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General information  المعلومات الشخصية 
Position:   Teacher  :تدريسي     المنصب 

Working location: Al Muthanna University  

College of  Basic Education – Department of Science  

 العلوم  قسم-مكان العمل الحالي:جامعة المثنى/كلية التربية االساسية

Address: Samawah – Alkudher  :محافظة المثنى  / قضاء الخضر   العنوان 

Marital status:  Marred  :متزوج    الحالة االجتماعية 

Degree:  Prophesier  :استاذ      اللقب العلمي 

Language and hobbies:  Arabic & English  

                                      Reading  

 /  المطالعةالعربية واالنكليزية    :اللغات والهوايات

Other contacts:  :معلومات اتصال اخرى   

Research gate web: Ibraheem Kadhom Faroun  :موقع بوابة الباحث    

Google scholar web: Ibraheem Kadhom  :موقع الباحث العلمي 

Other websites : orcid.org 000-0003-3029-9640 

Researcher ID : E-2250-2019  

 مواقع اخرى:

 

Education certificate   الشهادات 
ياة فلسفة طرائق تدريس علوم الح جامعة بغداد  العراق    2004/  10/  24 ـــ  2001/  11/  1 دكتوراه 

  2000/  8/  20 ـــ  1998/  10/  15 ماجستير طرائق تدريس علوم الحياة  جامعة بغداد  العراق

  1983/  1982 ــ 1980/ 1979 بكالوريوس علوم الحياة  جامعة بغداد  العراق

 

Teaching experiences  المواد التي تدرس 
كلية التربية االساسية ، كلية التربية 

 للعلوم الصرفة 

طرائق تدريس ، مناهج البحث العلمي ،  (الثالثة )المرحلة 

مناهج  القياس والتقويم ، التربية العملية ،

 وطرائق تدريس 

كلية التربية االساسية ، كلية التربية 

 للعلوم الصرفة 

المناهج والكتب المدرسية، االدارة  (رابعة )المرحلة ال

واالشراف التربوي ، طرائق تدريس 

 العلوم ، المشاهدة والتطبيق 
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Papers and other publications  البحوث والمنشورات االخرى 
مطبعة  الرائد 

 النجف االشرف 
 كتاب التربية الصحية والبيئية  مطبعة الرائد  2016 (العدد) (المجلد)

 

 

 

بغداد شارع 

 المتنبي 

 

 

 (المجلد)

 

رقم االيداع في دار 

الكتب والوثائق 

لسنة   52ببغداد  

2019 

 

ISBN 2701 

 

 

 

 

 2017  

 

 

 

 

 

 

مؤسسة ثائر 

 العصامي 

 

 

 كتاب تعليم التفكير في مدارسنا 

 

 

 

 

بغداد شارع 

 المتنبي 

 

 

-- 

 

 

ISBN978 

9922 219 33 0 
2019 

مؤسسة ثائر 

 العصامي 

 

 

 

 

 

 

كتاب اتجاهات حديثة في 

 تدريس العلوم 

 

 

 

Position المناصب التي تقلدها 
  2009/  9/  23ــ  2008/  9/ 1 )معلومات اخرى(

  2009/  11/  3ـــ  2009/  9/  23

  2011/  6 / 16ـــ  2009/  11/  3

  2015/  5/  16ـــ  2011/  10/  3

 

 مدير شعبة االداء الجامعي /كلية التربية 

 رئيس قسم الجغرافية / كلية التربية 

 معاون عميد كلية التربية للشؤون العلمية

مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 

  جامعة المثنى 

 ()المنصب )الفترة( )معلومات اخرى(

  

Committees جان التي اشترك فيهالال 
)معلومات 

 اخرى(

  2016ـــ  2008

  2013/  12/  31ــ  2013/  1/  2

  2014/  12/  31ــ  2014/  1/ 2

  2018/  12/  31ــ   2018/  1/  2

 

 لجنة اختبار صالحية التدريس في الجامعة 

 لجنة فتح العطاءات في الجامعة 

 لجنة تثمين االكشاك والنوادي في الجامعة 

 لجنة اعادة تثمين االكشاك والنوادي في الجامعة 

  2017/  2ــ   /  2016/  11/  

 

  2018ـ   2017،  2014ـ  2013

 ولحد االن  2018

  2015ــ  2011

 

 لجنة اعداد المناهج التدريبية للقيادات العليا في وزارة التعليم العالي 

 لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية االساسية 

 اللجنة المركزية لمتابعة االمتحانات النهائية في الجامعة 

 2017  ،2018 ، 

 

 

 

لجنة متابعة االمتحانات النهائية في الجامعة التقنية الجنوبية 

 وتشكيالتها والكليات االهلية في محافظات البصرة وذي قار وميسان 

في الجامعة التقنية الجنوبية لجنة متابعة االمتحان التقويمي   2019 

 وتشكيالتها 

)معلومات 

 اخرى(

لجنة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات  50اكثر من  )الفترة(

 القادسية وبابل وبغداد واليصرة 
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Experiences and skills  الخبرات والمهارات 
 استراتيجيات التدريس الحديثة ، االشراف التربوي  خبير تربوي ، تدقيق ومتابعة االمتحانات النهائية ،

 

Conferences   المؤتمرات 
 جامعة المثنى  )معلومات اخرى(

 

 جامعة المثنى 

 

 

 

 بغداد 

 بغداد 

 

الجامعة المستنصرية / كلية 

 االداب 

جامعة تامبوف روسيا 

 االتحادية 

2009  

 

2011  

 

 

 

2011  

2012  

 

2013  

 

                    2018  

 

المؤتمر العلمي الثاني كلية 

 التربية 

الخطاب النسوي في العراق 

مؤتمر كلية التربية العلمي 

 الثالث 

البحث العلمي في العراق 

 مؤتمر المركز العلمي العراق

اسلمة المناهج رؤية جديدة 

 مؤتمر المركز العلمي العراقي 

 مؤتمر الطف العالمي 

 

المؤتمر الدولي لتقنيات االدارة 

 الحديثة والتنمية المستدامة 

 )عنوان المؤتمر( )السنة( )مكان المؤتمر( )معلومات اخرى(

 

Course الدورات 
 دهوك  )معلومات اخرى(

 

 مركز حقوق االنسان 

 جامعة المثنى 

جامعة تامبوف روسيا 

 االتحادية 

2008  

 

2013  

2015  

2018  

البحث العلمي االجتماعي في 

 العراق 

 حقوق االنسان في العراق 

 حقوق االنسان الثانية 

دورة استراتيجيات االدارة 

 الحديثة 

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

 

Workshops  ورش العمل 
منهجية البحث العلمي ونشر   2015 جامعة المثنى  )معلومات اخرى(

 البحوث عالميا 

 جامعة بغداد  )معلومات اخرى(

مركز التعاون االمريكي 

 العراقي  بغداد

 بغداد 

 بغداد 

2015  

2014  

 

2014  

2015  

 

تقنيات اعداد االسئلة 

 االمتحانية 

 الحوكمة والحكومة االلكترونية 

 

 ادارة الجودة الشاملة  

جودة التعليم العالي 

 والتصنيفات العالمية 

 

Awards and Donation الجوائز والمنح 
 )نوع الجائزة او المنحة( )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(

 )نوع الجائزة او المنحة( )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(
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 البحوث والمؤلفات  

كولنز وستيفنس في تدريس العلوم لطالب معهد اعداد المعلمين في تحصيل المفاهيم االحيائية اثر استخدام انموذج ــ  )  1

 (  واستبقائها

 م  كلية التربية ابن الهيثم  جامعة بغداد 2000رسالة ماجستير  

The effect of using Collins and Stevenss model for teaching The science to the second Grade 

students of the Teacher preparation Institute on the Achievement and Retention of the 

Biological Concepts. 

 ـ  ) بناء برنامج تدريبي في التربية الصحية لمعلمي العلوم وأثره في تنمية 2

 الوعي الصحي لتالمذتهم  (                           

 م  كلية التربية ابن الهيثم جامعة بغداد      2004اطروحة دكتوراه 

Constructing A training Program for Science Teachers of Health Education and its Effect  on 

Development of their pupils Health Awareness 

 ( أثر استخدام تصميم تعليمي ـ تعلّمي في تحصيل المفاهيم اإلحيائية لدى طالب الصف الثاني في معهد  أعداد المعلمين  ـــ ) 3

  221ــ  195العدد الثاني صفحة  2009بحث منشور في مجلة اوروك للعلوم االنسانية 

The impact of using instructional design in the achievement of biological concepts Second grade 

students at the Institute of teachers 

 ــ  )اثر استخدام طرائق التدريس الحديثة في بناء شخصية  اطفال المدارس االبتدائية ( 4

  118ـــ  107الصفحة  م 2010بحث منشور في مجلة صاد / مؤسسة وارث االنبياء الثقافية / االصدار السابع 

The impact of the use of modern teaching methods in building the personality of primary school 

children  

 ـــ  ) مهمات ومقومات تدريسي جامعة المثنى في ظل التحديات التربوية المعاصرة ( 5

 م  2017مجلة صاد / مؤسسة وارث االنبياء الثقافية / 

The expected roles & characteristics  of the Al Muthanna university teachers  light of 

contemporary educational challenges 

  (   Health education  and environmental )  ــ  كتاب التربية الصحية والبيئية 6  

 صفحة  150،  .    2016مطبعة الرائد  ، العراق / النجف االشرف  ، تاريخ النشر   

 مدى فهم طلبة جامعة المثنى للمستحدثات االحيائية وعالقته بقدرتهم على اتخاذ القرار( ــ ) 7

،  2017مجلة ابحاث ميسان  ، العراق / جامعة ميسان  ،  المجلد الثالث عشر  ، العدد السادس والعشرون  ، بحث منشور في      

  261ـــ  231الصفحات 
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Al Muthanna University student ability of understanding Biological Innovations and its relation 

with their Decision making  

 Book of  Teaching Thinking in Our Schools   ـــ كتاب تعليم التفكير في مدارسنا 8

لسنة   2701،  رقم االيداع في المكتبة الوطنية   2017تاريخ النشر  مؤسسة ثائر العصامي  للطباعة والنشر ، العراق / بغداد ،   

2017  (ISBN 2701     . )190  صفحة 

ــ ) أثر استراتيجية بوست وبرينان في تدريس موضوعات الفسلجة الحيوانية في تنمية العادات العقلية ومهارات القرن الحادي  9

 والعشرين لدى طلبة علوم الحياة  ( 

  2018ول للنشر مجلة جامعة ذي قار بحث مقب

( The Impact of Post and Brennan strategy in Teaching  Animal Physiology  in Developing Mind  

Habits  & 21st Century   Skills for Biology Students) 

     ـــ كتاب اتجاهات حديثة في تدريس العلوم  10 

Modern Trends in Teaching Science  

 ،   2019مؤسسة ثائر العصامي  للطباعة والنشر ، العراق / بغداد ، تاريخ النشر  

  2019لسنة   52رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  

 (ISBN978 9922 219 33 0     . )210  صفحة 

  


