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 التعليم

 

98-93الى( –)من       بغداد                )اسم الجامعة(                 اللغة الكردٌة(الشهادة االولٌة)  

 

0222-98الى(–)من                 بغداد)اسم الجامعة(               علوم تربوٌة ونفسٌة (الماجستٌر)  

 

 

0222 - 0222الى( –)من                   بغداد)اسم الجامعة(     علوم تربوٌة وتفسٌة (الدكتوراه)  

 

 

 

 

 خبرة العمل



 

لحد االن( -0222الى( –)من       كربالء(   موقع العمل)       كربالء جامعة (الجامعة/ المؤسسة اسم)  

 

 

 

 

 التدريبات وورش العمل

 

 0202-4-0كٌف نجعل من اطفالنا مبدعٌن بدن اكادٌمً    -2
كلٌة اإلدارة  –جامعه بغداد  edmodoتجربه افتراضٌه لمراحل تصمٌم االمتحان ضمن-0

 0202-3- 12واالقتصاد 

 االنشطه التروٌحٌة فً اوقات الفراغ لطلبة الجامعة-1

التغذٌه السلٌمة ودورها فً تقوٌة الجهاز المناعً  قسم االعداد والتدرٌب المدٌرٌة العامة -2

 0202-4-1للتربٌة فً محافظة كربالء المقدسة    

كلٌة  العلوم  crw4معرفة مدى تطابقٌه المواد والمركبات الكٌمٌائٌة باستخدام برنامج  -3

 0202-4-04جامعه بغداد 

 

كلٌة  test mozخطوات اجراء االختبارات الجامعٌة  اود ألٌد باستخدام الموقع اإللكترونً -4

 2جامعه كربالءفً  بالتعاون مع كلٌه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة-التربٌة جامعه سوهاج مصر

 0202ٌونٌو

 

االمام العباس بن علً انموذجا  كلٌه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  -رؤٌه جدٌده–معركة الطف  -7

-7-27جامعه كربالء بالتعاون مع مركز احٌاء التراث الثقافً التابع للعتبة الحسٌنٌة المقدسة

0202 

ه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعه الوثائق والمخطوطات ودورها فً البحث العلمً   كلٌ-8

 0202-4-9كربالء بالتعاون مع العتبة العباسٌة  



الٌة تفاعل طلبة الدراسات األولٌة فً عملٌه التعلم اإللكترونً دراسة الواقع االجتماعً   -9

 0202-4-1كلٌه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعه كربالء 

-4-02ٌه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعه كربالء  تجدٌد البالغة العربٌة رؤٌه واجراء كل-22

0202 

 0202-4-12االخطاء اللغوٌة الشائعة كلٌه التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعه كربالء  -22

 0202رواٌه عروس الفرات من مركزكربالء للدراسات والبحوث-20

.مدٌرٌة تربٌه كركوك 0202فً ظل جانحه كورونا  اإلدارٌةبعض االجراءات -21  

 
 

 

  المهارات

التاليف -2  

العملي والنظري التدريس -2  

 

 

 

 

 الهوايات واالهتمامات

 

 المطالعة الخارجٌة

 مناهج وطرائق التدرٌس

 البحث لنظري والعملً

 

 

 

 

 المنشورات



 

 اثر التغذٌة الراجعة عند الطالب المعلم قسم اللغة العربٌة-2
 ات التدرٌسٌة االزمة لمدرسً الكٌمٌاءٌالكفا -0

 ٌة للمهارات التدرٌسٌةبرعمدى امتالك مدرسً اللغة ال-1

 اتجاهات طلبة كلٌة التربٌة نحوعلم النفس-2

 تقوٌم اداء الطالب المدرس لماده التارٌخ-3

 0228التربٌة ، مجلة جامعة كربالء، القرانٌة فً مادة اسسأثر الشواهد فً -4

 الشواهد القرآنٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة-7

.رساتهامشكالت تدرٌس اللغة الكردٌة عند الطلبة من وجه نظر المدرسٌن ومد-8  

. 

 

 

 

 

 

 اخرى

 

 ولحد االن 2002محاضره في دورات طرائق التدريس مه -1

 في جامعو كربالء2002محاضره في علم النفس النازح --2
 


