
   

 

 سٌرة العلمٌة ا ل

 للمدرس : بٌان فارس ناصر 

 االسم الرباعً واللقب : بٌان فارس ناصر حسٌن 

 7977محل وتارٌخ الوالدة : موصل / 

 عنوان السكن الحالً : موصل / حً الكندي 

 الحالة االجتماعٌة : متزوجة ولدٌها ثالث اطفال 

 818528r@gmail.comالبرٌد االلكترونً : 

التحصٌل الدراسً : شهادة البكالورٌوس فً التأرٌخ / جامعة الموصل / كلٌة 

 7999التربٌة االساسٌة / 

  5005ماجستٌر فً طرائق تدرٌس التارٌخ / 

 التخصص العام : طرائق تدرٌس عامة

 التخصص الدقٌق : طرائق تدرٌس التارٌخ 

الوظٌفً : تعمل حالٌا )مدرس( فً قسم التارٌخ / كلٌة التربٌة االساسٌة /  العنوان

 جامعة الموصل ودرست العدٌد من المواد الدراسٌة منها : 

 طرائق تدرٌس عامة  -7

 علم النفس العام  -5

 علم نفس النمو  -3

 منهج البحث التربوي  -4

 االرشاد التربوي  -5

mailto:818528r@gmail.com


 ادارة تربوٌة  -6

 تعلٌم اساس  -7

 اصول تربٌة  -8

 المهام االدارٌة : 

 عملت كعضو فً اللجنة االمتحانٌة فً القسم لسنوات عدة  -7

 عملت مسؤولة اللجنة االرشادٌة فً القسم لسنوات عدة  -5

 االن هً مسؤولة لجنة تطبٌق المرحلة الرابعة فً القسم  -3

 النشاط العلمً: 

 البحوث المنجزة والمنشورة : - أ

فكٌر الناقد لدى طلبة اثر استخدام انموذج التحري الجماعً فً الت -7

 قسم التارٌخ / كلٌة التربٌة االساسٌة 

اثر استخدام انموذج التعلم من اجل االستخدام فً تحصٌل واستبقاء  -5

 مادة التارٌخ العربً االسالمً لدى طالب الصف الثانً المتوسط 

اثر استخدام استراتٌجٌة أسئلة التحضٌر القبلٌة فً تحصٌل طالب  -3

 فً مادة التارٌخ ومٌولهم نحوها  الصف السابع االساسً

اثر استخدام طرٌقة االستجواب فً تحصٌل طلبة قسم التارٌخ كلٌة  -4

 التربٌة االساسٌة / جامعة الموصل 

اثر استخدام استراتٌجٌة الملخصات العامة فً تحصٌل طالبات  -5

 الصف الخامس االعدادي فً مادة التارٌخ الحدٌث

اخن فً تحصٌل وتنمٌة اثر استخدام استراتٌجٌة الكرسً الس -6

التعاطف التارٌخً لدى طلبة الصف الثانً المتوسط فً مادة 

 االجتماعٌات . 

اثر استخدام انموذج الفورمات التعلٌمٌة فً تنمٌة المفاهٌم -7

 التارٌخٌة لدى تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً فً مادة التارٌخ 

تارٌخٌة لدى اثر استخدام دوائر المفهوم فً اكتساب المفاهٌم ال-8

 طلبة الصف الثانً المتوسط وتنمٌة مٌولهم نحو مادة التارٌخ 

 

 المؤتمرات والندوات :  -ج

المؤتمر الدولً االول فً كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة  -7

 الموصل 



المؤتمر الدولً الثانً فً كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة  -5

 الموصل 

الندوة االولى والثانٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة قسم التارٌخ  -3

 جامعة الموصل 

ندوة التوحد المقامة فً قسم التربٌة الخاصة كلٌة التربٌة  -4

 االساسٌة جامعة الموصل 

دورة االحصاء التربوي المقامة فً قسم التربٌة الخاصة  -5

 كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة الموصل 

رشة الدولٌة االولى والثانٌة لجامعة المشاركة فً الو -6

 (.  integration gives new visionدورتموند االلمانٌة )

 

اضافة الى المشاركة فً العدٌد من ورش العمل المقامة فً  -7

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 

المشاركة فً المؤتمر الدولً لجامعتً الموصل ودهوك   -8

 . بصفة باحث  5079المقام فً دهوك للعام 

اضافة الى انها حاصلة على شهادة الكفاءة فً اللغة االنكلٌزٌة من كلٌة اآلداب 

 5079-5078جامعة الموصل للعام الدراس 

وحاصلة على شهادة كفاءة الحاسوب من قسم الحاسبة االلكترونٌة جامعة 

  5079-5078الموصل للعام الدراسً 


