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  السيرة العلمية:

 أوالُ :المعلومات العامة
  االسم الرباعي واللقب:أ. د.عبدالواحد حميد ثامر

  الكبيسي.

   1955محل وتاريخ الوالدة: الرمادي. 

 .الجنسية: عراقي 

 القومية:العربية

 009647904515956المبايل:

 
 ثانياً:الشهادات  واأللقاب العلمية الحاصل عليها:

 .حصنل علنش انةادة الماعسنبير 1976من  للينة البربينة معامعنة ب نداد بكلوريوس رياضيات  .1

 1987(الرياضياتق تدريس ائالمناهج وطر

  .1997(الرياضياتق تدريس ائحصل علش اةادة الدلبوراه في  المناهج وطر .2

 . 2000(الرياضياتق تدريس ائحصل علش لقب أسباذ مساعد عام في طر .3

 .2003 عي  رئيس قسم البربية وعلم النفس عام .4

 .2005(عام الرياضياتق تدريس ائحصل علش لقب أسباذ في طر .5

 قبننل( ولننرم منن  2010حصننل علننش لقننب ااسننباذ المبمينن  ااوة علننش عامعننة اا بننار للعننام   .6

 وزارة البعليم العالي في العراق.

 وعميد للية. لباب اكر م  بمرتبة وزير ورؤساء عامعات 76حصل علش  .7

   العراق وبعض الدوة العربية وااعنبية.اةادة تقديرية م 70حصل علش  .8

 الوظائف التي شغلها -ثالثا

 .2006في  رئيس قسم البربية وعلم النفسعي   .1

 2017- 2008والبعليم المسبمر في  مدير مرل  طرائق البدريسعي   .2

 .2009-2007للف بمنصب مدير تحرير مجلة العلوم اإل سا ية في عامعة اا بار .3

 يات المرل ية في عامعة اا بار.للف برئاسة لجنة البرق .4

 اارك في دورات تدربية محلية وعربية وأعنبية. .5

 بربيةمحاضرا في العديد م  الدورات البربوية لمؤسسات البعليم العالي ومديريات ال .6

 الكتب المؤلفة المنشورة: رابعا: 

 لبنندريسالسننادس النننا وي فعنندل عنن  دليننل ا –منن  ااوة  كتببب  منهةيببة لببي التيا ببيات : 7 -1

ل مطبوعة في العرا دائرة البعليم اإلسدميمالعراق، قسم النا ويات اإلسدمية تدرس في  .ق وسوريا

، مرلنن  1،طدعببوة للتفكيببت مببا قببن  القببت   الكببتي ، 2006الكبيسنني،عبدالواحد حمينند، -8

 ديبو و للنشر والبوزيع، عمان ، ااردن.

، دار عرينننر ومناقشبببات تةديبببدات  القيببباا والتقبببوي ،عبدالواحننند ، 2007الكبيسننني، .9

 للنشر وطباعة ، عمان ، ااردن.

 مكببة المجبمنع،طتق تدريس التيا يات وأساليبه،  2008الكبيسي،عبدالواحد حميد، .10

 ،عمان ، ااردن.1العربي للنشر والبوزيع،ط

و ، مرلن  ديبو ن1،طتنمية التفكيت بأساليب مشوقة ، 2008الكبيسي،عبدالواحد حميد، .11

 ن ، ااردن.للنشر والبوزيع، عما

البببدروا التتبويبببة والعلميبببة الم بببتنب ة مبببا ، 2009الكبيسننني، عبدالواحننند حميننند، .12

 ن.،عمان ، اارد1، مكببة المجبمع العربي للنشر والبوزيع،طالقت  )سورة الكهف ويوسف  
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ي  أساليب التعلي  ومهاراتبه لبي  بول القبت   الكبت، 2009الكبيسي، عبدالواحد حميد، .13

 ،دار عرير للنشر وطباعة،عمان ااردنفةالشتي ةوال نة النبوي

االقتبببببارات التحةببببيلية ،2008الكبيسنننني،عبد الواحنننند حمينننند،ربيع، هننننادي مشننننعان، .14

 ،دار المجبمع العربي للطباعة والنشر، عمان ، ااردن.المدرسية

التفكيبببت المنيبببومي توظيفبببه لبببي البببتعل  وتعلبببي  ، 2010الكبيسننني،عبدالواحد حميننند، .15

 .2010، مرل  ديبو و للنشر وتوزيع  ،عمان، ااردن ،تي واستنباطه ما القت   الك

رؤى حديثببة لببي تبببدريس  ، 2009الكبيسنني،عبدالواحد حمينند، تحريننر مةنندي عننواد، .16

 .2010، مكببة المجبمع العربي،عمان،ااردن،التيا يات

 م  ،مت لبات التتبوية للتدريس الةامعي، 2009وآخرون، الكبيسي،عبدالواحد حميد، .17

 رائق البدريس في عامعة اا بار.إصدارات مرل  ط

بعليم البعليم النشط رؤى لبطوير ال ،2010، هينم سعيد علي الكبيسي،عبدالواحد حميد، .18

 وتنشيطه،م  إصدارات مرل  طرائق البدريس في عامعة اا بار.

  مرل ، الةامعي التدريس و داب أقنقيات ، ٢٠١٢ ،وآخرون، حميد الكبيسي،عبدالواحد .19

 .ااردن ،عمان، توزيعو للنشر ديبو و

 شرللن ديبو و مرل  ، الةامعي التعلي ، ٢٠١٢ بردان، حميد،وصبري الكبيسي،عبدالواحد .20

 .ااردن وتوزيع،عمان،

 ل مر ، التتبوي والتوجيه اإلرشاد ، ٢٠١٢ ، بردان ،وصبري حميد الكبيسي،عبدالواحد  .21

 .ااردن ،عمان، وتوزيع للنشر ديبو و

 مكببنة ، زواأللغبا ال تائبف ، ٢٠١٢ عنواد، مةندي تحرينر حميند، الكبيسني،عبدالواحد .22

 .العربي،عمان،ااردن المجبمع

 اتهاواستخدام الحديثة التقنيات ، ٢٠١٣ فرحان، سامي محمد حميد، الكبيسي،عبدالواحد   .23

 .العربي،عمان،ااردن المجبمع مكببة ،الكتي  القت   وقدمة والتعلي  التعل  لي

 رلن م ،  عمليبة وت بيقات أمثلة) الةانبي التفكيت ، ٢٠١٣ ، ، حميد الكبيسي،عبدالواحد .24

 .ااردن ،عمان، وتوزيع للنشر ديبو و

 ةمكببن ، الم بتمت التعلبي  دورات دليبل ، ٢٠١٣ ، ،وآخنرون حميند الكبيسني،عبدالواحد   .25

 .العربي،عمان،ااردن المجبمع

ت تبببدريس اسبببتتاتيةيا، 2014، و أفاقنننة حجينننل حسنننون،حميننند الكبيسننني،عبدالواحد   .26

 .ردنالعربي،عمان،اا المجبمع مكببة ،التيا يات البنائية)المعتلية ، وما لوق المعتلية 

 مرلن  ، مدقل إلى التتبية الخاصة ، ٢٠١4 ، بردان ،وصبري حميد الكبيسي،عبدالواحد .27

 .ااردن ،عمان، وتوزيع للنشر ديبو و

القبببدرات العقليبببة لببببي ، 2015، و ومدرلنننة صنننال، عبننند ،حميننندد الكبيسننني،عبدالواح   .28

 .العربي،عمان،ااردن المجبمع مكببة التيا يات

 جبمنعالم مكببنة ال تعة االدراكية،، 2015، و حيد  افع الخطيب،حميدد الكبيسي،عبدالواح .29

 .العربي،عمان،ااردن

 رللنشن ديبو نو مرلن  ،،التفكيبت ال بتيأ أا المتأمبل،2015، حميندد الكبيسني،عبدالواح   .30

 .ردناا وتوزيع،عمان،

ران توظيف االعجناز العلمني فني القن، 2017، و الحمدا ي محمد ،حميدد الكبيسي،عبدالواح .31

 .ردنالعربي،عمان،اا المجبمع مكببة ، وااحاديث النبوية في تدريس الكيمياء  طبعة ملو ة

 ،البباكال ال ببائل والمتبلببور،2016،الشننمري،ثناء عبنندالودود، حميدد الكبيسنني،عبدالواح .32

 .الم ربوتوزيع، لنشرل مطابع النور

بتنببببامج الةيببببوجبتا وتببببدريس ،2017،العاملي، ادة صننننبري، حمينننندد الكبيسنننني،عبدالواح .33

 .ااردن وتوزيع،عمان، للنشر ديبو و مرل  التيا يات، 

 لي مةنت عتاقية وعتبية البحوث المنشورة لي المةنت العلمية المحكمةقام اً :
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االسببببتداللي وعنقببببة بالتحةببببيل لببببي تفكيببببت ، اة1991الكبيسنننني، عبدالواحنننند حمينننند ،  -1

 .1991م19،في مجلة العلوم البربوية والنفسية ،العدد التيا يات

لينة ، مجلنة ل التيا بيات وتدري بها لبي القبت   الكبتي ، 2000الكبيسي، عبدالواحند حميند ،  -2

 2000سنة  3البربية المسبنصرية، العدد 

باذ العدد ا، مجلة ااسألعداد تاريخيت ور عملية العد وا، 2000الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -3

 .2000سنة  19

موحبدة بنال معاييت تقوي  كتب التيا بيات الم بورة وال، 2000الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -4

 2000سنة . 20، مجلة ااسباذ العدد للمتحلة المتوس ة

 بعببا اليببوالت ال ببلبية لببي، 2004الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ، الحيننا ي صننبري بننردان ،  -5

 .2000، 36دريس التيا يات ،مةلة العلوا التتبوية والنف ية العدد ت

د إعداد نمو القدرة على التفكيت التيا ي لدى طلبة معه، 2000الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -6

 .2000، 19،مجلة ااسباذ، العددالمعلميا 

ة نبويببأسبباليب التعلببي  ومهاراتببه لببي  ببن  ال ببنة ال، 2001الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  -7

 .2001، 3،العددالشتيفة،مةلة كلية التتبية الم تنةتية

، حديثادراسة مقارنة بيا التيا يات وتدري ها قديما و، 2001الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -8

 .2001، 6مجلة للية البربية المسبنصرية،العدد

مجلننة ، التفكيببت الناقببد بببيا التيا ببيات والقببت   الكببتي، 2004الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  -9

 .2004، 1اا بار، ةالعلوم اإل سا ية واالقبصادية عامع

ال بنة لمهارات التدري ية لي  ن  القت   الكبتي  و، ا2004الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -10

 .2004، 2اا بار، ة، مجلة العلوم اإل سا ية واالقبصادية عامعالنبوية الشتيفة

تي  اإلرشباد لبي القبت   الكب، 2004ن ، الكبيسي، عبدالواحد حميند ، الحينا ي صنبري بنردا -11

 .2004، 5اا بار، ة، مجلة العلوم اإل سا ية واالقبصادية عامعوال نة النبوية الشتيفة

تشببخيب بعببا اليببوالت ، 2004الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ، الحيننا ي صننبري بننردان ،  -12

 سننا ية العلننوم اإل، مجلنة النف بية وال ببلوكية وعنقتهبا بالتحةببيل لبدى طلبببة المتحلبة اإلعداديببة

 .2004، 5اا بار، ةواالقبصادية عامع

ألو  أثت استخداا وسائل التتويح على تحةيل طلبة ا، 2004الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -13

 .2005، 6، مجلة للية البربية المسبنصرية،العددمتوسط وميله  نحو التيا يات

نمية لل بفة التتبيبة اإلسب، 2005الكبيسي، عبدالواحد حميد ، الدليمي،طارق عبند احمند ،  -14

 ةعنادية عام، مجلنة العلنوم اإل سنا ية واالقبصنومواقفها ما لل فة التتبيبة المثاليبة والبتاجماتيبة

 .2005، 6اا بار،

لعباا اماذا يتيد مدرسو التعلي   ،2005، الكبيسي، عبدالواحد حميد، و عباب، محمد صال، -15

 .2005، 6،األنبار ةة جامعما اإلعنا، مةلة العلوا اإلن انية واالقتةادي

، عبنا، توظيف األساليب التتبوية النبوية لي وسائل اإل2005الكبيسي، عبدالواحد حميد ، -16

 .2005، 2مجلة واسط للعلوم اإل سا ية،

بعبببا أساسبببيات التيا بببيات وعنقتهبببا ببببالتفكيت ، 2005الكبيسننني، عبدالواحننند حميننند ،  -17

ية ة ااساسن، حولينة  أبحناا النءلاء، للينة البربينلاالتيا ي لدى طلبة المتحلة اإلعدادية وما بعد

،2 ،2005. 

أثت عتض التيا يات بأسباليب مشبوقة علبى تحةبل ، 2006الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -18

 2006، 2عامعة اا بار للعلوم اإل سا ية،العدد،طلبة المتحلة المتوس ة 

ا متحلببة التالنببة مببال ببلوا التدري ببي الفعببا  لببي ال،2006الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  -19

 .2006،لسنة 58،مجلة ااسباذ العدد وجهة نيت ليئة التدريس لي الةامعات
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اثببت اسببتخداا أسببلوب التعلببي  البنببائي علبببى (، 2007الكبيسنني، عبنند الواحنند حمينند   -20

، مجلننة أبحنناا البصننرة تحةببيل طلبببة المتحلببة المتوسبب ة لببي التيا ببيات والتفكيببت المنيببومي

 (.( الج ء  ب1(، العدد  32د  للعلوم اإل سا ية، المجل

مشببكنت تببدني حاببور المحا ببتات الةامعيببة مببا ،2008الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  -21

-3،العندد7،مجلنة القادسنية فني ابداب والعلنوم البربوينة ،المجلند وال لببة اوجهة نيت التدري بيي

 .2،2008،الج ء 4

ى ة الببتعل  المعدلببة علببوذج دائببتمبباثببت اسببتخداا ان، 2009الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  -22

 سبتهااكت اب المفالي   لي التيا يات  ل لبة الةبف الثباني متوسبط وديبادة دالعيبته  نحبو درا

 .2009، ،2،العدد8البربوية ،المجلد ،

س تبدريلبي  العةف البالني إستتاتيةيةأثت استخداا ، 2009الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  -23

جلنة ،منشور في م متوسط ثانيطنب الةف اللدى الةانبي التفكيت  التيا يات على التحةيل و

 .2،العدد 33 العلوم اإل سا ية( المجلد  أبحاا البصرة

رؤيببة لببي تعلببي  التيا ببيات لببي ، 2009الكبيسنني،عبدالواحد حمينند، تحريننر مةنندي عننواد، -24

،آذار 1 ،العنندد4للعلننوم اإل سننا ية( المجلنند  منشننور فنني مجلننة عامعننة اا بننار،تقببدي  نف ببها إطببار 

2009. 

ى طتيقبة حبل المشبكنت علبأثبت ، 2009الكبيسي، عبدالواحند حميد، اصنر عبيند إبنراهيم ،  -25

(  اتمبادة التيا بيلبي  التحةيل الدراسي لدى طالبات الةف التاببأ الثبانوي التفكيت الشكلي و

 .2009ح يران 2،العدد 4للعلوم اإل سا ية( المجلد  ،منشور في مجلة عامعة اا بار

   Data showاثت استخداا جهاد عتض البيانات)، 2010، حميد الكبيسي، عبدالواحد -26

،مجلننة ميسننان للدراسننات لببي تحةببيل واتةبباة  طلبببة المتحلببة المتوسبب ة لببي مببادة التيا ببيات

 . 2010،  16،العدد 8االاديمية، المجلد 

ليببة تنيببي  محتببوى مببادة لاع ، 2011،  أاننواق طالننب انناهرالكبيسنني، عبدالواحنند حميد، -27

 التيا ببيات علببى ولببر النيتيببة التوسببعية لببي التحةببيل واالحتفبباظ لببدى طالبببات الةببف التابببأ

 ،العدد 4جلد للعلوم اإل سا ية( الم ،منشور في مجلة عامعة اا بار مادة التيا يات  لي  الثانوي

لبي  امج تبدريبيبنال بتنب، ، 2011ورقية احمد مةدي الحديني، الكبيسي، عبدالواحد حميد، -28

منشنور ، ( العةف الالني ل لبة اق اا التتبية اإلسنمية لي معالد إعبداد المعلمبيا والمعلمبات

 اذار. 1،العدد  للعلوم اإل سا ية في مجلة عامعة اا بار

 لنة،مجببه االرتقبال وسبل الةامعي التدريس عودة ، ٢٠١١ ، ، حميد عبدالواحد الكبيسي، -29

 ٢٠١١ خاص، يسان،  سا ية،عدداإل للعلوم اا بار عامعة

 الدراسبي التحةبيل تبدني مشبكنت ، ٢٠١١ فخنري، سناطع م. الكبيسي، حميد عبدالواحد -30

 .٢٠١١ النا ي،ح يران، ،العدد والطلبة البدريسيي   ظر وعةة ما الةامعي

 لبالنيا اإلعبداد أثبت ، ٢٠١١ الفرحان، عبدالرحيم وعد .د.م.أ و الكبيسي حميد عبدالواحد -31

 ة،مجلن التيا بية التتبيبة كليبة طلببة لبدى القبدا كبتة لبي األساسبية المهبارات بعبا أدال علبى

 .الرياضي،في الج ائر المخبر

 علبى التحةبيل اثبت إسبتتاتيةية التبدريس التببادلي،٢٠١١ ، حميند عبدالواحند الكبيسني، -32

 .2012(،يوليو2( العدد 19،مجلة عامعة غ ة للعلوم اإل سا ية، المجلد يوالتفكيت التيا 

يمينة ،مجلنة االاددور المنبا  التنييمبي لبي الةامعبة، ٢٠١١ ، حميند عبدالواحند الكبيسي، -33

 .10العربية في الد مارك،العدد 

 معدلةال التعل  دورة استخداا اثت ، ٢٠١٢ داود، لامل ،وطارق حميد عبدالواحد الكبيسي، -34

  باراا عامعة مجلة، التأملي وتفكيتل  األحيال مادة لي متوسط الثاني الةف طنب تحةيل لي

 .ااوة،آذار ،العدد اإل سا ية للعلوم
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 عل البت نمبوذج استخداا اثت، ، ٢٠١٢ الساعدي، طعمة ،وعمار حميد عبدالواحد الكبيسي، - ٣٥

 مجلنة ، واسبتبقائها التيا بية للمفبالي  المتوسبط الثباني الةبف طلببة تحةبيل لبي التوليبدي

 ٢٠١٢ يو يو ه، ١٤٣٣ ،رعب ٢ العدد ، ١٣ والنفسية،المجلد البربوية للعلوم البحري 

 امب التيباض أطفبا  سبلوا علبى المتئي اإلعن  اثت ، ٢٠١٢ حميد، عبدالواحد الكبيسي، - ٣٦

 ( خناص عندد)ااوة والدراسنات،العدد للبحنوا عنر  ،مجلنةأمبورل  أوليبال نيبت وجهبة

 . ح يران،ااردن

ةبيل ة المفبالي  الكتتونيبة لبي التحأثبت اسبتتاتيةي ، 4٢٠١ ، حميند عبدالواحند الكبيسني، -37

 ا يةاإل سن للعلنوم تكرين  عامعنة ،مجلنةوالتفكيبت الةبانبي ل لببة األو  المتوسبط لبي التيا بيات

 .2014،،آذار2 ،العدد21المجلدم

اسبتتاتيةية التمثبينت  اثبت ، ٢٠١4 ،يوسنف محمند سنعيد، حميند عبدالواحند الكبيسني، -38

 ة،مجل والقدرة التيا ية تيا ياتال مادة ليعلمي  الخامس الةف طنب تحةيل لي التيا ية

 .2014،ااوة،آذار ،العدد اإل سا ية للعلوم اا بار عامعة

 قسنم طلبنة تحصنيل فني السنم  حنو  تيجيةاإسنبر اثر،٢٠١4 ، حميد عبدالواحد الكبيسي، -39

 بيبةلتتا لبي عتبيبة دراسبات ،مةلبة الرتبنة عنالي والبفكينر طرائق البندريس مادة في الرياضيات

 2014الثالث،ينايت  ،الةزل ٤٥ مةت،العدد)/النفس وعل 

 لي  والةية إستتاتيةية أثت ، ٢٠١4 ،عدء عبدال هرة اامي ، حميد عبدالواحد الكبيسي، -40

ت الكوفنة لحاسنبا ،مجلنةالجا بي وتفكيبتل  التيا بيات لبي العلمبي الخبامس الةف طلبة تحةيل

 .2014بر،ديسم،2 ،العدد 2،المجلد  والرياضيات

 دعائم البعليمية، فاعلية اسبراتيجية ال ٢٠١5، طه فائدة ياسي   الكبيسي، عبدالواحد حميد ، -41

لقدس امجلة عامعة  لطالبات ااوة مبوسط في الرياضيات، علش البحصيل والبفكير البفاعلي

 .2015وة اتشري  ا -12ع -المجلد النالث  -المفبوحة لألبحاا والدراسات البربوية والنفسية 

تيجية الدعائم ، فاعلية اسبرا ٢٠١6، الكبيسي ياسر عبدالواحد  الكبيسي، عبدالواحد حميد ، -42

عة جلة عامم لطالبات ااوة مبوسط في الرياضيات، علش البحصيل والبفكير البفاعلي البعليمية

شري  ااوة ت -12ع -المجلد النالث  -القدس المفبوحة لألبحاا والدراسات البربوية والنفسية 

2015. 

لمفاهيم ااثر إسبراتيجية  ،٢٠١6، المشةدا ي،هند ابراهيم  الكبيسي، عبدالواحد حميد ،-43
في  في البحصيل والبواصل الرياضي لدى طالبات المرحلة المبوسطةالكارتو ية 

 .،مجلة عامعة النجاح الوطنيةمادة الرياضيات
 

 
 المؤتمتاتسادساً: 

أسنناليب البعلننيم منن  أعننل  مننو سننليم فنني ،بحننث الموسوم  2005،الكبيسنني،عبدالواحد حمينند .1

ينة لل ي(  فنياإل مناء النفسني والبربنوي لا سنان العربن ( مقدم إلنش  المنؤتمر العلمني النالنث الحياة

 2005آذارم 16- 15البربية عامعة ال قازيق في مصر للفبرة 

فاعننل فنني المرحلننة لسننلوك البدريسنني ال،بحننث الموسوم ا 2005الكبيسنني،عبدالواحد حمينند، .2

يلوة أ 28جبمع"الندوة العلمية " حياة ااسباذ الجامعي أما ة في أعناق الم( بحث مقدم إلش الراهنة

2005 

ةنا بعنض أساسنيات الرياضنيات وعدقب البحث الموسنوم ، 2005الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .3

 ( فننيSMEC9مننؤتمر بننالبفكير الرياضنني لنندى طلبننة المرحلننة اإلعداديننة ومننا بعدها(المقنندم إلننش 

  2005م11م 19 – 18الجامعة اامريكية في بيروت للفبرة م  
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لسنابقة ا، البحث الموسوم  أثنر معرفنة ااساسنيات ااولينة 2005الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .4

لمقندم في الرياضيات علش تحصيل طلبة المرحلة اإلعدادينة فني الرياضنيات والبفكينر الرياضني( ا

 2005م11م24-22ربية السادس في عامعة اليرموك،االردن للفبرة م  إلش مؤتمر للية الب

فعناة من  ، المشارلة بالبحث الموسوم  السلوك البعليمني ال2006الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .5

للفبنرة  ، عمنان ااردن2006وعةة  ظر مدرسي البعليم العام(،  مقدم إلش مؤتمر عامعة اإلسراء،

 . 2006م5م 18- 17

فعناة من  ، المشارلة بالبحث الموسوم  السلوك البعليمني ال2006بدالواحد حميد ، الكبيسي، ع .6

حقننوق وعةننة  ظننر مدرسنني البعلننيم العننام(،  مقنندم إلننش المننؤتمر  النندولي  اامنن  والديمقراطيننة و

 2006اإل سان( عامعة مؤتة في ااردن ء للفبرة 

بر ين  دقة المخندرات باال ع،المشارلة بالبحنث الموسنوم 2007الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .7

يننر( ،فنني المقنندم إلننش  مننؤتمر البنميننة البشننرية واامنن  فنني عننالم مب  وتأثيرهمننا النفسنني البربننوي(

 . 2007م7م12 -10عامعة الطفيلة في ااردن ، للفبرة 

ريس ، البحث الموسوم  أثر أسلوب تدريسي مقبرح في تند2007الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .8

بينة لينة البرفكير االسبداللي لدى طلبة المرحلة المبوسطة( المقدم إلش منؤتمر لالرياضيات علش الب

 2007م10م25-23السابع في عامعة اليرموك،االردن للفبرة م  

اثر اسننننبخدام المنننندخل ،المشننننارلة بالبحننننث الموسننننوم 2008الكبيسننني، عبدالواحنننند حمينننند ،  .9

 (لمبوسنطةالدى طلبة المرحلة  منظوميالمنظومي في البساب المفاهيم الرياضية وتنمية البفكير ال

بنرة دن ، للفالمقدم إلش  المؤتمر الدولي ااوة في المدخل المنظومي( ،في عامعة الطفيلنة فني اار

 . 2008م7م15 -13

عنننودة ،المشننارلة بالبحنننث الموسننوم دور الجامعنننة فنني 2009الكبيسنني، عبدالواحنند حميننند ،  .10

عامعنة  لعنمان الجنودة واالعبمناد االناديمي( ،فنيالمقندم إلنش  المنؤتمر ااوة  طرائق البندريس(

 2009م2م 16 -15الكوفة، للفبرة 

لبفكينر إعداد مقبنرح لبنمينة ا،المشنارلة بالبحنث الموسنوم 2009الكبيسي، عبدالواحد حميند ،  .11

ينة ة اارد المقدم إلنش  منؤتمر مؤسسنة النبعلم( ،فني الجامعن عند البدريس في مراحل البعليم العام(

 . 2009م5م21 -20للفبرة  في ااردن ،

لننيم ماذا يرينند مدرسننو البع،المشننارلة بالبحننث الموسننوم 2009الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  .12

عولمنة لنا ي الالمقدم إلش  مؤتمر الطفولة العربية ا االببدائي م  ااعدم لبحصي  اباب المسبقبل(

  2009م6م25 -22والمحافظة علش الةوية( ،في عامعة عنوب الوادي في مصر، للفبرة 

دور الجامعنننة فنني عنننودة ،المشننارلة بالبحنننث الموسننوم 2009الكبيسنني، عبدالواحنند حميننند ،  .13

 13 -11رة المقنندم إلننش  المننؤتمر العننالمي للبعلننيم العننالي فنني العننراق( ،فنني اربيننل، للفبنن البنندريس(

 . 2007م12م

لمقندم امعي( ا، بحث الموسوم الحقوق اإل سا ية للطالنب الجن2010الكبيسي، عبدالواحد حميد، .14

 .   2009م12م 8 – 7إلش المؤتمر العلمي النا ي في وزارة حقوق اإل سان للفبرة م  

في عامعة ، مؤتمر دور المرأة في بناء المجبمع والدولة( ،2010الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .15

 . 2010م2م 18- 16ب داد،للية البربية للبنات للفبرة

العلمي(  لمؤتمر الوطني إلصدح البعليم العالي والبحث، ا2010الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .16

 . 2010   3م2 – 2م28،في وزارة البعليم العالي، للفبرة

دريس  ، بحث الموسنوم  اإل بناا العلمني اععناء هيلنة البن2010الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .17

تيجية   إسنبرافي عامعة اا بار م  البحوا العلمينة ومعوقاتنه للبخصصنات اإل سنا ية( فني منؤتمر

 18-  16البحنننث العلمننني فننني النننوط  العربي(،فننني عامعنننة ب داد،للينننة البربينننة للبننننات للفبنننرة    

 . 2010م2م

،المشننننارلة بالبحننننث 2010الكبيسنننني، عبدالواحنننند حمينننند ،و وعنننند عبنننندالرحيم فرحننننان  ،  .18

 المنؤتمر  الموسوم ااساليب النظرية في تنمية اإلبداع في دروس البربينة الرياضنية ( المقندم إلنش
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 17 -16العلمننني الرياضننني السنننابع لكلينننة البربينننة الرياضنننية( ،فننني الجامعنننة اارد ينننة، للفبنننرة 

 في ااردن. 2010م6م

،المشننننارلة بالبحننننث 2010الكبيسنننني، عبدالواحنننند حمينننند ،و وعنننند عبنننندالرحيم فرحننننان  ،  .19

لنش لمقندم إة ( االموسوم اثر اإلعنداد النءهني علنش اداء فرينق لنرة القندم فني للينة البربينة الرياضني

 -10ة ر، للفبنر الملبقش الدولي الرابع للعلوم الرياضية في الج ائر( ،في عامعة المسيلة في الج ائ

 .2010م6م 11

رينة ، بحنث الموسنوم ( المقندم إلنش المنؤتمر العلمني حنوة ح2010الكبيسي، عبدالواحد حميد، .20

 2010م8م5الرأي والبعبير في وزارة حقوق اإل سان في 

بفعينل البيلنة ، بحث الموسوم ( إلش  الندوة العلمينة النا ينة ل2010عبدالواحد حميد ، الكبيسي،  .21

  2010م11م 3- 2البعليمية( ،في عامعة الكوفة،مرل  البطوير البدريس والبدريب الجامعي للفبرة

دة ، بحننث الموسننوم ( إلننش  المننؤتمر ااوة لعننمان الجننو2010الكبيسنني، عبدالواحنند حمينند ،  .22

 2010م12م 16 - 15لاديمي( ،في عامعة الكوفة، للفبرةواالعبماد اال

فنني  ، بحننث الموسنوم  دور المقننررات الدراسنية البربويننة2010الكبيسني، عبدالواحنند حميند ،  .23

ل( مقندم إلنش منؤتمر البقنارب العربني فني بنرامج-توحيد البقارب العربي  البعلنيم الرياضيات  موذعنا

 مصر. 2010م وبمرم 11- 10الجامعي وقبل الجامعي(، ، للفبرة    

، البحننث الموسننوم  عننودة  2010الننرحيم فرحننان ، وعنند عبنند،و عبدالواحنند حمينند الكبيسنني  .24

لعربينة ( بحنث مقندم إلنش المنؤتمر العلمني رياضنة الجامعنات االبدريس لبنمية اإلبداع فني تندريس 

  2010م7م 16- 15فاق وتطلعات( في مصر للفبرة م  

يباض البحث الموسوا)أعداد بتنامج تدريبي لمعلمبات ر ،2010الكبيسي، عبدالواحد حميد ،  .25

اامن  و المنؤتمر البربنوي ااوة تكنوي  المعلنم ج(بر نام األطفا  لي  ول األمبا التتببوي لل فبل

 م في سوريا2010 م8 م31البربوي للطفل الندثاء 

 لبننةالكبيسني، عبدالواحند حميند ،مخناطر وسنائل االتصناة الحديننة علنش منظومنة القنيم لندى ط .26

    11) العتبببي   19)مببؤتمتة القببومي ال ببنوي  الجامعننة منن  وعةننة  ظننر تدريسننيةم، مقنندم الننش

  ـنن16  فننش الفبننرة منن   ، وأدمببة القببي  لببى عببال  بببن حببدود العتبببي الةببامعيالتعلببي  : بعنببوا  

 2015  أغسطس17
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