
 
 
 
 
 
 

 
 ةالسيره الذاتي

 
 

 
 سراب فاضل مخيبرـم : ـــــــــاالســ

 13/10/1979: تاريخ الميـالد 

  اعزبالحالة الزوجية :

  اليوجدعـــــدد األوالد  :

 الديـــــــــــانة:مسلم

  إدارة تربويةص: ــالتـخـص

 تدريسية / مدرسه :   ــــــالوظيف

 دكتوراهالدرجة العلمية :

 : جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)/قسم الفيزياءعنوان العمل

 العمل   :    هاتف

 07721360903:  الهاتف النقال

  sci.aff.ibn@gmail.com البريد إاللكتروني :

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 من - الىالفترة  الجامعة الجهة (المعهد / الكلية)  ت

̌ˇ بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 1 ˇÊô« b(Ë ≠ 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

السنـــــة المـــــادة القســـم   

 2008-2007 أسس تربية الفيزياء  ˇ

 2008-2007 أسس تربية  علوم الحياة ˇ

 2014-2008 إدارة تربوية الفيزياء  ˇ

 2017-2014 إدارة تربوية  الكيمياء ˇ

 2018-2017 إدارة تربوية  الفيزياء ˇ

 

: (االطاريح ، الرسائل ) التي أشرف عليهاخامساً :  

   r�« Ë√  W�Ëd�_« ‰« W�U�— fI�«??? Â 

ˇ   
تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام العلمية 
 في جامعة واسط في ضوء وظائفها اإلدارية 
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 الفترة من - الى الجهة الوظيفة ت

 2012-2007 /قسم التربية وعلم النفسكلية التربية / ابن الهيثم مدرس مساعد 1

  ولحد أالن2013 الفيزياءكلية التربية / ابن الهيثم/قسم  مدرس 2



 
 
 
 
 
 

 
 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً : المؤتمرات  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 
( بحث / بوستر حضور) 

 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في التعلم والتعليم 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث تربية ابن الهيثم  2013
 حضور كلية التربية /ابن الهيثم 2015  ندوة حول كيفية ملء استمارة تقييم االداء 2
 حضور كلية التربية /ابن الهيثم 2018 ثقافة الجودة ودورها في تقويم اداء المدرس 3

 حضور كلية التربية /ابن الهيثم 2018 االتجاه البرجماني في التربية  4

 حضور كلية التربية /ابن الهيثم 2018 العصف الذهني واالنشطة الصفية 5

 حضور كلية التربية /ابن الهيثم 2018 اضطراب التوحد اسبابه وتشخيصه ومعالجته 6

 حضور  كلية التربية /ابن الهيثم 2018 فن االقناع والتواصل 7

 محاضرة كلية التربية /ابن الهيثم 2018 استقاللية الجامعات 8
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 2018-2014كلية التربية / ابن الهيثم /العميد  5كتاب شكر وتقدير  ˇ
 2018كلية التربية / ابن الهيثم /العميد  1شهادة تقديرية   ˇ
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