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 (CVالسيرة الذاتية)
 سعاده حمدي سويدان الدراجيأ.م.  االســم              

  اوال : معمومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  كمية التربية لمعموم االنسانية ـالعمل : جامعة االنبار  
 :طرائق تدريس جغرافية التخصص   
 :كمية التربية لمعموم االنسانية/ قسم العموم التربوية والنفسية  العنوان البريدي   
  :95158787870نقال   
 يالبريد االكترون  :soad.hamdi76@yahoo.com               
 

 .معمومات شخصية  :2
  عراقية الجنـسية :                        الرمادي-االنبارمكان الــوالدة :   
 (A182154) عراقيجواز سفر:                               1957تاريــخ الوالدة :   

                                (  اليوجد  ) عدد األطفال :                                     ةمتزوجالحالة االجتماعية :  
 ثانيا : المؤىالت العممية :

 تاريخ الحصول عمييا الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1980 العراق  الموصل البكالوريوس 

 1991 العراق بغداد الماجستير 
    الدكتوراه

  الماجستير:عنوان رسالة                                                         
اثر استعمال الوسائل التعميمية المجسمة في تحصيل طمبة المرحمة الثالثة لمعاىد 

 اعداد المعممين والمعممات في مادة الجغرافية
 هعنوان أطروحة الدكتورا : 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 العملمكان  الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الميام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي 1991 1980 تربية االنبار ةمدرس
 رئيسة قسم 1996 1991 تربية االنبار مدرس مساعد

 تدريسي 2002 1996 ليبيا -كمية االداب والتربية  عضو ىيئة تدريس
 تدريسي 2005 2003 جامعة االنبار مدرس مساعد

 تدريسي 2011 2005 جامعة األنبار مدرس
 تدرسي لحد اآلن 2011 جامعة األنبار أ.م

     
      
     

 رابعا : الخبرات التعميمية واالىتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 الثالث جغرافية 2015-2014األول /  طرائق تدريس 

 الثالث عموم تربوية ونفسية  2015األول /  استراتيجيات تدريس 
 الثالث جغرافية  2015األول /  ارشاد تربوي 
 الرابع عموم تربوية ونفسية 2015 – 2014األول /  تربية خاصة
 الرابع جغرافية وعموم تربوية ونفسية 2015- 2014الثاني /  تطبيقات 

 الثالث عموم تربوية ونفسية  2016األول /  تقنيات تربوية 
 الرابع جميع األقسام  2016األول /  مشاىدة 
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 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ماجستير جغرافية األول  طرائق تدريس 
 دكتوراة جغرافية األول طرائق تدريس

   
   
   
   
   
   
   
   

  . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 اثر استراتيجية الجيجسو في تحصيل مادة الجغرافية وعمميات العمم لدى طالبات المرحمة األعدادية  -1 
فاعمية استراتيجية حوض السمك في التحصيل لدى طالب المرحمة المتوسطة في مادة الجغرافية  -2

 واتجاىاتيم نحوىا 
    
 .تقييم البحوث: 4

 تقييم عدد من البحوث لجامعة األنبار وجامعة تكريت     
 
 
 
 . االىتمامات البحثية : 5
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 العممية :خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث مشترك 2001 البيضاء –ليبيا  العقوبة اصالح وتأىيل وتربية
 بحث منفرد 2008 جامعة األنبار  استراتيجية النيوض بالواقع التنموي

 بحث منفرد 2011 جامعة األنبار  مؤتمر كميات العموم االنسانية 
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجمة عنوان البحث
 2001 مشترك ليبيا -مجمة كمية األداب والتربية  السجن اصالح وتأىيل

برامج العنف في التمفزيون واثرىا عمى 
 سموك الطفل

 2004 منفرد العدد الثاني –مجمة العموم األنسانية 

معوقات استخدام الوسائل التعميمية في 
 المرحمة الثانوية من وجية نظر المعمم

 2005 منفرد العدد السادس –مجمة العموم األنسانية 

 2008 منفرد مؤتمر جامعة األنبار دور المرأه في التنمية
اثر استعمال اسموب الندوة لتنمية القيم 
لمادة األجتماعيات لدى طالبات معيد 

 المعمماتاعداد 

 –مجمة كمية التربية لمعموم األنسانية 
 2011 مشترك العدد األول

الصعوبات التي تواجو طمبة المرحمة 
 األولى في مادة الخرائط في قسم الجغرافية

المؤتمر العممي األول لكميات العموم 
 2011 منفرد جامعة األنبار -األنسانية 

كفايات التفاعل الصفي لدى الطمبة 
سين لقسمي التاريخ والجغرافية المدر 

 لكميات التربية لمعموم األنسانية

مجمة العموم التربوية  –جامعة بغداد 
 2011 مشترك 84العدد  –والنفسية 

الخجل األجتماعي لدى طالبات كمية 
جامعة األنبار وعالقتو ببعض  –التربية 

 المتغيرات

 جامعة ديالى
 2014 مشترك

اثر انموذج التفكير النشط في تحصيل 
طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

 الجغرافية واتجاىاتين نحوىا

 –مجمة الفنون واألدب وعموم األنسانيات 
 2016 منفرد دبي –األمارات 

اثر التعميم األلكتروني في التحسين 
وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة 

دة المناىج وطرائق المرحمة الثالثة في ما
 التدريس

 –مجمة كمية التربية لمعموم األنسانية 
 2015 مشترك العدد الثاني
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جية النشر عنوان الكتاب

 2012 عمان –األردن  اخالقيات مينة التدريس الجامعي
   
   
   
   
   
   

      
   
   

 عضوية المجان :تاسعا : 
 عمى مستوى القسم عمى مستوى الكمية عمى مستوى الجامعة

 لجنة صالحية التدريس 2011 -لجنة األرشاد في الكمية  2010 -لجنة األعتماد األكاديمي 
لجنو مع الوقف السني عن التربية 

 2012 -األسرية 
 لجنة مناقشة البحوث 2012 -لجنة التكافل األجتماعي 

 –األرشاد التربوي والنفسي وحدة 
2012 

 لجنة األستالل 2014-2012ممثمة لمتدريسيين 

 لجنة التكافل األجتماعي  2012 -لجنة شراء الكتب 
 –المجنة المركزية لألرشاد التربوي 

2013 
  

 –المجنة المركزية لألرشاد التربوي 
2016 
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذىا : 
 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة

 2005 جامعة األنبار دورة طرائق التدريس
 2009 جامعة األنبار األسرة في التنشأة األجتماعية

 2010 كمية الحاسبات دورة حاسبات
 2012 نكميزيةقسم المغة اال  –كمية التربية  دورة حاسبات

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فييا: 
 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة

مديرية التربية لممدرسين الذين دورة 
 اعيدوا الى الخدمة

 2005 مركز العموم

 ولحد اآلن -2005 مركز طرائق التدريس الدورات التربوية
دورة المشرفين التربويين 

 واألختصاص
 2012 والتدريبمديرية األعداد 
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 اثنتا عشر: معمومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االىتمامات العامة. 2 

 السنة البمد الجية المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2001 ليبيا جامعة عمر المختار جائزة تكريم

 2000 ليبيا دار نشر  جائزة دولية عن بحث 
 2005 العراق مديرية تربية األنبار شيادة تقدير

 2012 العراق رئيس جامعة األنبار باسم )رواد المعممين(تكريم 

 شيادة تثمين
االعداد  –مديرية تربية األنبار 
 والتدريب

 العراق
2012 

 2012 العراق وزير التعميم العالي والبحث العممي شكر وتقدير
 2005 العراق رئيس جامعة األنبار (2شكر وتقدير عدد )

 (15شكر وتقدير عدد )
 عمادة كمية التربية لمعموم األنسانية 

 العراق
2005- 
2016 

 2012 العراق معيد التدريب والتطوير  ( 2شكر وتقدير عدد )
 2013 العراق كمية التربية األساسية في حديثة شكر وتقدير 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

  أنشطة أخرى
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 الميارات العامة. 3

 
 
 

 
 

 التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال ىاشم الذويب أ .د. ياسر خمف رشيد

 عميد الكمية التربوية والنفسيةرئيس قسم العموم 
 
 

 ــــــــــــانالبـيــــــــــــــــ الميـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
 المغة االنكميزية المغــــات األجنبية

  المطالعة اليــوايـــــــــــات


