
 

 

 

Uالسيرة الذاتية 

 

  االســــــــم : عمر ازهر علي غالب

 ٥/۷/۱۹۸۳تاريخ الميالد : 

 الحلة الزوجية : متزوج

  ۱عدد االوالد : 

 الديانة : مسلم

 دارة تربوية التخصص : إ

 الوظيفة : تدريسي 

 العلمية : مدرس مساعدالدرجة 

 ابن الهيثم /عنوان العمل : كلية التربية للعلوم الصرفة 

 هاتف العمل : ال يوجد

 ۰۷۷۰۷۷۰۳۱۷٥الهاتف النقال : 

 0TUomarazhar406@gmail.comU0Tالبريد االلكتروني : 

 

mailto:omarazhar406@gmail.com


 

 

 

  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية
كلية التربية للعلوم الصرفة  بغداد بكالوريوس

 ابن الهيثم/
۲۰۰٥ - ۲۰۰٦ 

كلية التربية للعلوم الصرفة  بغداد ماجستير
 ابن الهيثم/

۲۰۱٥ 

    دكتوراه
    اخرى

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي . -
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة  م. مبرمج ۱
 ۲۰۱٥ -۲۰۱۲ ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة  مبرمج ۲
 ۲۰۱٦ – ۲۰۱٥ ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة  مدرس مساعد ۳
 الى حد االن -۲۰۱٦ ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة  مدرس جامعي ٤

 
 

 التدريس الجامعي : ثالثا : -
    

 الى -الفترة من  الجامعة  الكلية)/الجهة ( المعهد ت
 لحد االن ۲۰۱٥ بغداد ابن الهيثم  /كلية التربية للعلوم الصرفة   ۱

 

 

 

 



 

 

 

 

 رابعا : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها . -
 

 السنة المادة القسم ت
   ۲۰۱٦ -۲۰۱٥ طرائق تدريس الفيزياء ۱
 ۲۰۱۷ -۲۰۱٦ ادارة تربوية الرياضيات ۲
   ۲۰۱۸ -۲۰۱۷ إدارة تربوية الرياضيات ۳

 

 

 خامسا : (  االطاريح ، الرسائل ) التي اشرف عليها . -
 

 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة ت
   ال يوجد 

 
 

 سادسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك بها . -
 
نوع  انعقادهامكان  السنة العنوان ت

 المشاركة
المؤتمر العلمي للتنمية  ۱

( التنمية  البشرية
 المجتمعية )

مركز التنمية  ۲۰۱۷
 للدراسات والتدريب

 حضور

ندوة علمية ( هجرة  ۲
 الشباب)

كلية التربية للعلوم  ۲۰۱۷
 ابن الهيثم/الصرفة 

 محاضر

المؤتمر الدولي االول  ۳
لكلية التربية / ابن الهيثم 

الركيزة البحث العلمي (
 )عراقاالساس لنهوض ال

كلية التربية للعلوم  ۲۰۱۷
 ابن الهيثم/الصرفة 

لجنة 
تنسيقية 
ومشاركة 

 حضور
ندوة علمية ( االصالح  ٤

 والتطوير في التعليم )
كلية التربية للعلوم  ۲۰۱۸

 ابن الهيثم/الصرفة 

 محاضر

 
 



 

 سابعا : االنشطة العلمية االخرى . -
     

 خارج الكلية الكليةداخل 
مشاركة بندوات علمية 
وورش عمل ( عديدة ) 

 بصفة حضور

المشاركة في دورة في برنامج ( فرونت بيج) لتصميم 
 مواقع االلكترونية 

المشاركة في دورة 
ترفيع الموظفين 

بعنوان (االستفادة من 
تطبيقات الحاسوب في 

التعامل مع الكتب 
الرسمية ) بصفة 

 محاضر

 ( وينايسز)المشاركة في دورة برنامج 

االشراف على مشاريع 
التخرج لطلبة المرحلة 
 الرابعة قسم الحاسبات 

المشاركة في دورة برنامج ( المبدع) لتحديث الموقع 
 االلكتروني للكلية.

االشراف التربوي على 
تطبيق طلبة المرحلة 

 الرابعة 

 المشاركة في دورة الصالحية اللغوية .

) واللغة ۲۱٥المشاركة في دورتي التأهيل التربوي ( 
 ) .۱۸۹العربية (

المشاركة في دورة االسعافات االولية بالتعاون مع  
 جمعية الهالل االحمر / فرع بغداد

 المشاركة في دورة مجموعة برامج االوفيس  
  IC3المشاركة في دورة اختبار  
 المشاركة في دورة اختبار التوفل 
تدريبية حول انظمة مشروع حوكمة جامعة بغداد دورة  

 الكترونيا
 TOTدورة برنامج اعداد المدربين  
ورشة عمل في مركز التنمية للدراسات و التدريب  

 بعنوان ( المواطنة بين الحاضر والمستقبل)
المشاركة في ورشة عمل في مركز التنمية للدراسات  

علم لنهضة والتدريب بعنوان ( الشعور بالمسؤولية 
 العراق

المشاركة في ورشة عمل في جامعة بغداد بعنوان       
 ( تحديث الهيكلية التنظيمية / خطة الموارد البشرية )

 



 

 
 
 
 

ثامنا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او  -
 تطوير التعليم .

 
 
 السنة محل النشر اسم البحث ت
االدارة معوقات تطبيق  ۱

االلكترونية في كليات التربية 
 جامعة بغداد

 ۲۰۱۸ جاهز للنشر 

الصعوبات التي تواجه  ۲
القيادات االدارية باستخدام 
الحوكمة االلكترونية في 

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 - قيد االنجاز

 
 تاسعا : عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية . -
 

        
        

 عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير . -
 

كتاب الشكر او الجائزة او  ت
 شهادات التقدير

 السنة الجهة المانحة

كلية التربية للعلوم الصرفة /  عديدة ا
 ابن الهيثم

لحد  ۲۰۰۸
 االن 

 
 
 
 
 
 



 

 الكتب المؤلفة والمترجمة .حادي عشر :  -
 سنة النشر اسم الكتاب  ت
  يوجدال  ۱
   

 
 ثاني عشر : اللغات . -

      . العربية 
     . االنكليزية 


