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 : Personal Information  :البیانات الشخصیة : أوالً  

  Name : Nidhal Taha Khaleefa Al-Khazraji  .الخزرجينضال طھ خلیفة  :واللقب الثالثياالسم 

 Place & Data of Birth: Baghdad 02\05\1978  . ١٩٧٨\٠٥\٠٢بغداد  :محل وتاریخ الوالدة

 .  Marital Status: married  .ةمتزوج :الحالة االجتماعیة

  العراق  :    البلد    :عنوان السكن
  بغداد : المدینة                     

Present address:       Country: Iraq 
                                 City       : Baghdad  

     n.t.khleefa@gmail.com                                      mail: –E                   :  البرید االلكتروني

  
  

 : Employee meet  : المؤھالت الوظیفیة: ثانیاً  
  .University : AL-Mustansiriyah  المستنصریة :الجامعة

 .College : Basic Education  األساسیةالتربیة  :الكلیة

  . Department :  Mathematics  .الریـاضیـات :القسم

 Data of Recruitment in MOHE: 17\11\2001  ٢٠٠١\١١\١٧:تاریخ أول تعیین في التعلیم العالي

 .Designation: Teaching  تـدریسیـة :المنصب

  .Major: Methods of  teaching Mathematics  .ریاضیاتس یطرائق تدر :التخصص العام

 .Minor: Methods of  teaching Mathematics  .ریاضیاتس یطرائق تدر :التخصص الدقیق

 .Academic Rank: Lecturer  مدرس:اللقب العلمي

 .Data of Academic Rank :27\08\2013  .٢٠١٣\٠٨\٢٧ :تاریخ الحصول على اللقب العلمي
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  :الشھادات الحاصل علیھا: ثالثاً  

  الحصول علیھا سنة  )كلیة /جامعة(الجھة المانحة   االختصاص  الشھادة  ت

  ٢٠١٣  ابن الھیثم \للعلوم الصرفة  التربیة\ بغداد  طرائق تدریس ریاضیات  الدكتوراه  ١

  ٢٠٠٩   األساسیةالتربیة  \ المستنصریة  .طرائق تدریس ریاضیات  الماجستیر  ٢

  ٢٠٠٠  األساسیةالتربیة  \ المستنصریة  ریاضیات  البكالوریوس  ٣
  
  
  

  الخبرات المھنیة: رابعاً  
  الفترة الزمنیة

  إلى  من

  ٢٠٠٧  ٢٠٠١  سكرتاریة المعاون العلمي
  ٢٠١٦  ٢٠٠٩  تدریسیـة
  
  

    
  :   المواد التي قمت بتدریسھا : خامساً  

  التاریخ  المرحلة الدراسیة \ المكان  المادة  ت
  ٢٠١٦ إلى ٢٠٠٩   ةثالمرحلة الثال/ األساسیةكلیة التربیة   طرائق تدریس عامة  ١

لثةالثاالمرحلة  \األساسیةكلیة التربیة   ریاضیات للمبتدئین  ٢   ٢٠١٦ إلى ٢٠١٣ 

  ٢٠١٥   المرحلة األولى \األساسیةكلیة التربیة   أصول تربیة  ٣
  
  
  
  :وث والمقاالت المنشورة البح: سادساً  

  مكان النشر  تاریخ النشر  العنوان  ت

١  
للم     دخل المنظ     ومي ف     ي   فاعلی     ة برن     امج وفق     اً 

الریاضیات لتنمیة التفكیر المنظومي لطالبات الثاني 
  .متوسطال

مجلة كلیة التربیة   ٢٠١٤
  األساسیة

  
  
  
  
  



  :لفة والمترجمة الكتب المؤ: سابعاً  
  مكان النشر  تاریخ النشر  العنوان  ت
١        
٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        

  
  

  ):داخل وخارج القطر(الندوات والمؤتمرات التي شاركت فیھا : ثامناً  
/ الندوة   ت

  المؤتمر
نوع 

  المشاركة
  التاریخ  المكان  عنوان البحث

  باحث  ورشة عمل  ١
األھداف التربویة و كیفیة 

عداد الخطط إصیاغتھا في 
  .التدریسیة

كلیة تربیة 
  ١٨/١٠/٢٠١٦  .أساسیة

كلیة تربیة   تقییم األقسامستمارات إملء   حضور  ورشة عمل  ٢
  ٢٠١٦  .أساسیة

أستخدام السبورة التفاعلیة   حضور  ورشة عمل  ٣
 Wiz teachبواسطة برنامج 

كلیة تربیة 
  ٠٢/٠١/٢٠١٧  .أساسیة

  
  

  :اللجان العلمیة :  تاسعاً 
  رقم وتاریخ األمر  اسم اللجنة  ت
  ٢٠١٦ -٢٠١٣  لجنة أمتحانیة  ١

  ٢٠١٦ -٢٠١٤  لجنة األرشاد  ٢

  ٢٠١٦-٢٠١٤  تلجنة النشاطا  ٣

  ٢٠١٦-٢٠١٣  لجنة األستالل  ٤

  ٢٠١٦  رلجنة السمنا  ٥

  ٢٠١٥-٢٠١٤  لجنة الزي  ٦
    

  



  :كتب الشكر والتقدیر : عاشراً  
  رقم وتاریخ الكتاب  الجھة المانحة  ت
  ١٧/٠٤/٢٠١٤في  ١١٣٠٨  المستنصریةالجامعة   ١
  ٢٨/١٠/٢٠١٤في  ٢٧٩٧٠  المستنصریةالجامعة   ٢

  ٠٩/١١/٢٠١٦في  ٢٥٢٧٥  المستنصریةالجامعة   ٣

  ١١/١١/٢٠١٤في  ٦٩٧٢/ ص  كلیة التربیة األساسیة  ٤

  ٠٣/٠٦/٢٠١٤في  ٣٦٧٩/ ص  كلیة التربیة األساسیة  ٥

  ٠٢/٠٦/٢٠١٥في  ٣٦٠٣/ ص  كلیة التربیة األساسیة  ٦
  


