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 المعلومات الشخصية
 احمد وعدهللا حمدهللا الطريا  االسم  •
 5/6/1972 المواليد •
 بغداد /  العراق  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07702050727 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلالتربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية  القسم العلمي  •
 علم النفس العام  التخصص العام  •
 علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
    dr.ahmedpsyy@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 
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

بغداد،  ، جامعة  ابن الهيثم -التربية كلية علم النفس التربوي  2009 دكتوراه  •
 العراق

 عراق ، الالموصل، جامعة  التربية كلية  التربوي   النفس علم 2001 ماجستير •
   العراق  الموصل،  جامعة  ، التربية كلية العلوم التربوية النفسية  1997 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2011  استاذ مساعد   •
 2005 مدرس •
 2001 مدرس   •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 جامعة الموصل   - 2001 تدريسي •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
     كلية التربية للعلوم االنسانيةقسم التأريخ /  القياس والتقويم / دكتوراه /   •
 / كلية التربية للعلوم االنسانية قسم العلوم التروية والنفسية  /علم النفس االجتماعي / الماجستير •
 االنسانية للعلوم التربية كلية /قسم العلوم التروية والنفسية  /الماجستير /ارشاد غير العاديين  •
 االنسانية للعلوم التربية كليةقسم العلوم التروية والنفسية /علم النفس االداري / الماجستير /  •
 االنسانية للعلوم  التربية  كليةقسم العلوم التروية والنفسية / /  البكالوريوس علم النفس االجتماعي / •
 االنسانية  للعلوم التربية كليةقسم العلوم التروية والنفسية / البكالوريوس /  علم النفس التجريبي / •
 االنسانية للعلوم  التربية  كليةقسم العلوم التروية والنفسية / علم نفس الشخصية / البكالوريوس /  •
 التربية كلية قسم علوم الحاسبات /  /  البكالوريوس /علم النفس التربوي  •
 التربية  كليةقسم الرياضيات / علم نفس النمو / البكالوريوس /  •
 التربية كليةقسم العلوم التربوية والنفسية /  علم النفس العام / البكالوريوس /  •

 كلية االداب قسم الفلسفة / علم النفس العام / البكالوريوس / 

 



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

 

 البحوث المنشورة
 .التسامح االجتماعي لدى طلبة كلية التربية بجامعة الموصل -1
 . الموصل وعالقته ببعض المتغيرات لتحمل النفسي لدى طلبة جامعةا -2

 .التفاعل االجتماعي لدى طلبة كلية المعلمين في جامعة الموصل -3

 . قياس مستوى الشخصية االستغاللية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة دهوك -4

 .وعالقته بتحمل الغموض لدى طلبة جامعة الموصل األملفقدان  -5

 . لدى طلبة جامعة الموصل تعقيد العزو وعالقته بالتوتر النفسي  -6

 الوهن النفسي لدى تدريسيي جامعة الموصل. -7
 .اثر برنامج تربوي للتخفيف من المخاوف النفسية الناتجة من معالجة األسنان لدى طلبة كلية التربية -8

 .والطموح الواقع بين  الفيديوية المؤتمرات -9
 .المتغيرات بعض ضوء  في اإلعدادية المرحلة طلبة لدى  الوجدانية المشاركة -10
 .المسلم حياة في  النفسية وأثاره الكذب -11
 والتربوية الديمغرافية المتغيرات بعض ضوء  في االعدادية المرحلة طلبة لدى  النفسي الفطام-12
 .االعدادية المرحلة طالب  لدى النفسي  الفطام  لتنمية  تربوي  برنامج أثر-13

 االعدادية المرحلة طالب  لدى المعرفية التشوهات من للتخفيف تربوي  برنامج اثر -14 
 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
المديرية العامة للتربية في محافظة   -نينوى  / المؤتمر العلمي الثاني في المديرية العامة لتربية محافظة نينوى  •



 (. 2011نينوى/)
 (. 2011/ جامعة الموصل /)  التعلم االلكتروني رؤية تربوية ونفسيةندوة  •
 (. 2012مديرية الوقف السني /نينوى / )  والتحقيق األداءمؤتمر العبادة بين  •
 (. 2012جامعة الموصل )–/ كلية الطب  لمكافحة المخدرات وسوء استخدام العقاقير  األولالمؤتمر العلمي  •
كلية التربية / جامعة الموصل /   /( والعلمي التربوي  لالرتقاء سبيل  والتأهيل اإلعداد  تكامل)  األول العلمي المؤتمر •

(2013 .) 
  (2018) المستنصرية الجامعة/  االداب  كلية في االول الدولي  المؤتمر •
 ( 2019) بغداد جامعة/  الرشد ابن التربية كلية في  السابع  العلمي  الدولي  المؤتمر •

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
النزاع / جامعة   وتقليل والمصالحة السالم بناء في الموصل جامعة أساتذة دور  بتفعيل الخاصة التدريبية الدورة  •

 (. 2012) الموصل /
 DEVLOPING HIGHER EDUCATION (2013 )دورة تجويد التعليم العالي االولى  •
 DEVLOPING HIGHER EDUCATION (2014 ) (2014 .) الثانية العالي التعليم تجويد دورة •
 ( 2018دورة االسعافات االولية ) •
 ( 2019) العلمي البحث ادوات اعداد دورة •
 ( 2019دورة بناء القدرات والمواطنة الفاعلة ) •

 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
• 3 
•  

 
 
 


