
 السيرة الذاتية 

 اوال : المعلومات الشخصية  

 فالح حسن رمضان هالل المولى   / الرباعي  االسم

 تلكيف   / 1981 /   الموصل/    المواليد 

   موصل الجديدة  العنوان /  موصل / 

   الجنس : ذكر             3متزوج    عدد االطفال :  الحالة الزوجية / 

 ثانيا : المؤهالت االكاديمية : 

جامعة   –كلية التربية  -علوم تربوية ونفسية  البكالوريوس : بكالوريوس قسم  -1

 .   ( 2005-2004) الموصل / العراق 

 (. 2008  – 2007 )  الماجستير : علم النفس التربوي   -2

   مدرس /  الوظيفي العنوان أو اللقب  -3

 : والتدريسية برة االكاديمية الخ

لغاية االن  و2008  منذ تدريسي في جامعة الموصل / كلية التربية االساسية / -1

 وحاليا طالب دكتوراه .   

 االشراف على بحوث تخرج في قسم رياض االطفال  -2

 مناقشة بحوث التخرج لطالبات قسم رياض االطفال  -3

 االشراف على تطبيق الطالبات في الروضات .  -4

، عضو    2018-2017مقرر لقسم رياض االطفال للعام  الدراسي  رابعا : الخبرة االدارية :

 .   2019- 2018ولحد عام 2013-2012لجنة امتحانية لالعوام الدراسية منذ عام  

                            

 .   2019-2018شكر للعام الدراسي كتب (  4) خامسا : كتب الشكر: 

 ة : علم النفس التربوي الصف الثاني ، خدمالسادسا : المواد التي تم تدريسها خالل سنوات 

مادة تخطيط وتنفيذ البرامج / الصف الثالث قسم رياض االطفال  علم نفس النمو الصف االول 

 الصف الثالث قسم رياض االطفال.   ، مادة خبرات علمية ورياضية /

بها : المشاركة في الندوات وورش العمل والملتقيات التي اقيمت في الكلية   النشاطات التي قام

  . 



(Curriculum Vitae) 

1- Personal information: 

NAME: Falah Hasan Ramadan Hilal  al-  Mawl 

Birth: : Mosul / 1981 / Talkif 

Addresses: mosul – new mosul 

Social status  : married 

Number of Children:  3 

2- Academic qualifications:  

1- Bachelor's degree, Depart Psychological Sciences - College of 

Education ment of Educational and  Psychological Sciences - 

College of Education  

2- Teaching at the University of Mosul / College of Basic Education 

/ since 2008 until now, and currently, a PhD student 

3- Third: Academic experience and teaching:  teacher 

4-  Fourth: Administrative experience: Rapporteur of the 

kindergarten department for the academic year 2017-2018, 

member of an examination committee for the academic years 

from 2012-2013 until 2018-2019 

5- Fifth: Thank you books: (4) Thank you books 2018-2019 

Sixth: The subjects taught during the years of service: 

educational psychology, second grade, growth psychology, first grade, 

program planning and implementation subject / third grade, 

kindergarten department, science and sports experienc third grade 

kindergarten department.es subject / third grade kindergarten 

department. 

Activities held in: Participation in seminars, workshops and 

forums that were held in the college . 


