
 

 السيرة الذاتية والعلمية
 

 (االء عبد الجبار محمد علي خطاب الدبونياسم التدريسي )
 

 مدرس مساعد، ماجستير
 قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 المعلومات الشخصية
 االء عبد الجبار محمد علي خطاب الدبوني  االسم  ●
 23/4/1983 المواليد  ●
 الموصل، العراق  مكان الوالدة  ●
 انثى  الجنس ●
 عراقية  الجنسية ●
 متزوجة  الحالة الزوجية  ●
 3 عدد األطفال  ●
 07740928510 رقم الهاتف الجّوال  ●

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس مساعد  اللقب العلمي  ●
 العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلقسم  القسم العلمي  ●
 علم النفس التربوي  التخصص العام  ●
 علم النفس التربوي  التخصص الدقيق  ●
 Alaaaldubony83@gmail.com البريد األلكتروني  ●
  بوابة البحث العلمي  ●
  الباحث العلمي  ●
● ORCID  



 
 
 
 

 التحصيل الدراسي 
 الجهة المانحة التخصص  السنة الشهادة

، جامعة   كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفس التربوي  2013 ماجستير  ●
 العراق ، الموصل

، جامعة   كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفس التربوي  2006 بكالوريوس ●
 العراق ، الموصل

 

 األلقاب العلمية
 4/3/2013 مدرس مساعد  ●

 

 الخبرات العلمية واإلدارية
●    
●    

 

 األنشطة التدريسية 
 كلية التربية للعلوم الصرفة.،  قسم علوم حياة، ولى، اال علم النفس التربوي  ●

 كلية التربية للعلوم االنسانية.، قسم اللغة العربية، ولى، اال علم النفس التربوي  ●

 كلية التربية للعلوم االنسانية.، قسم التاريخ ، الثالثة، ااالرشاد والصحة النفسية ●

 كلية التربية للعلوم االنسانية. ، قسم اللغة العربيةعلم نفس النمو، الثانية،  ●

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
  

 

 البحوث المنشورة 
 

 

 الكتب المؤلفة 



 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية
، المؤتمر العلمي الدولي الثاني، دهوك العراق،  التربية والتعليم المعاصرالعلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو   •

2019 
قضايا التعليم و تحدياته في ظل التطورات المعرفية والتكنلوجية المتسارعة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني، أربيل  •

   2020العراق ،
 . 2018، كلية التربية االساسية، التوحدالرؤية العلمية في زيادة القدرة على اكتشاف متالزمة  •
 . 2018كلية التربية االساسية،  كيف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة . برامج واستراتيجيات في التفكير االبداعي •
 . 2018. كلية التربية للعلوم االنسانية، ثقافة السالم رؤية .. بعد التحرير •
 . 2018كلية التربية االساسية،  رسائل الى التعليم من وجهة نظر اكاديمي متميز •
 . 2018اإلنجاز، كلية التربية االساسية، الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون , تحت مجهر  •
 . 2019، كلية التربية االساسية، العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي  •
 . 2019، كلية التربية للعلوم االنسانية، بالفن نرسم ادراكنا للحياة •

 

 النشاطات العلمية األخرى 
افاق مستقبلية لتطوير التعليم العالي في العراق في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة الموصل بالتعاون  ●

 وجامعة مارتن لوثر هالة األلمانية.   DAADمع الهيئة األلمانية للتبادل الثقافي 
 

 

 عضوية الجمعيات
 

 

 كتب الشكر
 للعلوم الصرفةعميد كلية التربية  من  شكركتاب  ●
 و/عميد كلية التربية للعلوم الصرفة من  شكركتاب  ●
 يب االكاديميين العراقييننق من  شكركتاب  ●

 
 
 


