لسيرة المهنية
االسم
:إيهاب إبراهيم زيدان خلف السعدي
محل السكن :بابل /مركز مدينة الحلة
محل وتاريخ الوالدة:بابل /الحلة 6791/
طرق االتصال:
1.موبايل اثير 79076900770
2.البريد االلكترونيdr_ehabz76@yahoo.com
التحصيل الدراسي:
1.بكالوريوس تربية  /جامعة بابل  /كلية التربية  3772- 3770بتقدير جيد
جدا وتسلسل الرابع على الكلية
2.ماجستير في التربية (مناهج وطرائق تدريس ) 3779بتقدير جيد جدا واالول
على الدفعة.
3.دكتوراه في التربية (مناهج وطرائق تدريس)  3766بتقدير جيد جدا
شهادات اخرى:
1.شهادة من المعهد الوطني الديمقراطي األمريكي الخاصة بتطوير قيادات
مؤسسات المجتمع المدني
2.شهادة من جامعة بابل/حاسبات /انترنت
3شهادة لغة انكليزية من مركز جامعة أكسفورد الكائن في غرفة تجارة(
العراقية األمريكية)
التكليفات والمناصب التي شغلها
•في الدوائر الحكومية
•عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم التربوية بكلية التربية بجامعة بابل
•كلف بإدارة مكتبة كلية التربية لمدة سنة ونصف
•عضوا في لجان المتابعة في المكتب االستشاري لكلية التربية ولمدة ثالث
مواسم
•ترأس عددا من اللجان الدائمة في الكلية منها (اللجنة التربوية ولجنة
اإلرشاد والتوجيه ولجنة انضباط الطلبة)
•عضو اللجنة المركزية لالمتحانات في الكلية.

•عضو اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر األول لجودة التعليم العالي
للفترة من  9- 1اذار 3760
•يشغل اآلن منصب مدير وحدة اإلرشاد والتوجيه التربوي في الكلية
النشاطات التي قام بها
•نشاطات مختلفة كناشط في مجال المجتمع المدني
•تمثيل جامعة بابل في المؤتمر التربوي االول الذي اقامته مديرية تربية
بابل عام  3779لمناقشة البحوث التربوية
•النيابة عن السيد عميد الكلية في االجتماع الدوري لعمداء كليات التربية
في العراق
•المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية التي تقيمها جامعاتنا العراقية
كباحث ومشارك
البحوث المنجزة وعناوينها:
•اثر االنموذج المرئي المسموع في االلقاء والميل لقراءة النصوص االدبية/
رسالة ماجستير
•اثر انموذج ثيلين في األداء التعبيري والتفكير الناقد (أطروحة دكتوراه)
•فاعلية التدريس على وفق اليات االسلوبية في التحصيل
•الدور االعالمي للسيدة زينب عليها السالم في ثورة النهضة الحسينية
المقاالت
•اثر الفلسفة في تصميم التدريس.
•التعليم الجامعي في العراق الى اين .؟
البحوث والكتب والمؤلفات قيد االنجاز
•التفكير التأملي وعالقته باالداء التعبيري
•فاعلية التدريس على وفق اليات القراءة المنهجية في الفهم القرائي
•األسلوب المعرفي (التحليلي – الشمولي )وعالقته بالفهم القرائي
•كتاب تربية الطفل ( وهي سلسلة محاضرات إذاعية تذاع على الهواء مباشرة من
راديو روا اسبوعيا في حسينية الماشطة في مدينة الحلة  ,تتعرض هذه المحاضرات
الى تربية الطفل من وجهة نظر قرانية مدعومة بروايات اهل البيت (ع) وابراز
تأكيدات النظريات الغربية في هذا المجال)

•فلسفة الغزالي وآثارها السلبية على نظم التعليم اإلسالمية والعربية (رؤية
وحلول)
•رواية (سنوات الضياع) وهي رواية تروي قصة المواطن العراقي وما حيك حوله
من مؤامرات في القرن الماضي وتركز الضوء على ابرز الفلسفات التي الحت بافق
العراق وتقدم نماذجا وصورا للتآخي والتعاضد بين الشرائح المختلفة من الشعب
ابان حكم الطاغية
المواد التي درسها في الجامعة
•االدارة واالشراف التربوي
•التربية العملية
•المناهج وطرائق التدريس
•نظريات التعلم
•التقنيات التربوية
•علم نفس النمو
التشكرات والتكريمات والقدم
•كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية عدد 67
•كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بابل عدد 0
•تكريم من ممثل السيد الحكيم الخاص بتكريم افضل خمسين ()07تدريسي على
مستوى الجامعة.
•تكريم من السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور صفاء الدين الخاص
بالمتفوقين في الدراسات العليا
•حصلت على قدم سنة وثالثة اشهر لحصوله على شهادة الماجستير ضمن المدة
االصغرية
•حصلت على قدم سنة وخمسة أشهر ومكافأة مالية لحصوله على شهادة الدكتوراه
ضمن المدة االصغرية مع من وزارة التعليم العالي.

المشاركات في المجتمع االكاديمي
المشاركة
في الكثير من المؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعات العراقية  ،وكذا

المؤتمرات التي تعنى بالتربية في المؤسسات التابعة لمديرية التربية

معلومات اخرى
حاصل على كتب شكر من السيد رئيس الجامعة والسيد العميد عدد30

