
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
  

  یحیى جاري یحیى 
  

  مدرس، ماجستیر
  ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربیة للعلوم الصرفة، كلیة الفیزیاءقسم 

  

  صورة شخصیة
  (امسح الكتابة في هذا المربع

  ثم ضع الصورة)

  

  المعلومات الشخصیة
  یحیى جاري یحیى العزاوي  االسم �
  ٢٥/٤/١٩٧٤  الموالید �
  العراق، بغداد  مكان الوالدة �
  ذكر  الجنس �
  عراقي  الجنسیة �
  متزوج  الحالة الزوجیة �
  ٢  عدد األطفال �
  ٠٧٧٠٢٩٧٧٠٤٢  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس  اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلكلیة التربیة للعلوم الصرفة، الفیزیاء  القسم العلمي �
  الفیزیاء  التخصص العام �
  طرائق تدریس الفیزیاء  التخصص الدقیق �
  yahya.jari@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
  https://www.researchgate.net/profile/Yahya-Jari  بوابة البحث العلمي �
  Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال  الباحث العلمي �
� ORCID  رقم الORCID  اً رقم ١٦(یتكون من :????-????-????-????( 

  
  
  
  



  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

  كلیة ، جامعة ، البلد    ٢٠٢١  دكتوراه �
 ، جامعة التربیة للعلوم االنسانیةكلیة  طرائق تدریس الفیزیاء  ٢٠١٣  ماجستیر �

  العراق،  الموصل
،  التربیة للعلوم الصرفة /ابن الهیثم كلیة  علوم الفیزیاء  ١٩٩٨  بكالوریوس �

  العراق، بغدادجامعة 
  

  األلقاب العلمیة
  ٢٠١٣  مدرس مساعد �
  ٢٠١٧  مدرس �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  مكان العمل  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  المنصب �
  العملمكان   ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  الخبرة  �

  

  األنشطة التدریسیة
 ، القسم، الكلیة  ، المرحلة  المادة �

  الفیزیاء ، كلیة التربیة للعلوم الصرفةقسم االولى ، المرحلة اسس تربیة، 
  طرائق تدریس ، الثالثة ، جمیع االقسام العلمیة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة

  جمیع االقسام العلمیة ، الفیزیاء ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة  القیاس والتقویم ،
  منهج بحث ، الثانیة ، جمیع االقسام العلمیة ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة 

  التطبیقات ، الرابعة ، الحاسبات ، كلیة التریة للعلوم الصرفة 
  كلیة التربیة للعلوم الصرفة  القیاس والتقویم ، الرایعة ، الفیزیاء ،
  ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة مختبر الكهربائیة ، االولى ، الفیزیاء

  مختبر البصریات ، الثانیة ، الفیزیاء ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة
  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا



  عدد الطالب  الماجستیر �
  عدد الطالب  الدكتوراه �

  

  المنشورةالبحوث 
 المتوسط الثاني الصف طالب اكساب في المجموعات بنظام) شارك-  زاوج-  فكر( ةاستراتیجیى استعمال اثر �

 الفیزیائیة  المفاهیم
  الفیزیاء مادة في بتحصیلهم وعالقتها المنظومي التفكیر لمهارات المتوسطة المرحلة طلبة امتالك مدى �

  لسنة النشرة البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  الكتب المؤلفة
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �
�  

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  العلمیة األخرىالنشاطات 
 ( االسالیب الحدیثة في ادارة المكتب)دورةمشاركة  �
 ( مهارات التواصل الفعال)دورةمشاركة  �
 ( فن االقناع باستخدام لغة االیحاء)دورةمشاركة  �
 مشاركة دورة(استخدام برنامج البوربوینت فقط لتسجیل المحاضرات بشكل تفاعلي متزامن وغیر متزامن) �
 االلكترونیة (استخدام المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة)مشاركة في الورشة  �
 مشاركة في الدورة التدریبیة االلكترونیة (كیفیة اعداد خطة كتابة وتفادي االستالل لبحوث طلبة الدراسات العلیا) �
 ي)مشاركة في الدورة التدریبیة االلكترونیة (اضافات حاسوبیة متمیزة لتسهیل عملیة التعلیم االلكترون �



 )mendelyمشاركة في الورشة االلكترونیة (ادارة مراجع ومصادر البحث العلمي باستخدام برنامج  �
 مشاركة في الدورة التدریبیة الدولیة االفتراضیة (االیجابیة والتفوق في الحیاة) �
 ة)مشاركة في الورشة االلكترونیة (نمذجة افتراضیة للجان االمتحانیة واعداد االختبارات االلكترونی �
 مشاركة (دورة طرائق التدریس) �
 مشاركة (دورة سالمة اللغة العربیة) �
 شهادة كفاءة اللغة االنكلیزیة �
  شهادة كفاءة قیادة الحاسوب �

  

  عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
 كتب من رئیس الجامعة ٣ �
  رئیس جهاز االشراف والتقویم العلمي  كتاب من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /١ �

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


