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 خبرة العمل
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 التدريبات وورش العمل
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2019بالقاهرة   

 

  المهارات

خدمة  دراسة الفكر التربوي واالسالمي، ، تاليف الكتب التخصصية بالعلوم التربوية والنفسية

 العالميةلالنظمة التربوية المجتمع المحلي، الدراسة المقارنة 

 

 

 

 

 



 الهوايات واالهتمامات

 

 [ادخل هنا الهوايات واالهتمامات]

واالسالمي التربوي الفكر.1  

االرشاد النفسي والتربوي.2  

.االدارة التربوية3  

سات المستقبليةا.الدر4  

ةالعالمي ةالتربوي ةمنظ.الدراسة المقارنة لال5  
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2013: الواقع واالتجاهات )دراسة تحليلية( بحث مشترك،  مرحلة التعليم االبتدائي في العراق.1  

الالمركزية االدارية ودورها في تطوير التعليم العام في العراق )دراسة تحليلية مقارنة(، بحث منفرد، .2

2018 

)دراسة ة في العراق اثناء تادية المهنة من وجهة نظرهمرحلة االبتدائيلمي المعالمعوقات التي تواجه م .3

.2017ميدانية(، بحث منفرد،  

4 .bstacles of Educational Supervision in the Province of Kerbala as o

2018 , Seen by Educational Supervision 

5. 

Educational Obstacles Facing Primary School Teachers in Iraq from 

their Point of View,2018 

 

6.معوقات استخدام التكنلوجيا الحديثة في التعليم الثانوي من وجهة نظر المدرسين،بحث 

 مشترك،2019.

 7. التعليم العام في العراق رؤية مستقبلية،كتاب مشترك،2018

 


