
 
 

 ةالذاتی ةالسیر
Curriculum Vitae 

 
 
 
 

    فاضل عبید حسون الموسوي  :  ـم ـــــــــاالســ

  ۱۹٥٤ : المیـالد  سنة

     فلسفة التربیة/ منھج وطرائق تدریس العلوم:    الدقیق  صــاـصتخاال       علوم حیاة:    العام صاـــصتخاال

 تدریسي   :     ةــــــالوظیف

  / دكتور  استاذ مساعد   ة :الدرجة العلمی

 ۰۷۸۰۳٦۰۰۱٤٤   :  الھاتف النقال

  : كترونياإللالبرید 

          / العراق  / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة كربالء الكیمیاءقسم     :   عنوان العمل

 Education.Kerbala@Yahoo.comالبرید اإللكتروني للعمل:    ۰۷۷۰٦۰۰۰۱۰٦:   العمل ھاتف

    ceps.uoKerbala.edu.iq    :  العمل اإللكترونيموقع 

    

 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 / السنةالتاریخ ة ـــالكلی الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ۱۹۷۷/۱۹۷۸ التربیة بغداد/ العراق

 ۱۹۸۷/۱۹۸۸ العلوم كالسكو/بریطانیا الماجستیر

 In formation prossing model for a Human عنوان رسالة الماجستیر
Learning    

 هالدكتورا
 

 ۱۹۹۸/۱۹۹۹ تربیة/ابن الھیثم بغداد/ العراق

اثر استخدام انموذجي اوزوبل وكلوزمایر التعلیمیین في  عنوان اطروحة الدكتوراه
اكتساب المفاھیم االحیائیة واستبقائھا لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة

 
 

 الصورة 



 
 

    أخرى

 .د)(إن وجِ ثانیاً : التدرج الوظیفي  

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 ۱۹۹٥-۱۹۹۳ بابل كلیة التربیة االساسیة/ بابل 1

  ۲۰۰۲-۱۹۹٥ بابل كلیة التربیة /كربالء        2

 ۲۰۱٤-۲۰۰۲ كربالء كلیة التربیة/ كربالء         3

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت
 ۲۰۰۰-۱۹۹۳ منھج وطرائق تدریس كل االقسام ۱

 ۲۰۰۰-۱۹۹۳ مناھج بحث كل االقسام ۲

 ۲۰۰۱-۱۹۹۸ قیاس وتقویم كل االقسام ۳

 ۲۰۰۱-۱۹۹۸ علم نفس النمو كل االقسام ٤

 ۲۰۱۰-۲۰۰۱ منھج وطرائق تدریس  كل االقسام ٥

 الى –الفترة من  الجھة لقاب العلمیة/ األ الوظیفة ت

 ۱۹۸۸/۱۹۹۷ الحصول على الماجستیر مدرس مساعد ۱

 ۱۹۹۹/۲۰۰۹ الحصول على الدكتوراه مدرس ۲

 ولحد االن ۲۰۰۹ ۲۰۰٦تقدیم ترقیة في  ستاذ مساعدأ ۳

   أستاذ ٤

٥    

٦    



 
 

 ۲۰۱۰-۲۰۰۱ مشاھدة وتطبیق كل االقسام ٦

 ولحد االن ۲۰۱۰ مشاھدة وتطبیق ل االقسام العلمیةك ۷

 ولحد االن -۲۰۱۰ منھج وطرائق تدریس المواد العلمیة كل االقسام العلمیة ۸

 ولحد االن۲۰۰٦ استراتیجیات تدریس حدیثة الدراسات العلیا/  الماجستیر ۹

 ولحد االن ۲۰۱۳ فلسفة التربیة الدراسات العلیا/ الدكتوراه ۱۰

 

 :علیھا تُ التي أشرف) الرسائل  ،االطاریح  ( خامساً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

لدى طلبة في مادة الفیزیاء  اثر استخدام المختبر على جودة التحصیل والتنور العلمي ۱
 ۲۰۰۸ طرائق تدریس المرحلة المتوسطة

ة في مادة الكیمیاء لدى طلبة اثر استخدام انموذج درایفر في تغییر المفاھیم الخاطئ ۲
 ۲۰۰۹ طرائق تدریس المرحلة المتوسطة

بناء برنامج لتدریب الطالبة/ المدرسة على بناء وتحلیل اسئلة علوم الحیاة واثره في  ۳
 ۲۰۱۰ طرائق تدریس تحصیل طالباتھن 

المھارالت العقلیة المتضمنة في اسئلة وانشطة كتب الفیزیاء للمرحلة المتوسطة في  ٤
 ضوء انموذج مارزانو

طرائق تدریس العلوم 
 ۲۰۱٤ العامة

اثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاھیم االحیائیة واستبقائھا لدى  ٥
 طالبات الصف الخامس العلمي

طرائق تدریس العلوم 
 ۲۰۱٤ العامة

مادة  اثر استخدام انموذج ایدیال في اكتساب المفاھیم الكیمیائیة وتنمیة المیل نحو ٦
 الكیمیاء لدة طالبات الثاني المتوسط

طرائق تدریس العلوم 
 ۲۰۱٥ العامة

اثر استخدام انموذج تراجیست في التحصیل وتنمیة التفكیر العلمي لدى طالبات  ۷
 المرحلة المتوسطة

طرائق تدریس العلوم 
 الیزال مستمر البحث العامة

۸    

۹ 

 

 

   

۱۰    

۱۱    

12    

۱۳    

۱٤    

    

    



 
 

 

 

 فیھا. تالتي شاركالعلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

    

 

 ۲۰۰۰ مؤتمر جامعة بابل السنوي 1
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 ۲۰۰۱ مؤتمر جامعة بابل السنوي 2
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 ۲۰۰۷ امعة بابل السنويمؤتمر ج 3
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 ۲۰۰۸ مؤتمر جامعة بابل السنوي 4
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 ۲۰۰۹ مؤتمر جامعة بابل السنوي 5
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 ۲۰۱۰ مؤتمر جامعة بابل السنوي 6
 
 

 بحث منشور جامعة بابل

 بحث منشور  مقدسةجامعة كربالء ال ۲۰۰۸ مؤتمر جامعة كربالء ۷

 بحث منشور جامعة كربالء المقدسة  ۲۰۰۹ مؤتمر جامعة كربالء ۸

 بحث منشور جامعة كربالء المقدسة  ۲۰۱۰ مؤتمر جامعة كربالء ۹

 بحث منشور جامعة كربالء المقدسة  ۲۰۱۱ مؤتمر جامعة كربالء ۱۰

 بحث منشور جامعة كربالء المقدسة  ۲۰۱۲ مؤتمر جامعة كربالء ۱۱

 بحث منشور شرم الشیخ / مصر ۲۰۱۲ مؤتمر المنتدى العربي للبیئة ۱۲

 بحث منشور شرم الشیخ / مصر ۲۰۱۳ والتنمیة مؤتمر المنتدى العربي للبیئة ۱۳

     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمیة  

 خارج الكلیة داخل الكلیة
 ط علمي في جامعة بابلاقامة معرض ونشا المھرجانات السنویة التي تقام في الجامعة

 اقامة المعرض الرئیس في جامعة كربالء المعارض السنوس التي تقام في الجامعة

 /بابل مناقشة مجموعة من طلبة الماجستیر من كلیة التربیة لمیة السنویةعالنشاطات ال

 ادسیةمناقشة مجموعة من طلبة الماجستیر من كلیة التربیة /الق     
مناقشة مجموعة من طلبة الماجستیر من كلیة التربیة  

  
 أو تطویر التعلیمثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع  

 . (البحوث)



 
 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2009 مجلة جامعة كربالء قلق التفاعل وعالقته بنمط الشخصیة.      ۱

المفاهیم البیـــئیة فـي كـــــتاب مبـادئ األحـــیاء للصـف   ۲
 .بحث في تحلــیل المــحتوى  -األول المتوسط 

 

 2010 مجلة جامعة كربالء

بناء برنامج لتدریب الطالبة /المدرسة على بناء  ۳
وتحلیل أسئلة علوم الحیاة وأثره في تحصیل 

 طالباتهن

 2010 مجلة جامعة كربالء

وٕاستراتیجیة المواجهة Veeنموذجاثر استخدام أ ٤
التصوریة في تحصیل طالبات الصف األول المتوسط 

 واتجاههن نحو مادة مبادئ العلوم العامة
 

 2009 مجلة جامعة كربالء

اثر العالقات الوالدیة على الحالة النفسیة (االكتئاب،  5
 القلق، العدوانیة)ألبنائهم والتحصیل الدراسي.

 

 2008 مجلة جامعة كربالء

6 
اثر استخدام استراتیجیة الشبكة العنكبوتیة في 

التحصیل وتنمیة الوعي البیئي لدى طلبة الصف 
 االول المتوسط في مادة علم االحیاء.

 2010 مجلة جامعة كربالء

اثر استخدام استراتیجیات ماقبل التدریس على  7
تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 

 االحیاء.
 

بلمجلة جامعة با  2000 

اثر استخدام المختبر على جودة التحصیل والتنویر  8
 العلمي لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 في مادة الفیزیاء
 

 2010 مجلة جامعة كربالء

الخالفات الوالدیة واثرها على مستوى التحصیل  9
 الدراسي ودرجة العدوانیة لالبناء

 2008 مجلة جامعة كربالء

10 
رایفر للتغییر المفاهیم الخاطئة اثر استخدام انموذج د

 الكیمیاءلدى طلبة المرحلة المتوسطة في مادة 
 

 2010 مجلة جامعة كربالء



 
 

11 
عالقة بعض االضطرابات النفسیة 

(الخوف/القلق/االكتئاب) لدى طلبة الجامعة بما تبثھ 
 القنوات التلفازیة الفضائیة

 2007 مجلة جامعة كربالء

نر في تغییر المفاھیم اثر استخدام انموذج بوس 12
االحیائیة وعالقتھ بدافع االنجاز الدراسي لدى طلبة 

 الصف الرابع العلمي
 

 2012 المجلة المصریة للبیئة والتنمیة

أثر المعاملة الوالدیة في ظاھرة الغش  13
الدراسي والدافع لالنجازعلى طلبة الجامعة في 

 لیبیا العظمى
 2006 مجلة جامعة كربالء

طات التعارض المعرفي في اكتساب اثر مخط 14
المفاھیم االحیائیة واستبقائھا لدى طالبات 

الصف الخامس العلمي/ جامعة بابل مجلة كلیة 
  

 2014 مجلة جامعة بابل

االمھارات العقلیة المتضمنة في اسئلة وانشطة  15
كتب الفیزیاء للمرحلة المتوسطة في ضوء 

و/ جامعة بابل مجلة كلیة انموذج مارزان
  

مجلة كلیة التربیة االساسیة/ 
 2013 بابل

اثر استخدام انموذج ایدیال في اكتساب  16
المفاھیم الكیمیائیة وتنمیة المیل لدى طالبات 
الثاني متوسط / جامعة بابل / كلیة التربیة 

۲۰۱٤-۲۰۱۳االساسیة   

سیة/ مجلة كلیة التربیة االسا
 2014 بابل

في التحصیل  STSEأثر التدریس بمنحى  17
والحكم الخلقي لدى طالبات الصف الثاني 

بابل جامعة   المتوسط في مادة علم االحیاء
 ۲۰۱٤-۲۰۱۳مجلة العلوم االنسانیة/ 
 

 2014 مجلة جامعة بابل

18    

19    

20    

۲۱    

۲۲    

۲۳    

24    

 



 
 

 .العلمیة المحلیة والدولیة  الھیئاتعضویة  :تاسعا 

     عضو ھیئة التنمیة والبیئة المصریة/ عضو لجنة علوم الحیاة في العراق/ عضو

 االتحاد الھاشمي في العراق

 

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو ت

 

 السنة الجھة المانحة

۱    
۲    
۳    
٤    
٥    

 

 توجد ال .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

۱   

۲   

۳   

٤   

٥   

٦   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     اللغة االنكلیزیة/                             اللغة العربیة         
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