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 خالد جمال حمدي االسم الرباعي: -

 1791/ 1-1تاريخ الوالدة: -

 5002تاريخ الحصول عليها:                                                                  دكتوراه الشهادة:  -

 التخصص الدقيق:ط ت التاريخ                                                  فلسفة في التربيةالتخصص العام:  -

 5007تاريخ الحصول عليه:                                                           مساعد أستاذاللقب العلمي:  -

           ( 11)عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  -

 يوجد العدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 د االلكتروني:البري -

 بغداد جامعة  المأمون                        العراق / :البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

                    األساسيةكلية التربية  العراق /ديالى/ الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 ن رشد                                             العراق/بغداد/كلية التربية/اب الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

االمتحانية في ضوء تحليل محتوى مادة التاريخ للصف  لألسئلةعنوان رسالة الماجستير :المستويات المعرفية  -

 0السادس االبتدائي

عام تنمية اثر النموذجي ميرل وربجليون المرسع في تحصيل طالب الصف الرابع الالدكتوراه: اطروحةعنوان  -

 تفكير هم الناقد في مادة التاريخ

 الوظائف التي شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2002-2002 كلية التربية /ديالى واإلداريةمدير الشؤون القانونية  1

 2002-2002 كلية التربية مقرر قسم العلوم التربوية 2

 2012-2002 يةكلية الترب رئيس قسم العلوم التربوية 2

 2012 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  رئيس قسم العلوم التربوية 2

 المعاهد التي درس فيها أوالجامعات  -

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

  2002-2001 األساسيةكلية التربية  -1

  2010-2002 كلية التربية للعلوم الصرفة -2

    

 

 

 الصورة



 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 20012-2002 طرائق تدريس  علوم تربوية التربية ديالى -1

 2012-2002 القياس والتقويم =  = = = -2

 2012-2002 تخطيط تربوي تخطيط تربوي = = -2

 2010-2002 مس وتقوياقي الحاسبات التربية الرازي = -2

   توجيه إرشاد = = -5

 

 ساهم في تطويرها أوالمقررات الدراسية التي قام بتطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2011 طرائق تدريس العلوم التربوية التربية ديالى -1

 2012 القياس =    = التربية ديالى -2

      

      

 ئل واالطاريحاعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسية االطروحة أوعنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

في تصحيح  باألقرانالتدريس  إستراتجية اثر-1 العلوم التربوية التربية ديالى -1
الفهم الخاطئ للمفاهيم التاريخية لدى طالبات 

جامعة 0رسالة ماجستير0الصف الثاني المتوسط
/قسم العلوم اإلنسانيةديالى/كلية التربية للعلوم 

 2011التربوية

2011 

التعلم المتمايز في تعديل  إستراتيجيةاثر  -2    
التصورات البديلة للمفاهيم التاريخية لدى طالبات 

ة ع/رسالة ماجستير جاماألدبيف الرابع الص
 /اإلنسانيةديالى/كلية التربية للعلوم 

2011 

 

 .فيهاوالورش شارك  العلمية والندوات اتالمؤتمر -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2010 بحث اإلنسانيةكلية التربية/العلوم  طرائق تدريس -1

 2012 = =      =          = ية السابعمؤتمر كلية الترب -2

 2011 بحث عمان القربي المجلس   -2

     

 أقامهاالدورات التي شارك بها والتي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 2010 رئاسة الجامعة طرائق التدريس -1

 

 . التعليم تطويرو  البيئة  لخدمة التخصص مجال في البحثية المشروعات -

 السنة محل النشر وان البحثعن ت

    

    

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      



 . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

مازال عضوا/  نتسا تاريخ اال محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظاتال

  مازال عضوا 2010 دولي المجلس العربي  -1

     للوهربي عمان 

      

      

 

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

 أو اإلبداعنوع   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 

ة/ كتا  يتقدير
 شكر(

 أوعنوان النشاط  ة المانحةالجه
 اإلبداع

 السنة

 2012 المتميز على األستاذ العراق شكر وتقدير  إبداع -1

 2012 الكلية عمان شكر وتقدير مشاركة بحث  -2

     باعمان 

      

      

 والترجمة التأليف  -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 العربية ---1

 االنكليزية -2

2-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 اإلرشاديةالمشاركة في الدورات  ...1

2. 

 

 أخرىنشاطات  -

 المشاركة في دورات طرائق التدريس. .1

2.  

 (CDمالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص ) 

 ونكم معنا خدمة للعلمشاكرين حسن تعا

 

 م.م.وسام عماد عبد الغني                                                    

 الجامعي واألداءمدير قسم ضمان الجودة                                                                                          

 



 

 

 

 

 


