
ةالذاتٌ السٌرة  

                                                                                                                                   
                                                                                                      

 حساو يىسف صانح اسًاعيم                                                            :االسى انرتاعي -

 1978\4\17:تاريخ انىالدج -

 2013 /1 /17 :تاريخ انحصىل عهيها                                                   ِ ىرادكت :انشهادج -

 طرائق تذريس عهىو انحياج:طرائق تذريس                                 انتخصص انذقيق :انتخصص انعاو -

 2017 /5 /23:تاريخ انحصىل عهيّاستار يساعذ                                          :انهقة انعهًي -

 سُح   61عذد سُىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني -

 -/   :عذد سُىاخ انخذيح خارج انتعهيى انعاني -

 aemanhosam@yahoo.com:انثريذ االنكتروَي -

 جايعح ديانً/كهيح انترتيح :انجهح انًاَحح نهشهادج انثكهىريىس -

 جايعح ديانً-كهيح انترتيح  :انجهح انًاَحح نشهادج انًاجستير -

 2013 /1 /17 :/:تاريخ يُح انشهادج   /جايعح تغذاد      -اتٍ انهيثى /كهيح انترتيح:انجهح انًاَحح نشهادج انذكتىراِ -

اثر استراتيجيح تطثيق انًثادئ في انتحصيم وانتفكير انعهًي نذي طالب انصف انراتع عاو في يادج :عُىاٌ رسانح انًاجستير -

 الحياءعهى ا

وتًُيح  يادج عهى االحياء اثر استراتيجياخ يعانجح انًعهىياخ واالستقصاء انعقالَي في انتحصيم/ :عُىاٌ اطروحح انذكتىراِ -

 انتفكير انعهًي وانذافع انًعرفي 

 : شغلها التً الوظائف -

 الى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت
 2009 والنفسٌة التربوٌة العلوم لسم والمسائٌة الصباحٌة الدراسة ممرر 1

 2011 والنفسٌة التربوٌة العلوم لسم المسائٌة الدراسة ممرر 2

 2016 -2013 والنفسٌة التربوٌة العلوم لسم الصباحٌة الدراسة ممرر 3

 9102 والنفسٌة التربوٌة العلوم لسم ممرر الدراسات العلٌا والدراسة المسائٌة 4

 9102 والنفسٌة التربوٌة العلوم لسم رئٌس لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 5

 

 



 فٌها درس التً المعاهد او الجامعات •

 مالحظات الى – من الفترة (المعهد /(الكلٌة) الجامعة) الجهة ت

   -2006 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة -دٌالى جامعة 

  2016 -2006 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة -دٌالى جامعة 

    

 

 بتدرٌسها لام التً الدراسٌة المواضٌع •

 الدراسٌة السنة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 الحٌاة علوم التربٌة دٌالى 1
 الكٌمٌاء

 2006 -2005 التدرٌس طرائك

 التدرٌس طرائك الحٌاة علوم التربٌة دٌالى 2
 والتطبٌك المشاهدة

2006- 2007 

 التدرٌس طرائك الحٌاة علوم التربٌة دٌالى 3
 والتطبٌك المشاهدة

2007- 2008 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 4
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 فسٌولوجً
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2008-2009 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 5
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 تربوٌة تمنٌات
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2009-2010 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 6
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 تربوٌة تمنٌات
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2010- 2011 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 7
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 تربوٌة تمنٌات
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2011-2012 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 8
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 تربوٌة تمنٌات
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2012- 2013 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 9
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 المستمر التعلٌم
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2013- 2014 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 10
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 المستمر التعلٌم
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2014- 2015 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 11
 الصرفة للعلوم التربٌة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم
 الحٌاة علوم

 المستمر التعلٌم
 تدرٌس طرائك
 وتطبٌك مشاهدة

2015- 2016 

 المستمر التعلٌم والنفسٌة التربوٌة العلوم االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 12
 تدرٌس طرائك

 

2016- 2017 



 المستمر التعلٌم والنفسٌة التربوٌة العلوم االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 13
 تدرٌس طرائك

2017- 2018 

 المستمر التعلٌم والنفسٌة التربوٌة العلوم االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 04
 تدرٌس طرائك

9102-9102 

 9191-9102 تدرٌس طرائك والنفسٌة التربوٌة العلوم االنسانٌة للعلوم التربٌة دٌالى 05

 

 .فٌها شارن التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات •

 
 

 المشاركة نوع االنعماد مكان انعُىاٌ
 (حضور -بحث)

  السنة

 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة الرابع العلمً المؤتمر 1
 دٌالى جامعة

 2015 بحث

 
 
2 
 

 االول العلمً المؤتمر
 العراق فً التعلٌم لجودة

 التربٌة كلٌة
 السلٌمانٌة جامعة

 2017 بحث

-كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة المؤتمر العلمً العاشر 3
 جامعة دٌالى

 9102 بحث

المؤتمر العلمً السنوي  4
 السابع

الجمعٌة العرالٌة للمناهج 
وطرائك التدرٌس والتموٌم 

 فرع دٌالى\التربوي 

 9102 بحث

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة المشروعات •

 السنة النشر محل البحث عنوان ت

 االحٌائٌة مفاهٌمال تحصٌل فً التعلٌمً  كلوزماٌر انموذج اثر -1
  متوسط الثانً الصف طالب لدى

 2009 الفتح مجلة

 الباتط لدى التحصٌل فً التعلٌمً اوزوبل انموذج استخدام  اثر -2
   االحٌاء علم ودافعٌتهن لتعلم العلمً الخامس الصف

 2009 التربٌة كلٌة مجلة

المفاهٌم البٌئٌة فً كتاب علم االحٌاء للصف الرابع علمً  تموٌم -3
 من وجهة نظر المدرسٌن والمدرسات

 2009 التربٌة كلٌة مجلة

 علوم طلبة تحصٌل فً ( زاوج شارن فكر استراتٌجٌة )ا اثر 4
 نحوها واتجاهاتهم الطحالب مادة فً الحٌاة

 2015 التربٌة كلٌة مجلة

فً التحصٌل والمٌل   K.W.Lالجدول الذاتً  استراتٌجٌة اثر 5
 نحو مبادئ االحٌاء لطالبات الصف الثانً متوسط

 2015 التربٌة كلٌة ؤتمرم

المرار لدى اثر استراتٌجٌة عظم السمن فً التحصٌل واتخاذ  6
 طالب الصف الرابع علمً فً مادة علم االحٌاء

 2015 اداب المستنصرٌة مجلة

اثر استراتٌجٌة التفكٌر التناظري فً التحصٌل والدافع المعرفً  7
 لدى طالب الصف الخامس العلمً فً مادة علم االحٌاء

 التربٌة كلٌة مجلة
 تكرٌت

2017 

اثر استراتٌجٌة الرؤوس المرلمة فً التحصٌل والتفكٌر التاملً  8
 لدى طالب الصف الثانً متوسط فً مادة علم االحٌاء

مجلة العلوم االجتماعٌة 
 والتربوٌة)رٌس(

9102 

اثر استراتٌجٌة عباءة الخبٌر فً التحصٌل والذكاء االجتماعً  9
 لدى طالب الصف الرابع العلمً فً مادة علم االحٌاء

مؤتمر كلٌة التربٌة 
 للعلوم االنسانٌة

9102 

 



 والترجمة التالٌف  •

 غٌر / منهجٌة الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
 منهجٌة

طرائك / 1
واستراتٌجٌات 
 تدرٌس العلوم

مطبعة جامعة /
 دٌالى

 غٌر منهجً / 0/ 9106/

      

      

      

 

 

 

 ٌجٌدها التً اللغات •

 العربٌة -1

2- 

3-    

 

 المجتمع خدمة فً مساهمات  -

 عضو المجلس العلمً الدارة مركز التعلٌم المستمر  /   ...1

2. 

 (CD) لرص على ونسخة ورلٌة نسخة تسلٌم ٌتم /مالحظة 

 


