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 السؤىالت العمسية .أواًل :  

 التاريخ الكميـــة  الجامعة الجرجة العمسية

 بكالؽريؽس
 

 1981 ابؼ الييثػ –التخبية  بغجاد

 1991 ابؼ رشج –التخبية  بغجاد الساجدتيخ
 الجكتؽراه

 
 16/1/1996 ابؼ الييثػ –التخبية  بغجاد

 
 السقخرات الجراسية التي قست بتجريديا في الجامعة:-ب
 الدشـــــة الســـــادة ػالقدـــ ت

مجارس السخحمة الثانؽية )وزارة  1
 التخبية ( 

السخحمة الثانؽية مؼ االول الى  –عمػ االحياء 
 1991-1981 الدادس العمسي

 1992-1991 صف الثاني  –تعميػ الكبار ،مشاىج دراسية  معيج اعجاد السعمسيؼ  2

3 
س تجارب عمسية صف تقؽيػ وقيا –صحة عامة  معيج اعجاد السعمسيؼ 

 1995-1992 ثالث ورابع

4 
مشاىج وطخائق تجريذ العمؽم صف ثالث تخبية  قدػ الكيسياء –كمية التخبية 

 1999-1996 صف رابع  –عسمية 

 2001-1999 قياس وتقؽيػ صف رابع قدػ الفيدياء 5



 قدػ عمؽم االحياء 6
 مشاىج وطخائق تجريذ العمؽم صف ثالث 

 بع صف را –تخبية عسمية 
 صف رابع  –قياس وتقؽيػ 

2000-2002 
 ومدتسخة -2004

7 

 قدػ التخبية وعمػ الشفذ  -
 دراسات عميا  -

 ماجدتيخ ودكتؽراه –طخائق تجريذ العمؽم  -1
 ماجدتيخ  –اتجاىات حجيثة في التجريذ  -2
 دكتؽراه  –اتجاىات معاصخة في التجريذ  -3
 ماجدتيخ  –مشاىج بحث  -4
 دكتؽراه  –مشاىج دراسية  -5
 دكتؽراه  –نعخيات السشيج  -6
 دكتاوراه  –تكشؽلؽجيا التعميػ  -7
 دكتؽراه  –نعخيات التعمػ  -8
 حمقة دراسية ماجدتيخ ودكتؽراه -9
 

 ومدتسخة  -2005
 ومدتسخة  2006
2006-2010 
2005- 2006 
2006-2007 
2010-2011 
2005-2006 
2006-2007 
2005-2016 

 قدػ عمؽم االحياء  - 8
 دراسات عميا  -

 2014-2005 ماجدتيخ ودكتؽراه –طخائق تجريذ العمؽم 

 
 التجرج الؽظيفي .-أ
 الى-الفتخة مؼ  الجية        الؽظيفة  ت
مجرسة مادة عمػ االحياء    1

مؼ الرف االول متؽسط الى 
 الدادس العمسي 

مجيخية تخبية بابل مجيخية تخبية  –وزارة التخبية  
 بغجاد)الكخخ االولى(

1981-1991 

ىيئة معاىج السعمسيؼ     )بعج  –وزارة التخبية  معيج السعمسيؼ السخكدي   2
 حرؽلي عمى شيادة الساجدتيخ ( 

1991- 1996 

 
 التجريذ الجامعي . -   

 الى-الفتخة مؼ  الجامعة       الجية)السعيج/الكمية( ت
 وزارة التعميػ العالي والبحث أبؼ الييثػ –كمية التخبية  1

العمسي/جامعة بغجاد)بعج حرؽلي 
 عمى شيادة الجكتؽراه (

 مدتسخة الى حج اآلن -1996

 
 السشاصب االدارية والسيشية: -ج

 تجريدية -1
 2011-2006مقخرة قدػ العمؽم التخبؽية والشفدية  -2

 



 االنذطة العمسية -ثالثا 
 
 خارج الكمية داخل الكمية   
 لجشة تحجيث وتطؽيخ السشاىج الثانؽية 2017مدتسخة لغاية– 2006لجشة مجمذ القدػ   –

  2001 -1999لجشة التطبيقات      –
 2018-2017وكحلغ 2010-2003وكحلغ   –

 الجسعية العخاقية لمسشاىج وطخائق التجريذ        

المجشة االمتحانية  لمجراسات العميا ولجشة االمتحان  –
   2013- 2006التشافدي  

معيج العالي لمتطؽيخ  أدارة ورشة عسل تطؽيخ السحاضخيؼ في
 2010االمشي        

عزؽ لجشة التخقيات العمسية / دائخة البحث والجراسات /ديؽان  2017و 2012-2009المجشة العمسية    
 الؽقف الذيعي 

ي اليياة االستذارية العمسية لسجمة مخكد البحؽث عزؽة ف  2015-2013الجشة الثقافية  
 2019ية والجراسات التخبؽية/وزارة التخب

  2018-2017الجشة االجتساعية 
لجشة االمتحان التشافدي لقبؽل الطبة لمجراسات العميا 

2016-2017 
 

  2017و 2017لجشة تجقيق الجرجات 
  2017،  2016،  2015والدالمة المجشة البيئية

  2019لجشة ترحيح دفاتخ االمتحان التشافدي

  2019دػ لجشة االعسال التطؽعية لتشعيف وتديؼ الق

  2019-2018لجشة السقاصة العمسية 

  2019-2018لجشة االسعافات االولية 

  2019-2018لجشة االشخاف التخبؽي 

   2019لجشة متابعة تشفيح عسميات التطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 



 االنذطة العمسية االخخى.

 
 

  عمييا: تثالثا: ) االطاريح ، الخسائل ( التي أشخف
 33عجد )االطاريح و الخسائل (التي أشخفت عمييا وتػ االنجاز : – 

 عجد البحؽث قيج االنجاز  عجد البحؽث السشجدة 
 2 الساجدتيخ 15  الساجدتيخ

 3 الجكتؽراه 18  الجكتؽراه
 5 السجسؽع 33 السجسؽع

 

 الدشــة القدـــػ اسػ األطخوحة  أو  الخسالة ت

تقؽيػ مفخدات السشاىج الجراسية العمسية لقدػ العمؽم في كيمة االسعمسيؼ في  1
 ضؽء السعييخ االساسية لبشاء مشاىج العمؽم) ماجدتيخ(.

 2000 العمؽم التخبؽية والشفدية

اثخ استخجام كل انسؽذجي درايفخ ويتمي في التحريل والتفزيل السعخفي لجى  2
 ابؼ الييثػ )دكتؽراه ( –طمبة كمية التخبية 

 2006 العمؽم التخبؽية والشفدية

عجد     نؽع السذاركة 
 السذاركات

 مكانيا  وتاريخيا 

 ساجدتيخ لجان مشاقذة رسائل ال 
 واطاريح الجكتؽراه 

 2017-2000كمية التخبية لمعمؽم الرخفة  60

 جامعة ديالى كمية التخبية2006و  2005 3 لجان مشاقذة رسائل الساجدتيخ   2
 الجامعة السدتشرخية كمية التخبية االساسية  7 لجان مشاقذة رسائل الساجدتيخ 3
 2006 -2005صل كمية التخبية جامعة السؽ  3 لجان مشاقذة اطاريح دكتؽراه 4
 2017و  2014جامعة القادسية كمية التخبية 3 لجة مشاقذة رسائل الساجدتيخ 5
 مؼ جامعات عجة داخل العخاق  12 تكيػ عمسي لخسائل الساجدتيخ والجكتؽراه 6
 مؼ جامعات عجة داخل العخاق 14 تكيػ عمسي  لبحؽث التخقيات العمسية  7
 كمية التخبية لمبشات/ جامعة بغجاد ا ماجدتيخ  لجشة مشاقذة طالبة 8
 كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /التعميػ السدتسخ  25 لجشة صالحية التجريذ  9
   2014جامعة بابل كمية التخبية االساسية  2 لجشة مشاقذة طالبة ماجدتيخ 10
االشتخاك في تاليف كتاب مشيجي لمرف  11

 الخابع العمسي
 /مجيخية السشاىج والكشب وزارة التخبية 1

 
 2016جامعة السؽصل  1 لجشة مشاقذة طالبة ماجدتيخ 12



اثخ استخجام الؽسائط الستعجدة في التحريل وتشسية دافعية طالبات الرف  3
 الثاني متؽسط نحؽ مادة الكيسياء )ماجدتيخ(.

 2007 ؽم التخبؽية والشفديةالعم

اثخ التجريذ عمى وفق ثالث استخاتيجيات تعميسية في اكتداب السفاليػ  4
االحيائية لجى طالب الرف الثاني الستؽسط وادافعيتيػ لتعمػ االحياء 

 )دكتؽراه(.

 2007 العمؽم التخبؽية والشفدية

دة الكيسياء تقؽيػ االسئمة االمتحانية عمى وفق ترشيف جاالجخ واششخ لسا 5
 لمرف الخامذ العمسي )ماجدتيخ(

 2008 العمؽم التخبؽية والشفدية

اثخ انسؽذج جانييو في التحريل وتشسية االتجاه نحؽ مادة الكيسياء لجى  6
 طالبات الرف الثاني متؽسط )ماجدتيخ (.

 
 
 
 

 2008 العمؽم التخبؽية والشفدية

السدـتشج الـى الـجماا واثـخه فـي  ترسيػ نعام تعميسي تعمسي وفقا لشعخية التعمػ 7
 تحريل طالبات الرف الثالث الستؽسط وتشسشية تفكيخىؼ العمسي )دكتؽراه ( 

 2008 التخبية وعمػ الشفذ

تقؽيػ ميارات العسل السختبخي في مختبخات عمػ االحياء لطمبة كمية التسـخي   8
 )ماجدتيخ(

 2009 العمؽم التخبؽية والشفدية

التعميسيتــيؼ فــي تــجريذ مــادة عمــػ االحيــاء واثــخه فــي تؽظيـف الذــعخ والقرــة  9
 التحريل وحب االستطالع العمسي لجى طالب الثاني الستؽسط ) ماجدتيخ( 

 2010 العمؽم التخبؽية والشفدية 

فاعميـــة االنســـؽذج التـــؽليفي فـــي تحرـــيل طـــالب الرـــف الثـــاني الستؽســـط  10
 ودافعيتيػ لتعمػ مادة عمػ االحياء ) ماجدتيخ(

 2010 ؽم التخبؽية والشفديةالعم  

فاعميــة بخنــامج تــجريبي لسعمســي العمــؽم عمــى وفــق الشعخيــة البشائيــة لتحدــيؼ  11
 ادائيػ التجريذ وتشسية عسميات العمػ وعالقتو بتحريل تالمحتيػ )دكتؽراه(

 2009 العمؽم التخبؽية والشفدية 

تخاتيجيات تعمسي باستخجام نسطيؼ مـؼ مشذـطات اسـ –فاعمية ترسيػ تعميسي  12
االدراك في تجريذ االحياء واثخىسـا فـي التفكيـخ العمسـي وتشسيـة الـؽعي البيئـي 

 )دكتؽراه(

 2008 ا العمؽم التخبؽية والشفدية  

فاعميــة ترــسيػ تعميســي عمــى وفــق الشعخيــة الــتعمػ السدــتشج الــى الــجماا فــي  13
ـــة التخبيـــة االساســـية وتشسيـــة ذكـــاءات ـــجى طمبـــة كمي يػ التحرـــيل والجافعيـــة ل

 الستعجدة )دكتؽراه(

 2011 العمؽم التخبؽية والشفدية  

فاعمية ترسيػ تعميسي وفقا لـجورة الـتعمػ الدـابعي وانسـؽذج التـجريذ الـؽاقعي  14
فــي تحرــيل وتشسيــة ميــارات تفكيــخ لــجى طالبــات الرــف الثــاني معيــج اعــجاد 

 السعمسات واتجياتيؼ العمسية )دكتؽراه(

 2011 العمؽم التخبؽية والشفدية  

اثخ استخاتيجيتي االدراك السعخفية وما فؽق السعخفية في التحريل واالسـتحكار  15
ـــــخىؼ  ـــــاء وتشسيـــــة تفكي لـــــجى طالبـــــات الخـــــامذ العمســـــي فـــــي مـــــادة الكيسي

 العمسي)دكتؽراه(.

 2011 العمؽم التخبؽية والشفدية  

تبطة أثخ التعمػ السدتشج الى الجماا في التحريل وتشسيةأنساط التفكيخ السخ   16
بجانبي الجماا )االيسؼ وااليدخ( وعسميات العمػ لجى العمػ لجى طمبة كمية 

 التخبية االساسية.
 دكتؽراه ()          

 

 2012 العمؽم التخبؽية والشفدية  

فاعمية خخائط السعخفة والخخيطة الحىشية في تحريل مادة االحياء وتشسية  17
 بة الخامذ العمسي ) دكتؽراه (عسميات العمػ واتخاذ القخار في تحريل لطم

 

 2012 العمؽم التخبؽية والشفدية  



فاعمية التجريذ بسيارات التفكيخ عالي الختبـة فـي تحرـيل مـادة عمـػ االحيـاء  18
 وكفاءة التسثيل السعخفي وتشسية التفكيخ الشاقج) دكتؽراه (

 
 

 2012 العمؽم التخبؽية والشفدية  

لمكفـــات التجريدـــية لتجريدـــيي مختبـــخ االحيـــاء فاعميـــة بخنـــامج تـــجريبي وفقـــًا  19
السجيخيــة فــي كفايــاتيػ التجريدــية واألداء العسمــي لطمبــتيػ وتشسيــة اتجــاىيػ 

 نحؽ السيشة  )دكتؽراه (.

 2012 العمؽم التخبؽية والشفدية  

فاعمية ترسيػ تعميسي  وفقًا لشعخية الحكاءات الستعـجدة فـي تحرـيل الكيسيـاء  20
 سط وتشسية ذكاءاتيؼ وميارات تفكيخىؼ العمسي ) دكتؽراه(لطالبات االول متؽ 

 2013 العمؽم التخبؽية والشفدية  

ــػ  21 أثــخ دمــج ميــارات التفكيــخ ضــسؼ السحتــؽى السعخفــي فــي تحرــيل مــادة عم
 االحياء عشج طالبات الرف الخابع العمسي ودافعيتيؼ العقمية ) ماجدتيخ(

 2014 العمؽم التخبؽية والشفدية  

فــي تحرــيل مــادة عمــػ األحيــاء وميــارات التفكيــخ  PQ4Rثــخ اســتخاتيجية أ   22
 السحؽري عشج طالب الرف الثاني الستؽسط  )ماجدتيخ( 

 2014 العمؽم التخبؽية والشفدية  

أثخ التجريذ   بالسشعسـات التخطيطيـة  وبعبعـاد الـتعمػ فـي تحرـيل مـادة عمـػ  23
 بع العمسي )دكتؽراه(األحياء  وعادات  العقل  عشج طالب الرف الخا

  العمؽم التخبؽية والشفدية  
2015 

 عمـػ أثخ انسـؽذج روثكـؽف فـي تحرـيل طـالب الرـف الخابـع عمسـي فـي مـادة 24
 )ماجدتيخ( األحياء وتفكيخىػ السشطقي

 2015 العمؽم التخبؽية والشفدية  

يؼ السعمســ –بشــاء بخنــامج تــجريبي وفقــا الســتخاتيجيات التعمــيػ البرــخي لمطمبــة  25
في قدػ العمؽم العامة واثخه في ادائيػ التجريدي والتفكيخ البرخي لتالمـحتيػ) 

 دكتؽراه (

 2015 العمؽم التخبؽية والشفدية  

بشاء بخنامج تجريبي لمتخبية مؼ اجل التشسية السدتجامة لسجرسي عمػ  االحياء  26
 )دكتؽراه( واثخه في ثقافتيػ العمسية والؽعي البيئي لطمبتيػ

 2016 م التخبؽية والشفدية  العمؽ 

ـــة  27 ـــا البعـــاد التشسي ـــة وفق ـــة االبتجائي ـــؽم فـــي السخجم ـــب العم ـــؽى كت ـــل محت )تحمي
 السدتجامة .)ماجدتيخ(

 2016 العمؽم التخبؽية والشفدية  

اثخ ترسيػ تعميسي وفقَا الستخاتيجيات التفكيخ الستذعب  فـي  تحرـيل طـالب  28
 يخىػ الذكمي)دكتؽراه(السخحمة االعجادية في الفيدياء وتفك

 2016 العمؽم التخبؽية والشفدية  

ابعـــاد التشسيـــة السدـــتجامة عشـــج مجرســـي عمـــػ االحيـــاء لمسخحمـــة االعجاديـــة  29
 وعالقتيا بالؽعي العمسي االخالقي ) ماجدتيخ (

 2017 العمؽم التخبؽية والشفدية  

طالب الرف خؼ في تحريل اأثخ ستخاتيجتي السداجمة الحمكية والكخسي الد 30
 الثاني الستؽسط لسادة عمػ االحياء وتفكيخىػ االيجابي ) ماجدتيخ (

 2017 العمؽم التخبؽية والشفدية  

 وأثــخه األحيـاء عمــػ لسجرسـي الشـاجح الــحكاء لشعخيـة وفقـاً  تــجريبي بخنـامج بشـاء 31
 ) دكتؽراه(لطمبتيػ الختبة عالي والتفكيخ لجييػ السعخفي االقتراد كفايات في

 2018   والشفدية التخبؽية ؽمالعم

تحميــل محتــؽى كتــاب الجيؽلــؽجي لمسخحمــة الجامعيــة عمــى وفــق اطــار ســشجاي  32
 ) ماجدتيخ ( ومقتخحات تطؽيخه  

 2020 قدػ عمؽم الحياة 



فاعمية التعمػ الدخيع في تحريل طالبات الخابع العمسي في مادة عمـػ األحيـاء  33
 و دافعيتيؼ العقمية

 2020 قدػ عمؽم الحياة 

 

 رابعا: السؤتسخات والشجوات العمسية التي شارك فييا. 

 نؽع السذاركة  مكان أنعقادىا    الدشة    العشؽان         ت
 مذاركة جامعة الكؽفة 2/11/2010 الشجوة الثانية البيئة التعمسية  1
 حزؽر جامعة الكؽفة   26/4/2010 الشجوة  الثانية لمتفكيخ 2
 مذاركة جامعة الكؽفة 1/3/2011 لمتفكيخالشجوة الثالثة  3
الشجوة التخررية حؽل التعميػ في  4

 العخاق
 مذاركة دار الحكسة 16/11/2009

الشجوة العمسية الدشؽية االولى  5
السؤسدات التخبؽية  السؽسؽمة )

 ومدتمدمات تطؽيخىا وتحجيثيا (

الجسعية العخاقية السشاىج  25/11/2010
ػ  وطخائق التجريذ والتقؽي
، السقامة في رحاب كمية 

 التخبية أبؼ رشج

 مذاركة ببحث مفخد

مؤتسخ التكشمؽجيا والتقشيات   6
 السعاصخة

مخكد الجراسات التخبؽية  4-5/5/2011
 واالبحاث الشفدية

 مذاركة ببحث مفخد

الشجوة العمسية الدشؽية الثانية  7
) أفاق تطؽرىا  السؽسؽمة

 ومدتمدمات تطؽيخىا(

عية العخاقية السشاىج الجس 5/5/2011
وطخائق التجريذ والتقؽيػ 
التخبؽي  ،السقامة في 
رحاب كمية التخبية أبؼ 

 الييثػ

 بحث-مذاركة

السؤتسخ العمسي الدشؽي الخامذ  8
 )الؽطشي االول(

نديان  12--11
2012 

–لكمية التخبية   االساسية 
 جامعة السؽصل

 بحث –مذاركة 
 )مذتخك(

واالبحاث  مخكد الجراسات التخبؽية 9
 الشفدية

 بحث –مذاركة  جامعة بغجاد /مخكد البحؽث    4-5/5/2011
 )مذتخك(

عذخلكمية التخبية  29/3/2011-  28 الثالث عذخالسؤتسخ العمسي الدشؽي  10
االساسية/ جامعة 
 السدتشرخية

 بحث –مذاركة 
 )مذتخك(

 20/2011-18 السؤتسخ العمسي الثالث 11
 تذخيؼ االول 

 بحث –مذاركة   جامعة اربيل
 )مذتخك(

 بحث –مذاركة جامعة -لكمية التخبية   نديان  12-11السؤتسخ العمسي الخامذ  لكمية  12



 )مذتخك( واسط 2012 جامعة واسط-التخبية   
الخابع -السؤتسخ العمسي الدشؽي  13

 عذخ
–كمية التخبية   االساسية  2012-ايار

 الجامعة السدتشرخية
 بحث –مذاركة 
 )مذتخك(

الخامذ -السؤتسخ العمسي  الدشؽي   14
 عذخ

–كمية التخبية   االساسية  2013مايذ 
 الجامعة السدتشرخية

 بحث –مذاركة 
 )مذتخك(

جامعة –كمية التخبية  2012/ 10/4 الشجوة العمسية االخابعة لمتفكيخ   15
 الكؽفة

 بحث –مذاركة 
 )مفخد(

ورشة العسل التخررية في السكتبة  16
 ة العمسية العخاقية.االفتخاضي

-2-23الخسيذ 
2012 

جامعة بغجاد مخكد التطؽيخ 
 والتعميػ السدتسخ

 حزؽر

جامعة –كمية التخبية  2013-5-13 الشجوة العمسية الخامدة لمتفكيخ   17
 الكؽفة

 بحث –مذاركة 
 )مفخد(



كمية  -جامعة بغجاد 2013-12-18 مؤتسخ قدػ العمؽم التخبؽية والشفدية   18
لمعمؽم الرخفة  التخبية

 /ابؼ الييثػ

مذاركة ببحث 
+تكيػ عمسي 

 لمبحؽث السذاركة
ولغاية  2012/ 5/6 دورة تجريبية 19

6/7/2012 
وزارة التعميػ العالي 

والبحث العمسي /الييئة 
العخاقية لمحاسبات 

 والسعمؽماتية

مذاركة ورشة عسل 
الحؽكسة 
 االلكتخونية

كمية التخبية   االساسية  11/4/2012 السؤتسخ الطالبي العمسي  االول  20
 الجامعة السدتشرخية–

مذاركة ببحث  مع 
احجى طالبات الخابع 
قدػ عمؽم الحياة 
/مذخفة عمى 

 البحث
الشجوة العمسية الدشؽية الثالثة السؽسؽمة  21

) اعجاد لسعمػ في عالػ متحؽل ( في 
رحاب معيج اعجاد السعمسيؼ الخصافة 

 االولى

لعخاقية لمسشاىج الجسعية ا 13/5/2012
وطخائق التجريذ والتقؽيػ 

في التخبؽي ، السقامة 
رحاب معيج اعجاد 

 السعمسيؼ الخصافة االولى

 مذاركة ببحث

في قدػ العمؽم التخبؽية   9/4/2015 السعخض البيئي 22
 والشفدية 

 اعجاد مشذؽرات 

قاعة السخحؽم الجكتؽر  4/2015/ 11 نجوة )لشطفيا معا ( 22
 فيج عمي

 كة ببحثمذار 

قاعة القدػ العمؽم   29/4/2015 نجوة )الحج مؼ االدمان عمى السخجرات ( 24
 التخبؽية والشفدية

 مذاركة ببحث

نجوة )االساليب السعخفية وتغيخ   25
 االتجاىات التعربية(

قاعة القدػ العمؽم  19/4/2015 
 التخبؽية والشفدية

 مذاركة ببحث

فية بحث )واقع السشاىج الجراسية وكي 25
 تطؽيخىا(

يؽم الدبت السؽافق 
1/10/2016 

ورشة عسل عشؽان بخعاية 
مخكد التشسية لمجراسات 
والتجريب واقع السشاىج 
 الجراسية وكيفية تطؽيخىا

 مذاركة ببحث

السؤتسخ العمسي االول إلعجاد خارطة  26
طخيق في اطار تشسؽي مدتجام تحت 

السدتقبل الحي  2030شعار) العخاق 
 نربؽ اليو (

 وزارة التخطيط 2016/ 24/11
 مذاركة ببحث

السؤتسخ العمسي االول / شعار السؤتسخ )  27
السعمػ بيؼ تقشيات العرخ وبيؼ 

 اخالقيات السيشة (

يؽم االحج 
 2016/ايار/22

السجيخية العامة لتخبية 
الخصافة االولى وبخعاية 
 مجمذ محافعة بغجاد

 مذاركة ببحث



كاديسية مؤتسخ العمسي االول لمشخب اال  28
إلصالح التعميػ / يحت شعار ) التعميػ 

 وسيمة الشيؽض واالصالح (

/ايار 21يؽم 
/2016 

وزارة التعميػ العالي 
والبحث العمسي/ كمية 

التخبية  لمعمؽم االندانية 
 ابؼ رشج

 مذاركة ببحث

السؤتسخ العمسي الدابع عذخ تحت   29
شعار /التعسيذ العمسي الخصيؼ ضسان 

في مجال العمؽم التخبؽية لخقي السجتسع (
 والشفدية   

ايار  5-4السجة 
2016 

وزارة التعميػ العالي 
والبحث العمسي _الجامع 

كمية –السدتشرخية 
 التخبية االساسية

 مذاركة ببحث

البخنامج التجريبي وفقا لمخخاط الحىشية    30
 لسشعسة أن حقؽق االندان

 بغجاد  31/12/2016
 مذاركة

لغاية 11/5/2016 السعافات االولٌة.دورة تدرٌبٌة )ا 31
12/5/2016 

انتؼهُى انًظتًز _كهُح 

 1319العجد: د/ انتزتُح اتٍ انهُخى
25/5/2016في   

 

كهُح انتزتُح اتٍ انؼُخى  7/3/2016 ندوة علمٌة/التمٌة المستدامة 32

/لظى انؼهىو انتزتىَح 

 وانُفظُح
 مذاركة ببحث 

كلٌة  المؤتمر الدولً الثالث المنعمد فً 33

أكتوبر بالتعاون مع  6التربٌة /جامعة 

رابطة التربوٌٌن العرب واألكادٌمٌة 

 المهنٌة للمعلمٌن 

يؽم االحج والتثشيؼ 
ابخيل  23-24

2017 

أكتىتز فٍ 6رايؼح 

 مذاركة ببحث  انماهزج

الدورة التدرٌبٌة فً اعداد شبكات  34

 الحاسبوب الالسلكٌة )الواٌف اي (
تُح نهؼهىو كهُح انتز 2-3/5/2017

لظى -انصزفح اتٍ انهُخى  

 غهىو انحاطثاخ
 مذاركة

 المؤتمر العلمً  العاشر 35
تحت شعار) المشكالت االجتماعٌة 

 برؤٌة علمٌة اكادٌمٌة( 

يؤطظح انؼزالح نهخمافح  16-17/5/2017

وانتًُُح ويزكش انتًُُح 

 نهذراطاخ وانتذرَة 
 مذاركة 

 المؤتمر العلمً السابع 36
االسرة والمدرسة اللبنة تحت شعار)

 االساسٌة لبناء المجتمع(

االحج السؽافق   
22/1/2017 

يزكش انتًُُح نهذراطاخ 

وانتذرَة تزػاَح رئُض 

يحافظح تغذاد انذكتىر 

 رَاض انؼضاض 

 مذاركة ببحث
)التشذئةاالجتساعية 
وعالقتيا بالكيػ 
االخالقية لجى 
تالميح السخحمة 
 االبتجائية (

 ً السادسالمؤتمر العلم 37
تحت شعار) العمل التطوعً ركٌزة لبناء 

 المجتمع 

الخسيذ السؽافق 
22/12/2016 

يزكش انتًُُح نهذراطاخ 

وانتذرَة تزػاَح وسَز 

انؼًم وانشؤوٌ 

االرتًاػُح انًهُذص 

 دمحم شُاع انظىداٍَ 

 مذاركة ببحث
)اتجاىات طمبة 
السخحمة الثانؽية 
نحؽ العسل 

التطؽعي في مجيشة 



 بغجاد(

ورشة عسل بعشؽان )السشاىج الجراسية  38
 جؽىخ العسمية التعميسية (

الدبت السؽافق  
1/10/2016 

مخكد التشسية لمجراسات 
 والتجريب

 مذاركة ببحث

السؤتسخ العمسي تحت عشؽان )االمام  39
الحديؼ عميو الدالم مرمح االمة و 

 وارث االنبياء(

الدبت السؽافق 
12/11/2016 

ات مخكد التشسية لمجراس
 والتجريب

 مذاركة حزؽر

مشعسة ان لحقؽق  13/12/2016 البخنامج التجريبي الخخيطة الحىشية  40
 االندان 

 مذاركة

41 Diploma training for 
trainees(  TOT) 

12-16 2017  International  
Canadian 
academy and 
Arabic parliament 
for exprets  of 
training   

(IAO)خبي البخلسان الع
 لخبخاء التجريب 

 
مذاركة بالجورة 
 التجريبية 

42 WORK SHOP CERTIFCATE November 
2016 6 Hrs 

American 
Canadhan Board 

مذاركة بؽرشة 
 العسل

بالسؤتسخ الجولي الثالث) مدتقبل اعجاد  43
 السعمػ وتشسيتو في الؽطؼ العخبي (

ابخيل   23-24) 
2017  ) 

أكتؽبخ  6بكمية التخبية 
سذاركة رابطة التخبؽييؼ ب

العخب واالكاديسية 
 السيشية لمسعمسيؼ

 مذاركة ببحث

السؽتسخ العمسي الثاني السشعقج تحت  44
 شعار )العمػ في خجمة السجتسع (

وزارة العسل والذؤون  12/12/2017
االجتساعية /السخكد 
الؽطشي لمبحؽث 
 والجراسات 

 مذاركة ببحث 

ول لمعمؽم السؤتسخ العمسي الجولي األ   45
 االجتساعية والتخبؽية ) ريذ (      

 (3 -5 
/11/2017 ) 

أقامتو جامعة بانجرما 
التخكية الحكؽمية  

بالتعاون مع إدارة مجمة 
العمؽم االجتساعية 

والتخبؽية ومخكد بابيخ 
التخكي لمجراسات 
 واألبحاث    

 مذاركة ببحث

 نجوةقدػ العمؽم التخبؽية  21/4/2018تاريخ نجوة ) مشيج البحث العمسي بيؼ التشعيخ  46



 والشفدية (والتطبيق 
نجوة ) العرف الحىشي واالنذطة  47

 الرفية (
 التخبؽية العمؽم قدػ 25/4/2018

 والشفدية
 نجوة

السؤتسخ العمسي االول والحي اقامو  48
السخكد العخاقي لمجراسات التخبؽية 

) معالجة السذكالت والتشسية البذخية 
زارة التخبية بعقالم حسمة التخبؽية في و 

 الذيادات العميا (

الدبت 
10/3/2018 

بخعاية رئيذ مجمذ 
 محافعة بغجاد 

 العمسي السؤتسخ
 االول

الشجوة العمسية ) مشاقذة قانؽن التخقيات  49
 العمسية الججيجة (

الجسعة 
30/3/2018 

السخكد الثقافي البغجادي 
 في شارع الستشبي

 

الثاني لمعمؽم السؤتسخ العمسي الجولي  49
 االجتساعية والتخبؽية )بابيخ(

أقامتو جامعة  االنيا  29-31/3/2019
عالء الجيؼ كيكؽبات 
التخكية الحكؽمية  

بالتعاون مع إدارة مجمة 
العمؽم االجتساعية 

والتخبؽية ومخكد بابيخ 
التخكي لمجراسات 

 واألبحاث

مذاركة ببحثيؼ 
 مذتخكة +

عميػ دورة التجريبية " تحجيات الت 50
السجرسي في عسميات التحؽل االجتساعي 

 "في جامعة اليبديغ االلسانية  

-8/7/2019مؼ
16/7/2019 

في جامعة اليبديغ 
 االلسانية

 دورة تجريبية

اقامة نجوة )االثار الشفدية والرحية  51
 لتعاطي السخجرات 

باالشخاف نجوة  قدػ عمؽم الحياة 8/4/2019
وحجة التعميػ 
 السدتسخ

االثشيؼ  التشسية البذخية بيؼ الطسؽح والؽاقع نجوة  52
12/11/2018 

الحياة عمؽم قدػ الحياة عمؽم قدػ  

 دورة زرق ابخ الحياة عمؽم قدػ  2019/ 1/ 27 دورة زرق ابخ  53
 لمرفؽف التعميسية 62دورة  54

Classroom  Google 
لغاية  19/3مؼ 
20/3/2019 

وحجة ابؼ سيشا لمتعميػ 
 االلكتخوني

 دورة

السؽتسخ الجولي االول في جامعة االنبار  55
تحت شعار )االعتجال في الخطاب 

الجيشي والدياسي واثخه في تعديد التشسية 
 السجتسعية  (

السجة مؼ 
31/10/2019 
 1/11/2019لغاية 

كاية التخبية لمعمؽم 
 االندانية /جامعة االنبار 

 الجولي السؽتسخ
 جامعة في االول
 االنبار



 وعات البحثية فى مجال التخرص لخجمة البيئة والسجتسع أو تطؽيخ التعميػ .خامدا: السذخ  

 الدشة محل الشذخ  اسػ البحث ت

ترسيػ نعام تعميسي تعمسي وفقا لشعخية  التعمػ  السدتشج الى  1
الجماا واثخة في تحريل طالبات الرف الثالث الستؽسط 

 وتشسية تفكيخىؼ العمسي

التخبؽية مجمة العمؽم 
 والشفدية

 59العجد 
 2008تذخيؼ الثاني 

اثخ انسؽذج التعمػ القائػ عمى الستعمػ لتعمػ مادة  االحياء في  2
تحريل طالبات الرف الثاني الستؽسط ودافعيتيؼ نحؽ تعمػ 

 مادة عمػ االحياء

مجمة العمؽم التخبؽية 
 والشفدية 

 60العجد 
 2008تذخيؼ الثاني 

 
عمى وفق نعخية فيكؽتدكي في تحريل  اثخ بخنامج تعميسي 3

واستبقاء مادة عمػ االحياء لجى طالبات الرف الثاني 
 متؽسط

مجمة القادسية في االدب  
 والعمؽم التخبؽية  

السجمج الدادس 2007
 )ص 4و3العجدان 
212-226) 

التعمسي  في التحريل بسادة العمؽم  -أثخ االنسؽذج التعميسي 4
ى طالبات الرف االول متؽسط  وحب االستطالع  العمسي لج

 مشفخد(                                      

مجمة القادسية في االدب  
 والعمؽم التخبؽية  

(   1العجد)  2009
           8السجمج

أثخ استخجام طخيقة قبعات التفكيخ الدت في تحريل تمسيحات  5
 (                        الخابع االبتجائي في مادة العمؽم العامة     )مذتخك

مجمة الفتح/كمية التخبية  
 جامعة ديالى         -االساسية

 شباط2009

اثخ استخجام الؽسائط الستعجة فى التحريل وتشسية دافعية  6
          طالبات  الرف الثاني متؽسط نحؽ مادة الكيسياء   )مذتخك(                                                         

مجمة الفتح/كمية التخبية  
 جامعة ديالى     -الساسية

 تذخيؼ الثاني2009

أثخ استخجام كل مؼ أنسؽذجي  درايفخ و ويتمي في التحريل  7
 ابؼ الييثػ–طمبة كمية التخبية   والتفزيل السعخفي لجى

 

مخكد الجراسات التخبؽية 
 واالبحاث الشفدية

4-5/5/20011    

 والقرة التعميسيؼ في تجريذ مادة عمػتؽظيف الذعخ  8
 االستطالع العمسي االحياء وأثخه في التحريل وحب 

 لجى طالب الثاني الستؽسط )مذتخك(
 

الثالث السؤتسخ العمسي 
عذخ لكمية التخبية 
االساسية/ جامعة 
                     السدتشرخية

28  -29/3/2011 

طالب الرف الثاني فاعمية االنسؽذج التؽليفي في تحريل    9
 الستؽسط و  دافعيتيػ لتعمػ مادة عمػ االحياء     .                                                         

مجمة كمية التخبية 
االساسية / الجامعة 
 السدتشرخية       

-72العجد17السجمج
2011 

 تقؽيػ االسئمة االمتحانية عمى   وفق ترشيف جاالجخ وأششخ 10
 لسادة الكيسياء لمرف الخامذ   العمسي  . 

مجمة الفتح كمية  التخبية 
 االساسية   جامعة ديالى                    

 2011نيدان 46العجد 

اثخ انسؽذج جانييو في التحريل وتشسية االتجاة نحؽ مادة  11
             الكيسياء لجى طالبات الرف  الثاتي متؽسط )مذتخك  (                       

مجمة كمية التخبية/ الجامعة 
 السدتشرخية                         
  2العجد  2011
 2السجمج 

 مايذ2009 -مجمة العمؽم التخبؽيةتقؽيػ ميارات العسل السختبخي في مختبخات عمػ االحياء  - 12



 لطمبة كمية لتسخي    . 
وتشسيةأنساط  أثخ التعمػ السدتشج الى الجماا في التحريل   13

التفكيخ السختبطة بجانبي الجماا )االيسؼ  وااليدخ ( وعسميات 
 العمػ لجى العمػ لجى طمبة كمية التخبية االساسية

-مؤتسخ العمسي الثالث 
 جامعة اربيل  

 18-20 
 2011تذخيؼ االول 

تعمسي وفقًا لجورة التعمػ الدباعية  –فاعمية ترسيػ تعميسي  14
اقعي في التحريل وتشسية ميارات وأنسؽذج التجريذ الؽ 

التفكيخ  لجى طالبات الرف الثاني معيج إعجاد السعمسات 
 واتجاىاتيؼ العمسية.

الدشة  73العجد 18مجمج
2012 

مجمة كمية التخبية 
 االساسية

اثخالتعمػ السدتشج الى الجماا في تشسية انساط لتفكيخالسختبطة  15
ة كمية التخبية )االيسؼ وااليدخ( بجانبي الجماا لجى طمب

 .االساسي

 حؽلية ابحاث الحكاء 2012الدشة -14العجد

فاعمية التجريذ بسيارات التفكيخ عالي الختبة في تشسية  16
التفكيخ الشاقج لجى طالبات الخابع اعجادي في مادة عمػ 

 االحياء

ايمؽل  3العجد 15السجمج 
2012 

 القادسية لمعمؽم االندانية

في تحريل مادة عمػ االحياء لجى  فاعمية خخائط السعخفة 17
 طالب الخامذ العمسي

اذار  1العجد  16السجمج 
2013 

 القادسية لمعمؽم االندانية

فاعمية التجريذ وفقاً لشعخية الحكاءات الستعجدة  لطالبات  18
 األول متؽسط في تشسية تفكيخىؼ العمسي

مؤتسخ كمية التخبية  4/5/2012
االساسية   الخامذ 

 عذخ
مية ترسيػ تعميسي وفقاً لشعخية الحكاءات الستعجدة في فاع 19

 تحريل الكيسياء لطالبات األول متؽسط وتشسية ذكاءاتيؼ
-6-3التاريخ  413العجد
2013 

مجمة الجسعية العخاقية 
 لمعمؽم التخبؽية والشفدية

بشاء بخنـامج تجريبي لتجريديي مختبخ عمػ األحياء السجيخية  20
 جريديةوأثخه في كفاياتيػ الت

ايمؽل  3العجد 15السجمج 
2012 

 

 مجمة االستاذ

الشجوة 2013-5-13 الحكاء العاطفي تشسيو قياسو 21
  -العمسية الخامدة لمتفكيخ

–كمية التخبية لمبشات 
 جامعة الكؽفة

فاعمية أستخاتيجتي االدراك السعخفية ومافؽق السعخفية في  22
مسي في التحريل واالستحكار لطالبات الرف الخامذ الع

 ) بحث مذتخك  (مادة الكيسياء

السؤتسخ العمسي الخامذ   -2012نيدان  13-14
جامعة -لكمية التخبية   

 واسط
تجريب معمسي العمؽم عمى وفق الشعخية البشائية لتحديؼ  23

ادائيػ التجريدي وتشسية عسميات العمػ وعالقتو بتحريل 
 ) بحث مذتخك  ( تالمحتيػ

لعمسي  الدشؽي مؤتسخ ا 2012-ايار -10-
لكمية التخبية   االساسية 

-الجامعة السدتشرخية –
 الخابع عذخ

السؤتسخ العمسي الدشؽي  2012نديان  11-اثخ التجريذ عمى وفق ثالث استخاتيجيات تعميسية في  24



اكتداب طالب الرف الثاني الستؽسط لمسفاليػ االحيائية 
 ) بحث مذتخك  (ودافعيتيػ لتعمػ عمػ االحياء

امذ )الؽطشي االول( الخ
لكمية التخبية   االساسية 

 جامعة السؽصل–
في ميارات التفكيخ السحؽري عشج  PQ4Rأثخ استخاتيجية    25

 طالب الرف الثاني الستؽسط
 

تاريخ  00285العجد 
31/5/2014 

مقبؽل لمشذخ في مجمة 
الجسعية العخاقية لمعمؽم 

 التخبؽية والشفدية
ضسؼ السحتؽى السعخفي في تحريل  أثخ دمج ميارات التفكيخ 26

 مادة عمػ االحياء عشج طالبات الرف الخابع العمسي
 (89العجد) 
السجمج  2015حديخان  1 

 الحادي والعذخون 

مجمة كمية التخبية  
 ISSNاالساسية 

1815-7467 
 

الشجوة العمسية الخابعة  مفخد(بحث  التفكيخ واستخاتيجيات ما فؽق السعخفة ) 28
 لمتفكيخ 

10/4/2012    
جامعة –كمية التخبية 
 الكؽفة

أثخ التجريذ بالسشعسات وبعبعاد التعمػ في عادات العقل عشج   29
 طمبة الرف الخابع العمسي 

)مقبؽل لمشذخ( العجد  
 29/4/2015بتاريخ 682

مجمة الجسعية العخاقية 
 لمعمؽم التخبؽية والشفدية

تحريل مادة عمػ  أثخ التجريذ بالسشعسات وبإبعاد التعمػ في 30
 االحياء  عشج طمبة الرف الخابع العمسي                                            

 مشذؽر   
 (89العجد) 
السجمج  2015حديخان  1 

                        الحادي والعذخون 

مجمة كمية التخبية  
الجامعة -  االساسية
 السدتشرخية

ISSN 1815-7467 
 روثكؽف في تحريل طالب الرف  أثخ انسؽذج 31

 األحياء عمػ الخابع عمسي في مادة
( في 336العجد )
23/7/2015 

 )مقبؽل لمشذخ(

مجمة كمية التخبية   
االساسية/ الجامعة 

 السدتشرخية                         
)بشاء بخنامج تجريبي وفقا الستخاتيجيات التعميػ البرخي  32

لعمؽم العامة واثخه في ادائيػ السعمسيؼ في قدػ ا –لمطمبة 
 التجريدي (

/تذخيؼ اول 23العجد
 )مشذؽر( 2015
 (304-286)ص

مجمة كمية التخبية 
 االساسية/ جامعة بابل 
الترشيف الجولي 

ISSN2304-3717                        
)بشاء بخنامج تجريبي وفقا الستخاتيجيات التعميػ البرخي  33

العمؽم العامة واثخه في ادائيػ السعمسيؼ في قدػ  –لمطمبة 
 التجريدي والتفكيخ البرخي لتالمحتيػ(

( في 150العجد)
)مقبؽل  29/7/2015
 لمشذخ(

 -مجمة العمؽم االندانية 
كمية التخبية لمعمؽم 
االندانية/ الجامعة 

 السدتشرخية                         
 بشاء بخنامج تجريبي لمتخبية مؼ أجل التشسية 34

 امة لسجرسي عمػ األحياء وأثخه فيالسدتج 
 ثقافتيػ العمسية 

/تاريخ  8العجد
17/1/2016 

كمية  –جامعة بغجاد 
التخبية لمبشات وحجة 

 السجمة



 
35 

بشاء بخنامج تجريبي لمتخبية مؼ أجل التشسية السدتجامة 
 لطمبتيػلسجرسي عمػ األحياء وأثخه في الؽعي البيئي 

 لطمب

 
  -94العجد 
 2016أذار  

ة كمية التخبية مجم
الجامعة –االساسية 
 السدتشرخية 

ISSN 1815-7467 
تحميل محتؽى كتاب العمؽم لمرف الثالث االبتجائي وفقا  36  

 ألبعاد التشسية السدتجامة (
 95ممحق العجد 
( 198-174) صفحة 
 22السجمج 

مجمة كمية التخبية 
الجامعة –االساسية 
 السدتشرخية 

نذخ في وقائع السؤتسخ 
مسي الدابع عذخ الع
ايار الدشة  5-4السجة 
2016. 

ISSN 1815-7467 
)أثخ ترسيػ تعميسي وفقا الستخاتيجيات التفكيخ الستذعب في   37  

 تحريل طالب السخحمة االعجادية لسادة الفيدياء(   
 224قبؽل نذخه في العجد 
  2018مؼ السجمة لدشة 

تاريخ الحرؽل  421العجد 
/ 29عمى قبؽل الشذخ في 

6/2016. 

جامعة بغجاد _كمية 
التخبية ابؼ رشج لمعمؽم 
 االندانية مجمة االستاذ

  38 
 

تحميل محتؽى كتاب العمؽم لمرف االول االبتجائي وفقا ألبعاد 
 التشسية السدتجامة (

السؤتسخ العمسي االول  2016/ايار/22يؽم االحج 
السجيخية العامة لتخبية 
الخصافة تحت  شعار 
ػ بيؼ السؤتسخ ) السعم

تقشيات العرخ وبيؼ 
 اخالقيات السيشة (

تحميل محتؽى كتاب العمؽم لمرف الثاني االبتجائي وفقا ألبعاد  39  
 التشسية السدتجامة (

  2017الدشة  52العجد 
ISSN 1819-2068 

جامعة بغجاد مخكد 
البحؽث التخبؽية والشفدية  
مجمة البحؽث التخبؽية 

 -والشفدية  
عميسي وفقا الستخاتيجيات التفكيخ الستذعب في )أثخ ترسيػ ت 40  

 وتفكيخىػ الذكمي عشج طالب الخامذ العمسي 
تاريخ  507العجد
14/6/2016 

الجسعية العخاقية 
لمجراسات التخبؽية 

 والشفدية
ISSN2312-0150 

ابعاد التشسية السدتجامة عشج مجرسي عمػ االحياء لمسخحمة  41
 االخالقي  االعجادية وعالقتيا بالؽعي العمسي

مذارك بسؤتسخ الجولي 
 الثالث 

مجمة رابطة التخبؽييؼ 
 العخب 



 
تحميل محتؽى كتاب العمؽم لمرف الخابع االبتجائي وفقا ألبعاد   42

 التشسية السدتجامة
مذارك بسؤتسخ الجولي 

 الثالث
مجمة رابطة التخبؽييؼ 

 العخب
أثخ ستخاتيجتي السداجمة الحمكية والكخسي الدخؼ في  43

 حريل طالب الرف الثاني الستؽسط لسادة عمػ االحياء ت
 اذار في مشذؽر
-237 ص مؼ،2018
264 
 24السجمة  100العجد 

مجمة كمية التخبية   
 االساسية   

التشذة االجتساعية وعالقتيا بالكيػ االخالقية لجى تالميح ) 45
 السخحمة االبتجائية (

22/1/2017 
 

السؤتسخ العمسي الدابع 
ة مخكد التشسية الحي اقام

والتجريب بخعاية مجمذ 
محافعة بغجاد رياض 

 العزاض
 او منشور البحث اسم المجلة  اسم البحث  ت

 للنشر مقبول

 وخارج داخل

 العراق

أثر برنامج تدرٌبً التربٌة من اجل  64
التنمٌة المستدامة لطلبة المرجلة 

فرع علوم  –الثالثة فً لسم العلوم 
ماعً .) بحث الحٌاة فً ذكائهم االجت

 مشترن (

Route 
Educational  

and Social 
Science 
Journal 

 

 منشور 
January2018  

(pp,52-74) 
 5المجلد  1العدد 

 خارج العراق )تركٌا(

اثر ستراتٌجٌتً المساجلة الحلمٌة  64
والكرسً  الساخن فً التفكٌر 

االٌجابً عند طالب الصف الثانً 
المتوسط .) بحث مستل لطالبة 

 لماجستٌر هٌفاء عدنان ماٌخان (ا

للعلوم  مجلة االستاذ
االنسانٌة 

 واالجتماعٌة 
فً 290رلم الكتاب 

22/5/2014 

 1الملحك  1العدد 59المجلد 
  2020منشور فً اذار 

كلٌة التربٌة ابن رشد 
/ للعلوم االنسانٌة

 جامعة بغداد

بناء برنامج تدرٌبً وفما لنظرٌة  64
االحٌاء  الذكاء الناجح لمدرسً علم

واثره فً كفاٌات االلتصاد المعرفً 
لدٌهم ) بحث مستل مع طالب 

 الدكتوراه جعفر خماط جلو العتابً(

مجلة ابحاث الذكاء 
 والمدرات العملٌة 

منشور مجلة ابحاث الذكاء 
مجكة محكمة نصف سنوٌة 

تصدرها وحدة ابحاث الذكاء 
 للمدرات العملٌة 

 25العدد  2014السنة 

 داخل العراق 
 الجامعة المستنصرٌة  

بناء برنامج تدرٌبً وفما لنظرٌة  69
الذكاء الناجح لمدرسً علم االحٌاء 

واثره  فً التفكٌر عالً الرتبة 
لطلبتهم  ) بحث مستل مع طالب 

 الدكتوراه جعفر خماط جلو العتابً(

السنة  24منشور فً العدد  مجلة ابحاث مٌسان 
 24العدد 29014

 داخل العراق 
 ٌسانجامعة م

تحلٌل محتوى كتاب العلوم للصف  50
الرابع االبتدائً وفما ألبعاد التنمٌة 

 المستدامة ) بحث مشترن ( 

دراسات عربٌة فً 
 التربٌة وعلم النفس 

)مجلة عربٌة اللٌمٌة 
 محكمة 

منشور فً عدد خاص 
للبحوث  الممدمة الى 

المؤتمر الدولً الثالث لكلٌة 
 التربٌة 

 2014 ابرٌل خاص عدد
 المجلد الخامس

 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة
 اكتوبر  4جامعة 



 انًذاكزج طتزاتُزُاخ اطتخذاو أحز 51

 نذي وانتحصُم انذاتٍ انتؼهى فٍ

 نًادج انًتىطظ انخاتٍ انصف طالب

 (يشتزن تحج.)  انؼهىو

Route 

Educational  

and Social 

Science Journal 

 يُشىر

June 2019 

pp-26-53 

 6انًزهذ  6انؼذد

 خارد انؼزاق )تزكُا(

ISSN: 

2148-5518      

 وفما انؼهُا انذراطاخ تزَايذ تمىَى 52

 انتزتُح كهُح فٍ انتؼهُى رىدج نًؼاَُز

 رايؼح/ انهُخى اتٍ/  انصزفح نهؼهىو

 (يشتزن تحج.)  تغذاد

Route 

Educational  

and Social 

Science Journal 

 يُشىر

June 2019 

-(pp-54-82) 

 6هذ انًز 6انؼذد

 (تزكُا) انؼزاق خارد

ISSN: 

2148-5518      

وػٍ طهثح انزايؼح نهحذ يٍ اخطار  53

 وفماً الطار طُذاٌ انذونٍ انكىارث

انًؤتًز انؼهًٍ 

كهُح انحادٌ ػشز فٍ 

انؼهىو انتزتىَح 

 رايؼح رزع 

 يمثىل نهُشز 

/ع خ 624/1/3/5انزلى 

 4/2/2020انًىافك 

تأرم انًؤتًز تظثة 

 رائحح كاروَا 

تحهُم يحتىي كتاب انزُىنىرٍ  54

نهًزحهح انزايؼُح ػهً وفك إطار 

  ِ  طُذاٌ ويمتزحاخ تطىَز

انؼذد  13يُشىر فٍ انًزهذ  يزهح دراطاخ تزتىَح

 2020َُظاٌ  50

وسارج انتزتُح 

 /رًهىرَح انؼزاق

يزكش انثحىث 

 وانذراطاخ انتزتىَح

تطىَز يحتىي كتاب انزُىنىرٍ  56

وفك إطار نهًزحهح انزايؼُح ػهً 

 طُذاٌ

يزهح يزكش انثحىث 

 انُفظُح 

  2انؼذد  31انًزهذ تى َشزِ 

 2020حشَزاٌ 

يزكش انثحىث انُفظُح / 

وسارج انتؼهُى انؼانٍ 

 /رًهىرَح انؼزاق

فاػهُح انتؼهى انظزَغ فٍ  انذافؼُح  57

 انؼمهُح  نطانثاخ انزاتغ انؼهًٍ

يزهح يزكش انثحىث 

 انُفظُح

نظُح  3انؼذد  31انًزهذ 

 2020اَهىل 

يزكش انثحىث انُفظُح / 

وسارج انتؼهُى انؼانٍ 

 /رًهىرَح انؼزاق

فاػهُح انتؼهى انظزَغ فٍ تحصُم  58

طانثاخ انزاتغ انؼهًٍ فٍ يادج ػهى 

 االحُاء

 52انؼذد  13يُشىر انًزهذ  يزهح دراطاخ تزتىَح 

 2020تشزٍَ االول  

وسارج انتزتُح 

/رًهىرَح انؼزاق 

يزكش انثحىث 

 طاخ انتزتىَح وانذرا

حمافح انحذ يٍ اخطار انكىارث نذي   59

 طهثح رايؼح تغذاد 

يزهح انزايؼح 

 انؼزالُح

انًزهذ انخانج ػذد خاص 

انًؤتًز انؼهًٍ  تأتحاث

انذونٍ انزاتغ انًشتزن تٍُ 

انزايؼح انؼزالُح ورايؼح 

كاَىٌ  17-16دهىن نهًذج 

 2020االول 

يزهح انزايؼح انؼزالُح 

ىث ثحنَصذرها يزكش ا

 وانذراطاخ
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 في 4011العجد:  السجيخية العامة لمسشاىج-وزارة التخبية شكخ وتقجيخ 2
16/11/2008 

في  1886/ 14العجد:    بيت الحكسة –رئاسة مجمذ الؽزراء  شكخ وتقجيخ 3
16/11/2009 

 23/11/2009 جامعة الكؽفة شيادة تقجيخية 4
 2/4/2010 جامعة الكؽفة تقجيخية شيادة 5
 1/3/2011 جامعة الكؽفة شيادة تقجيخية 6
 في 5178العجد:   جامعة بغجاد ابؼ رشج _مكتب العسيج شكخ وتقجيخ 7

25/11/2010 
في  4532العجد:   وزارة الجاخمية_السعيج العالي لمتطؽيخ االمشي  شكخ وتقجيخ 8

العجد:   7/7/2010
 7/7/2010في  4532

في  2566العجد :  كمية تخبية ابؼ الييثػ _أدارة السؽارد البذخية   شكخ وتقجيخ 9
9/5/2010 

/تاريخ   825العجد:  كمية تخبية ابؼ الييثػ _ أدارة السؽارد البذخية شكخ وتقجيخ 10
3/3/2011 

 5/5/20011-4 مخكد الجراسات التخبؽية واالبحاث الشفدية شيادة تقجيخية 11
 29/3/2011-28 الجامعة السدتشرخبة -كمية التخبية االساسية خيةشيادة تقجي 12
الجسعية العخاقية لمسشاىج وطخائق التجريذ والتقؽيػ  شكخ وتقجيخ 13

 التخبؽي 
في  20العجد: 
10/5/2011 

في  2112العجد:  كمية تخبية ابؼ الييثػ _أدارة السؽارد البذخية شكخ وتقجيخ 14
18/5/2011 

كمية التخبية االساسية _مكتب  –جامعة السدتشرخية ال شكخ وتقجيخ 15
 العسيج

 5837العجد: ص/
 31/10/2011في 

كمية التخبية االساسية _مكتب  –الجامعة السدتشرخية  شكخ وتقجيخ 16
 العسيج

 522العجد: ص/
 23/1/2012في 

 280-5الكتاب السخقػ و  السكتب -معالي الؽزيخ العالي والبحث العمسي شكخ وتقجيخ 17
 2014-2-   16في 

 18/12/2013 عسيج كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ  شكخ وتقجيخ 18
  2التاريخ   2العجد  عسادة  جامعة القادسية /كمية التخبية   شكخ وتقجيخ 19



/1/2014  
  عسادة  جامعة بابل /كمية التخبية شكخ وتقجيخ 20
 ؽم الرخفة /ابؼ الييثػعسيج كمية التخبية لمعم شكخ وتقجيخ 21

 – 23/22مذاركة معخض الكتاب الدشؽي الثاني لمفتخة 
4/12/2014 

23/11/2014 

 29/4/2015  عسادة كميةالتخبية ابؼ الييثػ   شكخ وتقجيخ 22
/تاريخ   819العجد: عسادة كمية التخبية ابؼ الييثػ _ أدارة السؽارد البذخية شكخ وتقجيخ 23

25/2/2015 
في 1231العجد:  عسادة كمية التخبية ابؼ الييثػ _أدارة السؽارد البذخية قجيخشكخ وت 24

19/3/2015 
 1745العجد:  عسادة كمية التخبية ابؼ الييثػ _ أدارة السؽارد البذخية شكخ وتقجيخ 25

 11/3/2015في 
ــة –وزارة البيئــة  شكخ وتقجيخ 26 ــي /قدــػ لبيئ ــة واإلعــالم البيئ دائــخة التؽعي

 الجامعية 
ــــــــــــــي  1745العــــــــــــــجد:  ف

11/3/2015 
 19/4/2015  عسادة كميةالتخبية ابؼ الييثػ   شكخ وتقجيخ 27
 2016/ 4/5 عسيج كمية التخبية االساسية أ.د.جسيل مؽسى الشجار  شيادة تقجيخية 28
عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 29

 البذخية 
التاريخ  1727العجد 
3/4/2016  

 19/5/2016 مجيخ مخكد التشسية لمجراسات والتجريب شكخ وتقجيخ 30
عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 31

 البذخية 
ــــاريخ     2847العــــجد    الت

1   /6 /2016 
فـــــــــــــــــــي  386العـــــــــــــــــــجد جامعة القادسية /كمية التخبية /مكتب العسيج شكخ ويقجيخ  32

10/1/2017 
 12/11/2016 مجيخ مخكد التشسية والتجريب  شكخ وتقجيخ  33
 24/11/2016 وزيخ التخطيط /مكتب الؽزيخ د. سمسان عمي الجسيمي شكخ وتقجيخ 34
عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 35

 البذخية
بتـــــــــــاريخ  3373العـــــــــــجد 

6/7/2017 
بتـــــــــــاريخ  1117العـــــــــــجد  وزارة العسل والذؽن االجتساعية / مكتب الؽزيخ  شكخ وتقجيخ 36

9/3/2017 
عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 37

 البذخية
بيـــــــــــاريخ  2175العـــــــــــجد 
19/4/2017 

عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ  38
 البذخية

تـــــــــــــاريخ 1159العـــــــــــــجد 
19/12/2016 

ــــــــــــاريخ  1163العــــــــــــجد السجيخية العامة لتخبية في محافعة بغجاد الخصافة الثالثة  شكخ وتقجيخ 39 ت



 12/3/2017 )مجيشة الرجر (مكتب السجيخ العام 
عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 40

 البذخية
ــــــــــــاريخ  4839العــــــــــــجد  ت

4/10/2017 
 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 41

 البذخية
تـــــــــــــــاريخ  158العــــــــــــــجد 

8/1/2018 
مكتب / الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 42

 العسيج
ــــــــــــاريخ  3961العــــــــــــجد  ت

9/10/2018 
 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 43

 البذخية
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  3730
27/6/2018 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 44
 البذخية

 العجد 3355
 3/6/2018تاريخ 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 45
 البذخية

ــــــــــــاريخ  1349العــــــــــــجد  ت
20/2/2018 

عسادة كمية التخبية لمعمؽم الرخفة /ابؼ الييثػ /السؽارد  شكخ وتقجيخ 46
 البذخية

تـــــــــــــاريخ 2847العـــــــــــــجد 
1/6/2016 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 47
 البذخية

 تاريخ  2927العجد 
30/4/2019 

 جامعة السؽصل / الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 48
 البذخية السؽارد/

تـــــــــــــاريخ 3039العـــــــــــــجد 
18/8/2019 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 49
 البذخية

ــــــــــــاريخ  1094العــــــــــــجد  ت
17/2/2019 

تـــــــــــــاريخ 4333العـــــــــــــجد  /جامعة االنبار كمية التخبية لمعمؽم االندانية  وتقجيخ شكخ 50
1/11/2018 

/ مكتب  الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخة شياد 51
 العسيج / التشسية البذخية بيؼ الطسؽح والؽاقع 

يــــــــــــــــــــــــؽم االثشــــــــــــــــــــــــيؼ 
12/11/2018 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 52
 البذخية

تـــــــــــــاريخ 6381العـــــــــــــجد 
19/11/2018 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية ةعساد وتقجيخ شكخ 53
 البذخية

تـــــــــــــــاريخ  830العــــــــــــــجد 
29/1/2019 

 مكتب/  الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ شيادة 54
 /نجوة االثار الشفدية والرحية لتعاطي السخجراتالعسيج

 8/4/2019السؽافق 

 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم يةالتخب كمية عسادة وتقجيخ شكخ 55
 البذخية

ــــــــــــاريخ  3022العــــــــــــجد  ت
6/5/2019 

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد  السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 56



 24/6/2019تاريخ3927 البذخية
 السؽارد/ الييثػ ابؼ/ الرخفة لمعمؽم التخبية كمية عسادة وتقجيخ شكخ 57

 البذخية
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  1094
17/2/2019 

وزارة التفافة والذباب/ السجيخية العامة لمثقافة  والفشؽن  وتقجيخ شكخ 58
/دىؽك )اقامة السعخض التذكيمي السذتخك بيؼ مجيخية 
الثقافة والفشؽن في زاخؽومؤسدة ىؽاجذ لمثقافة يؽمي 

24-25 /7/2019 

 25-24تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
/7/2019 

 
 

 ثامشا: الكتب السؤلفة أو الستخجسة. 

 سشة الشذخ أسػ الكتاب              ت

تعمسي بعستخجام نسطيؼ مؼ مشذطات استخاتيجيات االدراك في –ترسيػ تعميسي  1

 تجريذ االحياء وأثخىسا في التفكيخ العمسي وتشسية الؽعي البيئي

2010 

 2012 االتجاىات الحجيثة في التجريذ وتشسية التفكيخ . 2

 2011 البشائية تجريب معمػ العؽم وفقا لشعخية 3

 2012 التفكيخ أنساطو نعخياتو واساليب تعميسو وتعمسو  4

 2011 مشاىج وطخائق تجريذ العمؽم _ لمرف الثالث كميات التخبية) كتاب مشيجي( 5

 2010 عمػ االحياء الرف الخابع العمسي )كتاب مشيجي (مجيخية السشاىج والكتب( 6

 السعمؽمات التعمػ السعخفي وأستخاتيجيات معالجة 7

 االردن–)كتاب مذتخك  ( مطبعة دار السشاىج عسان 

2012 

 االتجاىات السعاصخة في تجريذ العمؽم  8

 )كتاب مذتخك( مطبعة كمية التخبية السفتؽحة

2013 

 2018 السدتجامة التخبية اجل مؼ لمتخبية وفقا الخجمة اثشاء التجريب 9

 السدتجامة التشسية اجل مؼ تجريبي بخنامج 10

 حبيب فايق االء.ود العفؽن  حديؼ نادية. د.ا
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