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 المعلومات الشخصية
 ميساء حميد حسن الخشاب االسم  •
 6/1979/ 24 المواليد •
 بغداد، العراق مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07708643384 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلللعلوم اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية  القسم العلمي  •
 طرائق تدريس التخصص العام  •
 طرائق تدريس رياضيات التخصص الدقيق •
 maysa79a@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

 كلية ، جامعة ، البلد   2020 دكتوراه  •
 العراق ، الموصل  ، جامعة التربية كلية طرائق تدريس الرياضيات 2007 ماجستير •
 الموصل  ، العراق   ، جامعة التربية كلية تربية رياضيات 2001 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2001 م.باحث •
 2006 باحث •
 2008 مدرس مساعد  •
 30\3\2014 مدرس •

 

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

 

 األنشطة التدريسية 
 : التربية للعلوم الصرفة ، الكلية : الرياضيات، القسم: الثالثة، المرحلة: طرائق تدريس  المادة •
 : التربية للعلوم الصرفة ، الكلية: الرياضيات، القسم: الرابعة، المرحلة: تطبيقات  المادة •
 المرحلة : الثالث, القسم : التاريخ , كلية : التربية للعلوم االنسانية  ,المادة: طرائق تدريس   •
 المادة: تطبيقات , المرحلة : الرابعة , القسم : التاريخ , كلية : التربية للعوم االنسانية  •

 

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

 

 المنشورةالبحوث 
 التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الرابع العلمي وعالقته بمهارة حل المسألة الرياضية لديهم.  -1

 . )بحث منفرد(  2013( لسنة 4( العدد )20المجلد ) –مجلة التربية والعلم  

والتربية الرياضية  دراسة مقارنه للذكاءات المتعددة واالبداع لدى االقسام المتناظرة في كليتي التربية    -2

العدد   التربية االساسية / جامعة بابل  التدريس .مجلة كلية  . )بحث   13وعالقتهما بتحصيل مادة طرائق 



 مشترك( 

اثر استخدام طريقة المناقشة في التحصيل وتنمية بعض مهارات الحس العددي لدى تلميذات الصف   -3

العلمي   المؤتمر   . الموصل  االبتدائي في مدينة  التربية  الخامس  لكلية   ) الثاني  )الدولي  السادس  السنوي 

 االساسية . )بحث مشترك( 

 

 

الرياضيات               -4    لمادة  العلمي  الخامس  الصف  طالبات  تحصيل  في  المسائل  لحل  بوليا  انموذج  اثر 

المجلد)  االنسانية  للعلوم  تكريت  جامعة  مجلة   . تعلمها  نحو  دافعيتهن  )20وتنمية  العدد  الثاني 1(  كانون   )

 . )بحث منفرد (2013

 
 نة النشر ة لسالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
تشرين    14-13المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية االساسية )جودة البحث العلمي اساس البناء التربوي القويم (  

 كلية التربية االساسية –جامعة بابل  2012-الثاني 

كلية التربية   –جامعة الموصل    2013-ايار-8-7المؤتمر العلمي السنوي السادس )الدولي الثاني ( لكلية التربية االساسية

 االساسية 

كلية التربية –جامعة الموصل    2018-4-18الندوة العلمية لقسم العلوم التربوية والنفسية )ثقافة السالم رؤية بعد التحرير(  

 للعلوم االنسانية . 

بية االساسية .كلية التر –جامعة الموصل  2018نيسان  23 النوة العلمية )رسائل الى التعليم من وجهة نظر اكاديمي متميز  

جامعة   2019 -2-12-11 المؤتمر العلمي الدولي االول )العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر 

 دهوك 

 الجمعيات عضويات 
 عضو في الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  •
•  

 

   كتب الشكر



ذي  11\12\ 2019د.أبي ابراهيم حسين  للجان االمتحانية  في تاريخ كتاب شكر وتقدير من عـ. عميد الكلية  •
 9\3\9358العدد 

 5\ 6\2018كتاب شكر وتقدير من و.عميد كلية التربية للعلوم الصرفة أ.م.د. قيس اسماعيل ابراهيم في تاريخ  •
 2663ذي العدد 

 
لمنتسبي كلية التربية للعلوم االنسانية  في  كتاب شكر وتقدير من و.عميد كلية التربية للعلوم االنسانية  د.ليث   •

 9\ 3\6077ذي العدد  1\10\ 2019تاريخ 
 

 
 
 


