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 حكومة اقليم كوردستان العراق  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بوليتكنيك / دهوك    
 المعهد التقني االداري      

 

 

 

مساعد مدرس –مهدي صالح سليمان   
 

 

 

 

 

 

 CVاوال : السيرة الذاتية للمدرس  

مهدي صالح سليماناالسم :  -1  
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 41/4/4791 المواليد : -2

 ذكرالجنس :  -3

 متزوجالحالة االجتماعية :  -1

 مالطا نصارا –دهوك :  الحالي السكن -5

 mahdisuleman@gmail.comالبريد االلكتروني :  -6

 07504835794:  الموبايل -9

 مدرس مساعد:  اللقب العلمي -8

 دهوك -: المعهد التقني االداري  مكان العمل -7

  قسم ادارة االعمال مدرس في العنوان الوظيفي : -41

 : علم االقتصاد العلمي العامالتخصص  -44

 االقتصاد الصناعي : التخصص العلمي الدقيق -42

 الخبرات االكاديمية  -43

 – 3002 -المديرية العامة للتربية محافظة دهوك  –ي دهوك فللبنات والبنين مدرس في اعدادية التجارة  -
3002  

 3002 -المديرية العامة للتربية في محافظة دهوك  –مدير التعليم المهني  -

 3013 - 3010 –هيئة التعليم التقني اربيل  –المعهد التقني االداري  – مقرر قسم ادارة االعمال -

 3012- 3002 –مدرس في المعهد التقني االداري دهوك  -
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 المؤهالت العلمية -41

 3012 – دهوكجامعة  –كلية االدارة واالقتصاد  –  ماجستير في علوم االقتصادية -

 2118 -جامعة دهوك  –كلية االدارة والقتصاد  –دبلوم عالي في ادارة االعمال  -

 3001 - دهوكجامعة  –كلية االدارة واالقتصاد  –بكالوريوس في علوم االقتصادية  -

 العلمية  في المؤتمرات المشاركة -45

 3013جامعة دهوك في ايار  –واالدارة حضور المؤتمر العلمي لسكول القانون  -

 3002 -وزارة التربية  –تمر التعليم المهني في السليمانيةالمشاركة في مؤ -

 

 السمنارات  -46

 القاء العديد من السمنارات على االساتذة في المعهد لتحقيق متطلبات ضمان الجودة التعليمية . -

 ليات اخرى و مسؤ  -49

 .جامعة دهوك التقنية في المعهد التقني االداري /عضو اللجنة االمتحانية  -

 في المعهد التقني االداري دهوك  تقييم البحوث الطلبةاللجنة العلمية ل عضو -

 المعهد التقني االداري  دهوك –منسق برنامج ضمان جودة التعليم في قسم ادارة االعمال  -

 دراسة مسائية –المعهد التقني االداري دهوك –مقرر قسم ادارة البنوك  -

 الدورات التي شارك فيها -48

 3002 -المديرية العامة للتربية في محافظة دهوك  –دورة طرق التدريس وعلم النفس  -

 3012 –جامعة بولي تكنيك دهوك  -في طرق التدريس   شهادة -
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 3012 –جامعة بولي تكنيك دهوك  –دورة اللغة االنكليزية  -

 في معهد التقني االداري   power pointدورة برنامج  -

 

 النقابات التي ينتمي اليها -47

 دهوك –نقابة االقتصاديين  -

 دهوك -نقابة المعلمين -

 ثانيا : الخلفية االكاديمية للمدرس ومختصر عن اختصاصه .

االقتصادية بتخصص حمل شهادة الماجستير في علوم ت المدرس مهدي صالح سليمان     
 .االقتصاد الصناعي

ثالثا : فلسفة ومبادىء المدرس الشخصية عن االلية والكيفية المناسبة لتغيير ورفع نوعية 
 .التعليم والتدريس في اختصاصه

سواء عن طريق شبكة االنترنيت او من  متابعة اخر التطورات الحاصلة في مجال التخصص -
خالل المؤتمرات العلمية التي تقام في جامعات العالم والحصول على بحوث العديد من هذه 

ية ، اضافة الى اعالم الطالب بالمستجدات العلمالتعليمالمؤتمرات واالستفادة منها لتطوير 
 .الحاصلة في الجامعات العالمية

التخطيط لموضوع مفردات المادة ، وتنفيذه بما يحقق مبدأ مشاركة الطالب للمدرس في  -
 االدارة التشاركية .
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تطبيق مبدا الوقاية خير من العالج والذي يقضي تادية العمل التدريسي من بدايته وحتى  -
 نهايته بطريق صحيحة .

 .والمشاركة في المواقف التعليمية اتاحة الفرصة امام جميع المتعلمين البداء الراي -

 .ساليب التدريس واالنشطة التربويةالتحسين المستمر في ا -

 .وتنظيم وتحليل االنشطة التعليميةتخطيط  -

 فهم الطلبة لجميع جوانب العملية التدريسية والمشاركة في تنفيذها . -

 التعاون الفعال بين الطالب واالستاذ وبين الطلبة انفسهم . -

ا يتالئم مع التطورات الحاصلة في مجال تحديث مفردات المادة بشكل مستمر وبم -
 االختصاص .

 احداث تغيير فكري وسلوكي لدى الطلبة وبما يتالئم مع مقومات العمل التربوي الصحيح . -

 اعتماد الرقابة السلوكية والتقويم الذاتي في اداء العمل . -

 مراعاة رغبات الطلبة وتلبية احتياجاتهم التعليمية . -

 في جميع جوانب االداء التدريسي .تحقيق الجودة  -

 التي يدرسها المواضيع  رابعا:

ادارة االنتاج والعمليات، مكتب والسكرتارية , القتصاد, رياضات المالية, ادارة المبادئ االحصاء , مبادئ ا -
 / دهوك . المعهد التقني االداري  رياضيات،ادارة التسويق , االقتصاد المالي
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