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 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 االسم الرباعي واللقب : ليث حازم حبيب انطوان دنبيل 
 

 1976/  12/  21محل وتاريخ الوالدة : موصل 
 

 قرب كلية بابل للفلسفة والالهوت /  لي : محافظة اربيل / ناحية عنكاوالحاعنوان السكن ا
 

 07515684515 (وركك) -    07701684114 (اسيا) رقم الهاتف : موبايل
 

 :يالبريد االلكترون
 layth76hazm@yahoo.com           اوlayth76hazm@uomosul.edu.iq 
 

 الجامعة : جامعة الموصل 
 

 القسم : التربية الخاصة      األساسيةالكلية : كلية التربية 
 

 االختصاص الدقيق : تربية خاصة      ةاالختصاص العام : تربية خاص
 

 2007/  2/  12تاريخ التعيين في الكلية : 
 

 اولى   –الدرجة الوظيفية : رابعة 
 

 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها : 
  2007/  2/  12لقب مدرس مساعد بتاريخ  .1
  2010/  10/  16لقب مدرس بتاريخ  .2
  2014/ 19/5مساعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 +Oفصيلة الدم :   : اثنان  األطفالعدد  الحالة االجتماعية : متزوج 
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 ))السيرة العلمية ((

 :  األكاديميةالمؤهالت 
 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل األساسيةالتربية  1999_1998 بكالوريوس تربية خاصة 1
دبلوم عالي في اختصاص  2

 مةطرائق التدريس عا
 العراق الموصل التربية 12/2000/ 24

 العراق الموصل األساسيةالتربية  28/2/2006 ماجستير تربية خاصة 3
 

 :  اإلداريةالخبرة 
    2007/ 11/3بتاريخ  األساسيةالمكتبة االلكترونية في كلية التربية  مدير .1
 2008/ 4/  5الجامعي بتاريخ  األداءمدير شعبة ضمان الجودة وتقييم  .2
 2018-2015قرر قسم رياض االطفال في كلية التربية االساسية بتاريخ م .3
  2019/  8/  18بتاريخ  رئيس قسم التربية الخاصة .4

 
 البحوث العلمية المنشورة : 

دور الممارسااات الرياضااية فااي خفاا  التااوتر النفسااي لاادي الطلبااة المتمياازين )دراسااة  .1
 .  2009/ لعام  1/ العدد  9 / مجلد األساسيةكلية التربية  أبحاثمقارنة( مجلة 

الحاجاااات النفساااية لااادي الطلباااة المتميااازين والمتميااازات فاااي محافظاااة نيناااوي / وقاااائ   .2
 .  2009/ عام  3/ مجلد  األساسيةالمؤتمر السنوي الثالث لكلية التربية 

بناء مقيااس صاورة الاذات لادي تالمياذ صافوب التربياة الخاصاة فاي محافظاة نيناوي /  .3
 .  2010عام  /  4العدد  / 2/ مجلد  األساسيةلتربية كلية ا أبحاثمجلة 

اثر برنامج تدريبي في تنمية التوافاق االجتمااعي لادي تالمياذ صافوب التربياة الخاصاة  .4
عااام  3العاادد  / 4/ مجلااد  األساساايةكليااة التربيااة  أبحاااثفااي محافظااة نينااوي / مجلااة 

2011  .   
/  1الخاصة في العراق / مجلاد  مصادر الضغوط النفسية لدي معلمي ومعلمات التربية .5

 .  2011/  2العدد 
/ الماؤتمر  الصعوبات التاي تواجا   تدريساي جامعاة الموصال لالرتقااء بمساتوي أدائهام .6

 2011/  4في كلية التربية جامعة المستنصرية / مجلد  الثامن عشر العلمي
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الخاصاة  ياةالمسااندة االجتماعياة وعالقتهاا بالوحادة النفساية لادي تالمياذ صافوب الترب .7
/  3/ مجااد  األساساايةتمر الاادولي الثاااني فااي كليااة التربيااة فااي محافظااة نينااوي / المااؤ 

2013 
النفسي لدي تالمياذ صافوب التربياة الخاصاة فاي محافظاة نيناوي /  األمنبناء مقياس  .8

 .  2014/  3/ العدد  4جامعة تكريت / مجلد  أبحاثمجلة 
التربية الخاصاة فاي محافظاة نيناوي بناء مقياس االغتراب النفسي لدي تالميذ صفوب  .9

/ بتاااريخ 51/4/ مقبااول للنشاار بموجااب العاادد  األساساايةكليااة التربيااة  أبحاااث/ مجلااة 
2/5/2014  
اثاار اسااتراتيجية الد يقااة الواحاادة فااي تحصاايل تالميااذ التربيااة الخاصااة للصااف الثاااني  .10

ثالاث / كلياة االبتدائي في ماادة الرياضايات وتنمياة مياولهم نحوهاا / الماؤتمر الادولي ال
  2019/  4/ 11-10التربية األساسية / مقبول للنشر للفترة من 

 
 :  األكاديميةالخبرة 
لطلبااة الدراسااات العليااا )ماجسااتير( فااي جامعااة النمائيااة تاادريس مااادة صااعوبات الااتعلم  .1

 أربيل  -صالح الدين
 اسية تقييم عدد من البحوث العلمية االكاديمية في مجلة أبحاث كلية التربية األس .2
ة / علام نفاس النماو / علام نفاس ي) صاحة نفسا اآلتيةتدريس المواد التدريسية العامة  .3

العااام / علاام الاانفس التربااوي / ماانهج وتحلياال الكتاااب / القياااس والتقااويم / التقنيااات 
 ( / منهج البحث التربوي التربوية 

لتوحااد / ااضااطراب ) اضااطرابات التواصاال /  اآلتيااةتاادريس المااواد التدريسااية الخاصااة  .4
سااامعية / علااام الااانفس  أجهااازةبصااارية /  أجهااازةضاااعاب السااام  / ضاااعاب البصااار / 

/ / صااعوبات الااتعلم /            / باا ء الااتعلم الذهنيااة  اإلعاقااة/ التفااوق العقلااي /  اإلكلينيكااي
 ( علم النفس المعرفي

على العديد من بحوث التخرج في مرحلة البكاالوريوس فاي اختصااص التربياة  اإلشراب .5
  .   اآلنولحد  2007منذ عام ومناقشتها خاصة ال
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 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 .ولحد االن 2008منذ رئيس لجنة تقييم اداء التدريسيين والموظفين في الكلية  .1
 رئيس اللجنة العلمية في قسم التربية الخاصة .2
 رئيس اللجنة االمتحانية في قسم التربية الخاصة  .3
 قسم التربية الخاصة  رئيس لجنة المقررات في .4
 رئيس لجنة إعداد الكود اإلداري للتدريسيين والموظفين . .5
 رئيس لجنة أرشفة األسئلة االمتحانية .  .6
 رئيس اللجنة الفنية واالنترنت .  .7
 عضو لجنة ضمان الجودة وتقييم األداء في رئاسة جامعة الموصل . .8
 عضو لجنة المؤتمرات واإلعالم في الكلية . .9
 ذ استراتيجية الكلية الخمسية . عضو لجنة تنفي .10
 عضو لجنة االعتماد األكاديمي في الكلية . .11
 عضو لجنة االرشاد التربوي في الكلية  .12
 

 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 
 جاال االيازو وتقيايم األداء الجاامعيفاي م BM TRADAمنظماة شاهادة تقديرياة مان  .1

  2012البريطانية . عام 
التاي أقامتهاا  ISO 9001_2000لجاودة الشااملة وااليازو شاهادة تقديرياة فاي دورة ا .2

 2010كلية اإلدارة واالقتصاد في عام 
شااهادة تقديريااة فااي أعمااال الاادورة التدريبيااة الخاصااة بالتاادريب علااى التفاااوض التااي  .3

أقامتها كلية الحقوق / جامعة الموصل بالتعاون م  المركز العراقاي لمهاارات التفااوض 
 .  2012وإدارة النزاع / 

شهادة تقديرية في أعمال الادورة التدريبياة الخاصاة لبرناامج )بنااء القادرات فاي التعلايم  .4
االبتدائي والثانوي : تحساين جاودة التعلايم ومسااواة الفارص فاي الاتعلم ( بالتعااون ما  

 . 5/10/2018بيروت / بتاريخ -الثقافي البريطاني / لبنانالمجلس 
ي ضامن مشاروع تيهيال التعلايم الجاام  فاي شهادة مشاركة فاي اعماال الماؤتمر الصايف .5

( University of Oldenburg and University of Vechtaالعاراق باا )
  20/8/2019تاريخ / باأللمانية  DAADاأللمانية / بالتعاون م  مؤسسة 
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فاي  األساسايةلكلياة التربياة  األولالماؤتمر العلماي السانوي  أعماالشهادة تقديرية فاي  .6
 .  2007م جامعة الموصل للعا

قسام التربياة الخاصاة فاي  أقامهااالندوة العلمية الثانياة التاي  أعمالشهادة تقديرية في  .7
 .  2010عام 

فاي   األساسايةالمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلياة التربياة  أعمالشهادة تقديرية في  .8
 .  2009عام 

تقني / نيناوي فاي في المعهد ال أ يمتشهادة تقديرية في الندوة العلمية السادسة التي  .9
 .  2013عام 
المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلياة التربياة / جامعاة  أعمالشهادة تقديرية في  .10

 .  2011المستنصرية في عام 
شااهادة مشاااركة فااي اعمااال الملتقااى التربااوي األول بالتعاااون ماا  مركااز نااون للبحااوث  .11

 .   2019والدراسات المتخصصة في عام 
لماااؤتمر العلماااي الثالاااث الاااذي اقامتااا  جامعاااة الموصااال شاااهادة تقديرياااة فاااي اعماااال ا .12

 2019وجامعة دهوك بالتعاون م  مركز نون للبحوث والدراسات المتخصصة / 
 كتب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل .  (6)لى تم حصولي ع .13
   األساسيةتم حصولي على العديد من كتب الشكر والتقدير من عمداء كلية التربية  .14
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EMPLOYMENT DETAILS 

 
MANAGEMENT EXPERIENCE: 

 

1. Director of the electronic library at the College of Basic 

Education Mosul University in  11/03/2007 

 

2. Director of the Quality Assurance and Evaluation of University 

Performance at the College of Basic Education of Mosul 

University in 5/4/2008 until now. 

 

3. Rapporteur of department of kindergarten at the college of Basic 

Education University of Mosul, 2015-2018 

 

4. Head of the Special Education Department on 18/8/2019 
 

 

 

PUBLISHED SCIENTIFIC RESEARCH: 

 

1. The Role of Sports Practices in Reducing Psychological Stress 

among Distinguished Students (Comparative Study) Journal of 

Researches of the College of Basic Education / Volume 9 / Issue 

1/2009. 

 

Title  Description Where Date of obtain 

Assist. Lecturer of  Special 

Education 

College of Basic Education Mosul 

University 

12.02.2007 

 

Lecturer of  Special 

Education 

College of Basic Education Mosul 

University 
16.10.2010 

Assistant Professor  of 

Special Education 

College of Basic Education Mosul 

University 
19.05.2014 
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2. Psychological Needs of Distinguished and Distinguished Students 

in Nineveh Governorate / Proceedings of the Third Annual 

Conference of the College of Basic Education / Volume 3/2009. 
 

3. Building a measure of the self-image of the students of the special 

education classes in Nineveh province / Research Journal of the 

Faculty of Basic Education / Volume 2 / Issue 4/2010. 

 

 

4. The impact of training program in the development of social 

harmony among students of the special education classes in 

Nineveh province / Research Journal of the Faculty of Basic 

Education / Volume 4 / Issue 3 in 2011. 

 

5. Sources of psychological stress among the teachers and teachers of 

special education in Iraq / Volume 1 / Issue 2/2011. 

 

6. The difficulties facing the teaching of the University of Mosul to 

improve the level of their performance / the Eighteenth Scientific 

Conference in the Faculty of Education University of Mustansiriya 

/ Volume 4/2011 

 

7. Social support and its relation to psychological unity among 

students in special education classes in Nineveh Governorate / 

Second International Conference in the Faculty of Basic Education 

/ Majd 3/2013. 

 

8. Building a measure of psychological security for students in special 

education classes in Nineveh Governorate / Tikrit University 

Research Journal / Volume 4 / Issue 3/2014. 

 

9. Building the psychological alienation standard for students in 

special education classes in Nineveh Governorate / Research 

Journal of the Faculty of Basic Education / Acceptable for 

publication under No. 51/4 of 2/5/2014 

 

10. The effect of the one-minute strategy on the achievement of special 

education pupils for the second grade of primary school in 

mathematics and the development of their tendencies towards it / 

The Third International Conference / College of Basic Education / 

Accepted for publication for the period from 10-11 / 4/2019 

 



9 
 

 
 
 

ACADEMIC EXPERIENCE: 

 Teaching developmental learning difficulties for postgraduate 

students (MA) at Salahaddin University - Erbil 

  Evaluation of a number of academic scientific research in the 

Research Journal of the College of Basic Education 

 
 

 Teaching the following general subjects:  

1. Psychology Health. 

2. Developmental Psychology. 

3. General Psychology. 

4. Educational Psychology. 

5. Analyzing the Curriculum. 

6. Measurement and Evaluation. 

7. Educational Techniques. 

8. Methodology of Educational Research. 

 

 Teaching the following special subjects:  

1. Communication disorders. 

2.  Autism. 

3. Hearing Disability. 

4. Visual Disability. 

5. Clinical Psychology. 

6. Mental Excellence. 

7. Intellectual Disability. 

8. Slow Learning. 

9. Learning Difficulties. 

10. Cognitive Psychology. 

 

 Supervision and discussion of many undergraduate researchers in 

Special Education specialization since 2007 until now. 
 

 
SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE COMMITTEES: 
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1. Administrator of Evaluation and Performance Committee for the 

Staff of College of Basic Education of Mosul University since 2008 

until now. 

 

2. Head of the Courses Committee in the Special Education 

Department. 

 

3. Head of the examination committee in the Special Education 

Department. 

 

4. Administrator of the Committee for the preparation of the 

administrative Code for the Staff at college of Basic Education of 

Mosul University. 

 

5. Administrator of the committee of archiving of test questions at 

college of Basic Education of Mosul University. 

 

6. Administrator of the committee of the Technical and the Internet 

at college of Basic Education of Mosul University. 

 

7. Member of the central committee of the Scientific Evaluation and 

Performance of Mosul University. 

 

8. Member of the committee of Scientific in the Department of 

Special Education at college of Basic Education of Mosul 

University. 

 

9. Member of the committee of Conferences and Media at College of 

Basic Education of Mosul University. 

 

10. Member of the Committee of implementation of the five-year 

strategy at college of Basic Education of Mosul University. 

 

11. Member of the Committee of Academic Accreditation at college of 

Basic Education of Mosul University. 

 

12. Member of the Committee of Educational guidance at college of 

Basic Education of Mosul University. 
 

 

 

CERTIFICATES OF APPRECIATION AND LETTER OF THANKS 
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1. Certificate of appreciation from the BM TRADA British 

organization in the field of ISO and the evaluation of university 

performance in 2012. 

 

2. Certificate of Appreciation of the Quality Course and ISO 9001: 

2000, which it established by the College of Business in 2010. 

 

3. Certificate of appreciation in the training course on negotiation 

training organized by the collage of Law at University of Mosul 

and cooperation with the Iraqi Center for Negotiation Skills and 

Conflict Management in 2012. 

 

4. Certificate of Appreciation in the work of the special training 

course for the program (Capacity Building in Primary and 

Secondary Education: Improving the Quality of Education and 

Equal Opportunities in Learning) in cooperation with the British 

Council / Lebanon-Beirut / on 5/10/2018. 

 

5. Certificate of participation in the summer conference works within 

the project of qualifying inclusive education in Iraq in the German 

(University of Oldenburg and University of Vechta) / in 

cooperation with the German DAAD Foundation / on 20/8/2019 

 

 

6. Certificate of appreciation of the first annual scientific conference 

of the college of Basic Education at Mosul University in 2007. 

 

7. Certificate of appreciation of the second annual scientific 

conference of the college of Basic Education at Mosul University in 

2009. 

 

8. Certificate of appreciation of the Second Scientific Symposium 

which organized by department of special education of college of 

Basic Education at Mosul University in 2010. 

 

9. Certificate of appreciation of the sixth scientific symposium held at 

the Nineveh Technical Institute in 2013. 

 

10. Certificate of appreciation of the Eighteenth Scientific Conference 

of the college of Education at University of Mustansiriya in 2011. 
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11. I have been received five letters of thanks and appreciation from 

the President of Mosul University. 

 

12. I have been received many letters of thanks and appreciation from 

the deans of the college of Basic Education at Mosul of University. 
 

13. Certificate of participation in the work of the first educational 

forum in cooperation with the Noon Center for Research and 

Specialized Studies in 2019. 

14. A certificate of appreciation for the works of the third scientific 

conference held by the University of Mosul and the University of 

Duhok in cooperation with the Noon Center for Research and 

Specialized Studies / 2019 

 
 

 
 

 


