
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍشِ انزاذٍّ
 

 

 

 

  يٍضى سعذ ٌٕصف  :       ـى ـــــــــاالصــ

  02/8/4881        : ذاسٌخ انًٍـالد 

 يضهًح       :   انذٌـــــــــــاَح

      انعهٕو انرشتٌٕح/ يُاْح ٔطشائك ذذسٌش :        صــانرـخـص

 ذذسٌضٍح )يذسس يضاعذ(    :        حــــــانٕظٍف

 ياخضرٍش      : انذسخح انعهًٍح

        عهٕو انساصثاخخايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح نهعهٕو انصشفح اتٍ انٍٓثى /لضى :         عُٕاٌ انعًم

 ال ٌٕخذانعًم   :         ْاذف

  ال ٌٕخذ :        انٓاذف انُمال

 maisamraad9@gmail.com  كرشًَٔ :انثشٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالخ انعهًٍح  

 

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  علويت الدرجت ال

يفذذ بكالورووس

ذعلومذاحلاديات

ذ

 15/7/2007 الرتبية لؾعؾوم الصرفة / ابن اهليثمكؾية  بغدادمن جامعة 

ماجدًريذيفذالعلومذ

مناهجذذ/الرتبووة

ذوررائقذالًدروس

 25/11/2015 كؾية الرتبية لؾعؾوم الصرفة / ابن اهليثم بغدادمن جامعة 

 

 ثاٍَاً : انرذسج انٕظٍفً . 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت ظيفتالى ث

كليت التربيت للعلىم الصرفت / ابي  هعاوى هبرهج 1

 الهيثن

الى   22/2/2002

22/2/2012 

كليت التربيت للعلىم الصرفت / ابي  هبرهج  2

 الهيثن

الى   22/2/2012

22/11/2012 

كليت التربيت للعلىم الصرفت / ابي  هدرس هساعد 3

 الهيثن

22/11/2012 

 الىولغايت ا

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انرذسٌش اندايعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

كليت التربيت للعلىم الصرفت / ابي  1

 الهيثن
ولغاية  29/9/2008 بغداد

 االن 

 

 ساتعاً : انًمشساخ انذساصٍح انرى لًد ترذسٌضٓا. 

ذةـــــالدنذادةـــــادلذمـــالقدذت

اغمب المواد في مختبرات قسم عموم الحاسبات   قسم عموم الحاسبات 1
، prolog)برمجة كيانية، ومترجمات، ومخططات، و 

وضغط بيانات، وشبكات، و ونظم تشغيل،  وتقنيات،
visual basic)  

 -2013لغاية  2008
2014 

 2016-2015 حقوق االنسان قسم الكيمياء 2

 2017-2016 اسس التربية ةقسم عموم الحيا 3

 2018-2017 اسس التربية قسم عموم الحياة 4

 2018-2017 حقوق االنسان قسم الكيمياء 5

 2019-2018 منهج البحث العممي قسم عموم الحاسبات 6

 2020-2019 منهج البحث العممي قسم عموم الحاسبات 7

 

 :انرً أششف عهٍٓا( انشصائم  ،االطاسٌر  )خايضاً:  

ذالدنــةذمـــالقدذةردالالذاألرروحةذذأوذذمادذت

   ال يوجد 1

2    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انرً شاسن فٍٓا.انعهًٍح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ صادصاً:  

ذنوعذادلشاركةذذهامكانذأنعقادذةــالدنذعنوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 
المؤتمر العممي الثالث بعنوان)لغتنا 

 العربية فكر واداء(

من في بغداد/ الثا
عشر من كانون 

 2017االول 

المديرية العامة لتربية بغداد 
 حضور الرصافة االولى 

المؤتمر العممي الدولي السادس  
والعشرون )التجربة االنتخابية 
 العراقية بين الواقع والطموح(

في بغداد الموافق 
5/5/2018 

مركز التنمية لمدراسات 
والتدريب والبورد االلماني 

رات لمتدريب واالستشا
واالكاديمية العممية لمتنمية 
البشرية ومؤسسة العراقة 

 لمثقافة والتنمية

 حضور

 

في بغداد الموافق  المؤتمر العممي الدولي الثامن عشر 
25/12/2017 

مؤسسة العراقة لمثقافة 
والتنمية والبورد االميركي 
لمتدريب والدراسات ومركز 
التنمية لمدراسات والتدريب 

لمتنمية والمؤسسة العربية 
والتطوير في مصر برعاية 

معالي وزير العمل والشؤون 
 االجتماعية

 حضور

ندوة )الثقافة الحاسوبية واخالقيات  
 استخدام الحاسب االلي(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  11/5/2016
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
المشاركة بصفة 

 محاضر

 
ٍشاذّ َذٔج)ادياٌ االَرشَد ٔذاث

 انصسٍح ٔانُفضٍح ٔاالخرًاعٍح(

انُذٔج الًٍد تراسٌخ 

02/1/0242 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

/ نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

المشاركة بصفة 
 محاضر

 

 -َذٔج) اندشائى االنكرشٍَٔح يفٕٓيٓا

 ٔطشائك انرصذي نٓا ( -إَاعٓا

انُذٔج الًٍد تراسٌخ 

3/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

/ نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

تانرعأٌ يع ٔزذج انرعهٍى 

 انًضرًش

المشاركة بصفة 
 محاضر

 
َذٔج )اثش يٕالع انرٕاصم االخرًاعً 

 فً َشش انرطشف(

تراسٌخ انُذٔج الًٍد 

02/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ نهعهٕو ا

 لضى عهٕو انساصثاخ

المشاركة بصفة 
 محاضر

ندوة ) المؤتمر العممي التاسع لمتعميم  
العالي وتنمية المجتمع في جامعة 

 جرش(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  2016
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

مية التربية لمعموم الصرفة/ ك 23/3/2016 ندوة )العنف ضد الكوادر الطبية( 
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة )دور الجامعات في تعزيز االمن  
 الفكري(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  24/4/2016
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

ندوة )دور التنشئة االجتماعية في  
 تنمية القيم(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  7/3/2016
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

كمية التربية لمعموم الصرفة/  1/3/2016 ندوة )التنمية المستدامة(  
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

ندوة )التنمية المهنية لمتدريس  
الجامعي ومعايير الجودة واالعتماد 

 اديمياالك

كمية التربية لمعموم الصرفة/  4/1/2016
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

كمية التربية لمعموم الصرفة/  14/1/2017 ندوة )اهم مشكالت الشباب العراقي( 
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور

ندوة )الفيضانات.. التوعية  
 واالحترازات(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  18/12/2016
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

عريبي الزوبعي/ قسم 
 الرياضيات

 حضور

ندوة )مفاهيم الطاقة المتجددة لدى  
طمبة كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن 

 الهيثم(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  10/1/2017
قسم العموم  -ابن الهيثم 

 التربوية والنفسية
 حضور

ندوة )ضوابط وتعميميات تقييم االداء  
 ( 2016-2015لمتدريسيين 

كمية التربية لمعموم الصرفة/  7/11/2016
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور

كمية التربية لمعموم الصرفة/  19/11/2016 ندوة )مخاطر مرض الكوليرا( 
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور

كمية التربية لمعموم الصرفة/  14/12/2016 (Image Fusionدوة )ن 
 حضور قسم الحاسبات –ابن الهيثم 



 

 

 

 

 

 

 

ندوة )االعجاز المغوي والعممي في  
 القران الكريم(

كمية التربية لمعموم الصرفة/  18/12/2016
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور

كمية التربية لمعموم الصرفة/  22/2/2017 ه ندوة التطبيق المدرسي واليات تنفيذ 
 حضور قسم الحاسبات –ابن الهيثم 

ندوة هجرة الشباب العراقي...  
 االسباب الواقع واالثار

كمية التربية لمعموم الصرفة/  8/3/2017
 حضور قسم الحاسبات –ابن الهيثم 

 كمية التربية لمعموم الصرفة/ 5/3/2017 ندوة النزاهة االكاديمية  
قاعة الدراسات العميا في قسم 

 العموم التربوية والنفسية
 حضور

ندوة الية التعامل مع ممف التصنيف  
الوطني لجودة الجامعات العراقية 

 وتجاوز المعوقات

كمية التربية لمعموم الصرفة/  11/4/2017
قاعة الدراسات العميا في قسم 

 العموم التربوية والنفسية
 حضور

ولي مستقبل اعداد ندوة )المؤتمر الد 
 المعمم والتنمية في الوطن العربي

كمية التربية لمعموم الصرفة/  16/5/2017
قاعة الدراسات العميا في قسم 

 العموم التربوية والنفسية
 حضور

استخدام المنصات التعميمية  
والمصادر المفتوحة في التعميم 

 االلكتروني

كمية التربية لمعموم الصرفة/  4/1/2017
 حضور قسم الحاسبات –هيثم ابن ال

كمية التربية لمعموم الصرفة/  23/1/2017 ندوة الوصف االكاديمي 
قاعة الدراسات العميا في قسم 

 العموم التربوية والنفسية
 حضور

ندوة استخدام المياه وتحسين  
 الممارسات الصحية 

كمية التربية لمعموم الصرفة/  18/1/2017
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 هد عمي حسينف
 حضور

ندوة القوانين البيئية بين التهميش  
 والتفعيل

كمية التربية لمعموم الصرفة/  8/1/2017
قاعة المرحوم  –ابن الهيثم 

 فهد عمي حسين
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

حضور ندوة كميات التربية وانقاذ  
 المجتمع من تأثير الحرب واالرهاب 

كمية التربية لمعموم الصرفة/  4/10/2017
قاعة المرحوم  –م ابن الهيث

 فهد عمي حسين
 حضور

َذٔج تعُٕاٌ )ذعهًٍاخ انرشلٍاخ  

ٔانٍح  0242نعاو  432انعهًٍح سلى 

 انرعايم يعٓا( 

انًشاسكح تصفح 

 زضٕس تراسٌخ

42/2/0248  

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 انساصثاخلضى 

 حضور

 
اثاس  االدياٌ عهى َذٔج تعُٕاٌ)

 (ًخذساخ فً طهثح اندايعحان

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

02/40/0242 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انساصثاخ

 حضور

 

َذٔج تعُٕاٌ)كهٍاخ انرشتٍح ٔاَمار 

 انًدرًع يٍ ذاثٍش انسشب ٔاالسْاب(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

1/42/0242 

رشتٍح خايعح تغذاد/ كهٍح ان

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 ٔزذج انعاللاخ انثمافٍح

 حضور

 
َذٔج تعُٕاٌ)انًششق فً ذاسٌخ 

 انعشاق انمذٌى(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

03/44/0242 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 ٔزذج انعاللاخ انثمافٍح

 حضور

 
 َذٔج تعُٕاٌ)انرشتٍح انضهًٍح فً

 غزاء انعمم ٔاندضى(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

41/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

َذٔج تعُٕاٌ)اضطشاب يا تعذ 

 انصذيٍح ٔانٍاخ انرعايم يعّ(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

02/0/0248 

شتٍح خايعح تغذاد/ كهٍح انر

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

َذٔج تعُٕاٌ)ذمٌٕى انًضٍشج انعهًٍح 

 فً اندايعاخ انعشالٍح(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

2/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

اخم ذطٌٕش انًُاْح فً َذٔج )يذ

 اندايعاخ انعشالٍح(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

2/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 
َذٔج )االلرصاد انًعشفً ٔدٔسِ فً 

ذسمٍك انرًٍُح االلرصادٌح 

 ٔاالخرًاعٍح ٔانرشتٌٕح(

ح انًشاسكح تصف

زضٕس تراسٌخ 

48/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

َذٔج )ادياٌ انًخذساخ ٔانًُشطاخ 

انشٌاضٍح ٔاالثاس ٔاالخطاس انصسٍح 

 انًرشذثح عهى ذعاطٍٓا(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

04/0/0248 

شتٍح خايعح تغذاد/ كهٍح انر

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

َذٔج )دٔس انسشذ انشعثً فً زًاٌح 

 انٕطٍ(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

03/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

 (َذٔج )اصرمالنٍح اندايعاخ

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

48/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 
َذٔج )االعالاخ ٔانًشاكم انًخفٍح 

ٔانظاْشج فً صهٕن االطفال 

 ٔانًشاْمٍٍ(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

2/1/0248 

 خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

 (االصالذ ٔانرطٌٕش فً انرعهٍىَذٔج )

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

42/1/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 
فً  َذٔج )االصانٍة انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 يعاندح زاالخ انرطشف فً انًدرًع(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

41/0/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

َذٔج )اضطشاب انرٕزذ اصثاتّ 

 ٔذشخٍصّ ٔيعاندرّ(

انًشاسكح تصفح 

زضٕس تراسٌخ 

44/0/0248 

هٍح انرشتٍح خايعح تغذاد/ ك

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

ٔسشح عًم تعُٕاٌ)ٔصف انثشَايح 

 االكادًًٌ(

انًشاسكح تصفح 

 زضٕس تراسٌخ

00/4/0242 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

ذذسٌة عهى ٔسشح عًم تعُٕاٌ)

 انسزيح االزصائٍح SPSSاصرخذاو 
42/2/0242 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

انًمٍاس انعانًً ) ٔسشح عًم تعُٕاٌ

   االخضش نهدايعاخ( 
8/4/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 انساصثاخلضى 

 حضور

 

)انًُصاخ  تعُٕاٌ ٔسشح عًم

 انرعهًٍٍح(
2/2/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 
         ٔسشح عًم تعُٕاٌ ) ذطثٍماخ

       GoogleApps)انرعهًٍٍح     

 

43/1/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 
ٔسشح عًم تعُٕاٌ)كراتح انثسٕز 

 انعهًٍح فً انهغح االَكهٍزٌح(
41/2/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 ح ٔانُفضٍحلضى انعهٕو انرشتٌٕ

 حضور

 
)ذطثٍماخ انسمٍثح  ٔسشح عًم تعُٕاٌ

 SPSS االزصائٍح نهعهٕو االخرًاعٍح

 )نهًثرذئٍٍ

 

01/4/0248 

خايعح تغذاد/ كهٍح انرشتٍح 

نهعهٕو انصشفح/ اتٍ انٍٓثى/ 

 لضى انعهٕو انرشتٌٕح ٔانُفضٍح

 حضور

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعلموةذ 

 خارج الكمية داخل الكمية
و في لجنة نقل وتدقيق درجات طمبة قسم الحاسبات في السجل عض

 8/5/2012االلكتروني في 
المشاركة في دورة الصالحية المغوية في كمية 

 25/2/2016في اآلداب وحدة التعميم المستمر 

عضو في المجنة االمتحانية في قسم عموم الحاسبات في 
15/5/2012 

الزائفة المشاركة في محاضرة فيديوية )المجالت 
واثرها في المستوى العممي لالبحاث( في مركز 

في  التطوير والتعميم المستمر في جامعة بغداد
2/11/2016 



 

 

 

 

 

 

 

عضو في لجنة صيانة الحاسبات في قسم عموم الحاسبات في 
17/7/2012 

والمغة  273المشاركة في دورتي التأهيل التربوي 
المقامة في مركز التطوير والتعميم  211العربية 

 8/10/2017لمستمر في جامعة بغداد لممدة من ا
 19/10/2017ولغاية 

عضو في لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية في قسم عموم الحاسبات في 
24/10/2012 

 

  2/4/2013عضو في لجنة شؤون التسجيل والطمبة في 

عضو في لجنة متابعة اجابات الكتب الرسمية في قسم العموم التربوية 
  27/3/2016والنفسية في 

 

عضو في لجنة اعداد قاعدة بيانات لمتدريسيين والطمبة في قسم 
 7/2/2016العموم التربوية والنفسية في 

 

حضور محاضرة تحمل عنوان )الحيوانات المعدلة وراثيًا( في قاعة 
 2/3/2016المرحوم فهد عمي حسين في 

 

حضور محاضرة تحمل عنوان )طرق مبسطة العداد االسئمة 
كترونية( عمى قاعة قسم العموم التربوية والنفسية في االل
17/1/2016 

 

حضور محاضرة تحمل عنوان )المفاهيم العممية واثرها في زيادة الوعي 
العممي االخالقي( عمى قاعة قسم العموم التربوية والنفسية في 

21/12/2015 

 

المشاركة في دورة زرق االبر وقياس الضغط والسكري في وحدة 
 13/12/2016ولغاية  12/12/2016يم المستمر لممدة من التعم

 

عضو في المجنة الثقافية في قسم العموم التربوية والنفسية  في 
3/10/2016 

 
عضو في لجنة تدقيق الوثائق في قسم العموم التربوية والنفسية  في 

3/10/2016 
 

سية  عضو في لجنة متابعة اجابات القسم في قسم العموم التربوية والنف
 3/10/2016في 

 

عضو في لجنة تحديث قاعدة البيانات في قسم العموم التربوية 
 3/10/2016والنفسية  في 

 



 

 

 

 

 

 

 

يخ العموم والرياضيات القديمة حضور محاضرة تحمل عنوان )تار 
دراسات في اثار الوطن العربي((( عمى قاعة قسم العموم التربوية ))

 7/12/2016والنفسية في 

 

شية عمى قاعة قسم العموم التربوية والنفسية تناولت حضور حمقة نقا
 15/1/2017عناوين لبحوث عدة في 

 

قسم العموم التربوية والنفسية  حضور حمقة نقاشية عمى قاعة
اتجاهات عالمية معاصرة في مناهج العموم وتدريسها المشروع )

 16/1/2017( في 2061

 

ة التربية البرجماتية الحمقة الدراسية )االتجاهات المعاصرة في فمسف
انموذجًا( و فاعمية برنامج تدريبي وفقًا ألبعاد التنمية المستدامة( 

 و)الخواء الفكري  لدى بعض طمبة االاللجامعات االسباب والحمول*(

 

الجامعات االسباب والحمول( و)مشكالت طمبة كمية التربية ابن الهيثم( 
العراقيات دراسة و)اساليب التعامل مع االزمات لدى المحاميات 

 6/3/2017ميدانية( في 

 

عمى قاعة  29/1/2017محاضرة في موضوع الباراسايكولوجي في 
 التربوية والنفسية مالدراسات العميا في قسم العمو 

 

عمى قاعة  12/3/2017حمقة نقاشية )التعميم المنعكس( في 
 الدراسات العميا في قسم العموم التربوية والنفسية

 

)التنمية المستدامة وعالقتها بالمنهج( و )نسبة رسوب حمقة سمنار 
عمى قاعة   3/5/2017في المرحمة االبتدائية والمتوسطة( في 

 الدراسات العميا في قسم العموم التربوية والنفسية

 

حمقة نقاشية )االختبارات اعدادها وتنفيذها ( و)اتجاهات طمبة كمية 
وادهم التربوية والنفسية( في التربية لمعموم الصرفة ابن الهيثم نحو م

عمى قاعة الدراسات العميا في قسم العموم التربوية  11/5/2017
 والنفسية

 

المشاركة في دورة االسعافات االولية المقامة في المختبر الخدمي 
المركزي في كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الهيثم لممدة من 

 21/2/2017ولغاية  20/2/2017

 



 

 

 

 

 

 

 

) تأمالت فمسفية في النفس االنسانية( و)تسامي الذات  حمقة نقاشية
وعالقتها بالعوامل السبعة الكبرى لمشخصية لدى طمبة الجامعات( 
و)المشكالت النفسية واالجتماعية لدى فاقدي االب واقرانهم الذين 

يعيشون مع والديهم من تالميذ المرحمة االبتدائية ( و)بناء برنامج 
لبيئية لمدرسي مختبرات الكيمياء واثره في القيم تدريبي وفقًا لمثقافة ا

البيئية لديهم والوعي الوقائي لطمبتهم( و)منهجية كايزن )تطبيقات 
كايزن في التعميم( و)اتجاهات طمبة الجامعات نحو العمل التطوعي: 

عمى قاعة الدراسات العميا في قسم  15/1/2017دراسة ميدانية( في 
 العموم التربوية والنفسية

 

حمقة نقاشية ) تقويم مهارات مختبر االحياء المجهرية لطمبة كمية 
عمى قاعة  18/1/2017التمريض( و)تصنيف بموم البديل( في 

 الدراسات العميا في قسم العموم التربوية والنفسية

 

عضو في لجنة ساندة لمعمل بممف التصنيف الوطني بالتعاون مع 
 7/3/2017شعبة ضمان الجودة في 

 

في قسم العموم  12/10/2017المجنة الثقافية بتاريخ  عضو في
 التربوية والنفسية

 

عضو في لجنة البيئة والسالمة في قسم العموم التربوية والنفسية 
 11/10/2017بتاريخ 

 

عضو في لجنة أعضاء تنسيق مع وحدة التعميم المستمر عن  قسم 
 14/11/2017العموم التربوية والنفسية بتاريخ 

 

لجنة الئحة السموك الوظيفي عن  قسم العموم التربوية  عضو في
 23/10/2017والنفسية بتاريخ 

 

عضو في لجنة وصف البرنامج االكاديمي والمقرر الدراسي عن  قسم 
 21/11/2017العموم التربوية والنفسية بتاريخ 

 

قسم عموم المقامة في edmodo المشاركة في دورة تطبيق 
ية لمعموم الصرفة ابن الهيثم لممدة من في كمية التربالحاسبات 

 15/11/2017ولغاية  14/2/2017

 



 

 

 

 

 

 

 

المقامة في قسم عموم power point المشاركة في دورة برنامج 
الحاسبات في كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الهيثم لممدة من 

 25/10/2017ولغاية  24/10/2017

 

لنشر في المجالت المشاركة في الدورة التدريبية )آلية البحث وا
العالمية الرصينة( بصفة محاضر في الدورة التي اقيمت في جامعة 

بغداد/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الهيثم/ قسم عموم الحاسبات 
بالتعاون مع وحدة التعميم المستمر، وتم منحي شهادة مشاركة في 

 15/5/2018الدورة في 

 

رخاء( بصفة محاضر في الدورة المشاركة في الدورة التدريبية )االست
اقيمت في جامعة بغداد/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الهيثم/ قسم 

 10/2018عموم الحاسبات بالتعاون مع وحدة التعميم المستمر/

 

المشاركة في الدورة التدريبية )العصف الذهني( بصفة محاضر في 
الصرفة/ ابن  الدورة اقيمت في جامعة بغداد/ كمية التربية لمعموم

الهيثم/ قسم عموم الحاسبات بالتعاون مع وحدة التعميم المستمر  في 
12/11/2018 

 

 

 .ذأوذتطوورذالًعلومثامنا:ذادلشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذ 

 الدنة النشرذحمل أدمذاليحث ت

1 
بناء أنموذج لتقويم مادة هندسة البرامجيات من وجهة نظر 

 )بحث مستل من الرسالة( لتدريسيينا

مجمة البحوث التربوية 
/  مركز البحوث والنفسية

 التربوية والنفسية
 (52العدد )

2017 

2 

المهارات العقمية المتضمنة في أسئمة وانشطة كتابي 
 الحاسوب لممرحمة االعدادية وفقًا ألنموذج مارزانو

 مجمة االستاذ
 4/4/2017 المجمد الثاني 223العدد 

3 
A Comparative Study between Computer 

Textbooks Content in the Secondary 
Stage and Computer Textbooks Content 
in the University Stage in Colleges of 

Education at Baghdad University 
 

 
International Journal 

of Science and 
Research (IJSR) 

 
February 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

حميل محتوى كتابي الحاسوب لممرحمة المتوسطة وفقًا ت 4
 لعمميات العمم

مجمة دراسات عربية في 
التربية وعمم النفس/ رابطة 
التربويين العرب/ جمهورية 

 مصر العربية
 ( 95العدد )

2018 

5 
تحميل محتوى كتابي الحاسوب لممرحمة المتوسطة وفقًا 

 لنظرية الذكاءات المتعددة

بوية مجمة البحوث التر 
والنفسية/  مركز البحوث 

 التربوية والنفسية
 ( 58العدد )

2018 

6 
تحميل محتوى كتاب الحاسوب لمصف الثاني المتوسط وفق 

 القيم العممية واالخالقية

مجمة البحوث التربوية 
والنفسية/  مركز البحوث 

  التربوية والنفسية
 ( 16( المجمد )61العدد )

2019 

ذ

ذ

 .العلموةذاحمللوةذوالدولوةذاهلوىاتذعضووةذذ:تادعا

    يوجد ال  

     

 وذذهاداتذالًقدور.ذاجلوائزذكًبذالشكرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدنة اجلهةذادلاحنةذ كًابذالشكرذاوذاجلائزةذأوذالشهادة ت

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  1

لؾعؾوم الصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد 

 عؾي(

ة/ ابن كؾية الرتبية لؾعؾوم الصرف

 اهليثم

14/5/2012 

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  2

لؾعؾوم الصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد 

 عؾي(

كؾية الرتبية لؾعؾوم الصرفة/ ابن 

 اهليثم

26/2/2013 

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  3

لؾعؾوم الصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد 

 عؾي(

لؾعؾوم الصرفة/ ابن كؾية الرتبية 

 اهليثم

11/7/2013 



 

 

 

 

 

 

 

ذؽر وتؼدير من السيد وزير التعؾيم العالي  4

والبحث العؾؿي )عؾي حمؿد احلسني 

 االديب(

 24/2/2014 وزارة التعؾيم العالي والبحث العؾؿي

ذؽر وتؼدير من السيد مساعد رئيس  5

اجلامعة لؾشؤون العؾؿية )أ.م.د. عالء كريم 

 حمؿد(

مؽتب مساعد رئيس  جامعة بغداد/

 اجلامعة لؾشؤون العؾؿية

25/3/2014 

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية اآلداب  6

 )أ.د. صالح فؾيػل عايد( 

 13/3/2016 كؾية اآلداب/ وحدة التعؾيم املستؿر

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  7

لؾعؾوم الصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد 

 عؾي(

لؾعؾوم الصرفة/ ابن كؾية الرتبية 

 اهليثم

1/6/2016 

 18/8/2016 مجهورية العراق مؽتب رئيس الوزراء ذؽر وتؼدير من السيد رئيس الوزراء  8

ذهادة مشاركة دولية يف احملاضرة  9

الػيديوية )اجملالت الزائػة واثرها يف 

املستوى العؾؿي لألحباث( املؼامة  يف مركز 

 امعة بغدادالتطوير والتعؾيم املستؿر يف ج

رئادة جامعة بغداد/ مركز التطوير 

 والتعؾيم املستؿر

2/11/2016 

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  10

لؾعؾوم الصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد 

 عؾي(

كؾية الرتبية لؾعؾوم الصرفة/ ابن 

 اهليثم

17/11/2016 

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  11

لصرفة /ابن اهليثم )د. خالد فهد لؾعؾوم ا

 عؾي(

كؾية الرتبية لؾعؾوم الصرفة/ ابن 

 اهليثم

19/12/2016 

ذؽر وتؼدير من السيد وزير التعؾيم العالي  12

 والبحث العؾؿي 

 8/9/2016 يوزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿ



 

 

 

 

 

 

 

ذؽر والتؼدير من السيد مساعد رئيس  13

 اجلامعة

ؾطيف السيد ادامة فاضل عبد ال

 املساعد العؾؿي لرئيس اجلامعة

26/10/2017 

ذهادة ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية  14

 الرتبية لؾعؾوم الصرفة ابن اهليثم 

 20/2/2018 أ.د. خالد فهد عؾي

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  15

 لؾعؾوم الصرفة ابن اهليثم 

 1/4/2018 أ.د. خالد فهد عؾي

من السيد املدير العام لرتبية  ذؽر وتؼدير 16

 بغداد الرصافة االوىل 

 2018 د. فالح حمؿود الؼيسي

ذؽر وتؼدير من السيد عؿيد كؾية الرتبية  17

 لؾعؾوم الصرفة ابن اهليثم 

 8/1/2018 أ.د. خالد فهد عؾي
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Date of Birth:  20/8/1984 

Religion:  Muslim 
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Scientific Degree:  Master 
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          Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

15/7/2007 College of Education 

for Pure Sciences/ 

Ibn Al-Haitham 

University of 

Baghdad 

B.Sc. 

25/11/2015 College of Education 

for Pure Sciences/ 

Ibn Al-Haitham 

University of 

Baghdad 

M.Sc. 

   Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

             Career: 

 

      University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

29/9/2008 

Until now 

College of Education for 

Pure Sciences/ Ibn Al-

Haitham 

University of Baghdad 1 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

From -To Workplace Career No. 

29/9/2008 To 

29/9/2012 

College of Education for Pure 

Sciences/ Ibn Al-Haitham 

Associate Programmer 1 

29/9/2012 To 

25/11/2015 

College of Education for Pure 

Sciences/ Ibn Al-Haitham 

Programmer 2 

25/11/2015 

Until now 

College of Education for Pure 

Sciences/ Ibn Al-Haitham 

assistant teacher 3 



 

 

 

 

 

 

 

        Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2008 Until 
2013-2014 

Most of the materials in the 

laboratories of the 

Department of Computer 

Science (object oriented 

programming, and 

computer compilers, and 

computer Graphics, and 

prolog, and compiler 

techniques, and operating 

systems, and pressure data, 

and networks, and visual 

basic) 

Department of Computer 

Science 

1 

2015-2016 human rights chemistry department 2 

2016-2017 Foundations of education Department of Biology 3 

2017-2018 Foundations of education Department of Biology 4 

2017-2018 human rights chemistry department 5 

2018-2019 
Scientific Research 

Methodology 

Department of computer 

science 
6 

2019-2020 
Scientific Research 

Methodology 

Department of computer 

science 
7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     Conferences which you  participated: 

Type of 

Participat

ion 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوست

ر 

حضو

 ر(

lecturer College of Education 

for Pure Sciences 

Ibn al-Haytham 

11/6/2016 Computer Culture and 

Computer Ethics 

1 

lecturer College of Education 

for Pure Sciences 

Ibn al-Haytham 

30/4/2017 Internet addiction and 

its health, psychological 

and social effects 

2 

lecturer College of Education 

for Pure Sciences 

Ibn al-Haytham 

6/3/2018 Cybercrime concept - 

types - and ways to 

address them 

3 

lecturer College of Education 

for Pure Sciences 

Ibn al-Haytham 

20/2/2018 The impact of social 

networking sites in 

spreading extremism 

4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

Constructing a Model to 

Evaluate the Software 

Engineering Substance 

from the Viewpoint of 

Staff members 

Journal of  

Educational and 

Psychological 

Researches 

Educational and 

psychological 

researches center 

2017 

2 The Mental Skills Implied 

in the Questions and 

Activities of the Computer 

Textbooks for the 

Preparatory Stage 

According to Marzano's 

Model. 

Journal of  Al-Ustath 2017 

3 A Comparative Study 

between Computer 

Textbooks Content in the 

Secondary Stage and 

Computer Textbooks 

Content in the University 

Stage in Colleges of 

Education at Baghdad 

University 

 

 

International Journal 

of Science and 

Research (IJSR) 

 

February 2017 



 

 

 

 

 

 

 

4 
Analysis of the Content of 

the Computer Textbooks 

for the Intermediate Stage 

According to Science 

Operations. 

Journal of  Arab 

Studies In Education 

& Psychology 

2018 

5 

Content Analysis of the 

Computer Textbooks for 

the Intermediate Stage  

According to The Theory 

of Multiple Intelligences. 

Journal of  

Educational and 

Psychological 

Researches 

Educational and 

psychological 

researches center 

2018 

6 Analysis of the Content of 

the Computer Textbook 

for the Second 

Intermediate Grade 

According to Scientific 

Values and Moral Values 

 

 

Journal of  

Educational and 

Psychological 

Researches 

Educational and 

psychological 

researches center 

2019 
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