
 السيرة الذاتية

 أوال": المعلومات الشخصية :

 علي الحاج مصطفىايمان دمحم شريف دمحم  األســـــم :-1

 dr.emaansh@gmail.comاالٌمٌل : -3

  1969موصل الموالٌـد : -2

 

 ثانيا": المؤهالت األكاديمية :

/كلٌةة التربٌةة / مامعةة   1991لسم العلوم النفسٌة والتربوٌةعام من البكالورٌوس : بكالورٌوس  -1
 على المسم  بتسلسل الثالثة  الموصل

رسةالة المامسةتٌر : اسةالٌ  عنوان  2003مامستٌر فً علم النفس التربوي عام : المامستٌــــر  -2
.كلٌة المعاملة الوالدٌة وعاللتها بسمتً الصبر وااللتوام االمتماعً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة 

 . التربٌة / مامعة الموصل
اطروحةة الةدكتوراه : اثةر برنةامب االبةدا  عنةوان  2013دكتوراه فً علةم الةنفس التربةوي عةام  -3

. كلٌةة التربٌةة / مامعةة الماد فً تنمٌة االداء العملً االنمةايي لةدى طالبةال المرحلةة االعدادٌةة 
 الموصل

 : ثالثا" : الخبرة األكاديمية والتدريس

 .ومستمرة فً العمل 2003ة الموصل من تدرٌسٌة /كلٌة التربٌة األساسٌة /مامع -1
فً ممالل علمٌة  علم النفس التربوينشر ممموعة من البحوث المنمية ضمن اختصاص  -2

   مختلفة .
  األشراف على بحوث التخرج لطالبال لسم رٌاض األطفال -3
 . منالشة العدٌد من بحوث البكالورٌوس والمامستٌر -4
 TU Dortmundالمشاركة فً العدٌد من ورش العمل الدولٌة مع مامعال رصٌنة مثل مامعة  -5

 االلمانٌة .
االشراف على مشارٌع للطلبة فً توظٌف المان  النظري وتحوٌله الى مشارٌع عملٌة لخدمة  -6

 .مثل )االشراف على فتح مركي لعالج اطفال التوحد فً مدٌنة الموصل (الممتمع 
 االشراف على مشارٌعهم للمشاركة فً مسابمال ابداعٌة ومعارض فنٌة .تشمٌع الطلبة و -7
 تلفة.والندوال العلمٌة فً مامعال مخالمشاركة فً العدٌد من المؤتمرال  -8
علم النفس علم النفس التربوي ، تدرٌس عدة مواد منها : علم النفس العام ، علم نفس النمو ،  -9

الفسٌولومً ، تعدٌل السلون ، تعلٌم التفكٌر ، التطور المعرفً ، ساٌكولومٌة التعلم ، 
 ساٌكولومٌة التعلٌم .

  ": البحوث المنشورة :رابعا



 الظواهر السلوكٌة غٌر المرغوبة لدى اطفال الرٌاض .-1

االلسام والطلبة فً كلٌة  السمال السلوكٌة المرغوبة لدى التدرٌسً المامعً من ومهة نظر رؤساء -2

 التربٌة االساسٌة.

السمال الشخصٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة بمامعة الموصل وعاللتها باتماهاتهم نحو مهنة -3

 التعلٌم .

 اسبا  ضٌا  الولل عند طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة.-4

 اسالٌ  التفكٌر لدى طلبة المامعة.-5

 ل الرٌاض.المخاوف الشائعة لدى اطفا-6

 نحو المواد التربوٌة والنفسٌة . اثر الخبرة المامعٌة فً تنمٌة اتماهال طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة-7

 مستوى الذكاء لدى طلبة المرحلة االعدادٌة .-8

 لدى طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة موامهة الضغوط النفسٌة (وعاللتها باسالٌ a-bنمطً الشخصٌة )-9

 المنطمً لدى اطفال الرٌاض .التفكٌر -11

 سادسا": الندوات والمؤتمرات والدورات

 دورة طرائك التدرٌس .-1

 دورة الحاسو  .-2

 دورة تمرٌض واسعافال اولٌة .-3

 11/4/2118-9دورة االطفال ايهار الٌوم بناة المستمبل -4

 15/3/2118-14دورة تكامل البحوث التربوٌة بٌن المنهمٌة البحثٌة والتحلٌل االحصائً -5

 21/3/2118-19دورة الرؤٌة العلمٌة فً يٌادة المدرة على اكتشاف متاليمة التوحد -6

 11/4/2118دورة كٌف ننمً االبدا  لدى طلبة المامعة برامب واستراتٌمٌال فً التفكٌر االبداعً -7

 18/4/2118دورة االدمان انواعه اثاره ومعالمته العلوم االسالمٌة -8

 5/4/2118لمراة فً بناء الممتمع دورة دور ا-9



 الورشال العلمٌة :تم االشتران بعدة ورشال عمل منها 

 6/3/2118التعلم االساس الرؤٌة واالهداف -1

 11/1/2118االسالٌ  السلٌمة فً كتابة البحوث الرصٌنة -2

 2119التنوٌم المغناطٌسً واستخداماته -3

4-the experientaial sandplay therapy workshop 

 2118االستشراق والدراسال التارٌخٌة -5

مخاطرها واسالٌ  الحد منها  –المخدرال االلكترونٌة واالدمان على موالع التواصل االمتماعً  -6

2119 

 2119التفكٌر االبتكاري واالبداعً كمدخل للتنمٌة البشرٌة  -7

 2119ٌٌر مودة التعلٌم الترلٌال العلمٌة فً ظل برنامب كشف االستالل ومعا-8

 ورشة عمل مشتركة مع مامعة دورتموند االلمانٌة -9

11- the effects of culture on teaching english as a foreign language 2018 

 ندوال علمٌة :تم االشتران بعدة ملتمٌال و ندوال علمٌة منها :

 7/3/2118التلوث البٌئً فً مدٌنة الموصل واثره على الحٌاة -1

 2/2118/ 28المنطك الضبابً مفهوم لغوي من ومة نظر حسابٌة -2

 23/4/2118رسائل الى التعلٌم من ومهة نظر اكادٌمً متمٌي -3

  25/4/2118االثار النفسٌة واالمتماعٌة بعد احداث الموصل وانعكاساتها على الممتمع الموصلً -4

 2118الموصل فً اعٌن شعرائها  -5

 2118رؤٌة اسالمٌة معاصرة  –واثارها فً المنظور االسالمً التحدٌال البٌئٌة -6

 2119العلوم التربوٌة منطلك لتعيٌي التعاٌش السلمً -7

 2119نممان ٌاسٌن نموذما –نصف لرن من االبدا  الخص  -8

 2118الباحثون المستملون ام المشتركون الفعالون تحل ممهر االنماي  -9



 2119ء السلم واالمن الممتمعً السٌرة النبوٌة واثرها فً ارسا-11

 مؤتمرال :تم المشركة بعدة مؤتمرال منها :

 تركٌا-2118مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثانً للعلوم االمتماعٌة والتربوٌة 

 دهون-2119مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً االول لنمابة االكادٌمٌٌن العرالٌٌن 

 دهون-2119الثالث لكلٌة التربٌة االساسٌة مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً 

 2119مشاركة فً المؤتمر الدولً للتعرٌف بمنصة ارٌد 

 تم االشتران بعدة ورشال عمل كمحاضرة منها : الورشال العلمٌة :عضو فً عدة 

مخاطرها واسالٌ  الحد منها  –المخدرال االلكترونٌة واالدمان على موالع التواصل االمتماعً  -1

 والماء محاضرة عن المخدرال االلكترونٌة 2119

والماء محاضرة بعنوان التنمر لدى  2119ورشة عمل مشتركة مع مامعة دورتموند االلمانٌة -2

 االطفال 

 2119ندوه علمٌة بعنوان السٌرة النبوٌة واثرها فً ارساء السلم واالمن الممتمعً -3

ء محاضرة عن طرق العامل مع طفل والما 2119ورشة عمل مع مركي الطفولة السعٌدة   -3

 اضطرا  التوحد .

 : سابعا :اللجان  

 لمان علمٌة وارشادٌة ودراسال علٌا لعدة سنوالعضو فً عدة 

 عضو فً اللمنة المركيٌة لالرشاد فً كلٌة التربٌة االساسٌة . -1

 عضو فً لمنة الممررال فً كلٌة التربٌة االساسٌة . -2

 عضو مبادر فً منصة ارٌد الدولٌة  -3

 والنفسٌة عضو الممعٌة العرالٌة للدراسال التربوٌة -4

 ثامنا":التشكرات

 (9عدد كت  الشكر )

 

 


