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 ، استاذ مساعداللقب العلميدكتوراه       الشهادة، 
   التربية للعلوم اإلنسانية، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 المعلومات الشخصية
 فندي الجبوري احمد عزيز  االسم  •
 1/1977/ 29 المواليد •
 عراق، الالموصل مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07701663892 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلوالنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم التربوية  القسم العلمي  •
 علوم تربوية  التخصص العام  •
 ادارة تربوية  التخصص الدقيق •
 dr.ahmedaziz1977@uomosul.edu.iq البريد اإللكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل ، العراق   ، جامعة التربية كلية العلوم التربوية  2007 دكتوراه  •
 الموصل ، العراق ، جامعة   التربية كلية العلوم التربوية  2003 ماجستير •
 الموصل ، العراق ، جامعة   التربية كلية العلوم والنفسية التربوية 2000 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
24/5/2007 مدرس مساعد   

4/9/2007 مدرس  

23/8/2017 استاذ مساعد  

  
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
   المنصب •
 اللجنة العلمية  2018 – 2017 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم االنسانية كليةالعلوم التربوية والنفسية،   قسمالثانية،   ، المرحلةالتعليم المستمر المادة •
 كلية التربية للعلوم االنسانية، غير االختصاص ماقسال، ا الثانية ، المرحلةالتعليم الثانوي  المادة •
 االنسانية المادة اقتصاديات التعليم، المرحلة الرابعة، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم  •
 المادة االدارة التربوية، المرحلة الرابعة، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم االنسانية •
المادة السلوك التنظيمي، الدراسات العليا/ماجستير علوم تربوية، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم   •

 االنسانية 
الدراسات العليا/ماجستير علوم تربوية، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم   المادة التخطيط التربوي، •

 االنسانية 
المادة االدارة التربوية، الدراسات العليا/ماجستير علوم تربوية، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم   •

 االنسانية 
الدراسات العليا/ماجستير علوم تربوية، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم  المادة نظريات االدارة،   •

 االنسانية 
 
 
 



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 2 الماجستير •
 1 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 2019الموصل/متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية من وجهة نظر رؤساء االقسام في جامعة  •
من وجهة نظر رؤساء األقسام ومسؤولي شعب الجودة في   مستوى ادارة الجودة الشاملة وعالقته بالمناخ التنظيمي •

 2016/كليات التربية
لدى رؤساء األقسام في كليات التربية/جامعة    درجة ممارسة وظائف العملية اإلدارية وعالقتها بالرضا عن العمل  •

 2015/الموصل
في مقياس   • المتوسطة  المدارس  على  بالتطبيق  العراقية  للبيئة  صدق  دراسة  والتعليمي  اإلداري  للسلوك  هالينجر 

 2013مدينة الموصل/
 

 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم  (، قسم العلوم بالفن نرسم ادراكنا للحياةالموسم الثقافي األول تحت عنوان ) •

 22/5/2019-20االنسانية، جامعة الموصل، 
ندوة )العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي(، قسم التربية الخاصة، كلية التربية االساسية، جامعة   •

 27/2/2019الموصل 
العراقيين/مركز التطوير االستراتيجي تحت عنوان )العلوم االنسانية  المؤتمر العلمي الدولي االول نقابة االكاديميين  •

 12/2/2019-11والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم(، جامعة دهوك/العراق، 
ندوة )ثقافة السالم رؤية بعد التحرير(، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة   •

 18/4/2018الموصل 



)نحو استثمار أفضل للعلوم في بناء االنسان في ظل  تحت شعار ؤتمر العلمي السنوي السادس الدولي الثاني الم •
 2013التحديات المعاصرة(، جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/العراق، 

التربية للعلوم اإلنسانية /  ، كلية المؤتمر العلمي االول )تكامل االعداد والتأهيل سبيل لالرتقاء التربوي والعلمي( •
 2013، جامعة الموصل

المؤسسات   العلوم التربوية والنفسية في خدمةتحت عنوان )الندوة العلمية االولى لقسم التربية وعلم النفس  •
 24/4/2011في  التعليمية والمجتمع(

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 2018، اإلنسانية، جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم دورة سالمة اللغة العربية •
 بدورات مركز التعليم المستمر القاء محاضرات  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 الشهادات التقديرية. العديد منعمداء الكليات فضاًل عن و الحصول على العديد من كتب الشكر من رئيس الجامعة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


