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 ةالذاتي السيرة

 

 

 

 

 منى خليفة عبجل دلش                                                        االسم الرباعي: -

 9191 تاريخ الوالدة: -

 42/9/4002الشهادة: الدكتوراه                                                              تاريخ الحصول عليها: -

 التخصص الدقيق:طرائق تدريس التاريخ      التخصص العام: مناهج وطرائق التدريس                            -

 42/9/4099تاريخ الحصول عليه:   مساعد                                                أستاذاللقب العلمي:  -

           2عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:   -

 7عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 munaabjel.yhoo.coomالبريد االلكتروني: -

 9119: جامعة بغداد                        تاريخ منح الشهادة:البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 4004تير: جامعة بغداد                           تاريخ منح الشهادة:الجهة المانحة لشهادة الماجس -

 4002الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: جامعة بغداد                            تاريخ منح الشهادة: -

 عنوان رسالة الماجستير:اثر القراءات الخارجية في تحصيل واتجاهات الطالبات نحو مادة التاريخ -

واتجاه  اإلبداعيفي تنمية التفكير  اثر طريقتي االستقصاء والمناقشة الجماعيةوان اطروحة الدكتوراه:عن -

 الطالبات نحو المادة

 الوظائف التي شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 اآلنالى 1111 مركز التطوير والتعليم المستمر/رئاسة جامعة ديالى  مديرة وحدة الطرائق 1

 1112 -1111 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  مقررة الدراسات العليا 1
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 المعاهد التي درس فيها أوالجامعات  -

 

 مالحظاتال إلى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  اآلن إلى-1112 اإلنسانيةجامعة ديالى كلية التربية للعلوم  1

  1111 -1111 األساسيةجامعة ديالى كلية التربية  1

  1111-1111 اآلدابالصادق كلية  اإلمامجامعة  2

  1112 -1111 سالميةاإلجامعة ديالى كلية العلوم  4

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

مناهج وطرائق  التاريخ اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 1

 التدريس

1112 

العلوم التربية  اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديلى 1

 والنفسية

 1111 -1112 التربية المقارنة

 1111 -1111 صحة نفسية اإلرشاد األساسيةالتربية  ديالى 2

 1112 -1111 علم النفس التربوي الشريعة اإلسالميةالعلوم  ديالى 4

 

 ساهم في تطويرها أوالمواضيع الدراسية التي قام بتطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوووووووم التربويووووووة  اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 1

 والنفسية

 1111-1111 المشاهدة والتطبيق

العلوووووووم التربويووووووة   اإلنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 1

 والنفسية

 1114 -1112 المقارنةالتربية 

 

 ائل واالطاريحعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسية االطروحة أوعنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

التربووووووة للعلوووووووم  ديالى 1

 اإلنسانية

العلووووووم التربويوووووة 

 والنفسية

خوووورائط  إسووووتراتيجيةفاعليووووة 

التفكير القائمة على الدمج في 

تحصووووويل طالبوووووات المرحلوووووة 

 في مادة التاريخ اإلعدادية

1111-1112 



3 
 

التربووووووة للعلوووووووم  ديالى 1

 اإلنسانية

العلووووووم التربويوووووة 

 والنفسية

فاعليوووووة التووووودريس بالمووووودخل 

المنظومي في تحصيل طالبات 

 متوسط األولالصف 

1111- 1112 

التربووووووة للعلوووووووم  ديالى 2

 اإلنسانية

العلووووووم التربويوووووة 

 والنفسية

البحوووو   إسووووتراتيجيةفاعليووووة 

الجموواعي فووي تحصوويل طووالب 

 الصف الثاني متوسط

1111- 1112 

 

 .فيها شارك والورش التي العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور( -)بح 

 السنة

 حووتت والنفسووية  التربويووة العلوووم قسووم نوودوة 1

( حوالطموو الواقع بين الجامعي األستاذ)شعار
                               

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 1111نيسان  11 بح 

 تحوووت ديوووالى لجامعوووة األول العلموووي الموووؤتمر 1

 المعاصووورة والتقانوووة العلموووي بالبحووو ) شوووعار

 (   المستقبل نرسم

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 األولكانون  حضور

1112 

 توداخل) شوعار تحوت السوادس العلمي المؤتمر 2

 (   المستقبل لصنع طريقنا العلوم

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 1111نيسان  حضور

 جامعووة التربيوة كليوة فووي اإلرشواد وحودة نودوة 4

 ضووود الشوووباب تحصوووين)عنووووان تحوووت ديوووالى

 (   المخدرات

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 1111نيسان  بح 

نوودوة مركووز التطوووير والتعلوويم المسووتمر فووي  5

جامعوووووووة ديوووووووالى بعنوان)نووووووودوة تعريفيوووووووة 

 الحرائق(  وإطفاء األولية باإلسعافات

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 األولكانون  بح 

1111 

نوودوة مركووز التطوووير والتعلوويم المسووتمر فووي  2

جامعووووة ديووووالى بعنوان)بدايووووة جديوووودة حيوووواة 

    جديدة(

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

تشرين الثاني  بح 

1111 

نوودوة مركووز التطوووير والتعلوويم المسووتمر فووي  2

 ة ديالى بعنوانـــــجامع

 ) مرض التوحد(   

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 1112 آذار بح 

ندوة عن ) دور الجامعة في تطوير  8

 التدريسيين (

كلية التربية 

 اإلنسانيةللعلوم 

 1112مايس بح 

كلية التربية  االمتحانية ( األسئلةندوة عن ) كيفية وضع  2

 اإلنسانيةللعلوم 

 1112مايس بح 



4 
 

جامعة كربالء/  جامعة كربالءمؤتمر  11

 كلية التربية

 1112نيسان  حضور

 1112 آذار 11 بح  اليمن الندوة العربية للموهوبين 11

 

 أقامهاالدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 1112-1111 (دورة 11ا )ديالى عددهرئاسة جامعة  دورة طرائق التدريس 1

 1115 كلية التربية دورة طرائق التدريس 1

 1115 بغدادرئاسة جامعة  دورة الحاسوب 2

 1111 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  spssدورة  4

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال في البحثية المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البح  ت

    

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البح  الدولة اسم المجلة ت

      

 . والدولية المحلية العلمية الهيئات والجمعيات  عضوية -

محلية  اسم الهيئة ت

 /دولية

تاريخ 

 االنتساب

مازال عضوا/ 

 انتهاء العضوية

 مالحظاتال

  مستمر 1111 محلية ير والتعليم المستمرمركز التطو 1

 

 نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( أو إبداعات -

 أو اإلبداعنوع   ت

 النشاط

 ما حصل عليه

 شكر( ة/ كتابي)جائزة/شهادة تقدير

الجهة 

 المانحة

عنوان النشاط 

 اإلبداع أو

 السنة

جامعة  اإلبداعمرشحة جامعة ديالى لجائزة   1

 ديالى

 1111-1111 
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 والترجمة التأليف  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 منهجية

مطبعة جامعة  التربية العملية 1

 ديلى

 منهجية 1 1112 -1111

مطبعة جامعة  التربية المقارنة 1

 ديلى

 منهجية 1 1114 -1112

كراسات التربية العملية للطلبوة  2

 المطبقين

 منهجية 4 1111 

كراسوووووووات التربيوووووووة العمليوووووووة  4

 للتدريسيين

 1111 1  

كراسات التربية العملية لمدراء  5

 المدارس

 1112 1  

 

 اللغات التي يجيدها -

 العربية---1

 االنكليزية-1

   

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1... 

1. 

 

 أخرىنشاطات  -

1. . 

1.  

  (CDمالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )  

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 م.م.وسام عماد عبد الغني                                                        

 الجامعي واألداءمدير قسم ضمان الجودة                                                      
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