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 المعلومات الشخصية
 المولى زياد عبد االله عبد الرزاق المحمد  االسم  •
 9/1975/ 13 المواليد •
 العراق، الموصل مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07724546675 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 طرائق تدريس التخصص العام  •
 طرائق تدريس التربية االسالمية التخصص الدقيق •
 dr.zieadalmollah@gmail.com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق،  جامعة الموصل،   كلية التربية للعلوم االنسانية طرائق تدريس التربية االسالمية 2012 دكتوراه  •
 الموصل ، العراق  ، جامعة كلية التربية االساسية طرائق تدريس التربية االسالمية 2004 ماجستير •
 الموصل ، العراق ، جامعة  التربية االساسية كلية التربية االسالمية  1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 1/2006/ 18 مساعد المدرس  •
 2/2011/ 20 المدرس  •
 2019/ 10/ 13 األستاذ المساعد  •
  االستاذ •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
مقرر قسم علوم   •

القرآن الكريم ووكيل  
 قسم القرآن الكريم 

جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم علوم القرآن   2009 – 2007
 الكريم 

 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •
 

 األنشطة التدريسية 
 كلية التربية للعلوم االنسانية ، علوم القرآن، الثالثة ، طرائق التدريس  •
 كلية التربية للعلوم االنسانية، علوم القرآن، الرابعة، المشاهدة والتطبيق •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 عدد الطالب الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
م للكفايات  تقويم برنامج التربية العلمية المقرر لطلبة قسم علوم القرآن من وجهة نظر تدريسه في ضوء ممارساته •

 مع د. أزهار طالل صفاوي   د.سين إسماعيل  / منشور مشترك.   العلمية 
   2019تشرين األول  10ع  26منشور مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية م/ 



مستوى تمكن مدرسي ومدرسات مادة التربية اإلسالمية من احكام التجويد ) نظريا  وأدائيا ( المقرر للمرحلة   •
 اإلعدادية .  

 منفرد / منشور 
 2018كانون األول  4/1 15مجلة أبحاث كلية التربية األساسية م/

ر استراتيجية التحليل والتدريس البصري في تحصيل طالب الصف الرابع االعدادي في مادة التربية اإلسالمية  أث •
 وتنمية تفكيرهم اإلبداعي

 مشترك مع د. ازهار طالل صفاوي 
 5/1/2018مقبول للنشر في مجلة جامعة تكريت للعوم اإلنسانية بتاريخ  •
 علوم القرآن الكريم في مادة التالوة من وجهة نظرهم.دراسة تحليلية ألسباب ضعف طلبة قسم  •

 مسترك / منشور مع د. عبد المالك سالم عثمان
 في كلية العلوم االسالمية  2013وقائع المؤتمر العلمي السادس ) الدولي الثاني ( في 

 
م الحديث واستيعابهم  أثر استخدام خريطة المفاهيم في اكتساب طلبة قسم القرآن الكريم بكلية التربية لمفاهيم عل •

 لها 
 منفرد / منشور 

 2009  3ع 16مجلة التربية والعلم  م / 
 تقويم تدرسيي مادة طرائق التدريس في اقسام كلية التربية / جامعة الموصل  •

 مشترك منشور مع د. سيف إسماعيل الطائي
 2008آذار  18-17وقائع المؤتمر العلمي التربوي الرابع في جامعة تكريت ، كلية التربية للبنات من 

 أثر استراتيجية أسئلة التحضير القبلية في تحصيل طالب الصف الرابع االعدادي العام في مادة التربية اإلسالمية  •
 مشترك / منشور مع د. فاضل خليل إبراهيم 

 2007تشرين األول  4/2 5التربية األساسية م/مجلة أبحاث  •
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 



 العلمية   والندوات المؤتمرات
 . 2020/ 12/2-10المؤتمر الدولي الثاني لنقابة األكاديميين ، جامعة صالح الدين،  •
 . 2020/اذار/29-26انطاليا ،  –، تركيا المؤتمر الدولي الثاني عشر للمجتمع التربوي  •
 . 2019/نيسان/4-3المؤتمر العلمي الدولي التاسع ، جامعة تكريت ،  •
 2/2019/ 12-11جامعة دهوك  –المؤتمر العلمي الدولي األول في كلية التربية األساسية  •
 2019/ نيسان / 11-10المؤتمر العلمي الدولي الثالث في كلية التربية األساسية في جامعتي الموصل ودهوك  •
 22/5/2019-20الموسم الثقافي األول في كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة الموصل في  •
الندوة العلمية في كلية العلوم اإلسالمية جامعة الموصل / الشريعة اإلسالمية ودورها في خدمة المجتمع   •

10 /3/2019 
ندوة علمية في جامعة الموصل / كلية التربية األساسية ) الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون ، تحت   •

 . 30/12/2018مجهر اإلنجاز(
 2018/ 8/12العلمية الحوارية في دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية الندوة  •
 28/11/2018الندوة العلمية األولى في كلية التربية األساسية قسم التربية اإلسالمية  •
 26/4/2018-25ابن رشد للعلوم اإلنسانية في المؤتمر العلمي الدولي السادس في كلية التربية  •
 2013دس )الدولي الثاني( في كلية العلوم اإلسالمية في المؤتمر العلمي السا •
 2008/ 18/3-17المؤتمر العلمي التربوي الرابع في جامعة تكريت ، كلية التربية للبنات من  •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 3/5/2019االلكتروني في مركز التعليم المستمر في جامعة الموصل دورة تدريبية حول التعليم  •
 4/2019/ 25-23دورة تدريبية في احكام تالوة القرآن الكريم مع مالحظات نظرية وتطبيقية •
 1/2019/ 15-13دورة تدريبية في المنهج األمثل لتحقيق النصوص واصوله •
 2019/ 11/4االبتكاري واالبداعي كمدخل للتنمية البشرية( جامعة دهوك  ورشة عمل بعنوان ) التفكير •
 2/5/2018ملتقى بحثي في التحصين الفكري واثره في تعزيز السلم المجتمعي في الوقف السني •
 11/4/2018دورة علمية في كيفية تنمية االبداع لدى طلبة الجامعة في كلية التربية األساسية جامعة الموصل  •
علمية عن تكامل البحوث التربوية بين المنجية العينية والتحليل االحصائي في كلية التربية األساسية جامعة  ندوة  •

 2018/ 3/ 15-14الموصل 
 2019/ 4/12ورشة علمية حول اخالقيات النشر والنزاهة العلمية في جامعة الموصل كلية التربية األساسية  •

 



 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 الشكر كتب 
 كتاب شكر من رئيس جامعة الموصل  2 •
 كتاب شكر من مساعد رئيس جامعة الموصل   1 •
 كتب شكر من عمداء الكليات  17 •

 
 
 


