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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ...طارق كامل داود سليمان الجنابي ... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  الكيمياءقسم  –كلية التربيه للعلوم الصرفة          ......االنبارجامعة ....: العمل .......... 

 مساعد أستاذ.... :الدرجة العلمية     ....  طرائق التدريس...... : التخصص .................  

 العنوان البريدي: ....................................   
 93092777927 ..... -.... ...93322722770 ...: نقال......... 

 يالبريد االكترون  :....................................... 

 :معلومات شخصية  .2
 ...........عراقية: ........سيةـالجن      ......... الرمادي.......: والدة ــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر     ........1/7/1511 ......:  خ الوالدة ــتاري   
                                    .......8...: عدد األطفال     .................متزوج ..................:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
كلية / جامعة الموصل  لوريوسالبكا

 التربية 

 1581-1575 العراق

 

كلية / جامعة بغداد  الماجستير 

 (التربية ابن الهيثم

 

 العراق

11  /1 /1112 

    

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

 طالب وميولهم نحو مادة االحياءتوظيف النصوص واليات القرانية في التدريس واثرها في تحصيل ال

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ...... 
...............................................................................

.. 

 

mailto:...............dawoodtariq27@yahoo.com........................
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          ................................................................................................................... 
 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مقرر قسم

 

 1115 قسم العلوم التربوية النفسية

 

1112  

لدراسات امقرر 

 المسائية

  1112 1111 قسم العلوم التربوية النفسية

     

     

 :واالهتمامات البحثية  الخبرات التعليمية: رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 كليةفي جميع االقسام ل فصلي طرائق تدريس

 فصلي طرائق تدريس التربية للعلوم الصرفة

 فصلي طرائق تدريس

 فصلي طرائق تدريس

   

   

 : راسات العليافي  الد تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 كليةفي جميع االقسام ل الفصل األول طرائق التدريس و التقويم

 التربية للعلوم الصرفة

   

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  اليوجد لدي اشراف 
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 :تقييم البحوث. 4
 1116/ 6/ 11في  111علمية حسب كتاب رئاسة جامعة االنبار المرقم تقويم بحوث ترقية  .أ 

س في  441المرقم ( ابن الهيثم )تقيم كتاب في طرائق التدريس حسب كتاب كلية التربية للعلوم لصرفة  .ب 

16  /2  /1116 

حسب  و المعد لطلبة الدراسات العليا( فلسفة التربية والعلوم ) بيان راي حول تقيم الكتاب الموسوم   .ج 

 6/1/1117في  165المرقم ( ابن الهيثم)كتاب كلية التربية للعلوم الصرفة 

(                KWLH.IDEAL) خبير علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة اشرا سترا تبيعية   .د 

ط التعاوني في قدرة طلبة الخامس العلمي على موازنة المعادالت الكيميائية وتنمية مهارات  نمبال

 4/4في  212كتاب جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية المرقم / وق المعرفية تفكيرهم ف

/1117 

المرقم ( ابن الهيثم) بيان راي حول موضوع التربية االعالمية حسب كتاب كلية التربية للعلوم الصرفة    .ه 

 1117/  4/  11في  711
 

 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

 : صصة والندوات العلميةالمؤتمرات المتخ: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 1111 4/7/1111 جامعة االنبار المؤتمر االول لكليات العلوم االنسانية

 1112 12/1/1112 كواال لمبور/ ماليزيا  ( 2مقدس )المؤتمر القراني الدولي السنوي 

    

    

 : ورةالبحوث المنش: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المفاهيم الحسية في القران الكريم وعالقتها بالمفاهيم 
االحيائية واثرها في تحصيل طالب الصف الثالث 

 المتوسط في مادة االحياء

مجلة العلوم االنسانية 
 منشور جامعة االنبار/واالقتصادية 

1111 

لمين خريجي الدورات تقويم الكفيات التعليمية الالزمة للمع
السريعة في محافظة االنبار من وجهه نظر مديري 

 المدارس

 مجلة العلوم االنسانية
 جامعة االنبار/واالقتصادية 

 1111 منشور

اثر استخدام طريقة و اسلوب حل المشكالت في تحصيل 
 الطالب لمادة الكيمياء للصف الثاني  المتوسط

مجلة العلوم االنسانية 
 جامعة االنبار/واالقتصادية 

 1117 منشور

اثر استخدام الوسائل التعليمية في اكتساب المفاهيم وتنمية 

التفكير االبداعى لدى طلبة الصف الثاني المتوسط لمادة 

 علم االحياء

جامعة بغداد كلية /مجلة االستاذ

 (ابن رشد)التربية 

 1111 منشور

الحتفاظ اشر استراتيجية المتشابهات في التحصيل وا

بالمفاهيم االحيائية وحب االستطالع العلمي لدى طالب 

 الصف الثالث المتوسط لمادة علم االحياء

وقائع المؤتمر العلمي االول 

جامعة / العلوم االنسانية  لياتلك

 االنبار

 1111 منشور

في تحصيل ( دورة التعليم)فاعلية استراتيجية بنائية 

مادة علم االحياء الطالب الصف الثاني المتوسط في ال

 واتجاهاتهم نحوها

مجلة الجامعة االنبار للعلوم 

 االنسانية

 1111 منشور
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في  5ES . 7ES) (اثر استخدام دورة التعليم المعدلة

تحصيل الصف الثاني المتوسط  في مادة االحياء 
 وتفكيرهم التاملي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االنسانية

 1111 منشور

اوراء المعرقة في اكتساب المفاهيم اثر استراتيجية م

الفيزيائية وتنمية الستطالع العلمي لدى الطالب االول 

 المتوسط

 1111 منشور مجلة كلية المعارف الجامعة

توظيف االيات القرانية لتدريس المفاهيم العلمية واثرها 

 في زيادة التحصيل

كوااللمبور / مجلة جامعة ماليا 

 ماليزيا/ 

 1112 منشور

يف المختيرات االفتراضية في تنمية عمليات العلم و توظ 
 اتجاهاتهم نحو مادة االحياء للصف الخامس العلمي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االنسانية

 1111 منشور

اثر استراتيجية المحطات العلمية في التحصيل و عادات 

 العقل لدى طالب الصف الرابع العلمي في المادة االحياء

التربوية والنفسية مجلة البحوث 

 جامعة بغداد/ 

 1116 منشور

اثر استراتيجية التعلم النشط والتعلم التخيلي الموجة على 

التحصيل و االحتفاظ لدى طالب الخامس العلمى في مادة 

 الحياء

مجلة الفنون واالداب وعلوم 

/ االنسانيات واالجتماع 

 االمارات العربية المتحدة

 1116 منشور

عظم السمك واستراتيجية حوض السمك  اثر استراتيجية
في التحصيل لمادة االحياء واتجاهاتهم التعاونية لدى 

 طالب الصف الثاني المتوسط

 لم ينشر 

 
اثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تحصيل طالب 
الصف الثاني المتوسط في المادة االحياء واالحتفاظ 

 بالمعلومات

 لم ينشر 

 
    

 :لكتب المنشورة  ا: ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   اخالقيات واداب مهنة التدريس الجامعي
اثر خرائط المفاهيم واالسلوب المتمركزحول 

المشكلة في اكتساب المفاهيم االحيائية وحب 
االستطالع العلمي لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط في مادة االحياء

 
 

 :جان عضوية الل: تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

االشراف على االحتفاالت بيوم الجامعة  

 1715حسب كتاب ارئاسة الجامعة المرقم 

 1111/  11/ 6في 

-1118لجنة استقبال الطلبة الجدد لالعوام 

1111 
 

اتالف الدفاتر االمتحانية حسب كتاب  نةلج 

في  114رئاسة الجامعة المرقم 

7/1/1111 

 

لجنة تصحيح الدفاتر حسب الكتاب الرئاسة  

 1114/  11/  15في  14الجامعة المرقم 
 

لجنة تدقيف المستر شيت حسب كتاب  
/  2/  18في  288رئاسة الجامعة المرقم

1111 

 

اللجان االمتحانية الدائمة حسب كتاب  

/  1/  11في  121رئاسة الجامعة المرقم 
1111 

 

صحيح الدفاتر حسب كتاب كلية لجنة ت 

/  11/ 15في  211التربية للعلوم الصرفة 
1117 
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رئيس لجنة االرشاد في كلية التربية للعلوم  

/  1/  17في  81الصرفة حسب الكتاب 
1117 

 

   
 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
   
   
   

   
 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 16/11/1111 جامعة االنبار كفاءة الحاسوب

 11/4/1117 جامعة االنبار دورة التاهيل التربوي

 11/8/1118 (ابن الهيثم)كلية التربية /جامعة البغداد الدورة التاهيلية لتعليم الحاسوب

 14/7/1115 جامعة النبار كفاءة الحاسوبشهادة 

الدورة التاهيلية للمشرفين 

 والختصاصين

 1/4/1111 معهد التدريب واتلطوير التربوي

 18/1/1117 جامعة االنبار دورة االدراة الذات

 8/1/1111 مركز طرائق التدريس شهادة كفاءة الحاسبات

دورة االخطاء الشا ئعة في اللغة 

 خاطبة الرسميةالعربيةواصول الم

 1/1/1117 جامعة االنبار

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
مئة كتاب شكر منذ (  111)يوجد اكثر من 

تعييني ولحد االن مصنقة من السيد الوزير و 

و المدراء العامون ورئيس الجامعة و المعاونيه 

 عمداء الكليات 
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ............Tariq K. Dawood ............        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                 1117 /14/ 21      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تأليف كتب  كتابات عامة

  قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 / ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


