
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          سيف علي حكيم:     ـم  ـــــــــاالســ

  28/6/1981  : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة 

        إدارة تربوية:       صــالتـخـص

 أستاذ مساعد:       ه  ــــــالوظيف

    مدرس   الدرجة العلمية :

         أبن الهيثم–جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة :         عنوان العمل

 07714334914العمل   :         هاتف

 07714334914:         النقال الهاتف 

 saif.a.h@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2004 ابن اهليثم-كلية الرتبية للعلوم الصرفة بغداد

 2015 ابن اهليثم-للعلوم الصرفةكلية الرتبية  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى - من الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(  الجهة ت 

 اىل حد االن -2015 بغداد كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ ابن اهليثم 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2021-2015 إدارة تربوية الفيزياء 1

2    

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت 

 2008-2004 وزارة المالية  م.مالحظ 1

 2010-2008 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم  مالحظ 2

 مبرمج 3
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم 

2010-2012 

 مبرمج اقدم  4
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم 

2012-2015 

 مدرس جامعي اول 5
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم 

2015-2018 

 استاذ مساعد  6
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم 

 الى حد االن-2019



 

 

 

 

 

 

 

1    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

البشرية ) التنمية  المؤتمر العلمي للتنمية  1
 المجتمعية (

2017 
مركز التنمية  

 للدراسات والتدريب
 مشارك

2 
 2016 ندوة علمية ) هجرة الشباب( 

كلية التربية للعلوم 
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

المؤتمر الدولي االول لكلية التربية / ابن   3
الهيثم )البحث العلمي الركيزة االساس  

 لنهوض العراق(

2017 
كلية التربية للعلوم 

 ابن الهيثم /الصرفة 

 حضور

ندوة علمية ) االصالح والتطوير في   4
 التعليم (

2018 
كلية التربية للعلوم 

 ابن الهيثم /الصرفة 

 حضور

مشاركة بندوات علمية وورش عمل )   5
 عديدة (  

كلية التربية للعلوم  
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

االشراف على مشاريع التخرج لطلبة   6
 المرحلة الرابعة قسم الحاسبات  

كلية التربية للعلوم  2018
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

االشراف التربوي على تطبيق طلبة   7
 المرحلة الرابعة 

كلية التربية للعلوم  2106
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

المشاركة في دورة في برنامج ) فرونت   8
 جامعة بغداد  2008 بيج( لتصميم مواقع االلكترونية 

 مشارك

 المشاركة في دورة الصالحية اللغوية .  9
 جامعة بغداد  2015

 مشارك

المشاركة في دورتي التأهيل التربوي  10
 جامعة بغداد  2016 ( . 189( واللغة العربية )215)

 مشارك

المشاركة في دورة االسعافات االولية  11
بالتعاون مع جمعية الهالل االحمر / فرع  

 بغداد
2009 

كلية التربية للعلوم 
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

المشاركة في دورة مجموعة برامج   12
 2008 االوفيس  

كلية التربية للعلوم 
 ابن الهيثم /الصرفة 

 مشارك

 TOTدورة برنامج اعداد المدربين  13
2015 

في مركز التنمية 
 للدراسات والتدريب

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل بعنوان ) المواطنة بين  14
 2016 الحاضر والمستقبل(

في مركز التنمية 
 للدراسات والتدريب

 حضور

المشاركة في ورشة عمل بعنوان )   15
 الشعور بالمسؤولية علم لنهضة العراق 

2018 

 مركز التنمية للدراساتيف 

 والتدريب

 حضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
المعلومات واالتصاالت معوقات تطبيق تكنولوجيا 

في جامعة بغداد من وجهة نظر العمداء 

 والمعاونيين 

 مقبول النشر في مجلة مداد االداب

 في 449ذي العدد 

18/11/2018 

2018 

2 
رؤية وواقع معايير الجودة بكلية التربية للعلوم 

 الصرفة / أبن الهيثم من وجهة نظر التدريسيين 

بوية  مقبول النشر في مجلة البحوث التر

 والنفسية  

 13/11/2018م في418ذي العدد 

2018 

3 WORK STRESS AND ITS 

RELATION TO COGNITIVE 

FAILURES AMONG 

ADMINISTRATORS OF 

UNIVERSITY LECTURERS 

 منشور في

SCIENCE 

INTERNATIONAL(Lahore) 

Vol 30 No.6 Page 

793-797,2018 

 

2018 

ألعضاء اللجان املشرفة على تقويم الكفاءة االدارية  4

التطبيقات التدريسية يف كليات الرتبية جبامعة 

 بغداد من وجهة نظر التدريسيني املشرفني عليها

 2018 مقبول النشر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

✓   

✓    

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة  اجلائزة أو الشهادةكتاب الشكر او  ت

   عديدة 1

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   



 

 

 

 

 

 

 

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

            عربي   ✓

            انكليزي  ✓

 

 

 

 

 

 

    CD يتم تسليم نسخة على  


