
 لسيرة الذاتية والعلمية ا
 

 (أسيل محمود جرجيس الستاوي اسم التدريسي ) 
 : مدرس اللقب العلمي ماجستير    الشهادة،
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 المعلومات الشخصية
 أسيل محمود جرجيس الستاوي  االسم  •
 1979/ 12/ 16 المواليد •
 العراق    /الموصل مكان الوالدة  •
 أنثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 عزباء  الحالة الزوجية  •
 / عدد األطفال  •
 07708265644 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلللعلوم اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية  القسم العلمي  •
 علم النفس التربوي  التخصص العام  •
 علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
 aseelalstawi@gmail.com البريد األلكتروني  •

aseelalsatawi@uomosul.edu.iq 
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 كلية ، جامعة ، البلد      /   2020 دكتوراه  •
 الموصل ، العراق  ، جامعةالتربيةكلية  علم النفس التربوي  2011 ماجستير •
 الموصل ، العراق كلية التربية، جامعة  العلوم التربوية والنفسية 2005 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2011 /16/3 مدرس مساعد  •
 11/6/2015 مدرس •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 جامعة الموصل /كلية التربية  /قسم علم النفس  – 2011 تدريسي •
 جامعة الموصل /كلية التربية  /النفسقسم علم   2011  – 2005 موظفة  •

 

 األنشطة التدريسية 
 تربية للعلوم االنسانية ، الاللغة العربية، االولى، علم نفس التربوي  •
 علم نفس النمو، الثانية، جميع االقسام، التربية للعلوم االنسانية  •
 االنسانية  للعلوم  التربية ،علوم قرأن االولى،أسس تربية.  •
 النمو، الثانية، العلوم التربوية والنفسية، التربية للعلوم االنسانيةعلم نفس   •
•  

 

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

 

 البحوث المنشورة
 التربية بجامعة الموصل الذاتي( وعالقته بأساليب التفكير السائدة لدى طلبة كلية  -الذكاء الشخصي )االجتماعي •



 2بحث  •
•  

 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
 2019، كلية التربية_ أبن رشد /بغداد، طلبة الدراسات العليا مؤتمر •
 2019نقابة األكاديميين االول. دهوك .  مؤتمر •
 2020نقابة األكاديميين الثاني. أربيل .  مؤتمر •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 الشكر كتب 
 كتب 10 •
•  

 
 


