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ــ   عادل كامل شبيب علي الربيعي  :   ـم  ـــــــــاالس

 1970/ 10/ 3: تاريخ الميـالد 

 متزوج    الحالة الزوجية :

 اثنان    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم     :    الديـــــــــــانة

 طرائق تدريس الفيزياء:     صــالتـخـص

 تدريسي  :        ه  ــــــالوظيف

 دكتوراه       مية :الدرجة العل

   : جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم   عنوان العمل

   العمل   :      هاتف

     07702647674:     الهاتف النقال 

 adil.k.s@ihcoedu.uobaghdad.edu.iqكتروني : البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 لتاريخا ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس 

 
 1999-2000 ابن اهليثم –كلية الرتبية للعلوم الصرفة  جامعة بغداد

 2009/ 3/ 10 ابن اهليثم–كلية الرتبية للعلوم الصرفة  جامعة بغداد الماجستير 

 الدكتوراه 

 
 4/5/2017  ابن اهليثم–كلية الرتبية للعلوم الصرفة  جامعة بغداد

    أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 لتدرج الوظيفي .ثانياً : ا 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى -من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(    الجهة ت

1 
 جامعة بغداد  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  

 حلد االن -2009

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

6    

7    

8    

 

 

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

  للعلوم الصرفة  جامعة بغداد كلية التربية مدرس مساعد    /تدريسي 1

 ابن الهيثم  

 12/10/2009      

  للعلوم الصرفة  جامعة بغداد كلية التربية مدرس    /تدريسي 2

 ابن الهيثم  
 

  للعلوم الصرفة  ةجامعة بغداد كلية التربي  استاذ مساعد   /تدريسي 3

 ابن الهيثم  
10 /4/2017 

4  
 

 

5  
 

 

6    



 

 

 

 

 

 

 

 عاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.راب  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2010-2009 اسس تربية/ اولية   الكيمياء  

 2011-2010 منهج حبث / اولية  احلاسبات  

 
 الفيزياء  

  تربية عملية / اولية 

 قياس وتقويم +علم النفس التربوي  الرياضيات  

 

 

 
 الفيزياء  

 2012-2011 (/ اولية ج حبث +قياس وتقويم +تربية عملية منه ) 

 
 الفيزياء 

 2011-2010 +ادارة تربوية /اولية منهج حبث /اولية 

 الفيزياء  

يف تدريس اجتاهات حديثة )طرائق تدريس الفيزياء –طلبة الدكتوراه  -1

  الفيزياء املتقدم ( الفصل االول 

(  )طرائق تدريس الفيزياء طرائق تدريس الفيزياء  –طلبة الدكتوراه   -2

 الفص الثاني 

    فيزياء عام )طرائق التدريس ( الفصل الثاني   –طلبة الدكتوراه  -3

2019-2018 

 الفيزياء 
طرائق تدريس الفيزياء )اتجاهات  –  الماجستير طلبة  -1    

 الفصل االول    (  حديثة في تدريس الفيزياء 

2019-2020 

 الفزياء  

الفصل االول     تدريس الفيزياءائق طر–  الماجستير طلبة  -1

 زياء  طرائق تدريس الفي 

    فيزياء عام )طرائق التدريس ( الفصل الثاني   –طلبة الدكتوراه  -2

اجتاهات )   طرائق تدريس الفيزياء–  الماجستير طلبة  -3

 ( يف تدريس الفيزياء املتقدمحديثة 

2020-2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : عليهاالتي أشرف ( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تعلمي قائم على اساليب التعلم الدماغي وطرائق  –تصميم تعليمي   1

التدريس المالئمة لها في الكفاءة الذاتية لطالب الرابع العلمي وتحصيلهم  

 النوعي لمادة الفيزياء  

:  اءالفيزياء / طرائق تدريس الفيزي

 رك ( )اشراف مشت دكتوراه 

2019 

بارنس للحل االبداعي للمشكالت –بناء برنامج تعليمي قائم على امنوذج ازبورن  2

 وفاعليته يف االداء العملي والنظري والتفكري التقاربي والتباعدي لدى طلبة قسم الفيزياء 

:  الفيزياء / طرائق تدريس الفيزياء

 )اشراف مشترك (  دكتوراه 

2019 

الفيزياء / طرائق تدريس   الثانوية  سي الفيزياء يف املرحلةاحلذاقة التعليمية ملدر 3

 )اشراف مشترك (  ماجستير  الفيزياء 

2019 

الفيزياء / طرائق تدريس   العالقة بني اكتساب طلبة املرحلة املتوسطة للمفاهيم الفيزيائية وتفكريهم املنظومي    4

 ستير     ماج الفيزياء 

2019 

لدى  (STEM LITERCYالتنور) ستوياتملقا وفي لكرتونتعليم االات التطبيق 5

 املرحلة الثانوية الفيزياء يف مدرسي

الفيزياء / طرائق تدريس  

 )اشراف مشترك (  ماجستير  الفيزياء 

2020 

الفيزياء / طرائق تدريس   ه بعمليات العلم لدى طلبة قسم الفزياء التحصيل النوعي ملادة امليكانيك التحليلي وعالقت 6

 )اشراف مشترك (  تير  ماجسالفيزياء 

2020 

الفيزياء / طرائق تدريس   ه االعدادية ملهارات القرن الواحد والعشرين تضمني كتب الفيزياء للمرحلمدى  7

 )اشراف مشترك (  ماجستير  الفيزياء 

2020 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة  ــالسن عنوان  ال ت
 ركة نوع المشا

 ث / بوستر حضور( ) بح



 

 

 

 

 

 

 

 مؤتمر ابن الهيثم العلمي الدولي االول  1
كلية التربية للعلوم الصرفة   12/2017/ 14-13

 ابن الهيثم 
 حضور

2 
TMREES Conference Series 4-6/9 /2019 Athens-Greece 

 بحث

3 

مي الذي نظمته لجنة االكاديميين والنخب  ر العلالمؤتم

الكناني رئيس لجنة االقتصاد   برعاية النائب احمد سليم

منظمة راشد لتأهيل  واالستثمار النيابية وبالتعاون مع  

)) نحو استراتيجية مقترحة لمكافحة تعاطي  الشباب  

 خدرات (( الم

13 /1/2018 
بغداد/ قاعة مجلس االعمال  

 الوطني العراقي 

 ورحض

4 
العملية التعليمية في  وتطوير   المؤتمر االول لتقييم 

 العراق 

لغاية    3/2018/ 31

1/4/2018 
بغداد /االتحاد الدولي 

 للمبدعين /فرع العراق 

 حضور

5 
)اسهام الثقافة  المؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون 

 عبية في بناء الهوية الوطنية العراقية ( الش

3/3/2018 

العراقة    بغداد / مؤسسة

 افة والتنمية للثق

 حضور

6 
ية في  شكالت التربو))معالجة المالمؤتمر العلمي االول 

 وزارة التربية بأقالم حملة الشهادات العليا (( 

10 /3/2018 
بغداد / المركز العراقي  

للدراسات التربوية والتنمية  

 ية البشر 

 حضور

7 
  المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر تحت شعار االرتقاء

 المستقبل   بالنظام التربوي استجابة الحاضر واشراقة 
9-10/5/2012 

ة االساسية  الترب كلية 

 الجامعة المستنصرية 
 بحث

8 
مؤتمر بعنوان بتراثنا المعرفي العظيم نستمد العزم  

 لتطوير علومنا ومعارفنا 
 حضور امعة واسط ج  2011/ 12/ 13-14

  نا مؤتمر علومنا سبل ارتقائنا وعلمائنا نور دروب  9
كلية التربة االساسية  

 الجامعة المستنصرية 
 حضور

10 
ول والمخدرات واثر  ندوة بعنوان االدمان على الكح 

 المنشطات الرياضية على الشباب  
19 /4/2018 

كلية التربية للعلوم 

 الصرقة ابن الهيثم 
 محاضر  

 8/4/2019  بعنوان االثار النفسية واالجتماعية للعبة البوجبي   ندوة ارشادية 12
كلية التربية للعلوم 

 الصرقة ابن الهيثم  
 محاضر

 2019/ 26/3   ندوة بعنوان التنمر االلكتروني والمخدرات الرقمية     13
كلية التربية للعلوم 

 الصرقة ابن الهيثم 
 محاضر

14     

 

 . االخرى لعلمية سابعا : األنشطة ا 

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 
 19/2/2017-18يخ دورة تدريبية كمحاضر بتار  

 

 

1-   

 

   17/1/2021-16دورة تدربية كمحاضر 

  

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

No. Research Title Place of  Publication Year 

    الطلبة المطبقين وفق معايير الجودة مهارات تدريس الفيزياء لدى 1

2 
تحصيل طالب  مسة واشارات المرور فيأثر استراتيجيتي االصابع الخ

 الصف االول المتوسط لمادة الفيزياء وذكائهم الشخصي

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR)   
2017 

3 
الفيزياء في المدارس  صعوبات تطبيق االتجاهات الحديثة لتدريس مادة 

 الفيزياء  المتوسطة لمحافظة بغداد من وجهة نظر مدرسي ومدرسات
 2017 العراق  

4 
  التخطيطية  المنظمات استراتيجية  من  كل على القائم التدريس   فاعلية

  بالتعلم واإلحتفاظ العلوم مادة تعلم  تسهيل في المتناقضات واستراتيجية

 الطالب  لدى العلمي التفكير  مهارات وتنمية

  العلمي  المؤتمر  وقائعمنشور في 

  بالنظام اإلرتقاء) عشر  الرابع 

 الحاضر  استجابة  تربويال

العراق           ( /  المستقبل  واشراقة

  كلية/   المستنصرية  الجامعةا

    األساسية  التربية

ايار   10  -9للمدة من  

2012 

5 

 Cognitive المعرفي التعارض مخططات  إستراتيجية من كل تأثير 

conflict strategy plans التعلم  إتقان وإستراتيجية  Mastery 

learning strategy نظرية ضوء في  التجريدي تفكير ال  مرحلة  نمو  في  

 الطالب لدى المعاصرة  العلمية الثقافة  مفاهيم تنمية وفي بياجيه

  العلوم )  مجلةمنشور في 

 (    والنفسية التربوية

العراق  الجمعيه العراقيه للعلوم  

ربويه والنفسيه  جامعه بغداد  الت 

 كلية االداب 

   2012/   90العدد          



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Mass stopping power of alpha particles in liquid water 

and same gases 
TMREES Conference 

Series  
2019 

7 

CALCULATION OF MULTIPLE MIXING RATIOS OF 

GAMMA RAYS FROM    

INTERACTION  

International Journal of 

Research - 

Granthaalayah 

 

 Vol.7 (Iss.8): 

August 2019  

8 
تراكيز غاز الرادون في نماذج تربة قضاء الطارمية  قياس

 CR-39باستعمال كاشف االثر النووي 

المؤتمر العلمي الخامس 

جامعة –لكلية العلوم 

كربالء )البيئة وملوثاتها 

و ..الواقع والطموح نح

 رؤية تنمية بيئئة مستدامة (

2017 

    

 .احمللية والدولية  اهليئات العلميةعضوية  :تاسعا 

   رابطة التدريسيني اجلامعني    ✓

 عضو اجلمعية العراقية للمناهج وطرائق التدريس والتقويم الرتبوي     ✓

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة و شهادة التقديراجلائزة أ كتاب الشكر أو ت

1.  
 تربية في محافظة بغدادالمديرية العامة لل  شكر وتقدير  

    الرصافة الثالثة  

25 /6/2019 

2.  
 2/2019/ 24 عميد الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم شكر وتقدير 

3.  
 جامعة بابل  –كلية التربية االساسية  عميد  شكر وتقدير 

 

28 /3/2019 

4.  
 6/5/2019 عميد الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم شكر وتقدير 

5.  
 3/2019/ 12 جامعة القادسية   -التربيةعميد كلية        شكر وتقدير 

6.  
 1/2019/ 13 ابن الهيثم –عميد كلية التربية للعلوم الصرفة        شكر وتقدير 



 

 

 

 

 

 

 

7.  
 6/2019/ 13 كلية التربية  الجامعة المستنصرية   عميد شكر وتقدير 

8.  
 2019/ 12/ 28 منظمة عراق السالم االنسانية   شكر وتقدير 

9.  
 ر وتقدير شك

 

 6/2018/ 26 ة التربية  الجامعة المستنصرية عميد كلي    

10.  
 8/1/2018 عميد الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم شكر وتقدير 

11.  
 2018/ 10/ 31 الهيثم عميد الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة ابن  شكر وتقدير 

 8/10/2018  مكتب رئيس الجامعة   شكر وتقدير    .12

13.  
 ري  لرئيس جامعة بغداد المساعد االدا  وتقدير  شكر 

 أ.د.حسين يوسف محمود 

24 /2/2014 

14.  
 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم   شكر وتقدير ومنح مكافأة  

 

21 /10 /2013 

 6/2012/ 28 لعلوم الصرفة ابن الهيثم عميد كلية التربية ل شكر وتقدير   .15

 2/2012/ 26 لوم الصرفة ابن الهيثم عميد كلية التربية للع شكر وتقدير   .16

 9/2012/ 16 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  شكر وتقدير   .17

 8/1/2012 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  شكر وتقدير   .18

 1/6/2011 تربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم عميد كلية ال شكر وتقدير   .19

 شكر وتقدير   .20
ريس  ة للمناهج وطرائق التدالجمعية العراقي

 والتقويم التربوي 
5/11/2011 

 6/2/2011 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  ومكافأة شكر وتقدير  .21

 6/2011/ 20 عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  شكر وتقدير   .22

 شهادة شكر وتقدير    .23
المؤتمر العلمي )االمام الحسين عليه السالم    

 ياء ( صلح االمة ووارث االنبم
12 /11 /2016 

 2017 م عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيث شهادة شكر وتقدير    .24

 2020/ 11/ 25 م عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيث شكر وتقدير    .25

 5/2020/ 13 الجامعة المستنصرية   االساسيةعميد كلية التربية   شكر وتقدير   .26



 

 

 

 

 

 

 

 1/2/2020 مانه العامه  يون االتجمع تربو شهادة شكر وتقدير   .27

 شهادة مشاركة    .28
واقع المشكالت التربوية واالضظرابات النفسية  

 في مدارس العراق 
16 /4/2020 

29.  
استعمال المنصة  دورة تدربية في شهادة مشاركة 

 م  ل كالس روكوكوالتعليمية 
 17/12/1920-15  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم

30.     

 

 

 

 

 

 .أو املرتمجة تب املؤلفةالك: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2014 ة يف تدريس العلوم اسرتاتيجيات معاصر 1

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

✓          

✓     

 . CD                            *Note: - Make a copy on CDسخة الكترونية على ترفق ن**
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