صهرة شخرية

الديرة العمسية والذاتية

ذات خمفية بيزاء

((الديرة الذاتية))

االسم الرباعي والمقب  4لسى اكرم سعد الدين مرعي الشعيسي

السرتبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا  4مدرس مداعد \ .2003-11-22

مكان العسل  4جامعة السهصل  /كمية التربية األساسية  /قدم الرياضيات .
الحالة االجتساعية 4

.

عدد األوالد ) ( 4

الجشس 4

فريمة الدم B+ 4

عزباء

محل وتاريخ الهالدة  4مهصل \ 1311
الجشدية  4عراقية

عشهان الدكن الحالي  4مهصل –حي البمديات
البريد االلكتروني LumaALniaimi16&gmeil.com 4

((الديرة العمسية))

أوال  4السؤىالت األكاديسية4
ت

الذيادة

1

البكالهريهس

2

الساجدتير

3

الدكتهراه

سشة التخرج
2001
2001

الكمية

الجامعة

البمد

كمية التربية

جامعة السهصل

العراق

كمية التربية

جامعة السهصل

العراق

ثانيا  4الخبرة األكاديسية والتدريدية4

تدريس مادة ( طرائق تدريس تخررية \ تفكير رياضي \ تاريخ الرياضيات \ قياس وتقهيم \ مرفهفات \ إحراء متقدم /
تربية عسمية  /حاسبات )


-

-

السذاركات العمسية4
أقام ت دورة فتتي ( ط ارئتتق تتتدريس الرياضتتيات ) لسدرستتي الرياضتتيات فتتي ع ت متتدارس
محافظة السهصل لعام . 3122
مذاركة في دورة ( برنامج الفهته شهب ) لعام .3122
مذتتاركة فتتي أعستتال الستتؤتسر العمستتي الدتتشها الدتتادس ( التتدولي ال تتاني ) التتذا أقامتتتو كميتتة
التربي تتة األساس تتية تحت ت ش تتعار ( نح تته اس تتت سار أفز تتل لمعم تتهم ف تتي بش تتاء اإلند تتان ف تتي تتل
التحديات السعاصرة ) لعام .3124
مذاركة في دورة ( الكيادة واإلدارة الجامعية استراتيجيا ) لعام . 3122

 شيادة مذاركة دورة سالمة المغة العربية لعام . 3122 السذاركة عدد من ندوات وورش عسل لعام . 3122ثال ا 4الخبرة اإلدارية 4
-1

. -2
ار عا  4البحهث العمسية ( السشذهرة وغير السشذهرة ) .

 حث مشفرد ( طرائق التدريس لدى معمسي ومعمسات الرياضيات في مدارس التعميم السدرع ) مشذهر فيوقائع السؤتسر الدشها الدادس (الدولي ال اني ) لكمية التربية األساسية  ( .مشفرد ) لعام .2013

-

حث ( اثر استراتيجيو مقترحة لتدريس مادة نظرية اإلعداد وفقا ألنسهذج البرىشة الشظرية في تحريل

طمبة كمية التربية األساسية ) حث مذترك لعام .2013

خامدا  4الكتب السشذهرة وقيد الشذر
()

سادسا  4المجان العمسية واإلدارية \ عزه في لجشة التعميم السدتسر من عام .2016 -2003

سا عا  4الدورات التطهيرية
 مذتتاركة فتتي دورة ( الكيتتادة واإلدارة الجامعيتتة استتتراتيجيا ) لعتتام . 3122فتتي جسيهريتتة م تالعربية .
-

ثامشا  4التذكرات والتقدير  4العديد من كتب الذكر () .
حرل عمى العديد من كتب الذكر والتقدير لشذاطاتو في الكمية ومن جيات مختمفة .

الحرهل عمى شيادة دولية من األكاديسية البريطانية ). ) HRD ACADEMYلعام . 2012

3

