
  إبراهيمالدكتور فاضل خليل   األستاذ

                       

 
في التربية وطرائق التدريس نال شهادة الدكتوراه  . 1956الموصل عام    مدينة  من مواليد         

عددين رئي ددا لا ددو العلددوم التربويددة و . المملكة المتحدددة -من كلية التربية جامعة ويلز   1990عام  

ثددو مرتبددة  ، 1997م اعد عام  أستاذمرتبة    نال  و  .1994عام    تربية األساسيةكلية ال   والنف ية في

 ،  2001 – 1999من للمدة عمل رئي ا للجنة الترقيات العلمية في الكلية و  .  2002عام    األستاذية

 .  2019-2017و 2003 -2001للمدد ثو رئي ا للجنة الدراسات العليا  

 

محاضددرا  وعمل    .2001-2000العلمية للعام الدراسي    اتالمالكعاية  حصل على امتياز ر        

عضددوا فددي مجلددس  أصددب ثددو   ، 1993عددام في مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي مندد  

 .2005المركز في عام  إدارة

 

ومددن ثددو   . 2012ولغايددة  2003من عددام بجامعة الموصل  األساسيةلكلية التربية   ا عين عميد     

تو تكليفه بمهام وكيل عميددد .  2005 في العراق عام  األساسيةء لكليات التربية رئي ا للجنة العمدا 

وهو عضو فى مجلددس  اضافة الى مهامه .  2011تلعفر في عام جامعة في   األساسيةكلية التربية  

، ونائب لرئيس اللجنة المركزيددة لشرشدداد التربددو  ضمان الجودة واالعتماد فى جامعة الموصل  

 رئي ا لهيئة تحرير مجلة أبحاث كلية التربية األساسية بجامعة الموصل .و في الجامعة .

 

  ضوعاتفي مو األساسيةرسالة جامعية في كليتي التربية والتربية ( 30)اشرف على       

واللغددة  ، والتربيددة الصاصددة،    اإلسددالميةوالتربيددة    ،  علددوم  االجتماعيددةال العامددة    طرائق تدريس  

رئدديس  أورسددالة ماج ددتير ودكتددوراه بصددفة عضددو (  45)وندداق  ة العربية  . غ، والل االنكليزية  

 لجنه .

 



 (  التربويددةالعلميددة )  فددي العديددد مددن المجددالت  ( مادداال تربويددا  30و)  ( بحثا علميددا  60نشر )     

وفددي عدددد مددن   وسددلطنة عمددان ،  ،والكويدد     ،والبحددرين    ،واألردن  ،  وتونس   ،ي قطرف  العربية  

  كتب منشورة .أربعة وله  .  المجالت العراقية

 

المدد تمر العددالمي للمواطنددة    خددارا العددراق منهدداعديدددة شددارف فددي مدد تمرات علميددة     

ومدد تمر دور الم س ددات الجامعيددة إلعددداد المعلمددين فددي البلدددان  ، والديماراطيددة فددي اسددتانبول

المعلو  إعدادوم تمر ،  المغرب وم تمر التعليو العربي وتحديات العولمة في  ،  العربية في بيروت

وم تمر دور الجامعات العربيددة فددي تعزيددز مبدددأ ،  عصر التدفق المعرفي فى األردن    في  العربي

وم تمر الم تمر الدولي ال ادس   التربية .  في المدينة المنورةالوسطية لدى الشباب العربي  

بيددة والعلددوم رشة عمل التروو .اسبانيا )باالنكليزية (    –والبحث والتجديد في اشبيلية  

وم تمر  األمن  في العراق لما بعد الحرب . جامعة دورتموند، المانيا ) باالنكليزية(.

 تركيا . –األسر  الواقع والتحديات األول والثالث في اسطنبول 


