
                             السيرة الذاتية العلمية

  السٌرة الذاتٌة :

 الحسن احمد حسن لٌدار عمر االسم الرباعً واللمب:

 3152-3-51مساعد فً  -مدرس المرتبة العلمٌة الحالٌة وتارٌخ الحصول علٌها :

 ة .لسم العلوم العام –جامعة الموصل / كلٌة التربٌة االساسٌة  مكان العمل :

  4 عدد االوالد :                                                    متزوجالحالة االجتماعٌة :  

 5543-13-53موصل /  محل وتارٌخ الوالدة :

 عرالًالجنسٌة :

 موصل / حً الشرطة  عنوان السكن الحالً:

 13152514341 الهاتف :رلم                 Omaralhassan81@yahoo.com  البرٌد االلكترونً :

 السٌرة العلمٌة 

 اوال: المؤهالت االكادٌمٌة

 الدولة المانحة الجامعة الكلٌة السنة الشهادة ت

  جامعة الموصل  العلوم 3114 البكالوريـوس 5

جامعة داغستان  العلوم  3152 الماجستٌر 3
 الحكومٌة 

 روسٌا االتحادٌة 

 

 ة:ثانٌاً: الخبرة االكادٌمٌة والتدرٌسٌ

  المواد التً لام بتدرٌسها 

 فسلجه حٌوان  -5

 علم الطفٌلٌات  -3

 علم الحٌوان  -2

 التربٌة البٌئٌة والصحٌة  -4

 

 

 العلمٌة  تالمشاركا 

  المؤتمرات 

 



 خارج المطر  

1- Современния Наука И Молодежь  - Апреля 2011 –Россия/ махачкала  

2- LIGANDS and attended International Conference on Technology ,Engineering and 

Science – October 2018- Turkey / Antalya. 

 داخل المطر 

 جامعة الموصل /كلٌة التربٌة االساسٌة . – 3113اٌار  –البحث االكادٌمً مدخل لتطوٌر المعرفة العلمٌة والتربوٌة  -5

 

  الندوات 

 جامعة الموصل / كلٌة التربٌة االساسٌة -3154 –اذار  –على الحٌاة التلوث البٌئً فً مدٌنة الموصل واثره  -5

 جامعة الموصل / كلٌة التمرٌض  – 3154 –اذار  –الماء والوالع الصحً فً محافظة نٌنوى  -3

جامعة الموصل /كلٌة  –نٌسان  –االمراض المعدٌة بٌن تالمٌذ المدارس , طرق الولاٌة واسالٌب العالج  -2

 التربٌة االساسٌة .

 جامعة الموصل كلٌة التربٌة االساسٌة  – 3154 –كانون االول –الطالة الشمسٌة الحاضر والمستمبل  -4

 

 

  الدورات التطوٌرٌة 

 

 3152-جامعة الموصل / مركز التعلٌم المستمر  –دورة طرائك التدرٌس  -5

 3153-كانون االول  –معة الموصل /كلٌة التربٌة االساسٌة جا -مهارات التدرٌس الجامعً الفعال -3

-اذار– االساسٌة التربٌة كلٌة/ الموصل جامعة -تكامل البحوث التربوٌة بٌن المنهجٌة والتحلٌل االحصائً  -2

3154. 

 3154-نٌسان –وحدة التعلٌم المستمر /كلٌة التربٌة االساسٌة  –دورة سالمة اللغة العربٌة  -4

  3154-اٌلول–جامعة الموصل / مركز التعلٌم المستمر لغرض الترلٌة العلمٌة  –رائك التدرٌس دورة ط -1

 

 

 

 

  ورش العمل والحلمات الدراسٌة 

  3152-تشرٌن الثانً –مدٌرٌة الدفاع المدنً نٌنوى –اضرار النفاٌات الصلبة وتأثٌرها على البٌئة  -5     

شباط –جامعة الموصل / كلٌة التربٌة االساسٌة  -ر حسابٌة  المنطك الضبابً مفهوم لغوي من وجهة نظ -3

3154    

 

 ثالثا: الخبرة االدارٌة :

 



 2 رابعا: عدد البحوث المنشورة خارج العراق :

 5عدد البحوث المنشورة داخل العراق :

 3 عدد البحوث لٌد النشر واالنجاز:

 من عمادة كلٌة التربٌة االساسٌة  52الموصل  من رئاسة جامعة 3كتاب  بوالع  51 عدد كتب الشكر والتمدٌر:

 خامساً: الجان العلمٌة واالدارٌة :

 اللجان العلمٌة 

 3154-لجنة تطبٌك الطلبة   -5

  3155-3154وكذلن  3154-3153وكذلن  3153-3152  –اللجنة االمتحانٌة -3

 3154-اللجنة الصحٌة للنادي الطالبً  -2

  3154-3153لجنة االرشاد التربوي  -4

 اللجان االدارٌة :

 3154لجنة استٌراد االجهزة المختبرٌة  -5

  

 


