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 المعلومات الشخصية
 توشيباسمة جميل جرجيس   االسم  •
 1963نيسان  17 المواليد •
 العراق / الموصل  مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 عزباء  الحالة الزوجية  •
  عدد األطفال  •
 07701806099 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 الشهادة •
 اللقب العلمي  •

 دكتوراه 
 استاذ مساعد 

 ، جامعة الموصلالتربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم   القسم العلمي  •
 تقنيات تربوية  التخصص العام  •
 تقنيات تربوية  التخصص الدقيق •
 dr.basima_jj@yahoo.com البريد األلكتروني  •

dr.basimaToshi@uomosul.edu.iq 
 Research Gatehttps://mail.google.com/mail/u/1/#inbox بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

شباط  25 دكتوراه  •
1999 

التربية للعلوم االنسانية، جامعة   كلية 
 الموصل، البلد العراق 

شباط  3 ماجستير •
1992 

التربية للعلوم االنسانية، جامعة   كلية 
 الموصل، البلد العراق 

حزيران   21 بكالوريوس  •
1986 

، جامعة  االنسانيةالتربية للعلوم   كلية 
 العراق   ، البلدالموصل

 

 األلقاب العلمية
 1997 مدرس مساعد  •
 2006ايلول  مدرس •
 2012/حزيران/20 استاذ مساعد  •

  
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
مدير مركز التعليم   المنصب •

 المستمر
مدير مركز طرائق  
التدريس والتدريب 

 الجامعي 
وكيل عميد كلية  

للعلوم  التربية 
 االنسانية 

منسق كلية التربية  
 للعلوم االنسانية 

  
 
 

 جامعة الموصل               



 
عضو لجنة صالحية   الخبرة   •

 التدريس
 لجنة علمية عضو 

عضو لجنة تحقيق  
اهداف التنمية  
المستدامة لعام  

 في الجامعة  2013
عضو لجنة تنفيذ  

برامج االندماج  
 2018المجتمعي 

اللجنة  عضو 
 االمتحانية 

تقدبم محاضرات في  
  الدورات التأهيلية  

  /والترقية العلمية
مركز طرائق التدريس  
والتدريب الجامعي /  

تقديم   جامعة الموصل
محاضرات للمعلمين  

والمدرسين في  
 مديرية تربية نينوى 

تقديم محاضرات  
رنامج حوكمة  حسب ب

للمواد   المواد
 2002 الدراسية

 لوزارة التربية العراقية 
 

               
               

 
 
 
 

 جامعة الموصل            
 
 
 
 
 

              
 

 مديرية تربية نينوى              
  

 

 األنشطة التدريسية 



 الدراسات العليا:  •
 مهارات االتصالمرحلة الدكتوراه/ علوم تربوية،  •
 تربوية، المستحدثات التكنولوجية مرحلة الدكتوراه/ علوم   •
 التعليم االلكتروني  طرائق التدريس، /مرحلة الدكتوراه •
 ادارة تروية، التنمية واقتصاديات التعليم  /مرحلة الدكتوراه •
 مستحدثات تربوية  طرائق التدريس، /مرحلة الماجستير •
 ادارة الجودة الشاملة    علوم تربوية، /مرحلة الماجستير •
 الدراسات االولية  •
 التربية للعلوم االنسانية    ، الكليةالعلوم التربوية والنفسية : ، القسمالثالثة المرحلة  تقنيات تربوية   المادة، •
 العلوم التربوية والنفسية، الكلية التربية للعلوم االنسانية  قسمالمرحلة الرابعة،   اقتصاديات التعليم المادة، •
 قسم الكيمياء، الكلية التربية للعلوم الصرفةدريس الكيمياء المرحلة الثالثة، المادة، طرائق الت •
 قسم الكيمياء، الكلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقات عملية  المرحلة الرابعة، المادة،  •
 التدريس  المرحلة الثالثة، قسم التاريخ، الكلية التربية للعلوم االنسانية المادة، طرائق  •
 المادة، تطبيقات عملية  المرحلة الرابعة، قسم التاريخ، الكلية التربية للعلوم االنسانية  •
 ية االشراف على مشاريع طلبة المرحلة الرابعة، قسم العلوم التربوية والنفسية، الكلية التربية للعلوم االنسان •
 الجمعي     فترة التطبيق مشاهدة طلبة المرحلة الرابعة، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم االنسانية •

 لمدارس الثانوية في ا 
•  

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 3 الماجستير •
 1 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
أثر استخدام الوسائط المتعددة في اكساب طالبات الصف الرابع العلمي المهارات الحاسوبية/ مجلى أبحاث كلية   •

   2019التربية االساسية/ المجلد الرابع نيسان 
فاعلية بعض التقنيات التربوية في اكساب مهارتي التهجئة والقراءة لتالميذ الصف االول  •

التربية والعلم كلية الربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل/ التعلم، مجلة  االبتدائي بطيئي
     مقبول للنشر

أثر استخدام برنامج محوسب لتدريس مادة التقنيات التربوية للصف الثالث كلية التربية   •
، 19في تحصيل الطلبة وتنمية وعيهم بتكنولوجيا المعلومات، مجلة التربية والعلم، مجلد 



 .2012، سنة 5العدد 

في ضوء معايير جودة التعليم، مجلة  االول المتوسطتقويم منهج مادة الكيمياء للصف  •
 .2012التربية االساسية )عدد خاص( 

مجلة التربية اجات الخاصة بين الواقع والطموح، المعلوماتية في تعليم ذوي االحتي •
 2009ايلول ، 3االساسية، المجلد 

التدريسية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات نحو استخدام اتجاه اعضاء الهيئة  •
 .2009تموز  7التقنيات التربوية، مجلة دراسات تربوية العدد

أثر برنامج تدريبي باستخدام التدريس المصغر في اكساب مهارتي صياغة وتوجيه  •
 االسئلة الصفية لطالبات معهدي اعداد المعلمات في محافظة نينوى. مجلة التربية والعلم 

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
العلمية / التحديات الجيوفيزيائية واالجتماعية  المؤتمر العلمي الدولي العاشر المعتمد من مجلس اعتماد المؤتمرات  •

 2019والطبيعية في بيئة متغيرة/ اسطنبول  واالنسانية
  2019المؤتمر العلمي الدولي االول لنقابة االكاديميين العراقيين وبالتعاون مع جامعة كلية التربية/جامعة دهوك   •
جامعة الموصل   كلية التربية االساسيةالمؤتمر العلمي الدولي الثالث )تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم(  •

2019 
التربية تفعيل التعليم االساس مدخل الى جودة التعليم العام /كلية  /)الوطني االول( المؤتمر العلمي السنوي الخامس •

 2012 االساسية /جامعة الموصل
، جامعة الموصل السنوي الثالث لكلية التربية االساسية / تنوع العلوم مدخل الى التكامل المعرفي المؤتمر العلمي   •

 2009ايلول 
  2018بعد التحرير نيسان فسية/ ثقافة السالم رؤية وية والنالندوة العلمية لقسم العلوم الترب •
  2018ندوة كلية الزراعة والغابات/ صحة التربة وكيفية المحافظة عليها اذار  •
 2018ندوة كلية الزراعة والغابات/ افات الحنطة بين الواقع والطموح اذار   •
 2012والنفسية/ التعلم االلكتروني رؤى تربوية ونفسية نيسان الندوة العلمية الثانية لقسم العلوم التربوية  •
 االول لقسم التربية وعلم النفس/ العلوم التربوية والنفسية في خدمة المؤسسات التعليمية والمجتمعالندوة العلمية   •



 2011نيسان 
 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 العلمية األخرى النشاطات 
 :  الدورات التطويرية •
 2020دورة مكثفة جامعة دورتموند المانيا مشاركة في  •
   2017تموز  /TASAWIدورة تدريبية في الحاسوب واللغة االنكليزية/ منظمة  •
 20181دورة استراتيجيات التدريس االبداعي /  •
 2011طرائق التدريس للترقية العلمية مشاركة في دورة   •
 2011 الحاسوب واالنترنت مشاركة في دورة   •
 :الدورات التأهيلية •
 طرائق التدريس للتدريسيين الجددمشاركة في   •
 ولغاية اليوم  2009القاء المحاضرات في دورات طرائق التدريس من الفترة  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
  2019وتقدير اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي العاشر شكر  •
   2018حزيران   انجاز دورات طرائق التدريس /رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير   •
 2018شكر وتقدير عميد الكلية لجنة امتحانية تشرين الثاني   •
  2018شكر وتقدير عميد الكلية لجنة علمية تشرين الثاني  •
   2018رئيس جامعة الموصل/ لجنة صالحية التدريس تموز   شكر وتقدير •
   2018رئيس جامعة الموصل/ مجلس ادارة مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي اب   شكر وتقدير •
   2015رئيس جامعة الموصل/ لجنة امتحانية حزيران  شكر وتقدير •
   2015 كانون الثاني  االمتحانات التكميليةاجراء  /رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير •
   2015رئيس جامعة الموصل كانون الثاني  شكر وتقدير •
 2013كانون الثاني  اعمال ومهم االمتحانات /شكر وتقدير عميد الكلية •



 2013تموز  القاء محاضرات مركز طرائق التدريس /شكر وتقدير عميد الكلية •
 2012ايار  سير االمتحانات واعالن النتائج /شكر وتقدير عميد الكلية  •
 2012تموز  انجاز الدورات التدريبية /رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير •
 2011 تموز اللجنة االمتحانية /شكر وتقدير عميد الكلية •
 2011 ايلول القاء الحاضرات في الدورات  /شكر وتقدير عميد الكلية •
 2006ولغاية  1986( من مديرية تربية نينوى واالنبار للسنوات 13)كتب شكر وتقدير •

 
 
 
 
 


