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  تذريسها /دكتىراه /.  أصىلفي مناهج اللغت العربيت ودقيق تخصص 

  العلميت والتربىيت المنشىرة ، والمشارك فيها في المؤتمراث :البحىث 

  6772اتجاىات طلبة اقسام اللغة العربية كليات التربية نحو علم العروض ـ مشترك ـ 
 6770حقوق الطفل في التربية والتعليم دراسة ميدانية ـ مشترك 
  6779تحليل منهج مادة المنطق في ضوء االىداف التعليمية ـ مشترك ـ 
  6779والتربية في مادة البالغة العربية اآلدابمستوى التفكير الناقد لدى طلبة قسم اللغة العربية في كليات 
 6779اثر نصوص مختارة من نهج البالغة في تدريس القواعد النحوية ـ مشترك 
 6707اثر استراتيجية العصف الذىني في تدريس البالغة والتطبيق ـ مشترك ـ 
  6707الالزمة لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها في المدارس االبتدائية ـ مشترك ـ الكفايات التعليمية 
  /6700تحليل كتاب مادة النقد االدبي الحديث في ضوء االىداف التعليمية ـ مشترك 
 6706مستوى التنور اللغوي عند معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 
  6706ادارة الجودة الشاملة ـ ورقة عمل ـطرائق التدريس الجامعي في ضوء مفهوم 
  6700-6702-6700-6707-6705بحوث منشورة وأخرى قيد النشر للعام 
 : المؤتمراث والنذواث 

 م(6770حقوق االنسانلمديرية التربية محافظة الديوانية ) المؤتمر الثاني 
  التربوي في العراق الجديد )قدم في المؤتمر العلمي الثاني في كلية التربية االساسية جامعة بابل )بالبحث العلمي يفعل دور

 م(6778المؤتمر ونشر في الكوفة لعدم نشره(
 ( 6779الحفاظ على اصالة اللغة العربيةالمؤتمر الرابع كلية الفقو جامعة الكوفة) 
 (6707ت العصرالمؤتمر العلمي الدولي االول لكلية التربية االساسية جامعة الكوفة )اللغة العربية وتحديا 
 (6706المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية للعلوم االنسانية جامعة واسط )بأقالم باحثينا نصنع الحياة 
  مؤتمر دولي في جامعة البلقاء التطبيقية المملكة االردنية الهاشمية )تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام

 م(6706والخاص
  (6779التوجيهية المنعقدة في جامعة القادسية )في كلية العلوم الحاسبات والرياضيات  جامعة القادسيةالندوة االرشادية و 
 (6779الندوة االرشادية والتوجيهية المنعقدة في جامعة القادسية )في كلية الطب / جامعة القادسية 
  / (6707جامعة القادسيةالندوة االرشادية والتوجيهية المنعقدة في جامعة القادسية )في كلية الطب 
 (6700الندوة االرشادية والتوجيهية المنعقدة في جامعة القادسية )في كلية العلوم الحاسبات والرياضيات  جامعة القادسية 
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  الندوة االرشادية تربوية تخص ظاىرة التدخين وظاىرة المخدرات او العقاقير المهدئة وتأثيرىا على الفرد والمجتمع المنعقدة
 (6706القادسية)في كلية العلوم الحاسبات والرياضيات  جامعة القادسيةفي جامعة 

 (6706المشاركة في حضور الندوة العلمية للمكتبة االفتراضية في جامعة القادسية )جامعة القادسية 
  6707-6705ندوات ومؤتمرات لعام . 
  وىناك نشاطات  . في مجال التخصصحاصل على شهادات تقديرية ، وكتب شكر وتقدير ، اضافة الى جوائز ودروع تكريمية(

 6702-6707 كثر لم تذكر ىنا(
 : المهام االداريت 

  مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية 
  مقرر قسم علوم القران والتربية

 االسالمية
  شغل لجان مختلفة في الكلية 
 وحدة التعليم المستمر في كلية  مسؤول

 التربية
  محاضر في مركز التطوير والتدريب

 الجامعي في جامعة القادسية.
 

 تيةاآل المواد درس : 
 قضايا نفسية قرآنية 
 وطرائق العربية اللغة مناىج 

  تدريسها
 التعليم في التربية سسأ  
 التربوي التخطيط  
 التربوي واالشراف دارةاإل  
 التربوي االجتماع علم  
  والتطبيقات التربويةالمشاىدة 

  علم النفس التربوي 
 علم نفس نمو 
 االرشاد والصحة النفسية 
 التربية المقارنة 
 القياس والتقويم 
 التطبيقات التربوية 
 بحوث مشاريع 
 علم االجتماع  

 
 

 


