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 للقب : وصف مهدي يونس احمد الخفاجي . االسم الرباعي و ا
 

 1976/ 24/4موصل , محل وتاريخ الوالدة : 
 

 موصل / حي الزهراءلحالي :  عنوان السكن ا
 

 يوجد ال (كورك) -    07704126796  (اسيا) رقم الهاتف : موبايل
 

 wasfmahdi@uomosul.edu.iqالبريد االلكتروني : 
 

 الموصلالجامعة : 
 

 التربية الخاصةالقسم :                           التربية االساسيةالكلية : 
 

 طرائق تدريس العلوماالختصاص الدقيق :          طرائق التعليم االبتدائياالختصاص العام : 
 

 2007/ 5/ 27لتعيين في الكلية : تاريخ ا
 

 ريسيةتدالدرجة الوظيفية : 
 

 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها : 
 15/3/2007: مدرس مساعد بتاريخ لقب  .1
 23/2/2011: لقب مدرس بتاريخ  .2
 2018/ 29/4: مساعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 + Aفصيلة الدم :        يوجد ال   : األطفالعدد     متزوجةالحالة االجتماعية :  

 



 ))السيرة العلمية ((
 :  كاديميةاأل المؤهالت 

 البلد  الجامعة الكلية سنة التخرج  الشهادة  ت
 العراق الموصل  المعلمين 1998 الوريوســـــــــــبك        1
 العراق الموصل  التربية االساسية  2007 اجستير ــــــــــــم        2
3      
 

 :  اإلداريةالخبرة  
 (22/2/2012ية )( ولغا2007/ 5/ 27) سكرتارية لجنة الترقيات العلمية

 البحوث العلمية المنشورة : 
تلميــذات الصــف الخــامس االبتــدائي تحصــيل اثــر اســتخدام مــدخل حــل المشــكالت فــي  -1

 مشتركلديهن. تنمية التفكير االستداللي و 
 -اثر استخدام دائـرة الـتعلم فـي اكتسـام المفـاليم البايولوجيـة لـدا طلبـة الصـف األول -2

 منفرد. جامعة الموصل -ساسيةقسم العلوم في كلية التربية األ
تنسـون وجانيـا التعليميـين فـي تنميـة االتجاهـات   –دراسة مقارنة الثر انموذجي ميرل   -3

 مشتركالعلمية لدا طالم الصف الثامن االساس في مادة االحياء .
اثر استخدام طريقة لعب الدور التمثيلي في تنمية مهـارات التفكيـر العلمـي لـدا تالميـذ  -4

 منفردبتدائي في مادة العلوم .الصف السادس اال
تعليميتين في تصحيح الفهم الخاطئ للمفاليم العلمية لدا تالميذ   إستراتيجيتينمقارنة   -5

 مشتركالصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم .
الــتعلم للــتمكن فــي تنميــة دافــل االنجــاى الدراســي لــدا تالميــذ  إســتراتيجيةاثــر اســتخدام  -6

 تركمشالصف السادس االبتدائي .
( في تنمية التفكير التوليدي لدا تالميذ الصف الخـامس 4matاثر نموذج الفورمات ) -7

 االبتدائي في مادة العلوم .مشترك مستل من رسالة الماجستير باشرافي
اثــر اســتراتيجية التــدريس التبــادلي فــي التحصــيل وحــب االســتلالة العلمــي لــدا طلبــة  -8

 الصف الثاني متوسط في مادة الكيمياء.
 

 :  األكاديميةبرة  الخ
 ( عام13تدريس مواد تربوية مختلفة وفي اقسام الكلية المتنوعة لمدة )



 
 :  واإلداريةاللجان العلمية 

 ( 2013-2012للعامين )  مسؤول ضمان جودة في قسم التربية الخاصة
 (2018 -2017للعام الدراسي )  عضو لجنة امتحانية في قسم التربية الخاصة

 ( ولحد االن2018 -2017للعام الدراسي )  ية في قسم التربية الخاصةعضو اللجنة العلم
 (2019 -2018للعام الدراسي ) مسؤول ضمان جودة في قسم التربية الخاصة

 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 
 كتام شكر( 26و)  الشهادات التقديرية لدي العديد من
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PERSONAL INFORMATION 

 

Full Name:  Wasf Mahdi Younis Ahmmad                    

Date of Birth: 24/4/1976    Mosul              

Nationality  :  Arabic                    

Gender :female                             

Marital status: married                   

Address of Habitation: Mosul / Al- Zahra district  

Address of Work  :Basic education college            

Phone number: Mobile   (Asia) 07704126796     

                                           (Korek)   

e-mail:   wasfmahdi@uomosul.edu.iq                            



Field of Study: Methodology                 

Specialization:  scientific method                 

Date of employing: 27/5/2007          

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS: 
 

 

 

EMPLOYMENT DETAILS 

 
MANAGEMENT EXPERIENCE: 

Secretary in the Scientific promotion committee science 
(27/5/2007) to (22/2/2012). 

 

 

PUBLISHED SCIENTIFIC RESEARCH: 

 
1-   The Impact of Using Introductory Problems Solutions in 
Achievement and Developing Deductive Thinking for Fifth Primary 
Grade Female Pupils 
 

2- The Effect of  Using Learning Cycle on the Acquisition of 
Biological Concepts by First Year Students – Science 
Department/College of  Basic Education- Mosul University 
3-Acomparative Studyof The Effect of Merrill – Tennison and 
Gagne Educational Models in Developing Scientific Attitudes for 
the pupils of Basic Eighth Class in Biology . 

Title  Description Where Date of obtain 

Bachelor degree Teacher college 1998 

Master Basic education college            2007 

   

 Qualification School/College Date of Awarding 

1.  Assist . lecturer Basic education college            15/3/2007 

2.  lecturer Basic education college            

 
23/2/2011 

3.  Assist. proof Basic education college            29/4/2018 



4- The Effect of  Using Role Play Method on Developing Scientific 
Thinking Skills of Sixth Primary Class in Science Textbook . 
5-Comparing tow educational strategies in correct misunder 
standing scientific concepts of Fifth Primary Class pupils in 
Sciences (joint). 
6- The Effect of Mastery Learning strategy on the Development  of 
Academic Achievement for Sixth Primary Class pupils . 
7- The Effect of 4 Mat in Development of the Producing Thinking 
for Fifth Primary Class in Sciences Subject . 

 
ACADEMIC EXPERIENCE : 

 

Teaching various educational materials in the different department 
college for (13) year 

 
SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE COMMITTEES: 

1- Head of quality assurance of committee of special education department 

(2012 – 2013). 

2- Member of examining committee of special education department 

3-  (2017 – 2018). 

4- Member of academic committee of special education department 

5-  (2017 – 2018) until  now. 

6- Member of quality assurance committee of special education department 

(2018 – 2019). 
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