
 السيرة الذاتية

 أوال": المعلومات الشخصية :

 أمل إبراهيم عزيز احمد   األســـــم :-1

 1969/ 6/ 10المواليـد : -2

 الموصل / حي المحاربين العنــوان :-3

 أرملة:   االجتماعيةالحالة  -4

 اثنانعدد األوالد  :  -5

 

 ثانيا": المؤهالت األكاديمية :

 البكالوريوس :   -1
 نعمالماجستيــــر :  -2
 الدكتــــوراه .:  -3

 
 : ثالثا" : الخبرة األكاديمية والتدريس

المرحلة األولى, قسم  األساسي, أصول تربية :علم نفس العام, التعليم مادة   -1

 الرياضيات واإلنكليزي والجغرافية واللغة العربية. 

: المرحلة الثانية, قسم نفسية, تنمية لغوية لطفل الروضةالصحة مادة ال -2

 الرياضيات.رياض األطفال وقسم التاريخ و

,  تقنيات تربوية, طرائق تدريس عامة, اعداد الطفل للقراءة والكتابةمادة   -3

والتقويم التربوي: المرحلة الثالثة: قسم التاريخ والجغرافية ورياض  القياس 

 األطفال والرياضيات واللغة اإلنكليزية و اللغة العربية. 

 

 رابعا" :الخبرة األدارية :

 ال يوجد

 

 



 خامسا": البحوث المنشورة :

الدور في اكتساب المفاهيم الدينية والخلقية لدى تلميذات الصف الخامس    اثر لعب -1

 االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية. 

 بتدائياال خامسات مادة التربية اإلسالمية للصف ال علمي ومعلمالممارسات التدريسية لدى م -2
 

 األدبي الرابع الصف طالبات لدى التأملـي  التفكير تنمية في .K.W.L.H  استراتيجية اثر -3
 اإلسالمية  التربية  مادة في

 

 سادسا": الندوات والمؤتمرات والدورات:

 ندوة واحدة  -1

 ( مؤتمرات 3)  -2

 ( دورات 6) -3

 : سابعا :اللجان  

 لجنة الجودة  -1

 لجنة االرشاد -2

 لجنة التدقيق  -3

 
 ثامنا":التشكرات: 

 (  شكر وتقدير13) 
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1-Personal information: 

NAME: Amal Ibrahim Aziz Ahmed 
Birth: 10/6/1969 

Addresses: Mosul / Mohareb neighborhood 
Social status  : Widow 
Number of Children: two 

2-Academic qualifications: 
Masters 

3- Academic experience and teaching: 

1- General psychology, basic education, pedagogy: the first stage, 
Department of Mathematics, English, Geography and Arabic Language. 
2- Mental health subject, language development for a kindergarten 
child: the second stage, kindergarten department and history and 
mathematics department. 
3- The subject of educational techniques, general teaching methods, 
preparing the child for reading and writing, educational measurement 
and evaluation: the third stage: the department of history, geography, 
kindergartens, mathematics, English and Arabic. 

4-Administrative experience:  

There is no 
 

 



5-Published research : 

1- The effect of playing the role in acquiring religious and moral 
concepts among fifth grade primary students in the subject of Islamic 
education. 
2- The teaching practices of teachers of Islamic education for the fifth 
grade of primary school 
3- The impact of K.W.L.H.'s strategy On the development of 
contemplative thinking among the literary fourth-grade students in the 
subject of Islamic education 

6-Seminars, conferences and courses: 

1- One seminar 
2- (3) Conferences 
3- (6) courses 

 7-Committees: 

1-One seminar 
2- (3) Conferences 
3- (6) courses 
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