
 لسيرة الذاتية ا 

 المعلومات الشخصية :  اوال 

 أميرة مصطفى مشختي مصطفى الريكاني  / االسم الرباعي 

 1983/    المواليد 

 حي الجزائر  /موصل   / العنوان 

 عزباء  / الحالة الزوجية 

 : المؤهالت االكاديمية : ثانيا 

بكالوريوس قسم التربية االسالمية وبتسلسل االولى على كلية التربية : البكالوريوس  -1

 .  2007/ 1/7االساسية بتاريخ 

طرائق تدريس التربية االسالمية  /ماجستير طرائق تدريس التعليم االساس : الماجستير  -2

 2015/  5/  7بتاريخ 

 . العراق  /البلد المانح للشهادة  -3

 . بية االساسية كلية التر / الكلية المانحة للشهادة -4

 . قسم التربية الخاصة / القسم المانح للشهادة -5

 2012  -  2008/ 17/11معاون باحث بتاريخ  /اللقب أو العنوان الوظيفي  -6

 22/7/2015مدرس مساعد  بتاريخ  /اللقب أو العنوان الوظيفي  -7

 29/6/2015تاريخ منح صالحية التدريس   -8

   2015/ 1/6الحصول على دورة طرائق التدريس  تاريح   -9

 Ameramustafa2020@gmail.com االيميل االلكتروني  -10

 :الخبرة االكاديمية :  ثالثا 

 .   1/9/2015 /كلية التربية االساسية  /تدريسية في جامعة الموصل  -1

 م رياض االطفال االشراف على بحوث تخرج في قس -2

 مناقشة بحوث التخرج لطالبات قسم رياض االطفال  -3

المشاركة في العديد من ورش العمل المحلية والدولية مع جامعات رصينة مثل جامعة   -4

TU Dortmund   االلمانية. 

المشاركة في ورشة عمل في كلية  لتعليم المستمر الخاصة بطالبات المرحلة الرابعة لقسم  -5

 .محاضرة رياض االطفال ك

 . (التوحد اسبابه وسبل عالجه ) المشاركة في ورشة عمل كمحاضرة بعنوان  -6

 : الخبرة االدارية : رابعا 

 2017/2018عضو في لجنة االرشاد  التربوي لجنة فرعية -1

 ( 2019/2020( )2019-2018عضو التعليم المستمر   -2

 .عضو اللجنة التدقيقية في قسم رياض االطفال  -3

 .عضو في السوق الخيري الذي اقيم في كلية التربية االساسية لكفالة اليتيم  -4

mailto:Ameramustafa2020@gmail.com


عضو اللجنة االدارية في المؤتمر الدولي الذي اقيم بين كلية التربية االساسية في  -5

 .دهوك وكلية التربية االساسية في جامعة الموصل 

 .كتاب  12:  الشكركتب : خامسا 

 

 المواد التي تم تدريسها خالل سنوات خدمتي  : سادسا 

 سنة التدريس المرحلة  اسم المادة   ت

  قسم رياض االطفال

  (2016-2015 اولى  تنشئة اجتماعية  -1

(2016-2017) 

  2018-2017 اولى  تشريعات ومنظمات طفولة -2

 2016-2015 اولى  تاريخ رياض االطفال  -3

-2016)(2016-2015 ثالث  تعليم التفكير  -4

2017) 

 

 قسم التربية الخاصة 

 

-2016)(2016-2015 اولى  تعليم التفكير  -5

2017) 

-2016)(2016-2015 ثالث  طرائق تدريس القراءة -6

2017) 

 قسم التربية االسالمية 

 

 

-2016)(2016-2015) ثالثة  طرائق تدريس التربية االسالمية  -7

2017) 

-2017)(2017-2016 اولى  منهج بحث تخصصي -8

2018) 

 

 (مواد مشتركة ) االقسام كافة 

 



-2016)(2016-2015) اولى  اصول تربية  -9

2017) 

-2016)(2016-2015) اولى  تعليم اساس -10

2017)(2017-2018) 

 (2019-2018 اولى  علم النفس العام -11

-2019)(2018-2017) اولى  النمو علم النفس  -12

2020)  

 (2019-2018 الثانية  احصاء تربوي  -13

-2019) (2019-2018 ) الثانية  ارشاد تربوي -14

2020) 

 (2020-2019 الثانية  الصحة النفسية  -15

-2016)(2016-2015) الثالثة  طرائق تدريس العامة -16

2017)(2017-2018) 

 (2019-2018 الثالثة  منهج بحث تربوي  -17

 (2019-2018) الثالثة  قياس وتقويم  -18

-2016)(2016-2015 الثالثة  تقنيات تربوية  -19

2017)(2017-2018) 

2019 – 2020  

-2016)(2016-2015 الرابعة  مناهج وكتب مدرسية -20

2017)(2017-2018) 

 ( 2020-2019) الثانية  صحة نفسية   - 21

 ( 2020- 2019 الثالثة  تقنيات تربوية   - 22

 ( 2020-2019) االولى   علم النفس النمو  - 23

 (  2020-2019) الثانية  ارشاد تربوي  - 24

 

 ( :  2020- 2019)النشاطات لهذه السنة  



اثر استخدام  :    المدرس المساعد حسن عبد الجبار سعيدنشر بحث مشترك مع  -1

طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طلبة الصف الرابع االدبي في مادة قواعد  

قسم العلوم /   كلية التربية/ جامعة الحمدانية  : اللغة العربية الباحث االول 

 . التربوية والنفسية

الموصل /كلية التربية  الريكاني /جامعة مشختى  اميرة مصطفى الباحث الثاني:

 االساسية /قسم رياض األطفال. 

 

+ كتابين شكر من الوزير للعام  .المشاركة بعدة ورش الكترونية متنوعة  -2

 وكتاب شكر من رئيس الجامعة للعام نفسه . 2020- 2019الدراسي 

  وكتب شكر وتقدير من كلية الصفوة الجامعة . -3

 .2020-2019عضو في اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  -4

 .  عضو في لجنة التطبيق  -5

 مشاركة بالعديد من الورش االلكترونية منها دولية .  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Curriculum Vitae 

 

 First: Personal information 

 

 The full name / Amira Mustafa Mashkhti Mustafa Rikani 

 

 Births / 1983 

 

 Address / Mosul / Algeria neighborhood 

 

 Marital Status / Single 

 

 Second: Academic Qualifications: 

 

1- Bachelor’s degree: Bachelor’s degree in the Department of Islamic Education, in 

the first sequence at the College of Basic Education on 07/01/2007 . 

 

2- Master: Master of Basic Education Teaching Methods / Islamic Education Teaching 

Methods on 7/5/2015 

 

 

3- The country granting the certificate / Iraq . 

 

4- Certificate awarding college / College of Basic Education . 

 

 

5- Department granting the certificate / Department of Special Education. 

 

6- Title or job title / Research Associate on 11/17/2008 – 2012 

 

 



7- Title or job title / assistant teacher on 07/22/2015 

 

8- The date of granting teaching authority 6/29/2015 

 

 

9- The date of obtaining the teaching methods course 6/1/2015 

 

10- Email: Ameramustafa2020@gmail.com 

 

 

 Third: Academic Experience : 

 

1- Teaching at the University of Mosul / College of Basic Education / 9/1/2015. 

 

2- Supervising graduate studies in the kindergarten department 

 

 

3- Discussing the graduation research for students of the kindergarten department 

 

4- Participation in many local and international workshops with reputable 

universities such as TU Dortmund University. 

 

 

5- Participation in a workshop in the College of Continuing Education for the fourth 

stage students of the Kindergarten Department as a lecturer . 

 

6- Participation in a workshop as a lecture entitled (Autism, its causes and ways to 

treat it) . 

 

 

 Fourth: Management Experience : 
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1- A member of the Educational Guidance Committee, a sub-committee of 

2017/2018 

 

2- Member of Continuing Education 2018-2019) (2019/2020) 

 

 

3- Member of the audit committee in the kindergarten department . 

 

4- A member of the charitable market that was established in the College of Basic 

Education to sponsor orphans . 

 

 

5- Member of the Administrative Committee of the International Conference held 

between the College of Basic Education in Duhok and the College of Basic 

Education at the University of Mosul. 

 

 Fifthly: Thanksgiving books: 12 books . 

 

 Sixth: The subjects taught during my years of service 

 

 The name of the subject, the stage, the year of teaching 

 

 Kindergarten department 

 

1- Primary socialization (2015-2016)(2016-2017) 

2- Legislations and organizations for first childhood 2017-2018 

3- First Kindergarten History 2015-2016 

4- Teaching Third Thinking 2015-2016) (2016-2017) 

 Department of Special Education 

5- Teaching First Thinking 2015-2016) (2016-2017) 

6- Methods of Teaching Third Reading 2015-2016 (2016-2017) 

 

 

 Department of Islamic Education 



7- Three Methods of Teaching Islamic Education (2015-2016) (2016-2017) 

8- Initial specialized research curriculum( 2016-2017) (2017-2018) 

 

 All sections (joint materials) 

9- Origins of primary education (2015-2016) (2016-2017) 

10- Basic basic education (2015-2016) (2016-2017) (2017-2018) 

11- First General Psychology 2018-2019 ) 

12- Primary Development Psychology (2017-2018) (2019-2020) 

13- Second Education Statistics 2018-2019 ) 

14- Second Educational Counseling (2018-2019) (2019-2020) 

15- Second Mental Health 2019-2020 ) 

16- Teaching methods of the third year (2015-2016) (2016-2017) (2017-2018) 

17- Third Educational Research Curriculum 2018-2019 ) 

18- Measurement and Evaluation of the Third (2018-2019) 

19- Third educational technologies (2015-2016) (2016-2017) (2017-2018) 2019-2020 

20- Fourth curricula and textbooks (2015-2016) (2016-2017) (2017-2018) 

21- Second Mental Health (2019-2020) 

22- Educational Technologies Third (2019-2020) 

23- First Growth Psychology (2019-2020) 

24- Second Educational Counseling (2019-2020) 

 

  Activities for this year (2019-2020) : 

 

1- Publication of a joint research with Assistant Lecturer Hassan Abdul-Jabbar Saeed: 

The effect of using the group discussion method on literary fourth-grade students 

’achievement in the subject of Arabic grammar. First researcher: Hamdaniya 

University / College of Education / Department of Educational and Psychological 

Sciences. 

The second researcher: M.  M. Amera Mustafa Mashkhti 

 

                    Mosul University / College of Basic Education / Kindergarten 

Department 

 

2- Participation in a variety of electronic workshops.  + Two letters of thanks from 

the minister for the academic year 2019-2020 and a letter of thanks from the 

president of the university for the same year . 

 

3- He wrote thanks and appreciation from the University's elite college. 

 



4- Member of the examination committee for the academic year 2019-2020. 

 

5- A member of the enforcement committee . 

 

 

 

 

 


