
 السيرة العلمية والذاتية

 ))السٌرة الذاتٌة ((

 إكرام حازم خلٌل عموري الجواري االسم الرباعً واللمب :

  32/9/3202مدرس المرتبة العلمٌة الحالٌة وتارٌخ الحصول علٌها :

 األساسٌةكلٌة التربٌة /جامعة الموصل مكان العمل :

        أنثىالجنس :          :    األطفالعدد         عزباءالحالة االجتماعٌة :  

فصٌلة الدم :
 B+ 

  09/7/0991 –موصل محل وتارٌخ الوالدة :

 عرالٌة الجنسٌة :

 حً المثنى رلم الدار  / موصل عنوان السكن الحالً : 
311

75/2
 

  saad2011dd@yahoo.comالبرٌد االلكترونً : 

 ))السٌرة العلمٌة((

 مٌة :: المؤهالت االكادأوال

 البلد  الجامعة  الكلٌة  سنة التخرج  الشهادة  ت

 العراق الموصل التربٌة 0911 بكالورٌوس  0

 العراق الموصل العلوم 0992 ماجستٌر 3

      

 

 ثانٌا: الخبرة االكادمٌة والتدرٌسٌة :

 سنة واحدة محاضرة فً الكلٌة التمنٌة/لسم هندسة الحاسبات/األول+الثانً (0

 0992/0999للعام 

 0999/0991للعام  سنة واحدة فً كلٌة التربٌة/لسم الرٌاضٌات (3

أعمال,إدارة صناعٌة,مالٌة  إدارة)لأللسامسنة فً كلٌة اإلدارة وااللتصاد 7 (2

 0991/3223منذ عام  مصرفٌة,إحصاء(



 ولحد اآلن  3223منذ عام  فً التربٌة األساسٌة اآلنسنة ولحد 09 (9

 : اإلدارٌةثالثا : الخبرة 

عضو لجنة التعلٌم المجانً  ة التعلٌم المجانً فً كلٌة التربٌة,عضو لجن  -

عن مشارٌع الصف الرابع فً كلٌة  مسئولةفً كلٌة التربٌة األساسٌة ,

 اإلدارة وااللتصاد

 رابعا:البحوث العلمٌة ) المنشورة وغٌر المنشورة ( 

 (9)بحث منشور  -0

 كتاب  تألٌفخامسا : 

 ٌوجد ال  

 ادسا : النشاطات التدرٌبٌة والتدرٌسٌة س

 للعام  التربٌة األساسٌة كلٌةلمنتسبً  حاسوبالدورات فً مجال  إجراء -

 3200,دورة التعلٌم المستمر لمدارس االبتدائٌة والمتوسطة 3223-3222

المشاركة فٌاجراء دورات حاسبات لطلبة الدراسات العلٌا وعلى غرارها نلت  -

 ٌة كتاب مكافئة تمدٌر

 ,جامعة الموصل/لسم الفٌزٌاء األول3223المشاركة فً المؤتمرات )بابل  -

واحد فً تونس واخر فً   مؤتمر -3، المشاركة فً مؤتمرات دولٌة منها )3202

 مالٌزٌا (

 رات فً المسمانٌمٌالمشاركة فً الس -

 سابعا: الدراسات العلٌا 

 ٌوجد ال  

 الدراسات العلٌا  إشرافثامنا : 

 وجدٌ ال  

  واإلدارٌةتاسعا: اللجان العلمٌة 

  3200ولحد  3227عضو لجنة التعلٌم المستمر منذ -



 3200عضو اللجنة العلمٌة فً المسم منذ  -

   عضو لجنة اإلرشاد  -

 عاشرا: الدورات التطوٌرٌة 

 0999 دورة طرائك التدرٌس -

 دورة كفاءة اللغة االنكلٌزٌة -

 دورة اللغة العربٌة -

 والتمدٌر الحادي عشر : التشكرات

 (من عمٌد كلٌة اإلدارة وااللتصاد ,0)[ ( كتاب شكر من السٌد عمٌد الكلٌة09)

(شكر من 0+)+مكافأة تمدٌرٌة من عمٌد الكلٌة( عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة9)

(كتب شكر من عمٌد 3)مدٌرٌة من عمٌد الكلٌة التمنٌة+مكافأة ت]التعلٌم المستمر

 (شكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة0)تلعفر  كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة 

 ( شهادة تمدٌرٌة من السٌد رئٌس الجامعة  )

 

 قيمت رسالة الماجستير في المانيا والمرفق

 


