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 (C.Vالســــرية الذاتيـــة )

 سامل عبداهلل سلمان امحد املوسوي   ا.م.د. ــــم :  ـــاالســــــ
 الـديــانـة :   مـــســـلـم                     4/1/1960تاريخ ومكان املـيالد:  بغــــــــداد      

           5احلالة االجتماعية :  مـــــتزوج          عدد األبناء : 
 طرائق تدريس علوم احلياة  التخصص الدقيق :   ــياة    العـــام  : علوم احل التخصص

 جامعة بغداد -عنوان العمل: كلية الرتبية للعلوم الصرفة / بن اهليثم        الدرجة العلمـية  : استاذ مساعد
 07711433533،    07901719886يل :املوبا      salemsalemy@gmail.comالربيد االلكرتوني : 

 ـ  لمية :ــــؤهالت العــــــاوال: امل

 وظيفي :ـــــدرج الـــــالت : ثانيـــا

 ثالثـا : التدريــس  اجلامعي :ـ
 اىل -الفرتة  من  اجلامعة الكلية ( –اجلهة ) املعهد  ت

 1996 -1984 بغداد كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ابن اهليثم / قسم علوم احلياة .1
 2001 - 1997 اجلبل الغربي/ليبيا املعهد العالي العداد املعلمني / ليبيا / اجلبل الغربي / الزنتان .2
 حلد االن – 2003 بغداد كلية الرتبية للعلوم الصرفة  / ابن اهليثم  .3

 املقررات الدراسية اليت مت تدريسها :ـرابـعــا : 

 القسم ت
 املادة

 السنة املرحلة 
 النظري العملي

 1984 البكالوريوس  حيوان ، البيئة ، الوراثة علوم احلياة .1
 1987-195 البكالوريوس  انسجة واجنة،فسلجة حيوانية  علوم احلياة .2
 2017 - 1990 البكالوريوس طرائق تدريس علوم حياة  علوم احلياة  .3
 2017- 1990 البكالوريوس  تطبيقات تدريسية علوم احلياة .4
 2017- 2012 دراسات عليا تكنولوجيا التعليم   العلوم الرتبوية والنفسية .5
 2017- 2012 دراسات عليا تطوير مناهج دراسية  العلوم الرتبوية والنفسية .6

 

 التاريخ التقدير القسم الكلية اجلامعة الدرجة العلمية
 1984 جيد جدا / االول  علوم احلياة /ابن اهليثمالرتبية بغداد البكالوريوس

 1989 جيدجدا / األول علوم تربوية ونفسية الرتبية /ابن رشد بغداد املاجستري
 1996 جيد قسم الرتبية الرتبية /ابن اهليثم بغداد الدكتوراه

 الفرتة اجلامعة  اجلهة  الدرجة الوظيفية ت
 1989 - 1984 بغداد كلية الرتبية / ابن اهليثم معيــــد .1
 1996- 1989 بغداد كلية الرتبية / ابن اهليثم  مدرس مساعد  .2
 2012 - 1996 بغداد كلية الرتبية / ابن اهليثم مدرس .3
 2017 - 2012 بغداد كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ ابن اهليثم استاذ مساعد .4
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 -االطاريح والرسائل ( اليت اشرفت عليها :خامسا ؛ ) 
 السنة القسم اسم االطروحة او الرسالة اسم الطالب ت

اثر اسرتاتيجية التفاوض يف حتصيل مادة علم االحياء والذكاء الوجداني  فاطمة حمسن .1
 2014 العلوم الرتبوية والنفسية عند طالبات الصف الثاني متوسط 

كارين يف حتصيل مادة مبادئ االحياء عندطالبات الصف األول اثر اموذج  مليس حمسن .2
 2014 العلوم الرتبوية والنفسية متوسط وتفكريهن املنظومي.

اثر النمذجة يف حتصيل مادة االحياء والذكاء االجتماعي عند طالب الصف   حممد فرقد .3
 2014 العلوم الرتبوية والنفسية االول متوسط 

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف  حتصيل طلبة الثالث متوسط يف مادة اثر  علي عبداهلادي .4
 2016 العلوم الرتبوية والنفسية األحياء

اثر اسرتاتيجية  ثنائية التحليل والرتكيب يف حتصيل طالبات الصف الرابع  زهراء رضوي .5
 2016 والنفسيةالعلوم الرتبوية  العلمي والتفكري عالي الرتبة يف مادة علم األحياء. 

الصف الرابع العلمي يف  اثر إسرتاتيجية احملطات العلمية يف حتصيل طالبات باسممروة  .6
 2017 العلوم الرتبوية والنفسية وتفكريهن االستداللي مادة علم االحياء

بناء برنامج تدرييب لتعليم مهارات التفكري عند الطلبة املعلمني واثره يف  ابتسام جعفر .7
 2016 العلوم الرتبوية والنفسية التدريسي والتفكري احملوري لتالمذتهم يف مادة االحياء. األداء

 تصميم تعليمي وفقا السرتاتيجيات التعلم املنظم واثره يف التحصيل  ايناس عبداالمري .8
 واملهارات احلياتية يف مادة األحياء عند طالبات الثالث متوسط

 2016 العلوم الرتبوية والنفسية

فاعلية تصميم وفقا السرتاتيجيات سلم االبداع يف حتصيل طالبات الصف  ميادة عبدالستار .9
 2017 العلوم الرتبوية والنفسية الرابع العلمي يف مادة علم األحياء.

 سادسا : املؤمترات  والندوات العلمية اليت شارك فيها :ـ
 نوع املشاركة مكان االنعقاد السنة العنوان ت

 مشارك جامعة السلطان قابوس 2006  (ICODE)املؤمتر الدولي للتعلم عن بعد .1
 مشارك جامعة واسط كلية الرتبية 2012 باقالم باحثينا نصنع احلياة .2
 مشارك م احلمامات تونس 2012 عية املتوسطية للرتبة املقاربةماجل .3
 مشارك لرافدين/قاعة ا جملس حمافظة بغداد  2016 املؤمتر العلمي األول/ لرتبية بغداد الرصافة األوىل .4
 مشارك ثم/ابن اهليكلية الرتبية للعلوم الصرفة  2013 بالعلم والرتبية نبين  اجملتمع  .5
 مشارك ثم/ابن اهليكلية الرتبية للعلوم الصرفة  2015 ندوة اخالقيات البحث العلمي .6
 مشارك ثم/ابن اهليكلية الرتبية للعلوم الصرفة  2015 مضار التدخني / معانطفئها لندوة  .7
 مشارك املكتبة املركزية/جامعة بغداد  2015 ونيةيدورة صناعة التقارير والرباجمالتلفز .8
  جامعة بغداد / مركز اتطوير والتعليم املستمر 2015 االلكرتوني  الرابع بغداد للتعليم جامعة تقىمل .9

10.     
 سابعا : األنشطة العلمية األخرى :ـ

 نوع النشاط خارج الكلية نوع النشاط داخل الكلية 
 رتبوية يف مجعية الرعاية االجتماعية.مدير شؤون ال مدير شعبة املكتبة 
 عضو جلنة الشبكات االرتباطية لوزارة الرتبية منسق الوحدة االعالمية للكلية 
  عضو جلنة استالل البحوث املركزية للكلية 
  عضو ارتباط ومسؤول قناة اجلامعية يف الكلية 
  خمول  بتصميم وطبع هويات الطلبة  
  مقرر جلنة التطبيقات التدريسية  
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 ثامنا : املشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع او تطوير التعليم :ـ
   عنوان املشروع ت
   مشروع استحداث قسم تكنولوجيا التعليم .1
   مشروع انشاء املكتبة االلكرتونية احملوسبة .2
   مشروع استحداث دبلوم عالي يف طرائق تدريس العلوم الصر غري ختصصية .3
   مشروع انشاء خمترب تكنولوجيا التعليم  .4
   االختبارات االلكرتونية للدراسات العليا مشروع انشاء وحدة .5
   مشروع انشاء وحدة التصوير لفوتوغرايف وتعليم هولوغرام الثالثي االبعاد .6
   .تصميم واعداد الدروس النموذجية العلمية التخصصية املتلفزة مشروع  .7
    

  
 تاسعا :ـ عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية:

  عضو اجلمعية العراقية للرعاية االجتماعية 

 مجعية النهرين الدولية لالكادمييني العراقية عضو 

 

 عاشرا :ـ كتب الشكر ، اجلوائز ، شهادات التقدير 
 السنة اجلهة  املاحنة كتاب شكر او جائزة او شهادة ت

 2009 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر .1
 2008 وزارة الرتبية / عن الوزير كتاب شكر  .2
 2009 رئيس جملس امناء بيت احلكمة شكر وتقدير  .3
 2012 عميد كلية الرتبية األساسية / جامعة املستنصرية شكر وتقدير  .4
 2012 رئيس جامعة بغداد تثمني جهود .5
 2014 عميد كلية الرتبية / جامعة القادسية كتاب شكر وتقدير .6
 2016 دياىلعميد كلية الرتبية / جامعة  كتاب شكر وتقدير  .7
 2017 عميد كلية تربية اساسية / جامعة املستنصرية كتاب شكر وتقدير  .8
 2017 عميد كلية الرتبية االساسية / جامعة بابل كتاب شكر وتقدير .9

 2017 وزارةالتعليم العالي/ دائرة البحوث والتطوير كتاب شكر وتقدير .10
  عميد كلية الرتبية الرياضية/جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير .11
 2015، 14، 13 عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم 3شهادات وشكر وتقدير عدد  12
 لسنوات خمتلفة عميد كلية الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم 12عدد    شكر وتقدير   .13

    
 حادي عشر:  الكتب املؤلفة أوالرتمجة :ـ

 سنة النشر اسم الكتاب ت
 2018يتم اجنازه   تكنولوجيا التعليم ثالثية االبعاد يف  تدريس  العلوم  .1
  2018يتم النشر        اسرتاتيجياتاحلديثة لتدريس العلومالتوافق فلسفة املنطق يف  .2
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 :امور اخرى  :ثاني عشر  
 احملتويات ت
 1984   لسنة  جيد جدا   بتقدير /  علوم احلياة  قسم/ مت تعينه بصفة معيد كونه األول على  .1
 ، والسينمائي.هوايته املطالعة العلمية ، كتابة الشعر ، اخلط والرسم والتصميم واملونتاج الفوتوغرايف  .2
 تسبب حبدوث نزيف يف شبكية عني اليسرى 1995رئيس النظام السابق  عام  بشتمتعرض للضرب واالعتقال بسبب التهامه  .3
 واعترب مستقيال. 1997ازالم النظام السابق وسافر للعمل يف ليبيا سنة ترك العمل بسبب املضايقات املستمرة من  وعلى ضوئها  .4
 وشهادة تقدير كتاب شكر 40على اكثر من  سياسيا وكان متميزا يف عمله وحصلكونه متضرر  2003مت اعادة تعيينه سنة .5
 اجلامعة والوزارةوكذلك درع التميز من الكليةقدم العديد من املشاريع التنموية واليت حصل عليها كتب شكر وتثمني من  .6
 معارض علمية لتكنولوجيا التعليم ومعارض الكتب العلمية .اقام  .7

  

 : اللغات .ثالث عشر  
 . اللغة العربية 

 اللغة االجنليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراالستاذ املساعد 
 سامل عبداهلل سلمان امحد املوسوي

 طرائق تدريس علوم احلياة
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة /ابن اهليثم

 /9 /2017 


