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 بيداء مظفر دخيل النقيب   اسم التدريسي )الثالثي واللقب(:
 مدرس    /علوم تربوية ونفسية  _: ماجستير   اللقب العلمي الشهادة

   التربية للعلوم اإلنسانية، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 
 جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 صورة شخصية

 

 

 المعلومات الشخصية
 بيداء مظفر دخيل النقيب االسم  •
 31/1/1976 المواليد •
 نينوى  مكان الوالدة  •
 انثى   الجنس •
 عراقية   الجنسية  •
 متزوجة   الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07702020684 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس   اللقب العلمي  •
 جامعة الموصل /العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم  القسم العلمي  •
 العلوم التربوية والنفسية   التخصص العام  •
 علوم تربوية   التخصص الدقيق •
 baidaalnaqeeb1976@gmail.com البريد األلكتروني  •
 / بوابة البحث العلمي  •
 / الباحث العلمي  •
• ORCID / 

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

mailto:baidaalnaqeeb1976@gmail.com


 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة
    دكتوراه  •
 العراق /جامعة الموصل  –التربية  كلية علوم تربوية   11/2/2008 ماجستير •
 العراق /جامعة الموصل  –التربية  كلية علوم تربوية نفسية  1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
  /اللقب العلمي •

 مدرس مساعد 
 11/2/2008 تاريخ الحصول عليه 

  /اللقب العلمي •
 مدرس

 25/5/2014 تاريخ الحصول عليه 

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 / / المنصب •
 مساعد باحث في عمادة كلية التربية 2006-2001 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم االنسانية  الكلية تربوية والنفسية والجغرافية العلوم  ال  القسم، االولى المرحلة،اسس تربية  المادة،  •
التاريخ والجغرافية واللغة االنكليزية واللغة العربية وعلوم القران   القسم،  الثانية  المرحلة، تعليم ثانوي   المادة، •

 التربية للعلوم الصرفة وكلية التربية للعلوم االنسانية الكلية والرياضيات والحاسبات  وعلوم الحياة والفيزياء والكيمياء
 المادة تخطيط تربوي المرحلة الثانية القسم العلوم التربوية والنفسية    •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 / الماجستير •
 / الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 لتدريسي جامعة الموصل  دى رؤساء االقسام العلمية وعالقتها بالرضا عن العمل الخصائص االبداعية ل -1بحث  •
المتوسطة في مركز محافظة  المهارات التربوية واالدارية وعالقتها بنمط الشخصية لمديري المدارس  -2بحث  •

 نينوى 
 السلوك القيادي لمديري المدارس االبتدائية في مركز محافظة نينوى   -3بحث  •

 



 

 الكتب المؤلفة 
• / 

 
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 27/4/2019المؤتمر السنوي الدولي الثاني مكان االنعقاد، جامعة صالح الدين كلية التربية االساس  السنة  •
جامعة الموصل كلية التربية   مكان االنعقاد،اعمال المؤتمر العلمي السنوي السادس )الدولي الثاني ( مؤتمر،  •

 8/5/2013-7 سنة0االساسية تحت شعار )نحو افضل استثمار للعلوم بناء االنسان في ظل التحديات المعاصرة 
   18/4/2018.... بعد التحرير ندوة كلية التربية للعلوم االنسانية ثقافة السالم رؤية  •
 23/4/2018ندوة رسائل الى التعليم من وجهة نظر اكاديمي متميز  •

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
العلوم التربوية منطلق تعزيز التعايش السلمي في  /الدورات التطويرية شهادة كلية التربية االساسية  •

27/2/2018 
دورة التعليم المستمر في كلية التربية االساسية )الرؤية العلمية في زيادة القدرة على اكتشاف متالزمة التوحد (   •

19/3/2018 
 4/2018/ 5-4دورة مراقبة حقوق الطفل   •
  11/4/2018الجامعة دورة التعليم المستمر كيف ننمي االبداع لدى طلبة  •
  3/4/2014دورة تجويد التعليم لبناء وتعزيز قدرات اساتذة الجامعة في  •
   4/4/2014شهادة لدورة في البرنامج التدريبي لتطوير التعليم العالي في  •
 20/5/2018بالفن نرسم ادراكنا للحياة في  /شهادة الموسم الثقافي االول كلية التربية االنسانية  •
   2008دورة في طرائق التدريس  الدورات التأهيلية •

 

 عضوية الجمعيات
 عضو في الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  •

 

 كتب الشكر 
• / 



 
 
 


