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 خبرة العمل 

 

 

 . 2012مدير تحرير مجلة الباحث في كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء عام  -1

 . 2018غاية ول2013/ 30/7منذ عام   مقرراً لقسم الجغرافية التطبيقية -2

 . 2020ولغاية   2018رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية منذ عام  -3

 . 2020ولغاية  2018مدير المكتب االستشاري في كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء منذ عام  -4

 لعدد كبير من اللجان االدارية والرقابية واالمتحانية خالل السنوات السابقة .او عضواً رئيسا   -5

في  تدريسي  -6 االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  والنفسية  التربوية  العلوم  قسم  كربالء  في  عام    ذمن  جامعة 

 ولغاية االن  – 2006

 

 التدريبات وورش العمل 

 

 

 أعداد المشرفين التربويين في محافظة كربالء المقدسة.محاضر في عدد من دورات   -1

 محاضر في بعض الندوات التربوية التي إقامتها نقابة المعلمين في كربالء المقدسة.  -2

 ورش عمل أقيمت في كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء المقدسة .بعض في  محاضر  -3

 ورش عمل أقيمت  في كلية التربية األساسية في جامعة بابل . بعض في محاضر  -4

 محاضر في بعض الندوات التربوية والثقافية التي إقامتها منظمات المجتمع المدني في بابل وكربالء. -5

في    -6 التدريبيمحاضر  كربالء   الذي  البرنامج  في  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  اليونيسيف  منظمة  إقامته 

 للتعريف المعلمين بمفهوم المدارس الصديقة للطفل .

 .2019مشارك في ورش عمل حول )المختبر النفسي (الذي اقيم في مقر الوزارة عام  -7

 

  المهارات

 .في اختبار اللغة االنكليزية من المركز التوفل في جامعة كربالء (TOEFL)حاصل على شهادة  -1

 .(في الحاسبات واالنترنيت من مركز ألحاسبات في جامعة كربالء  IC3حاصل على شهادة)  -2

 

 

 



 الهوايات واالهتمامات 

 

الميادين   ,الجودة وبرامج االعتماد االكاديمالقراءة في  الدراسية  المناهج  ,   ي)بناء  التربوي  النفس  ,علم 

 ,علم االدارة(  علم التاريخ

 

 المنشورات 

 

 

 قياس مستوى قلق المستقبل المهني لدى طلبة جامعة كربالء . -1

 تقويم أداء عضو هيئة تدريس التاريخ في ضوء التدريس الفعال.  -2

 الصعوبات التي تواجه عمل المرشدين التربويين من وجهة نظرهم. -3

 المدارس األهلية في محافظة كربالء المقدسة)دراسة تحليلية(. واقع  -4

 اتجاهات طلبة قسم التاريخ نحو تخصصهم الدراسي وفقا لبعض المتغيرات.  -5

 مدى جودة واقع التنمية المهنية لمدرسي التاريخ في محافظة كربالء المقدسة . -6

 أنموذجا .علوم اإلنسانية(لل األداء التدريسي في جامعة كربالء )كلية التربية  جودة -7

 مشكالت تدريس المواد التربوية والنفسية في األقسام غير االختصاص من وجهة نظر الطلبة. -8

 اثر إستراتيجية معالجة المعلومات في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ.  -9

 االبتدائية.  المدارس مدراء نظر وجهة من المقدسة كربالء محافظة في االبتدائي التعليم جودة واقع -10

 لمعايير الجودة  وفقاً  في المدارس العراقية دراسة تقويمية لكتب التاريخ المدرسية في المرحلة االبتدائية -11

في اكتساب المفاهيم النقدية عند طالبات الصف السادس  ( SYNTACTICاثر إستراتيجية السينكتك )  -12

 األدبي .

وقات التي تواجه تدريس مادة التاريخ األوربي الحديث في قسم التاريخ  كلية التربية جامعة كربالء  المع  -13

 من وجهة نظر الطلبة .

خ  ريا االبتدائي في مادة الت  خامسف ال ــالص  ةذــمتال  تحصـيلي  ـفالتاريخـية المصـورة    ةـالقص  فاعليـة  -14

 وأثرهــا في االستبقاء . اإلسالميالعربي 

معايير   -15 االجتماعية وتطويره على وفق  المواد  اداء مدرسي  في  الضعف  ازمة  لمعالجة  ميدانية  دراسة 

 الجودة الشاملة محافظة كربالء أنموذجا. 



 كفاءة تدريسيي قسم التاريخ في التصدي لتحديات العولمة.  -16

الخامس   -17 للصف  االجتماعيات  كتاب  محتوى  المعاصرة    تحليل  العالمية  االتجاهات  ضوء  في  االبتدائي 

 لبناء المناهج الدراسية)التربية البيئية(

للصف    -18 االجتماعيات  كتاب  محتوى  المعاصرة     السادس تحليل  العالمية  االتجاهات  ضوء  في  االبتدائي 

 لبناء المناهج الدراسية)التربية البيئية(

 

 اخرى 

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من جامعات مختلفة.  لعدد كبير من التقويم العلمي -أ

ومؤسسات    ( للبحث مقدم للنشر في مجالت علمية محكمة تابعة للجامعات العراقية225التقويم العلمي )  -ب

 . علمية اخرى

وعلم    -ت التربوي  النفس  علم  منها  االولية  الدراسات  في  الدراسية  المواد  من   العديد  النمو تدريس  نفس 

 والمراهقة ومنهج البحث العلمي وطرائق التدريس والتطبيقات العملية والقياس والتقويم .

تدريس   -ث طرائق  تخصص  العليا  الدراسات  (في  الحديثة  االتجاهات   / التعلم  مادتي)سيكولوجية  تدريس 

التاريخ والجغراف العليا قسمي  الدراسات  الطرائق في  تدريس مادة  التربية  التاريخ فضال عن  ية في كلية 

 للعلوم اإلنسانية .

الماجستير و  ومناقشة عدد ال باس بهاف  اشرالا  -ح الدكتوراه في جامعة كربالء والرسائل  جامعات اطاريح 

 عراقية مختلفة. ال

 وهي: ( مؤتمر8ت )بلغوالتي  العلميةفي العديدة من المؤتمرات  ةشاركالم  -ج

 األول لجامعِة كربالء المقدسة.المؤتمر العلمي  في المشاركة -1

 المؤتمر العلمي الثاني لجامعِة كربالء المقدسة. في المشاركة -2

 المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية األساسية جامعِة بابل. في المشاركة -3

 جامعة واسط .في كلية التربية  الدولي األول المؤتمر العلمي في المشاركة -4

 جامعِة بابل.  لعلوم اإلنسانيةلكلية التربية ل األولمر العلمي المؤت في المشاركة -5

 بغداد. جامعِة الدولي الرابع في كلية التربية للعلوم اإلنسانية ابن رشد المؤتمر العلمي  في المشاركة -6

 جامعِة كربالء المقدسة. األول لكلية التربية للعلوم اإلنسانية في المؤتمر العلمي  في المشاركة -7

 .  جامعِة كربالء المقدسةالثالث لكلية التربية للعلوم اإلنسانية في المؤتمر العلمي  في المشاركة -8



 

ر  كشب  ا( كت50بلغت ما يقارب )  والتيكتب الشكر والتقدير لتثمين مساهمات العلمية والجهود االدارية    -خ

 : جهات مختلفة وتقدير من

 (.4, عدد)م العالي والبحث العلمييعل وزير الت السيد كتاب شكر وتقدير من قبل -1

 (. 1وزير التربية, عدد)السيد كتاب شكر وتقدير من قبل  -2

 (.10,عدد) المقدسةالسيد رئيس جامعة كربالء   كتاب شكر وتقدير من قبل -3

 (.23عدد) ,التربية للعلوم اإلنسانيةعميد كلية السيد كتاب شكر وتقدير من قبل  -4

 (.5), عددبابلجامعة السيد عميد كلية التربية األساسية كتاب شكر وتقدير من قبل  -5

 (.3)عددبابل جامعة د كلية التربية للعلوم اإلنسانية السيد عميكتاب شكر وتقدير من قبل  -6

 (.1), عددواسطجامعة السيد عميد كلية التربية, كتاب شكر وتقدير من قبل  -7

 (. 1, عدد)الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  كتاب شكر وتقدير من -8

 (. 1المقدسة, عدد)السيد رئيس مجلس محافظة كربالء  كتاب شكر وتقدير من قبل -9

 (.1, عدد)مجلس النوابكتاب شكر وتقدير من  -10

 

 


