
 
 

 السيرة الذاتية

 

 أحمد خلٌل دروٌش موسى اللهٌبً االسم الرباعي واللقب:

 1/1/1981 سنة التولد:

 متزوج الحالة الزوجية:

  4 عدد األطفال:

 حً الفالح –موصل  عنوان السكن:

 67715377476 رقم الموبايل:

 الموصل الجامعة:

 التربٌة األساسٌة الكلية:

 التربٌة اإلسالمٌة القسم:

 11/9/1668 التعيين في الكلية:تاريخ 

 الشهادات الحاصل عليها:

 1666: سنة البكالوريوس

 1668سنة  الماجستير:

 1614سنة  الدكتوراه:

 طرائك التدرٌس العامة التخصص العام:

 طرائك تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة التخصص الدقيق:

 مدرس اللقب العلمي:

 8/9/1615 تاريخ الحصول عليه:

 

 



 
 

 المنشورة والمقبولة للنشر:البحوث 

 المرحلة طالب لتحصٌل المتعددة الذكاءات فً ممترح برنامج فعالٌة .1

 .نٌنوى محافظة فً االبتدائٌة

 كلٌة طلبة لدى الدراسً التحصٌل فً الشكلً المنظم استراتٌجٌة استخدام أثر .1

 .الدٌن اصول مادة فً االسالمٌة التربٌة لسم/االساسٌة التربٌة

 الصف لطلبة اإلسالمٌة المفاهٌم اكتساب فً الحلمً التعالب إستراتٌجٌة أثر .3

 .اإلسالمٌة التربٌة مادة فً المتوسط الثانً

 لدى واالستذكار التعلم مهارات فً"  مارزانو"  التعلم ابعاد انموذج اثر .4

 .اإلسالمٌة والتربٌة الكرٌم المران مادة فً المتوسط الثانً الصف طالب

 األداء فً الطالب تمكٌن فً وسائط عدة على لائم تعلٌمً أثرأنموذج .5

 .االسالمٌة التربٌة لسم لطلبة الكرٌم المرآن لتالوة والعملً النظري

 المشاركة في المؤتمرات الدولية:

مؤتمر )تكامل العلوم نحو تحمٌك أهداف التعلٌم( الذي الامته كلٌة التربٌة  .1

 األساسٌة .

 الذي الامته كلٌة العلوم اإلسالمٌة .مؤتمر )تنوعنا مصدر لوتنا(  .1

مؤتمر )السالم ضرورة ملحة للشعوب من اجل حٌاة افضل( الذي الامه  .3

معهد عٌن الشرق األوسط لألبحاث والدراسات االستراتٌجٌة والتنمٌة والسلم 

 المجتمعً .

فً العدٌد من الندوات وورش العمل وحاصل فٌها على شهادات مشاركة  المشاركة

 مدٌرٌة .وشهادات ت

 اإلدارية: الخبرة

 عضو لجنة امتحانٌة. .1

 عضو لجنة تدلٌمٌة. .1

 عضو لجنة التطبٌك المركزٌة. .3

 عضو لجنة ضمان الجودة . .4

 عضو لجنة اإلرشاد . .5

 مسؤول وحدة التعلٌم المستمر . .6

 عضو لجنة األلسام الداخلٌة . .7

 عضو لجنة استمبال فً المؤتمر الدولً . .8



 
 

 عضو لجنة الدراسات العلٌا . .9

 على العدٌد من البحوث ومنالشتها فً الدراسات األولٌة . شرافاإل

 على طلبة الدراسات العلٌا ومنالشتهم .اإلشراف 

 كتب الشكر والتقدير:

حاصل على الكثٌر من كتب الشكر والتمدٌر من عمادة كلٌة التربٌة األساسٌة ومن 

 رئاسة الجامعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


