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 مدرس  ، اللقب العلميماجستير الشهادة
   التربية للعلوم اإلنسانية، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 

 المعلومات الشخصية
 ظفر حاتم فضيل داؤد فرنسو االسم  •
 1/1980/ 26 المواليد •
 موصل/ العراق  مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 اثنان عدد األطفال  •
 07702036229 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلالتربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم   القسم العلمي  •
 علم النفس العام  التخصص العام  •
 التربوي  علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
 dhafarhatim126@gmail>com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال العلمي الباحث  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 كلية ، جامعة ، البلد   2020 دكتوراه  •
للعلوم االنسانية/جامعة  كلية التربية  علم النفس التربوي  2009 ماجستير •

 الموصل/العراق 
كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة   علوم تربوية ونفسية  2001 بكالوريوس  •

 الموصل/العراق 
 

 األلقاب العلمية
 2009_3_17مدرس مساعد/  اللقب العلمي  •
 2019_4_21مدرس/  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  العلمي اللقب  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم االنسانية ، الكلية: التاريخ/الجغرافية ، القسماالولى ، المرحلة:علم النفس التربوي المادة •
التربية   ، الكلية :التاريخ/الجغرافية/الكيمياء/الرياضيات/علم النفس ، القسمالرابعة ، المرحلة:القياس والتقويم المادة •

 للعلوم االنسانية /التربية الصرفة. 
 التربية للعلوم االنسانيةالعلوم التربوية والنفسية/ علم نفس الشخصية/الثالث/ •
 اللغة االنكليزية/التاريخ/التربية للعلوم االنسانية /ةربوي والنفسي/الثالثاالرشاد الت •
 علم نفس النمو/المرحلة الثالثة/ العلوم التربوية والنفسية_علوم قران_ اللغة االنكليزية/ التربية للعلوم االنسانية  •
 والنفسية/التربية للعلوم االنسانية علم النفس االجتماعي/المرحلة الثانية/العلوم التربوية  •
 التربية البيئية/المرحلة االولى/العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية •
•  

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 



 عدد الطالب الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
/كلية التربية االساس/جامعة  2020/ 10/2محافظة نينوى في المخيمات/_الشعور بالوحدة النفسية لنازحي 1 •

 صالح الدين/اربيل
/جامعة صالح 2020/ 15/1_القلق الوجودي لدى طلبة المرحلة االعدادية النازحين في ضوء بعض المتغيرات/2 •

 الدين/اربيل
ي لدى طلبة كلية التربية بجامعة  منشور/ االسلوب المعرفي )االستقالل_االعتماد( وعالقته بالشرود الذهن /1بحث  •

 2017لسنة  1/العدد12الموصل/مجلة جامعة كركوك/للدراسات االنسانية/مجلد
وعالقته بالتوجه نحو مساعدة االخرين لدى طلبة كلية التربية بجامعة   _االسلوب المعرفي)تصلب_مرونة(3 •

 الموصل/مجلة التربية والعلم/كلية التربية/جامعة الموصل 
 بحوث  3قبول نشر  •
•  

 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
/كلية التربية االساس/جامعة صالح  12/2/2020_11العراقيين/المؤتمر الدولي الثاني لنقابة االكاديميين  •

 الدين/اربيل
 /كلية التربية/جامعة صالح الدين/اربيل1/2020/ 30_29المؤتمر الدولي االول للعلوم التربوية والنفسية/ •
 االساسية/جامعة دهوك./كلية التربية 2019/ 2/ 12_ 11الدولي االول لنقابة االكاديميين العراقيين/ مؤتمرال •

 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل



 

 النشاطات العلمية األخرى 
/كلية التربية االساس/جامعة صالح  10/2/2020ورشة عمل تدريبية في انظمة ادارة التعلم االلكتروني / •

 الدين/اربيل
 بية االساس/جامعة صالح الدين/اربيل /كلية التر 10/2/2020والتواصل/اع ورشة عمل تدريبية في مهارتي االستم •
 /قسم التربية الخاصة/كلية التربية االساسية/جامعة الموصل 2/2019/ 27اعمال الملتقى التربوي االول/ •
 /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 5/2019/ 22_20موفق حياوي/. دورة أ.د •
 /كلية التربية االساسية/جامعة الموصل2/2019/ 27الملتقى التربوي االول/ •
 /اربيل2/2018/ 23) 22ورشة تدريبية حول تعزيز قدرات فريق نساء نينوى للسالم/ •
 جامعة الموصل /اآلداب/كلية 21/4/2018_16دورة سالمة اللغة العربية/ •
 /كلية التربية االساسية/جامعة الموصل2018/ 23/4اعمال الندوة العلمية/ •
 بية االساسية/جامعة الموصل /كلية التر 2018/ 25/4ندوة علمية/ •
 /جامعة كركوك2/4/2017شهادة كفاءة قيادة الحاسوب/ •
 ل ص/مركز الحاسوب واالنترنيت/جامعة المو 4/2017/ 29شهادة اختبار اللغة االنكليزية/ •
 جامعة الموصل /2013/ 9/ 29_ 15ريب الجامعي/والتددورة تطوير طرائق التدريس  •
 /مركز الحاسبة االلكترونية/جامعة الموصل 2005/ 5/6الحاسوب/ دورة كفاءة  •

 جامعة الموصل /اآلداب/كلية 2002/ 24/8دورة الكفاءة باللغات االجنبية الحية/
 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
 الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  •

 

 كتب الشكر 
 /نقابة االكاديميين العر اقيين 2020/ 10/2شكر وتقدير/ •
 /جامعة الحمدانية2019/ 24/10شكر وتقدير/ •
 /ممثلية زارة التربية في اربيل 2018/ 16/4شكر وتقدير/ •
 /ممثلية وزارة التربية في اربيل 2017/ 20/4شكر وتقدير/ •
 /الشؤون الطالبية/جامعة الموصل 2012/ 19/3شكر وتقدير/ •
 /االشراف التربوي/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 8/3/2012وتقدير/شكر  •
 /كلية التربية/جامعة الموصل 2006/ 26/10شكر وتقدير/ •



 /كلية التربية/جامعة الموصل 9/5/2005شكر وتقدير/ •
 /كلية التربية/جامعة الموصل 2004/ 17/1شكر وتقدير/ •
 /كلية التربية/جامعة الموصل 6/8/2003شكر وتقدير/ •
•  

 
 
 


