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 .بلديات حي ال –  مدينة الموصل –: محافظة نينوى السكن 

 1962  - 2 –  11: التولد

 حاصل على شهادة:

  لم النفسعو قسم التربية  – للعلوم االنسانيةكلية التربية  –: جامعة الموصل البكالوريوس

 ، وبتقدير جيد.1985

االرشاد في اختصاص وعلم النفس قسم التربية   – ابن رشد كلية التربية – بغداد : جامعةالماجستير

 ، وبتقدير جيد جدا. 1990عام    النفسي

 اللقب العلمي: 

 . 2005 ل على لقب مدرس مساعد فيحاص

 .2008حاصل على لقب مدرس في 

 . 2018استاذ مساعد  لقب  على حاصل

 والتدريسية: الخبرة االكاديمية  

 -تدريس المواد التربوية والنفسية في القسم واالقسام االخرى والمواد هي : 

 االرشاد التربوي  -1

 الصحة النفسية  -2

 علم نفس الخواص  -3

 القياس والتفويم  -4

 علم النفس التربوي  -5

 علم النفس العام  -6

 نمو علم النفس ال -7

 علم النفس االكلينيكي  -8



 االدارة واالشراف التربوي        

 اساسيات في التربية الخاصة  -9

الى    1994خبرة تدريسية خارج القطر تدريس في جامعة صنعاء باليمن للفترة   -10

 2000الى  1999وفي جامعة طرابلس الزاوية بليبيا للفترة   1996

 الخبرة اإلدارية : 

  –  2016 من للعام الدراسيفي الموقع البديل للجامعة بدهوك  قسم التربية الخاصة  مسؤول -

2017 

 2019  – 2018مقرر القسم للعام الدراسي  -

 والى حد االن   2012مسؤول وحدة االرشاد التروي في الكلية من عام   -

 

 :والنشاطات االخرى مشاركة الندوات والمؤتمرات

العراق وخارجه. وكانت بعض  تم مشاركة العشرات من الندوات والمؤتمرات داخل  -1

 .(كل ذ  المشاركات بصفة باحث ومنها كعضو في لجانها ) العلمية او االجتماعية او ما الى

 وورش العمل من    االرشادية والندوات  العلمية تم مشاركة العشرات من المؤتمرات  -2

  من تلك الجهات.  شكر وجداريات  والحصول على شهادات مشاركة وكتب داخل الكلية

 

الموصل وجامعة تكريت   ة: لدي عشرة بحوث منشورة في مجالت جامع  البحوث المنشورة

 وجامعة االنبار في مجال االرشاد التربوي وعلم النفس والتربية الخاصة 

 : اللجان العلمية واإلدارية

 2018  -20016و  2008  – 2006اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  -1

 2020- 2019و2011  – 2008 في قسم التربية الخاصة اللجان العلميه  -2

 2020  \2016للعام الدراسي  الكليةفي  االرشادية المركزيةعضو اللجنة  -3

 2018 - 2017عضو الجنة االرشادية المركزية للجامعة للعام الدراسي   -4

 والتقدير  الشكركتب 

. وكتب شكر  مجموعة كتب شكر وتقدير صادرة من عميد كلية التربية االساسية لمجموعة مهام 

بمهام اللجان االرشاديه  ومسؤوليات في الموقع البديل للجامعة خالل  للقيام رئيس الجامعة من 

   . فترة النزوح الى مدينة دهوك

 


