
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي
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        د. عبذانٌاحذ حًيذ ثايش انكبيسي:     ـى ـــــــــاالســ

  1591/ 7/ 1 : حاسيخ انًيـالد 

 يخضًج انحانت انضًجيت :

 9    ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــانت

    طشائق حذسيس انشياضياث:          صــانخـخـص

 حذسيسي:       و ــــــانٌظيف

     اسخار  انذسجت انعهًيت :

        حذسيسي في قسى انعهٌو انخشبٌيت ًاننفسيت:         عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىاحف

 5755919590:         انياحف اننقال

 thamer54@yahoo.comكخشًني :انبشيذ إالن
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 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت   الجاهعت الدرجت العلويت 

ذبؽالورووس

ذ

م1/9/1977مابنماهلقـممبغداد

م1/10/1988مابنمرذدمبغدادذاملاجدًري

م ذهالدكًورا

ذ

م1/10/1997مابنماهلقـممبغداد

مممذأخرى

 

  . فيثانياً : انخذسج انٌظي 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 هدرس  1

 االًبار

 

 1335 -1311 هديريت تربيت االًبار

 2005 -1335 اهعت االًبارج -كليت التربيت تدريسي 2

 2002 -2005 العلىم التربىيت والٌفسيت رئيش قسن  3

 2012-2002 جاهعت االًبار هدير هركز طرائق التدريش 4

 2016 -2012 طرائق التدريش وتعلين الوستور هدير هركز 5

 لحد االى -2011 للعلىم االًساًيت -كليت التربيت  تدريسي 6
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 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

م2006م-1996ماالغؾارمضلمماظعؾومماظرتبوؼةم1

م2010م-2006ماالغؾارمضلمماظرؼاضقاتم2

م2016م-2010ماالغؾارمعرطزمررائقماظؿدرؼسمواظؿعؾقممادللؿؿرم3

محلدماالنم-2016ماالغؾارمضلمماظعؾومماظرتبوؼةم4

مممم5

مممم6

مممم7

ممم 8

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

م1996 اظؼقاسمواظؿؼوؼمماالغؽؾقزي-اظعربيم-اظعؾومماظرتبوؼةم1

م2010م-2006 ضقاسموتؼوؼمم-تطؾقؼاتم–ررائقمتدرؼسمماظرؼاضقاتم2

م2013م-2010 االحصاءمةاظعؾومماظرتبوؼم3

م2016م-2013 اظدراداتمماظعؾقامسدةمعوادماظعؾومماظرتبوؼةم4

محلدماالنم-2016 اخالضقاتمادلفـةمواظدراداتماظعؾقام–احصاءمماظعؾومماظرتبوؼةم5

م مم6

م مم7
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 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

ذـةالدــذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

اثرمادؿعؿالماظؿعؾقمماظؾـائيميفماظؿقصقلمم1
م2008ماظعؾومماظرتبوؼةم..واظؿػؽريماظـاضدمظدىمرؾؾةمادلرحؾةم

ررؼؼةمحلمادلشؽالتمسؾىماظؿػؽريمأثرمم2
م2009ماظعؾومماظرتبوؼةم.....اظشؽؾي

بـاءمبرغاعجمتدرؼيبميفماظعصفماظذػينمم3
م2009 اظعؾومماظرتبوؼةم...ظطؾؾةمأضلامماظرتبقة

صاسؾقةمتـظقممحمؿوىمعادةماظرؼاضقاتمم4
م2011ماظعؾومماظرتبوؼةم....سؾىموصقماظـظرؼةماظؿودعقة

اظلرسةمماالدراطقةموسالضؿهمباظؿػؽريمم5
ماظؿأعؾي....

م2012ماظعؾومماظرتبوؼة

اثرماظـؿذجةماظرؼاضقةمسؾىماظؿقصقلمم6
م2013 اظعؾومماظرتبوؼةمواظؿػؽريماظؾصري...

قومجاراميفماثرمادؿكداممبرغاعجماجلم7
م2014 اظعؾومماظرتبوؼةماظؿقصقلموساداتماظعؼل...

 يفادرتاتقفقةماظؿؿـقالتماظرؼاضقةم اثرم8
م2015ماظعؾومماظرتبوؼةماخلاعس اظصف رالب حتصقل

اثرمإدرتاتقفقةمادلػاػقمماظؽارتوغقةميفمم9
م2015 اظعؾومماظرتبوؼةم...اظؿقصقلمواظؿواصلماظرؼاضي

سؾىمماظلدادقة داألبعا ادرتاتقفقة أثرم10
م2016 اظعؾومماظرتبوؼةماظؿقصقلميفماظرؼاضقاتمواظداصعقة...

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

م..أداظقبماظؿعؾقممعنمأجلممنومدؾقمم .1

ميف

محبثمعصرم2005

م..ليماظػاسلميفظلؾوكماظؿدرؼام .2

مادلرحؾة

محبثماظعراقم2005

واظؿػؽريممبعضمأدادقاتماظرؼاضقاتم .3

ماظرؼاضيموسالضؿفامباظؿػؽريماظرؼاضي

 حبثمظؾـانم2005

أثرمععرصةماألدادقاتماألوظقةميفمم .4
م...اظرؼاضقات

 حبثماالردنم2006

 حبثماالردنم2006ماظلؾوكماظؿعؾقؿيماظػعالمعنموجفةمغظرم .5

غرتغقتمسالضةمادلكدراتمباالم .6

موتأثريػؿا

 حبثماالردنم2007

أثرمأدؾوبمتدرؼليمعؼرتحميف..مم .7

متدرؼسماظرؼاضقات

 حبثماالردنم2007

اثرمادؿكداممادلدخلمادلـظوعيميفم  .8

ماطؿلاب..

 حبثماالردنم2008

م...دورماجلاععةميفمجودةمررائق  .9

ماظؿدرؼس

 حبثماظعراقم2009
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عاذامؼرؼدمعدردوماظؿعؾقمماالبؿدائي..م  .10

معن

 حبثمصرعم2009

 حبثماظعراقم2009ماحلؼوقماإلغلاغقةمظؾطاظبماجلاععي  .11

عؤمترمدورمادلرأةميفمبـاءماجملؿؿعم  .12

مواظدوظة

 حبثماظعراقم2010

ادلؤمترماظورينمإلصالحماظؿعؾقمماظعاظيم  .13

مواظؾقثماظعؾؿي

 حبثماظعراقم2010

 حبثماظعراقم2010ماإلغؿاجماظعؾؿيمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمم  .14

 حبثماجلزائرم2010مذػينمسؾىماداء....اثرماإلسدادماظ  .15

جودةماظؿدرؼسمظؿـؿقةماإلبداعميفم  .16

متدرؼس

 حبثمعصرم2010

أعدادذبرنامجذتدرويبذملعؾؿاتذ  .17

مرواضذاألرػال

 حبثمدورؼام2011

خماررمودائلماالتصالماحلدؼـةمسؾىم  .18

ذعـظوعةماظؼقممظدىمرؾؾةماجلاععة

محبثمعصرم2015

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

مدوراتمتدرؼؾةمدوراتمتدرؼؾقة

محماضراتموظؼاءاتمتؾػزؼوغقةمورشمتعؾقؿقة

ممغدواتمثؼاصقة

مم

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 1991 جمؾةماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقة اظرؼاضقاتملميفاظؿػؽريماالدؿدالظيموسالضةمباظؿقصق  .1

 2000 جمؾةمطؾقةماظرتبقةمادللؿـصرؼة اظرؼاضقاتموتدرؼلفاميفماظؼرآنماظؽرؼم  .2

 2000 جمؾةماألدؿاذ تطورمسؿؾقةماظعدمواألسدادمتارخيقًا  .3

 2000 جمؾةماألدؿاذ بـاءمععاؼريمتؼوؼممطؿبماظرؼاضقاتمادلطورةموادلوحدة  .4

 2000 جمؾةماألدؿاذ ..ةمسؾىماظؿػؽريماظرؼاضيمظدىمرؾؾةمنوماظؼدرذ .5

 2001 جمؾةماظعؾومماظرتبوؼة بعضماظظواػرماظلؾؾقةميفمتدرؼسماظرؼاضقاتذ .6

 2001 جمؾةمطؾقةماظرتبقةمادللؿـصرؼة أداظقبماظؿعؾقمموعفاراتهميفمضاللماظلـةماظـؾوؼةذ .7

 2001 جمؾةمطؾقةماظرتبقةمادللؿـصرؼة درادةمعؼارغةمبنيماظرؼاضقاتموتدرؼلفامضدمياموحدؼـاذ .8
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 2004 جمؾةمجاععةماالغؾار اظؿػؽريماظـاضدمبنيماظرؼاضقاتمواظؼرآنماظؽرؼمذ .9

 2004 جمؾةمجاععةماالغؾار ادلفاراتماظؿدرؼلقةميفمضاللماظؼرآنماظؽرؼممواظلـةذ .10

 2004 جمؾةمجاععةماالغؾار اإلرذادميفماظؼرآنماظؽرؼممواظلـةماظـؾوؼةذ .11

 2004 جمؾةمجاععةماالغؾار اظظواػرماظـػلقةمواظلؾوطقةتشكقصمبعضمذ .12

 2005 جمؾةمجاععةمادللؿـصرؼة أثرمادؿكداممودائلماظرتوؼحمسؾىمحتصقلمرؾؾة..ذ .13

 2005 جمؾةمجاععةموادط توزقفماألداظقبماظرتبوؼةماظـؾوؼةميفمودائلماإلسالذ .14

 2006 جمؾةمجاععةماالغؾار ....صؾلػةماظرتبقةماإلدالعقةموعواضػفاذ .15

 2006 جمؾةمحوظقةماظذطاء ..بعضمأدادقاتماظرؼاضقاتموسالضؿفامباظؿػؽريذ .16

 2007 جمؾةمجاععةماظؾصرة ...اثرمادؿكداممأدؾوبماظؿعؾقمماظؾـائيمسؾىذ .17

 جمؾةماظؼاددقةميفماآلداب ..عشؽالتمتدغيمحضورماحملاضراتماجلاععقةمعنذ .18

 والعلىم التربىيت

2008 

 2009 جمؾةمجاععةماالغؾار ادلعدظةمسؾىاثرمادؿكداممامنوذجمدائرةماظؿعؾممذ .19

 2009 جمؾةمجاععةماظؾصرة ...اظعصفماظذػينمادرتاتقفقةأثرمادؿكداممذ .20

 2009 جمؾةمجاععةماالغؾار ...رؤؼةميفمتعؾقمماظرؼاضقاتميفذ .21

 2009 جمؾةمجاععةماالغؾار ..ررؼؼةمحلمادلشؽالتمسؾىماظؿػؽريماظشؽؾيأثرمذ .22

 2010 جمؾةمجاععةمعقلان ...اثرمادؿكداممجفازمسرضماظؾقاغاتذ .23

 2011 جمؾةمجاععةماالغؾار ...صاسؾقةمتـظقممحمؿوىمعادةماظرؼاضقاتذ .24

 2011 جمؾةمجاععةماالغؾار ..بـاءمبرغاعجمتدرؼيبميفماظعصفماظذػينمظطؾؾةذ .25

 2011 جمؾةمجاععةماالغؾار ...به االرتؼاء ودؾل اجلاععي اظؿدرؼس جودةذ .26

 2011 جمؾةمجاععةماالغؾار ...جلاععيا اظدرادي اظؿقصقل تدغي عشؽالتذ .27

 اجلزائرميادلكارماظرؼاض جمؾة ..أداءمسؾى اظذػين اإلسداد أثرذ .28

 اظرؼاضي،يفماجلزائر

2012 

 2012 جمؾةمجاععةمشزةمصؾلطني ..اثرمإدرتاتقفقةماظؿدرؼسماظؿؾادظيمسؾىماظؿقصقلذ .29

جمؾةماألطادميقةماظعربقةميفم دورمادلـاخماظؿـظقؿيميفماجلاععةذ .30
 مناركاظد

2012 
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 ادلعدظة اظؿعؾم دورة ادؿكدام اثرذ .31

 

 2012 جمؾةمجاععةماالغؾار

 2013 جمؾةمجاععةماظؾقرؼن رؾؾة حتصقلميف اظؿوظقدي اظؿعؾم منوذج ادؿكدام اثرذ .32

 2013 جمؾةمجاععةمجرشماالردن ..أرػال دؾوك سؾى ادلرئي اإلسالن اثرذ .33

 2014 جمؾةمجاععةمتؽرؼت ..أثرمادرتاتقفقةمادلػاػقمماظؽرتوغقةميفماظؿقصقلذ .34

 2014 جمؾةمجاععةماالغؾار ...ادرتاتقفقةماظؿؿـقالتماظرؼاضقة اثرذ .35

 2014 جمؾةمجاععةماظؽوصة ....حتصقل يف اجلقفلو إدرتاتقفقة أثرذ .36

 2015 جمؾةمجاععةماظؼدسمادلػؿوحة تػؽريمتػاسؾي..ممصاسؾقةمادرتاتقفقةماظدسائمماظؿعؾقؿقةمسؾىذ .37

 2015 جمؾةمجاععةماظؼدسمادلػؿوحة تػؽريماظؿؾادظي..مماظدسائمماظؿعؾقؿقةمسؾىمصاسؾقةمادرتاتقفقةذ .38

 2016 جمؾةمجاععةماظـفاح ...اثرمإدرتاتقفقةمادلػاػقمماظؽارتوغقةذ .39

 2016 جمؾةمجاععةماظشارضةم    اظؿػؽري...وعروغة 2 اجلقفلو إدرتاتقفقة صاسؾقةذ .40

 .ذاهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةعضووةذذ:تادعا 

ماظعراقم-مسضوميفمجمؾةماظرتبقةمواظرؼاضقةماظؾدغقةم -1

 االردن.م-سضوميفمعرطزمدؼؾوغومظؾؿػؽري -2

معصرم-سضوميفمجمؾةماظرتوؼنيماظعربمم -3

 سضوميفمادلـظؿةماالغلاغقةميفماظلودان. -4

 االردنم-اظعربماظرابطةماظدوظقةمظرتبوؼني -5

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ اوذاجلائزةذأوذالشفادةذكًابذالشؽر ت

مدـواتمخمؿؾػةمعنمبدرجةمموزؼرممطؿابمذؽرم8م1

مدـواتمخمؿؾػةمعنمرئقسمجاععةمخمؿؾػةمطؿابمذؽرم60م2

مدـواتمخمؿؾػةمعنمبدرجةمسؿقد)عدؼرمسام(مطؿابمذؽرم12م3

مممم4

مممم5

ذ
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 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 الـشردـةذ أدمذالؽًاب ت

 2006 دسوةمظؾؿػؽريمعنمخاللماظؼرانماظؽرؼم 1

 2007 اظؼقاسمواظؿؼوؼم)جتدؼداتموعـاضشات( 2

 2008 ررقمتدرؼسماظرؼاضقاتموأداظقؾه 3

 2008 تـؿقةماظؿػؽريمبأداظقبمعشوضة 4

 2008 االخؿؾاراتماظؿقصقؾقةمادلدردقة 5

 2009 ظؽففموؼودف(اظدروسماظرتبوؼةمواظعؾؿقةمادللؿـؾطةمعنماظؼرآن)دورةما 6

 2009 اظشرؼػةمةأداظقبماظؿعؾقمموعفاراتهميفمضوءماظؼرآنماظؽرؼممواظلـةماظـؾوؼم7

 2009 عؿطؾؾاتماظرتبوؼةمظؾؿدرؼسماجلاععيم8

م2010مععماظدظقلم6م-1طؿبمرؼاضقاتمعـففقةمظؿعؾقمماالدالعيمعنمم7تأظقفمم9

 2010 رؤىمحدؼـةميفمتدرؼسماظرؼاضقات،م10

 2010 ـظوعيمتوزقػهميفماظؿعؾمموتعؾقمموادؿـؾارهمعنماظؼرآنماظؽرؼماظؿػؽريمادلم11

 2010 رؤىمحدؼـةميفمتدرؼسماظرؼاضقاتم12

م2011ماجلاععي اظؿدرؼس وآداب أخالضقاتم13

م2012ماجلاععي اظؿعؾقمم14

م2012ماظرتبوي واظؿوجقه اإلرذادم15

م2012مواألظغاز اظطرائفم16

م2013متفاوادؿكداعا احلدؼـة اظؿؼـقاتم17

م2013ماجلاغيب اظؿػؽري ،م18

م2014مادرتاتقفقاتمتدرؼسماظرؼاضقاتماظؾـائقةم19

م2014معدخلمإىلماظرتبقةماخلاصةم20



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

م2015ماظلرسةماالدراطقةم21

م2015ماظؼدراتماظعؼؾقةميفماظرؼاضقاتم22

م2015ماظؿػؽريماظلرؼعمأممادلؿأعلم23

م2016ماظذطاءماظلائلماممادلؿؾؾورم24

م2017مقفماالسفازماظعؾؿيميفماظؼرانتوزم25

م2017مبرغاعجماجلقوجاراموتدرؼسماظرؼاضقاتم26

م2018مخرائطماظؿػؽريمواظعؼلميفمتدرؼسماظرؼاضقاتم27

م2018مـاحقةماظوجداغقةاظتدرؼسماظرؼاضقاتمعنمم28

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغت العربيت فقط -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD سخت على  يتن تسلين ً


