
 عالء شاكر محمود العتبي. د.أ –االسم 
  ١٩٦٤ –الموالید 

  عربیة –القومیة 

  سنة ٢١سنوات الخدمة 

  دكتوراه –التحصیل العلمي 

  تربیة فنیة –التخصص 

  استاذ –اللقب العلمي 

  )تحلیل التفاعل بین المدرس وطلبتھ في المواد الفنیة العملیة ( رسالة الماجستیر 

تصمیم برنامج تعلیمي في النشاط التمثیلي لتطویر مفھوم الذات لدى طلبة ( اطروحة الدكتوراه 
  )المرحلة الثانویة 

  تدریس باللغة االنكلیزیة) تحدث وكتابة ( اللغة االنكلیزیة  –اللغات 
   )تحدث (   اللغة الكردیة          -         

  

   الخبرات
  خدمة في الجامعة المستنصریة لمدة اربع سنوات

١٩٩٤خدمة في جامعة دیالى منذ §  

 مدیر التسجیل في كلیة المعلمین جامعة دیالى لمدة سنتین §

٢٠٠٠مسؤول االعالم في كلیة المعلمین في سنة  §  

 رئیس قسم التربیة الفنیة لمدة سبع سنوات §

ابحاث الطفولةعضو مجلس وحدة  §  

 عضو مجلس مركز ابحاث الطفولة واالمومة §

٢٠٠٦ -٢٠٠٣مساعد رئیس جامعة دیالى من  §  

٢٠٠٧  -٢٠٠٦من    رئیس جامعة دیالى وكالة §  
  

 المھارات االخرى

 خبرة في المعلومات التقنیة §

 ( windows, power point ,excel ,word access ) خبرة في الكومبیوتر §
§   

   الدورات والمؤتمرات
 مؤتمرات كثیرة داخل القطر

 ٢٠٠٤بریطانیا ضمن وفد وزارة التعلیم العالي في /دورة التطویر االداري في جامعة برمنغھام  §
 والحصول على شھادة في التطویر االداري

٢٠٠٤المؤتمر العلمي لجامعة الزرقاء في االردن في سنة  §  

٢٠٠٤مشاركة في ندوة البنك الدولي في بیروت ضمن وفد وزارة التعلیم العالي في عام  §  

٢٠٠٥مشاركة ببحث في الندوة العالمیة التي اقامتھا الیونسكو في جامعة بلكنت في سنة  §  

تایلند ضمن وفد وزارة التعلیم العالي في سنة / مشاركة في القمة العالمیة لرؤساء الجامعات في بانكوك  §
٢٠٠٦ 

٢٠٠٧صنعاء في سنة / مشاركة في الدورة االربعین التحاد الجامعات العربیة في الیمن  §  
§   

  
  



 الخبرات االكاديمیة

   خبرات التدریس  - أ
  تدریس عدد من المواد الدراسیة لطلبة المراحل االولیة في الجامعة المسنصریة وجامعة دیالى    -١
  علیا لجامعة دیالىتدریس عدد من المواد لطلبة الدراسات ال    -٢ 

  االشراف ومناقشة البحوث –ب   

  االشراف على عدد كبیر من بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولیة -١              

  رسالة ماجستیر ١٦االشراف على  -٢              

  مناقشة عدد كبیر من رسائل الماجستیر والدكتوراه في جامعات دیالى وبغداد -٣              

  : بحوثال

أثر برنامج تدریبي لمھارات االدراك والتنظیم في تنمیة التفكیر االبداعي لدى عینة من تالمذة   -١
  .المرحلة االبتدائیة 

  .أثر بعض تطبیقات الكومبیوتر في تطویر االدراك البصري لدى تالمذة الصف الرابع االبتدائي     -٢

  .أثر استخدام انموذج جوردن في تنمیة القدرات االبداعیة لدى عینة من طلبة جامعة دیالى     -٣

تصمیم برنامج تعلیمي لتدریب طالبات قسم ریاض االطفال في جامعة دیالى على بعض      -٤
  .المھارات الفنیة 

  .خصائص رسوم المتخلفین عقلیا فئة المنغول     -٥

  ) .تصمیم وحدة تدریبیة ( نولوجیا التصمیم التعلیمي اسلوب النظم مدخل الى تك     -٦

  .معوقات تطبیق بعض منظومات التعلیم االلكتروني في العراق     -٧

  .دور تكنولوجیا النظم في تفعیل طرائق التدریس     -٨

  ) .تأثیرات العولمة ( التعلیم وتكنولوجیا القرن الحادي والعشرین      -٩

  .لفني بالقدرات االبتكاریة عالقة انماط التعبیر ا   -١٠

  .خصائص رسوم تالمذة المرحلة االبتدائیة وعالقتھا بمفھوم الذات لدیھم    -١١

  .االنترنیت والمقاومة الثقافیة    -١٢

  .التربیة الجمالیة بین داللة المصطلح واصالة المفھوم    -١٣

  .االطفال والكومبیوتر    -١٤

  .لدى طلبة جامعة دیالى  معوقات تعلیم مھارة التعبیر الفني   -١٥

  العصر الرقمي وآلیات الخطاب الدیني   -١٦

١٧-    )  Private Learning in Iraq (Al-Yarmook college university as 
model  (  

١٨-  Service Learning In Higher Education (vision on Iraqi application (  

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  



   اللجان
  سنوات ٦عضو اللجنة االمتحانیة للدراسة الصباحیة والدراسة المسائیة لمدة 

٢٠٠٢و ٢٠٠١عضو لجنة تقویم االداء الجامعي لالعوام  §  

٢٠٠١و ٢٠٠٠رئیس لجنة التعضید والنشر في كلیة المعلمین في سنة  §  

٢٠٠٢و ٢٠٠١عضو لجنة الترقیات العلمیة في كلیة المعلمین لسنة  §  

٢٠٠٢و ٢٠٠١عضو لجنة حفل التخرج لجامعة دیالى لعامي  §  

٢٠٠٢و ٢٠٠١و ٢٠٠٠عضو لجنة التطبیق لالعوام  §  

 عضو اللجنة التحضیریة للمؤتمر العلمي االول والثاني لكلیة المعلمین §

 عضو اللجنة التحضیریة لندوة وحدة ابحاث الطفولة §

٢٠٠٠نة عضو لجنة تسمیة المبدعین في یوم العلم لمحافظة دیالى لس §  

٢٠٠٠عضو لجنة التعبئة واالحصاء في كلیة المعلمین لسنة  §  

٢٠٠٢و ٢٠٠١و ٢٠٠٠و ١٩٩٩عضو مجلس الدراسات العلیا في كلیة المعلمین لالعوام  §  

٢٠٠٢و ٢٠٠١رئیس لجنة انضباط الطلبة في كلیة المعلمین لالعوام  §  

٢٠٠٦و ٢٠٠٥عضو غرفة عملیات جامعة دیالى لسنة  §  

٢٠٠٦و ٢٠٠٥لموظفین في جامعة دیالى لالعوام رئیس لجنة انضباط ا §  

٢٠٠٦و ٢٠٠٥رئیس لجنة التعیینات في جامعة دیالى لسنة  §  
  

 كتب الشكر

     ) ٤( كتب شكر من السید وزیر التعلیم العالي عدد  - أ

    ) ٨(  كتب شكر من رؤساء جامعات عدد- ب

   ) ٢٥(    كتب شكر من عمداء كلیات عدد- ج
  ) ٥(   خارج وزارة التعلیم العالي عددكتب شكر من جھات  -د

 


