بغــداد وكــذلك فــي كميــة التربيــة لمعمــوم ةــ .68
 ابن الييثم .  –الصرفة 

ةـــارك فـــي العديـــد مـــن ورش العمـــل المتنوعـــة التابعـــة لمـــديريات التربيـــة فـــي وزارة التربيـــة  .66
 والتعميم العالي والبحث العممي . 

 عة بغداد وغيرىا .اةترك في عةرات المؤتمرات والندوات في جام .37
 3760مةارك في تأليف كتاب دليل المعمم لمصف الثاني المتوسط في وزارة التربية  .36
 مقوم لمعديد من رسائل الماجتسير واطاريح الدكتوراه .  .33
 مقوم لمعديد من بحوث الترقيات العممية و بحوث المج ت الرصينة . .32
 وزارة .عةرات المجان الدائمية والمؤقتو عمى نطاق الكمية وال .32

 
 الشهادات التقديرية وكتب الشكر :

 حاصل عمى العةرات من كتب الةكر و التقدير والةيادات التقديرية منيا : 
مــن قبــل وزارة التعمــيم العــالي والبحــث  3762جــائزة افضــل بحــث فــي العمــوم االجتماعيــة لعــام  .6

 العممي .
 . 3761/ 2/2 ساتذة المتميزين في يوم العمم لجامعة بغداد  لدرع الكمية  .3
ةــيادة تقديريــة مــن رئاســة جامعــة صــ ح الــدين فــي مربيــل عمــى ضــوء المةــاركة فــي المــؤتمر  .2

 . 3776نوفمبر   68 -62الفرنسي  ا ول لمرياضيات المنعقد لمفترة  –العراقي 
ةــيادة تقديريــة مــن رئاســة جامعــة الكوفــة عمــى ضــوء المةــاركة فــي النــدوة التــي اقاميــا مركــز  .2

 67/ 38فـي  262التدريب الجامعي ، حسب كتـاب الـدعوة المـرقم ش ش /تطوير التدريس و 
/3767 . 
ابـن رةـد  –مـن عمـادة كميـة التربيـة   3767/  66/  32في  2608ةكر وتقدير تحت رقم  .2

جامعـــة بغـــداد فـــي ضـــوء المةـــاركة فـــي النـــدوة العمميـــة ) المنـــاىج الدراســـية وطرائـــق التـــدريس 
 بوية ومستمزمات تحديثيا ( .والتقويم التربوي في المؤسسات التر 

 .3762ةكر وتقدير من معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي  .1
فـــــــي  22282.العـــــــدد  3762ةـــــــكر وتقـــــــدير مـــــــن الســـــــيد مســـــــاعد رئـــــــيس جامعـــــــة بغـــــــداد  .0

31/66/3762 . 
ابـــن  –كميـــة التربيــة لمعمــوم الصــرفة داء عمــ ادةتقـــدير مــن الســالةــكر و العديــد مــن كتــب ال .8

 .الييثم 
 . 3762تقدير من السيد رئيس جامعة بغداد ، ةكر و  .6

عةــرات كتــب الةــكر مــن مجمــس الــوزراء  و وزراء التربيــة والتعمــيم العــالي والبحــث  ...وغيرىــا
 . العممي ورؤساء الجامعات العراقية وبعض عمادات الكميات جميعيا موثقة بكتب رسمية



 
 

 : المقبولة لنشر  البحوث المنشورة و
ب التعميمية في تحصيل ط ب الصف الثاني المتوسط واتجاىاتيم نحو اثر استخدام ا لعا (6

 . 6660مادة الرياضيات . 
استخدام استراتيجيات النظرية البنائية المدعمة بالحاسوب ومثرىا في التحصيل و تنمية  (2

 .  3767ميارات الحس العددي 
، البصرة من وجية  تقويم محتوى مادة الرياضيات لطمبة المرحمة االولى في المعيد التقني (3

 .3763، السنة  63نظر الطمبة .مجمة العموم التربوية والنفسية ، العدد 
 استخدام استراتيجيتين تدريسية ومثرىا عمى التحصيل والذكاء في الرياضيات/ منفرد (2

 كانون الثاني  6 - 66المجمد  00بحث منةور في مجمة كمية التربية ا ساسية  العدد          
         3762. 
 استراتيجية االكتةاف الموجو ومثرىا في ميارات التواصل الرياضي / مةترك (2

 . 3762 منةور،بحث مقبول لمنةر في مجمة البحوث التربوية والنفسية ، 
 ومثرىا في التحصيل وتنمية    TRIZاستراتيجيات  نظرية الحل اإلبداعي لممةك ت   (1

 .3762منةور  ياضيات ، بحث منفردميارات التفكير اإلبداعي  في مادة الر     
توظيف القصة في التدريس ومثرىا في التحصيل والتفكير االستنتاجي لدى ط ب الصف  (0

 3762 االول متوسط في مادة الفيزياء .بحث مقبول لمنةر
معتقدات مدرسي الرياضيات واثرىا في التحصيل والدافع المعرفي لدى طالبات الصف  (8

 .3762 اضيات .بحث مقبول لمنةرالثاني متوسط في مادة الري
اثر ستراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الرياضيات والتفكير التأممي لدى طالبات  (6

 .3762الصف االول المتوسط 
بناء برنامج تدريبي لميارات لغة الرياضيات واثره في معالجة المعمومات الرياضياتية  (67

 .3761تي وتحصيل ت مذتيم ومثره في التمخيص الرياضيالمعممي الرياضيات 
 في الثقافة الرياضية لمطالبات المتميزاتبرنامج اثرائي عمى وفق الترابطات الرياضية مثر  (66

3761. 
فاعمية برنامج قائم عمى ميارات التدريس االبداعي لمعممي الرياضيات في تفكيرىم   (63

 .3761  االستداللي 
ه في معالجة المعمومات الرياضياتية بناء برنامج تدريبي لميارات لغة الرياضيات واثر   (62

 .3761ومثره في التعرف عمى االنماط الرياضياتية لمعممي الرياضيات لمعممي الرياضيات 



في تحصيل الطالبات برنامج اثرائي عمى وفق الترابطات الرياضية مثر استخدام ال (62
 .3761المتميزات .

ميارات مي الرياضيات في فاعمية برنامج قائم عمى ميارات التدريس االبداعي لمعم  (62
 .3761 الحس العددي لت مذتيم 

ومثرىا في تحصيل ط ب الصف   PQ4Rاستراتيجية تدريسية مقترحة وفقًا الستراتيجية   (61
 . 3760 اثاني المتوسط .

ومثرىا في الذكاء المنطقي   PQ4Rاستراتيجية تدريسية مقترحة وفقًا الستراتيجية   (60
 . 3760 وسط .الرياضي ط ب الصف اثاني المت

تعممي عمى وفق الكفاءة الرياضية واثره في الكفاءة الرياضية لدى   -تصميم تعميمي  (68
 . 3768،طالبات الصف الرابع العممي 

تعممي عمى وفق الكفاءة الرياضية واثره في عادات العقل لدى   -تصميم تعميمي   (66
 . 3768، طالبات الصف الرابع العممي

تحصيل  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف االول مثر استراتيجية المكعب في  (37
 المتوسط .

مثر استراتيجية المكعب في التفكير الةكمي لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة  (36
 3768. الرياضيات

اثر استراتيجية التعمم المنعكس في تحصيل  مادة الرياضيات لدى ط ب الصف الرابع  (33
 .3768العممي. 

.  عمم المنعكس في الترابط الرياضي لدى ط ب الصف الرابع العممياثر استراتيجية الت (32
3768 . 

     لرياضياتاستخدام مستراتيجية اإلثراء الوسيمي ومثرىا في التحصيل وميارات التفكير في م  (32
 . لدى طالبات الصف ا ول المتوسط      
 رفي في تحصيلنظرية العبء المعاستراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى وفق فاعمية  (32

 اليندسة التحميمية والتفكير اليندسي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط .
31)  

 
 الندوات والمؤتمرات العممية /

المؤتمر العممي ا ول لمعموم التربوية والنفسية الذي اقامتو كمية التربيـة ابـن رةـد تحـت عنـوان   (6
 . 3762/  2/  66 – 67،   ) العموم التربوية والنفسية تسيم في بناء العراق الجديد(

 المؤتمر الوطني السنوي لكميتا  التربية ابن رةد لمعموم االنسانية  والتربية لمبنات لممدة    (3
 . 3762نيسان  2-2من          



النــدوة الحواريــة الموســومة )مــن اجــل بــرامج تعميميــة وع جيــة مفضــل ( فــي جامعــة بغــداد كميــة  (2
 . 2/8/3772في  6006كتاب الةكر والتقدير المرقم  مبن الييثم وموثقة حسب –التربية 

النــدوة العمميـــة التـــي اقامتيـــا ا مانـــة العامـــة لمعتبــة الكاظميـــة المقدســـة تحـــت عنـــوان ) ةـــبابنا  ( 3
 . 3762/ 2/ 61الثمرة الموعودة لمستقبل مةرق (  

ابــن –( النـدوة العمميـة التـي اقاميــا قسـم العمـوم التربويــة والنفسـية فـي كميـة التربيــة لمعمـوم الصـرفة 2
 . 60/2/3762الييثم تحت عنوان ) البحوث التربوية والنفسية في خدمة المجتمع ( 

 ندوة / من مجل برامج ع جية مفضل كمية التربية ابن الييثم/ بغداد (2
 ي لمرياضيات جامعة ص ح الدين / مربيلالمؤتمر العراقي الفرنس (2
 الندوة العممية الثانية لمبيئة جامعة الكوفة / النجف (1
المنــاىج الدراســية وطرائــق التقــويم التربــوي فــي المؤسســات التربويــة كميــة التربيــة / ابــن رةــد /  (0

 بغداد
 الندوة العممية الثالثة لمبيئة جامعة الكوفة / النجف (8
 ا وعمماؤنا نور دروبنا كمية التربية /الجامعة المستنصرية / بغدادمؤتمر/ عمومنا سبل ارتقائن (6
 مؤتمر / التعميم المستمر طريق الجامعة الى المجتمع، جامعة البصرة (67
 ندوة/ تكنموجيا التعميم كمية التربية ابن الييثم/ بغداد (66
 ندوة /تطوير االستاذ الجامعي كمية التربية ابن الييثم/ بغداد (63
 رابعة لمتفكير جامعة الكوفة / النجفالندوة العممية ال (62
كميـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــوم الحاســـــــــــــــــوب  مؤتمر/ دور الفكر العممي الرصين في بناء العراق الجديد (62

 .والرياضيات / بجامعة القادسية
 

 المواد الدراسية التي قام بتدريسها : 
 الرياضيات لممرحمة الثانوية كافة . (6
 الرياضيات لمعيد المعممات المركزي . (3
 ) مرحمة مولى (اسس التربية . (2
 منيج البحث العممي .) مرحمة ثانية( (2
 مناىج وطرائق تدريس الرياضيات .) مرحمة ثالثة ( (2
 مةاىدة وتطبيق .) مرحمة رابعة ( (1
 القياس والتقويم .) مرحمة رابعة ( (0

 اضافة الى التكميف في تدريس طمبة الدراسات العميا .
 
 



 
 

 مالحظة :
كميؤات فؤي التؤي اقيمؤت   االخؤر  والمؤؤتمرات  اتالعشرات من الندو  ة في كلمشار تمت ا  (1

 مختمفة داخل العراق .
( لمسؤنوات التؤي تمؤت الحصؤول عمؤى لقؤب اسؤتاذ  111حاصل عمى تقييم اداء بمعدل )  (2

 مساعد ، عممًا انه حصل عمى لقب استاذ مساعد بالمدة االصغرية .
 

 :  او التي اشرف عميها الرسائل واالطاريح التي تم مناقشتها

 د عُٕاٌ انشعبنخ اعى انجبزث غُخان

 ْٛبو يٓذ٘ خٕاد انكبظًٙ 4102
الزشاٌ انزٕافك نًعزمذاد يذسعٙ انشٚبضٛبد ثبنذافع انًعشفٙ ٔانزسصٛم 

 نذٖ طهجخ انصف انثبَٙ انًزٕعظ / يبخغزٛش /  يششف
1.  

 اعزمالل فبنر زغٍ 4102
يبدح  أثش إًَٔرج رعذٚم انزصٕساد انخبطئخ نهًفبْٛى انشٚبضٛخ فٙ رسصٛم

 انشٚبضٛبد نطالة انصف انثبَٙ انًزٕعظ / يبخغزٛش / عضٕ
2.  

4102 
لصٙ عبثش عجذانسغٍٛ 

 انسشٚشبٔ٘
رٕظٛف انمصص فٙ رذسٚظ يبدح انفٛضٚبء ٔأثشْب فٙ انزسصٛم ٔانزفكٛش 

 االعزُزبخٙ عُذ طالة انصف األٔل انًزٕعظ / يبخغزٛش / يششف
3.  

 َٓٗ يسًذ خٛبد  4102
اد انُٓبئٛخ ) انٕصاسٚخ( نهصف انغبدط انعهًٙ فٙ دساعخ رسهٛهٛخ نالخزجبس

 ضٕء يعبٚٛش اندٕدح انعبنًٛخ فٙ يبدح انشٚبضٛبد / يبخغزٛش / عضٕ
4.  

 ثزٕل زغٍٛ اثشاْٛى انجٛبرٙ 4102
انعغش انسغبثٙ ) انذعكهكهٕنٛب ( ٔعاللزّ ثبنزسصٛم نذٖ راليزح انًذاسط 

 االثزذائٛخ فٙ يذُٚخ ثغذاد / يبخغزٛش / عضٕ 
5.  

 يذٍٚ عجبط غبَى انغبعذ٘ 4102
رسهٛم كزبة انشٚبضٛبد نهصف انثبنث انًزٕعظ عهٗ ٔفك رصُٛف ٔنٛى 

 عجٛذ / يبخغزٛش / عضٕ
6.  

 أعًبء عجذانشزًٍ انسغُٛٙ 4102
أثش اعزشارٛدٛخ انزغبؤل انزارٙ فٙ رسصٛم انشٚبضٛبد ٔانزفكٛش انزأيهٙ 

 نذٖ طبنجبد انصف األٔل انًزٕعظ  / يبخغزٛش / يششف
7.  

 عهٕٖ يسغٍ زًذ انعبيش٘ 4102
أًَبط انزفكٛش انشٚبضٙ ٔعاللزٓب ثبنزكبء انًكبَٙ انجصش٘ انشٚبضٙ نذٖ 

 طبنجبد انصف انشاثع انعهًٙ / يبخغزٛش / سئٛظ ندُخ
8.  

 أعًبء فٕص٘ زغٍ انزًًٛٙ 4102

ثشَبيح رذسٚجٙ ٔفمبً نغزشارٛدٛبد انذافعٛخ انعمهٛخ نًعهًبد انشٚبضٛبد 

مهٛخ عُذٍْ ٔانزسصٛم انشٚبضٙ نزاليزرٍٓ / ٔأثشِ فٙ انشٚبضٛبد انع

 دكزٕساِ / عضٕ .
9.  

 يإٚذ كبظى سزٛى انسٛذس٘ 4102
رعهًٙ ٔفمبً الًَٕرج كٕنت انًعذل ٔأثشِ فٙ فبعهٛخ انزاد  -رصًٛى رعهًٛٙ

 انشٚبضٛخ ٔانزسصٛم نذٖ طالة انشاثع انعهًٙ / دكزٕساِ / عضٕ
10.  

4102 
أشٕاق طبنت شبْش ظبْش 

 انهٓٛجٙ

ج انزعهٛى انغزشارٛدٙ فٙ رسصٛم طبنجبد رٔاد صعٕثبد رعهى أثش إًَر

 انشٚبضٛبد ٔدافعٛخ االَدبص ٔزم انًشكالد نذٍٚٓ / دكزٕساِ / عضٕ  
11.  

 ثثُٛخ خبنذ اثشاْٛى  4102
فبعهٛخ اعزشارٛدٛخ انًُسٗ انًجشيح فٙ انزسصٛم ٔانزكبءاد انًزعذدح نذٖ 

 يبخغزٛش / عضٕ طبنجبد انصف األٔل انًزٕعظ فٙ يبدح انشٚبضٛبد /
12.  

 نًٗ عهٙ زًٛذ انعكٛهٙ 4102
فبعهٛخ اعزخذاو اعزشارٛدٛبد انزكبءاد انًزعذدح فٙ انزشاثظ انشٚبضٙ نذٖ 

 طبنجبد انصف انثبَٙ انًزٕعظ / يبخغزٛش / عضٕ 
13.  

4102 
عهٛى عجذانًُعى عجذااليٛش 

 انزشن

يبد ثُبء ثشَبيح رذسٚجٙ نًٓبساد نغخ انشٚبضٛبد ٔأثشِ فٙ يعبندخ انًعهٕ

 انشٚبضٛبرٛخ نًعهًٙ انشٚبضٛبد ٔرسصٛم راليزرٓى / دكزٕساِ / يششف
14.  

 رغشٚذ خٕاد عجذانكبظى انطبئٙ 4102
ثُبء ثشَبيح أثشائٙ عهٗ ٔفك انزشاثطبد انشٚبضٛخ ٔأثشِ عهٗ رسصٛم 

 انطبنجبد انًزًٛضاد ٔثمبفزٍٓ انشٚبضٛخ / دكزٕساِ / يششف
15.  



 زٛذس كبظى خبعى  4102

سٚجٙ لبئى عهٗ يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاعٙ نًعهًٙ فبعهٛخ ثشَبيح رذ

انشٚبضٛبد فٙ رفكٛشْى االعزذالنٙ ٔيٓبساد انسظ انعذد٘ نزاليزرٓى  / 

 دكزٕساِ  / يششف
16.  

  عُذط َٕس٘ شكش 2016

أثش ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٗ انًٓبساد انشٚبضٛخ انًزضًُخ فٙ االخزجبساد 

ًزٕعطخ ٔرمذٚشْى نهمًٛخ ( فٙ رسصٛم طهجخ انًشزهخ انTIMSSانذٔنٛخ )

 انعهًٛخ نهشٚبضٛبد / دكزٕساِ / عضٕ  
17.  

 اعالو خبنذ يسًذ شٛذ انجصٕ 4102

فبعهٛخ انعصف انزُْٙ االنكزشَٔٙ فٙ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش انًُظٕيٙ 

نذٖ طبنجبد انصف األٔل انًزٕعظ ٔيٕٛنٓى َسٕ يبدح انسبعٕة / 

 يبخغزٛش / عضٕ 
18.  

 سْبو عجذانًدٛذ يشاد 4102
بعهٛخ ثشَبيح كٕسد نهزفكٛش فٙ رسصٛم طبنجبد انصف انثبَٙ انًزٕعظ ف

 ٔرفكٛشٍْ انُٓذعٙ فٙ يبدح انشٚبضٛبد / يبخغزٛش / عضٕ
19.  

 ْبنخ يسًذ عجذ أزًذ 2016
 يٓبساد انزفكٛش انًُطمٙ انًزضًُخ فٙ كزت انسبعٕة نهًشزهخ انًزٕعطخ

 / يبخغزٛش / عضٕ
20.  

 يشرضٗ زغٍ ضبس٘ 2017
دٛخ انزعهٛى انًزًبٚض ٔأثشِ فٙ انزفكٛش انشٚبضٙ نذٖ راليٛز اعزخذاو اعزشارٛ

 / يبخغزٛش / عضٕ  انصف انخبيظ االثزذائٙ
21.  

 فبسط خبعى يسًذ انجٓبرٙ  4102

فبعهٛخ ثشَبيح يسٕعت لبئى عهٗ اعزشارٛدٛزٙ ) انزذسٚت ٔانًًبسعخ ( 

ٔ)انًسبكبح( فٙ رسصٛم انفٛضٚبء ٔانثمبفخ انفٛضٚبئٛخ نذٖ طالة انصف 

 ثبَٙ انًزٕعظ / دكزٕساِ / عضٕ ان
22.  

 ثشبس صالذ زغٍ انعجٛذ٘ 4102

ٔأثشْب فٙ  PQ4Rاعزشارٛدٛخ رذسٚغٛخ يمزشزخ ٔفمبً إلعزشارٛدٛخ  

رسصٛم طالة انصف انثبَٙ انًزٕعظ ٔركبئٓى انًُطمٙ انشٚبضٙ / 

  يبخغزٛش / يششف
23.  

 صفب خضٛش كشٚى انعضأ٘ 4102
ٔعاللزٓب ثًٓبساد انزفكٛش عبنٙ  يٓبساد يعبندخ انًعهٕيبد انشٚبضٛبرٛخ

 انشرجخ نطهجخ الغبو انشٚبضٛبد فٙ كهٛبد انزشثٛخ / يبخغزٛش / سئٛظ ندُخ
24.  

4102 
عجذانشصاق يسغٍ ععٕد 

 انشثٛعٙ

أثش اعزشارٛدٛخ انزعهى انًزًبصج فٙ رسصٛم طالة انصف انثبَٙ انًزٕعظ 

 فٙ يبدح انسبعٕة ٔاردبْبرٓى َسٕ انًبدح / يبخغزٛش / عضٕ 
25.  

 عشٖ زفظٙ سشٛذ 4102
فٙ زم انًغبئم انهفظٛخ نذٖ   Jigsaw أثش اعزخذاو اعزشارٛدٛخ اندٛغكٕ

 طبنجبد انثبَٙ انًزٕعظ فٙ يبدح انشٚبضٛبد
26.  

 عبيش صْٛش زًٛذ فُدبٌ 4102
انزفكٛش االثزكبس٘ ٔعاللزّ ثبالنغبص انشٚبضٛخ ٔرمذٚش انمًٛخ انعهًٛخ 

 عٛخ / يبخغزٛش / سئٛظ ندُخ نهشٚبضٛبد نذٖ طهجخ كهٛبد انزشثٛخ األعب
27.  

 يشٔح خضش عهٕاٌ 4102

فٙ عشعخ ٔخٕدح انزسصٛم ٔانزكبء  (UCMASفبعهٛخ ثشَبيح )

انًكبَٙ نزاليزح انصف انثبنث االثزذائٙ فٙ يبدح انشٚبضٛبد /  -انجصش٘

 يبخغزٛش / عضٕ  
28.  

 أعًبء نطف هللا خٍُٛ 2018
نعهٕو فٙ رسصٛم راليٛز أثش اعزخذاو انًمشس االنكزشَٔٙ انزفبعهٙ نًبدح ا

 / يبخغزٛش / عضٕ  انصف انخبيظ االثزذائٙ
29.  

 اَعبو شبكش خضٛش  2018

أثش اعزعًبل ثٕاثخ انزعهٛى االنكزشَٔٙ فٙ رسصٛم يبدح انشٚبضٛبد نذٖ 

طهجخ اندبيعخ انزمُٛخ انٕعطٗ ٔاردبْبرٓى َسٕ االرعًبل انزعهًٛٙ نالَزشَٛذ  

 / دكزٕساِ ، عضٕ 
30.  

 زًذ انعبيش٘عهٕٖ يسغٍ  4102

  ,TIMSS) ثُبء ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٗ يعبٚٛش االخزجبساد انذٔنٛخ

PISA)   ٔاثشِ فٙ انمٕح انشٚبضٛخ نًذسعٙ انشٚبضٛبد ٔانشٚبضٛبد

 انعمهٛخ نطهجزٓى / دكزٕساِ / عضٕ 
31.  

2018 
يصطفٗ سعذ عجذانشعٕل 

 انغعذ٘

ٛم فٙ انزسص( REAP)أثش اعزشارٛدٛخ يمزشزخ فٙ ضٕء اعزشارٛدٛخ 

ٔانزفكٛش انُٓذعـٙ نذٖ طالة انصف انثبنث انًزٕعـظ / يبخغـزٛش / سئٛظ 

 ندُخ
32.  

 عبسِ كشٚى عبنى اندُبثٙ  2018
أثش اعزشارٛدٛخ انًكعت فٙ انزسصٛم ٔانزفكٛش انشكهٙ نذٖ طبنجبد انصف 

 االٔل انًزٕعظ فٙ يبدح انشٚبضٛبد / يبخغزٛش / يششف
33.  

 لبعى يغٛش صٚبسح انعكٛهٙ 2018
زشارٛدٛخ انزعهى انًُعكظ فٙ انزسصٛم ٔيٓبساد انزشاثظ انشٚبضٙ اثش اع

 نذٖ طالة انصف انشاثع انعهًٙ / يبخغزٛش / يششف
34.  

4102 
صُٚخ عجذاندجبس خبعى عجذ 

 عهٙ انشًش٘

شٚبضٛخ ٔأثشِ فٙ عبداد انعمم نرعهًٙ عهٗ ٔفك انكفبءح ا –رصًٛى رعهًٛٙ 

 ششفنذٖ طبنجبد انصف انشاثع انعهًٙ / دكزٕساِ / ي
35.  



 عجذ سٚغبٌأصْبس  2018
اثر انموذج استيبانز المعدل في التحصيل والتفكير المنظومي لدى طالب  

 / عضٕ الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات
36.  

2018 

 
 زغٍ عٛغٗ يٛشصا

اثر استراتيجيات االبداع الجاد في التحصيل وحل المشكالت ابداعياً لدى 

 / عضٕ ة الرياضياتطالب الصف الرابع العلمي في ماد
37.  

4102 
لصٙ  عبثش عجذانسغٍٛ 

 ساضٙ

فاعلية برنامج تعليمي على وفق أنموذج ويتلي وابلتون في اكتساب 
 المفاهيم الفيزيائية واستبقائها لدى طالب الصف الرابع العلمي 

38.  

 يسًذ عجذ ٔسٔس 4102
اثش إًَٔرج انزعهى انٕالعٙ فٙ يٓبساد يبٔساء انًعشفخ نذٖ طالة انصف 

 عضٕ  /انثبَٙ انًزٕعظ ٔرسصٛهٓى فٙ يبدح انشٚبضٛبد .
39.  

 َٕس عجذانٕازذ دعٛش 4102
أثش إًَٔرج االعزمصبء انذٔس٘ فٙ انجشاعخ انشٚبضٛخ ٔانزسصٛم نذٖ 

 عضٕ/  طبنجبد انصف انثبَٙ انًزٕعظ فٙ يبدح انشٚبضٛبد .
40.  
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Name and surname: Hassan Kamel Rasan Mohammed Al-Kanani 
Place and date of birth: Kut - Wasit - 1966 
Email  : 

          hassan.k.r@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 
            dr.hassankamil@gmail.com 
            dr.hassankamil@yahoo.com 

Mobile : 07730016602 
                     
Housing address: Baghdad - Al-Ghadeer. 
Workplace: University of Baghdad / College of Education for Pure Sciences - Ibn Al-
Haytham   / Mathematics department . 
Marital status: Married . 
Educational attainment : 

 Science in Mathematics, Basra University, College of Education, 1990. 

Education for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham 1997. 
PhD (Methods of Teaching Mathematics) Baghdad University College of Education 
for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham 2009. 
 

The scientific title : 
Assistant Teacher 2005 
Teacher 2009 
Assistant Professor 2013 
 

Administrative positions: 
1. Head of the Department of Mathematics at the Institute for the Preparation 

of Women Teachers 2004. 
2. Decision of the committee to revise mathematics curricula in the Ministry of 

Education 2005. 
3. Director of the Graduate Studies Division at the College of Education for Pure 

Sciences - Ibn Al-Haytham from 2013 to 9/21/2016. 
4. Chairman of the Curricula and Methods of Teaching Mathematics and 

Computer Sub-Committee in Iraq in accordance with Ministerial Order No. 
2037 on 6/9/2015 issued by the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research. 

5. The Assistant Dean for Administrative Affairs is currently at the College of 
Education for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham. 

  
Scientific activities and experiences: 

1. Supervised many masters and doctoral students in the Department of 
Educational and Psychological Sciences as well as in the Department of 
Mathematics. 

2. Discuss up to 40 theses and dissertations. 
3. Has more than (30) research in the field of specialization. 



4. The decision of the committee preparing mathematics curricula for teacher 
training institutes in Iraq, according to the administrative order issued by the 
Ministry of Education No. 13545 on 12/12/2005. 

5. Member of the Iraqi Physics and Mathematics Society since 1992. 
6. Member of the Preparatory Committee for the Iraqi Teachers Union 2004. 
7. Contribute to preparing a guide for research, studies and thesis in the 

Department of Educational and Psychological Sciences / College of Education 
for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham 2006. 

8. Contributed to the audit and examination of textbooks on general education, 
Islamic schools, teacher-training institutes and fine arts and vocational 
education institutions, documented according to the letter of thanks and 
appreciation issued by the Office of the Minister of Education No. 16608 on 
August 24, 2005. 

9. Member of the Iraqi Association for Iraqi Curricula and Teaching Methods 
2009. 

10. Member of the Educational Supervision Committee, Department of 
Mathematics  (9002-9002.)  

11. Member of the Theses and Theses Evaluation Committee in the Department 
of Educational and Psychological Sciences 2010. 

12. Member of the College of Education Liaison for Pure Sciences - Ibn Al-
Haytham at the University of Baghdad Museum. 

13. Member of the Graduate Studies Committee of the College of Education for 
Pure Sciences / Ibn Al-Haytham. 

14. Member of the Michigan International Association of Iraqi Scholars (Michigan 
U.S.A) . http://www.alnahrainsociety.org/ 

15. Member of more than 50 teaching authority committees. 
16. He chaired several inference committees in the Department of Educational 

and Psychological Sciences and in the Department of Mathematics. 
17. Member of several examination committees. 
18. Participated in many events held by the University of Baghdad, as well as in 

the College of Education for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham. 
19. He participated in many different workshops affiliated to the directorates of 

education in the Ministry of Education, Higher Education and Scientific 
Research. 

20. Participated in dozens of conferences and seminars at the University of 
Baghdad and others. 

21. Co-author of the teacher guide book for the second intermediate grade in the 
Ministry of Education 2017 

22. Rectifier for many Masters and PhD dissertations. 
23. An ingredient in many research promotions and discreet magazines research. 
24. Dozens of permanent and temporary committees across the college and the 

ministry. 
 
Appreciations and thanks: 
Holds dozens of books of thanks, appreciation and appreciation certificates, 
including: 



1. Best Research Award in Social Sciences for the year 2015 by the Ministry of 
Higher Education and Scientific Research. 

2. The college shield for distinguished professors on the science day of the 
University of Baghdad 5/5/2016. 

3. Certificate of Appreciation from the Presidency of Salahuddin University in 
Erbil in light of participation in the first Iraqi-French Mathematics Conference 
held from 14-18 November 2009. 

4. A certificate of appreciation from the presidency of the University of Kufa in 
the light of participating in the symposium held by the Center for Teaching 
and Training Development University, according to the invitation book No. u / 
313 on 10/28/2010. 

5. Thanks and appreciation under No. 5178 on 11/25/2010 from the Deanship 
of the College of Education - Ibn Rushd, University of Baghdad in the light of 
participating in the scientific symposium (curricula, teaching methods and 
educational evaluation in educational institutions and requirements for 
updating them). 

6. Acknowledgment from the Minister of Higher Education and Scientific 
Research 2013. 

7. Acknowledgment from Mr. Assistant President of Baghdad University 2013 
No. 35583 on November 26 2013. 

8. Many thanks and appreciation books from the deans of the College of 
Education for Pure Sciences - Ibn Al-Haytham. 

9. Acknowledgment from the President of Baghdad University, 2015. 
And others ... Dozens of thank-you books from the Council of Ministers, Ministers of 
Education, Higher Education, Scientific Research, heads of Iraqi universities and 
some college deanships are all documented with official books. 
 
The subjects he taught: 
1) Mathematics for all secondary schools. 
2) Mathematics for the Central Institute of Women’s Teachers. 
3) The foundations of education. (First stage) 
4) Scientific research methodology (second stage) 
5) Mathematics curricula and methods (third stage) 
6) Viewing and applying. (Fourth stage) 
7) Measurement and evaluation (fourth stage) 
In addition to assigning to teach graduate students. 
 
Supervision and discussions: 
Supervising and discussing more than 40 theses and theses 
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