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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السيرة الذاتية 

 المعلومات األساسية :

  . هدى عبد هللا محسن قشوة :الثالثي  االسم

 .اليمن –م / القلعة حجة 1918-1-1:  اريخ ومحل الميالدت

 الحالة االجتماعية : متزوجة. 

 السيرة العلمية : -أ

 م0221 –م 0222في وظيفة حكومية :  تاريخ أول تعيين

 الجهة : التربية                                      الوظيفة: مدرسة . اسم 

 تاريخ التعيين في الجامعة :    

 الجامعة : جامعة حجة                   الكلية: التربية            القسم : العلوم التربوية والنفسية    

 ماجستيرالدرجة  العلمية عند التعيين: 

       01/5/6102:: دكتوراة                تاريخ الحصول عليها الدرج العليمة الحالية 

 : علمية ال تالمؤهال

 البكالوريس / الليسانس  -0

 مكان وتاريخ الحصول عليه :

 التاريخ القسم  الكلية  الجامعة  البلد

 م1/1/0222 الفيزياء التربية  صنعاء  اليمن

 الماجستير -6

 مكان وتاريخ الحصول عليه :

 التاريخ القسم الكلية  الجامعة البلد

 م11/1/0228 العلوم التربية صنعاء اليمن

" اثر التجريب المعملي المبني على حل المشكالت في تنمية مهارات ما وراء المعرفة عنوان رسالة الماجستير 

 . "جامعة صنعاء –لدى طالب قسم الفيزياء في كلية التربية حجة 

 الدكتوراة : -3

 ليه :مكان وتاريخ الحصول ع

 التاريخ القسم الكلية الجامعة البلد

 مEducation 12/5/0212 التربية بابا صاحب امبيدكار الهند
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عنوان اطروحة الدكتوراة " اثر استخدام بعض طرائق التدريس في تنمية الذكاء الوجداني والتحصيل لدى طلبة 

 التعليم األساسي في مادة العلوم )اليمن(" 

                                                     

 التدريبة في قطاع التربية والتعليم الدورات 

 نوع الدورة رقم
 الفترة

 إلى من

مدربة للجزء األول لمادة الفيزياء للصفوف متدربة و 1

 (10-12من )

 م0222-3-9 م65-6-6112

مدربة في الدورة التدريبية لمعلمي العلوم في  0

لة التعليم األساسي الجزء ( من مرح9-4الصفوف )

 الثاني    

 م02229-1-15 م3-1-0229

متدربة في البرنامج التدريبي الخاص بتدريب مدربي  3

 ( لمادة العلوم9-4معلمي التخصصات للصفوف )

 م5-88-0222

 م11-12-0228

11-88-0222 

03-12-02288 

مدربة للجزء األول لمادة العلوم العامة للصفوف من  4

(4-9) 

 م0221-12-4 م00-9-0221

 بالمعهد البريطاني  في اللغة اإلنجليزية تيندور 5

 ودورة بالعهد األمريكي ومعهد األندلس

 م11-0-0225

0229 

 

 م0-3-0225

دورة لمهارة التفكير اإلبداعي لموظفات جامعة العلوم  2

 والتكنولوجيا

 م0228-8-12 م1-8-0228

 

 ابحاث /مؤلفات تم نشرها 

 مكان النشر  تاريخ النشر لبحثعنوان ا م

جودة الخدمة التعليمية بكلية التربية  -1

بحجة من وجهة نظر طلبة األقسام 

 العلمية

المجلة العربية  0229

لضمان جودة 

 التعليم الجامعي 
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 المؤتمرات والورش التعليمة 

1- National Seminar in recognition of his services to higher education and 

research on new trend in literary studies: teaching and research (2012). 

2- Five days interdisciplinary research workshop (2012). 

3- State level workshop on statistical application in research (2014). 

4- International Conference on current issues in education & Social 

science (2014). 

5- Indian council of social science research – WRC (Mumbai) (2016). 
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