
 السيرةالذاتية  

الجنابي حلو االسم:احسان حميد عبد-  

63العمر-  

الجنس:ذكر-  

: متزوجالحالةاالجتماعية-  
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:عراقيالجنسية -  

القومية : عربي-  

الديانة : مسلم -  

)الشهادات( الخلفيةالتعليمية  

2000-1999 جامعة القادسية-التربيةكلية –شهادة البكالوريوس علوم حياة -1  

 13/2/2005في  جامعة القادسية-التربيةكلية –شهادة ماجستير طرائق تدريس علوم الحياة -2

22/11/2012في  جامعة بغداد-ابن الهيثم التربيةكلية  -وم الحياةطرائق تدريس علدكتوراه  شهادة-3  

6200حاصل على لقب علمي مدرس مساعد عام -4  

 2009/ 18/1بتاريخ حاصل على لقب علمي مدرس -5

 2014حاصل على لقب علمي استاذ مساعد  -6

 االفتراضية .المكتبة Windows ,word ,excel  , PowerPoint  , spss, الدورات :  -7

 العمل والمسؤوليات:

ولحد االن  2006منذ عام   القادسيةجامعة -العلوم التربوية والنفسيةتدريسي في قسم -1  

  2010الى عام  2006لمركز تطوير التدريس من عام  التابعة التربويةمدير وحدة التقنيات  -2

mailto:e.dewan88@yahoo.com


جامعة القادسية–التربيةكلية –محاضر بقسم علوم الحياة -3  

جامعة القادسية  –محاضر في قسم علوم البيئة في كلية العلوم  -4  

النفسية ، طلبة البكالوريوس في قسمي )العلوم التربوية ومشاريع البحوث لعلى العديد من  االشراف-5

 وعلوم الحياة (

رئاسة جامعة القادسيةالتابع لفي مركز تطوير التدريس  التدريبيةفي الدورات  محاضر-6  

فتراضية . في جميع الدورات التي اقيمت في كلية التربية حول االستخدام االمثل للمكتبة اال محاضر -7  

: المنشورةالبحوث   

مدى مواكبة محتوى قسم علوم الحياة / كلية التربية لقضايا المجتمع البيولوجية -1  

 (. 2007مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة القادسية ، )

كتب االحياء للمرحلة الثانوية في العراق في ضوء االخالق البيولوجيةتحليل   -2  

 (2009مجلة كلية التربية بنات للعلوم االنسانية / جامعة الكوفة ، )

ياةاثر استراتيجية دائرة المسؤولية في اتخاذ القرارات البيواخالقية لدى طلبة قسم علوم الح -3  

 ( 2012،  االنسانيةمجلة كلية التربية جامعة بابل للعلوم )

 تحليل كتب علم االحياء للمرحلة الثانوية في العراق في ضوء قضايا الصحة االنجابية  -4

 (2013)مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة القادسية ،

 مدى تضمين كتب علم االحياء للمرحلة االعدادية للتقنيات الحيوية -5
 .( 2013انية / جامعة القادسية ، )مجلة كلية التربية للعلوم االنس

 

 المؤتمرات والندوات :

 2/11/2010الندوة العلمية الثالثة للبيئة التعليمية /مركز تطوير التدريس / جامعة الكوفة في  –1

24/2/2011الندوة االرشادية لطلبة كلية القانون / جامعة القادسية ، في  -2  

  1/3/2011الندوة العلمية الثالثة للتفكير /مركز تطوير التدريس / جامعة الكوفة ،  – 3

 4/2011/ 7-6المؤتمر العلمي الرابع / كلية التربية / جامعة واسط / للفترة من  – 4

تربية / الندوة العلمية الثانية )جودة التعليم ضمان لجودة الحياة( في قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية ال-5

 2012جامعة القادسية /

 2012الندوة االرشادية لطلبة كلية الزراعة حول مخاطر االدمان على المخدرات / -6

 2012الندوة االرشادية لطلبة كلية الزراعة حول السلوك الجامعي القويم  -7



 2012الندوة االرشادية لطلبة كلية الهندسة حول التسامح وتقبل االخر  -8

 2012علمي الثالث / كلية التربية / جامعة بابل / نيسان /المؤتمر ال -9

 2013الندوة االرشادية لطلبة االقسام الداخلية / -10

 حول مخاطر الفكر االرهابي 2013الندوة االرشادية لطلبة كلية الطب البيطري  -11

 

 

 

 


