
 والعممية (( الذاتية )) السيرة
 

 الدكتور صابر طو ياسين عطااهلل الجميميلمقب : االسم الرباعي و ا
 

 1891-11-02العراق/ محافظة صالح الدين / قضاء الشرقاط / محل وتاريخ الوالدة : 
 

 الشرقاط -صالح الدينلحالي : عنوان السكن ا
 

     21129166698  رقم الياتف : موبايل
 

  sapr87@uomosul.edu.iqد االلكتروني :البري
                        sapr87@yahoo.com 

sapr87@gmail.com                              
 

 الموصلالجامعة : 
 

 التربية الخاصةالقسم :                           التربية االساسيةالكمية : 
 

 عمم النفس التربوياالختصاص الدقيق :          عموم تربوية ونفسيةاالختصاص العام : 
 

 0216/ 10/ 01لتعيين في الكمية : تاريخ ا
 

 تدريسيالدرجة الوظيفية : 
 

 صول عمييا : المرتبة العممية وتاريخ الح
 0216/ 10/ 01: لقب مدرس بتاريخ  .1

 
 + Bفصيمة الدم :        0  : األطفالعدد     متزوجالحالة االجتماعية :  
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 ))السيرة العممية ((

 :  األكاديميةالمؤىالت 
 البمد الجامعة الكمية سنة التخرج الشيادة ت
 عراقال الموصل التربية لمعموم االنسانية 0228 الوريوسـبك 1
 العراق الموصل التربية لمعموم االنسانية 0210 اجستيرـم 0
 العراق تكريت التربية لمعموم االنسانية 0216 دكتوراه 9
 

 البحوث العممية المنشورة : 
انمــاط الشخصــية وفــق نظريــة االينكــرام وعالقتيــا بالتفضــيل المينــي لــد  طمبــة جامعــة  -1

 الموصل.
 ي خفض حدة االذعان لد  تالميذ المرحمة االبتدائيةفاعمية برنامج ارشادي انتقائي ف -0
 االمن الفكري وعالقتو بتجاوز الذات لد  طمبة كمية التربية االساسية -9
 قمق البطالة وعالقتو بالتصورات المستقبمية لد  طمبة الدراسات العميا)غير الموظفين( -4
 اطفال الرياض.اثر برنامج تعميمي مستند عمى المسرح في تنمية القدرة المفظية لد   -6

 
 :  األكاديميةالخبرة 
 ونفسية مختمفة تدريس مواد تربوية .0
 حاصل عمى شيادة المغة االنكميزية . .9

 حاصل عمى الشيادة الدولية لقيادة الحاسوب االلي . .4

 مشارك بندوات عممية وثقافية عمى مستو  الجامعات والمجتمع . .6

 مشارك بمؤتمرات دولية . .6

التربوي والتعميمي( معتمد من وزارة التعميم العالي مدرب دولي معتمد في )الدمج  .1

 والمجمس الثقافي البريطاني.

مدرب دولي معتمد في الخدمة االجتماعية معتمد من البنك الدولي ووزارة العمل  .8
 .والشؤون االجتماعية العراقية



 .مدرب معتمد من قبل جامعة دورتموند لتدريب طمبة جامعة الموصل .9
 

 :  داريةواإلالمجان العممية 
 ( 0219-0211)  الكمية لمعامفي قسم  رئيس لجنة االقسام الداخمية

 ( 0218 -0219عضو المجنة العممية في قسم التربية الخاصة لمعام الدراسي ) 
 (0202 -0218لمعام الدراسي )  عضو لجنة امتحانية في قسم التربية الخاصة
 (0202-0218عضو لجنة توزيع المواد التربوية في الكمية )

 
 الشيادات التقديرية وكتب الشكر : 

 .دروعوشيادات المشاركة دولية ومحمية و  لدي العديد من كتب الشكر والشيادات التقديرية
 
 
 
 
 


