السيرة الذاتية

االســــــــــــم :علي داود جوامير كريم
تاريخ الميـالد1791/11/5 :
الحالة الزوجية :متزوج
عـــــدد األوالد :واحد
الديـــــــــــانة :مسلم
التـخـصــص :طرائق تدريس  /القانون
الوظيفــــــه :تدريسي
الدرجة العلمية :استاذ مساعد
عنوان العمل :بغداد  /جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
البريد إاللكترونيalijumeer@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

الدرجة العلمية

كلية الريموك اجلامعة

القانون

1002

املعهد العربي العالي للعلوم الرتبوية

طرائق تدريس  /القانون

1002

أخرى

اجلامعة املستنصرية

كلية االداب  /قسم اللغة االنكليزية

1002

أخرى

جامعة بغداد

كلية الرتبية ابن رشد  /قسم العلوم الرتبوية

1021

بكالوريوس
املاجستري

والنفسية

والنفسية

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي :

الوظيفة

ت

الفترة من  -الى

الجهة

1

م.قانوني

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد 6002

6

مدرس مساعد

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد 6002

3

مدرس

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد 6002

4

استاذ مساعد

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد 6013

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الرتبية  /ابن رشد  /قسم اللغة الكردية

1

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
 1002وحلد االن

االلكالكردي

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
القســـم

ت

السنـــــة

املـــــادة

2

اللغة الكردية

حقوق االنسان

 1002ولغاية االن

1

اللغة الكردية

الدميقراطية

 1002ولغاية االن

2

اللغة الكردية

اللغة االنكليزية

 1022ولغاية االن

4

اللغة الكردية

علم نفس النمو

1022-1022

خامساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1

العنوان
املؤمتر العلمي لكلية الرتبية ابن رشد 1022
الثالث

السنــة

مكان أنعقادها
كلية الرتبية ابن رشد

نوع املشاركة
باحث

( حبث  /بوسرت
حضور)

املؤمتر العلمي لكلية الرتبية ابن رشد 1024
1022
ندوة بعنوان طرائق التدريس
1022
ندوة بعنوان الشيت االلكرتوني
بعنوان شرح تعليمات انضباط 1024
ندوة
احلديثة

2
3
4
5

باحث
باحث
باحث
باحث

كلية الرتبية ابن رشد
كلية الرتبية ابن رشد
كلية الرتبية ابن رشد
كلية الرتبية ابن رشد

الطلبةاألنشطة العلمية االخرى .
سادس ًا :
داخل الكلية

خارج الكلية

عضو جلنة االرشاد الرتبوي والنفسي
عضو جلان حتقيقية
عضو جلان تدقيقية

عضو جلنة تطوير املناهج يف وزارة الرتبية

سابعاً :كتب الشكر ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

2
1
2
4

كتاب شكر وتقدير عدد 2
كتاب شكر وتقدير عدد 1
كتاب شكر وتقدير عدد 12
كتاب شكر وتقدير عدد 2

اجلهة املاحنة
وزير التعليم العالي
رئيس جامعة بغداد
عميد الكلية
مساعد رئيس اجلامعة

السنة
0241
0241 ، 0242
من  0222لغاية 0242
0222

ثامناً :اللغــات .


االغة العربية



اللغة الكردية



اللغة االنكليزية

البحوث المنشورة :
 -1صعوبات تدريس مادة حقوق االنسان في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة
 -6الكفايات التدريسية الالزمة لتدريسيي كلية القانون من وجهة نظرهم
 -3اثر طريقة حل المشكالت في تنمية التفكير الناقد عند طلبة كلية القانون
 -4تقويم أداء تدريسيي مادة طرائق التدريس في كليات التربية  /جامعة بغداد في ضوء المهارات التدريسية
 -5أثر طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طلبة كلية القانون في مادة قانون المرافعات المدنية
 -2أثر أنموذج كارين في تحصيل مفاهيم مادة الديمقراطية عند طلبة كلية التربية
 -7أثر أنموذج ياكر البنائي (  ) CLMفي تحصيل مادة القانون الدولي العام وتنمية التفكير التباعدي لدى
طلبة كلية القانون
 -8أثر أنموذج درايفر في إكتساب مفاهيم مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنمية التفكير االبداعي عند
طلبة كلية القانون.

