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 السيرة الذاتية 

 المؤهالت العلمية  1

 ماجستير  التحصيل العلمي

 مدرس مساعد الدرجة العلمية

 قسم التربية الفنية القسم العلمي

 تدريسية العنوان الوظيفي 

  

 الشهادات 2

 الشهادة 
االختصاص  

 العام 

االختصاص  

 الدقيق 
 سنة التخرج الكلية الجامعة

 ديالى  التربية الفنية  التربية الفنية  البكالوريوس 
التربية 

 االساسية 
2009 

 طرائق تدريس الماجستير 
طرائق تدريس 

 التربية الفنية 
 ديالى 

التربية 

 االساسية 
2012 

           الدكتوراه 

  

 األلقاب العلمية 3

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي

 31/12/2013في  19828 مدرس مساعد

   مدرس

   أستاذ مساعد 

   أستاذ

  



4 
عناوين الرسائل  

 واألطاريح 

 العنوان الشهادة 

 الماجستير 
تأثير استخدام تقنية النقطة والخط وفق الطريقة االستقرائية لتنمية 

 مهارات الرسم لدى طلبة قسم التربية الفنية

   الدكتوراه 

  

5 
المواد والمراحل الدراسية 

 التي يدرسها 

 المادة الدراسية المرحلة

 تخطيط والوان االولى

 علم نفس الشخصية ، مشاهدة وتطبيق  الثالثة 

 مشاريع تخرج  الرابعة

    

  

6 

المؤتمرات والندوات 

وورش العمل المشارك  

 فيها 

 التاريخ  مكان انعقادها  اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل

ورشة عمل )ضمان وتحسين الجودة للبرامج في  

 الجامعات العراقية(

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
6/6/2016 

 القياس والتقويم واعداد االختبارات
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
2019 

دور البرامج الرقمية في تسهيل عملية التعليم عن  

 بعد

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
4/5/2020 

 الفنون التشكيلية في زمن العزلة االجتماعية
كلية الفنون الجميلة 

 ديالى  جامعة
16/6/2020 

  

 الدورات 7

 التاريخ  مكان انعقادها  اسم الدورة 

 دورة االشغال اليدوية
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
4/5/2014 

 دورة استخدام الطابعة الحرارية لألعمال الفنية
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
31/3/2015 

 الطرق على الجلد 
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
31/12/2014 

 دورة المناهج العلمية وكيفية كتابة البحوث

  

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
13/12/2015 

االرشاد النفس والتوجيه التربوي لمرشدي الصفوف  

 للمراحل الدراسية كافه

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى 
4/1/2016 

 دورة بناء االختبارات التحصيلية الموضوعية

  

لجميلة كلية الفنون ا

 جامعة ديالى 
11/4/2016 

 التعليم الريادي في التنمية المستدامة للتعليم     
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى /
2/12/2019 

  

  

  

8 

  

  

 إلى –من  المنصب اإلداري / العلمي 

 مسؤول شعبة البحث والتطوير 
18/2/2014 – 

27/10/2014 



المناصب اإلدارية 

 والعلمية
 مقرر قسم السمعية والمرئية

1/10/2014 – 

20/1/2015 

 امانه مجلس كلية

25/1/2015 – 

11/5/2015 

2019 

  

9 
البحوث والدراسات  

 المنشورة

تأثير استخدام طريقة التعليم التعاوني في تنمية مهارات 

 تشكيل الطين لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
 2016مجلة الفتح /

تاثير استخدام التعلم بالحواس المتعددة في تنمية 

  مهارات تمييز االلوان لدى بطيئي التعلم
 2020مجلة فنون البصرة /

تاثير استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية مهارات 

 التفكير االبداعي في مادة التربية الفنية

المؤتمر الدولي العلمي االول لقسم 

الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة 

/2019 

تأثير وحدات فنية لتعزيز تركيز االنتباه لدى اطفال   )

 ( مرض التوحد

  

نون الجميلة / جامعة مجلة نابو / كلية الف

 ٢٠٢٢/  ٣٧بابل / العدد  

    

  

10 
البحوث المنجز غير  

 المنشورة

 الكفايات التدريسية للمدرسين في التعليم االلكتروني   

  
تأثير استخدام التعليم المدمج في تنمية المهارات المعرفية والتقنية لدى طلبة قسم التربية  

 الفنية

  
تأثير استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تنمية المفاهيم الفنية لدى طلبة كلية  

 الفنون الجميلة 

 التدريس المتبعةجودة التعليم في تدريس مادة التربية الفنية وعالقتها بطرائق   

  
بناء اختبار معرفي الكتروني لقياس التحصيل في مادة عناصر الفن لدى طلبة قسم  

 التربية الفنية 

  

11 
كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها 

 التاريخ  رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر 

 12/4/2015 511 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 16/6/2015 823 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 30/1/2019 231 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 27/11/2018 1702 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

وزارة التعليم العالي /جامعة ديالى / كلية 

 الفنون الجميلة 
208 6/5/2020 

 2020 341 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 23/4/2020 487 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 28/7/2020 126 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة

 


