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 المعلومات الشخصية
 د.رائد ادريس يونس غزال   االسم  •
 1976-4-10 المواليد •
 العراق   –الموصل  مكان الوالدة  •
 ذكر  الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج   الحالة الزوجية  •
 ---- عدد األطفال  •
 07701699212 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس   اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلالتربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم   القسم العلمي  •
 علم النفس   التخصص العام  •
 + -علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
 Dr.raedadrees@gmail.com البريد األلكتروني  •
 Dr.raedadrees@uomosul.edu.iq بوابة البحث العلمي  •
 Dr.raedadrees@uomosul.edu.iq الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????رقمًا:  16)يتكون من 
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 الدراسيالتحصيل 
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

جامعة  –كلية التربية للعلوم االنسانية  علم النفس التربوي  2016 دكتوراه  •
 العراق -الموصل

 العراق  -جامعة الموصل–كلية التربية  علم النفس التربوي  2009 ماجستير •
 العراق  -جامعة الموصل–كلية التربية  علم النفس  2004 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2009-3- 20مدرس مساعد بتاريخ   اللقب العلمي  •
 2012-9-16مدرس بتاريخ  اللقب العلمي  •
  اللقب العلمي  •
  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 2017-4-16 المنصب •

 ولحد االن  
مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية  

 جامعة الموصل /للدراستين الصباحية والمسائية  /
 

من   لجنة امتحانية  الخبرة   •
   2012الى 2009
ولحد 2016ومن 

لجنة   االن , عضو
التدريسيين  سمنار

,عضو في مجلس 
القسم ,عضوا في 

لجنة االمتحان  
التقويمي المركزي   
 في االقسام العلمية  

قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة  
 الموصل  

 

 األنشطة التدريسية 
 المادة :علم النفس التربوي ,الصف االول ألقسام كلية التربية للعلوم االنسانية والصرفة ,والتربية للبنات  •



 علم النفس التربوي ,الصف الثاني ,العلوم التربوية والنفسية , كلية التربية للعلوم االنسانية          •
 نفسية ,كلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفس المعرفي ,الصف الثالث ,العلوم التربوية وال        •
 علم النفس الشخصية ,الصف الثالث ,العلوم التربوية والنفسية ,كلية التربية للعلوم االنسانية          •
 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ,الصف الثالث ,العلوم التربوية والنفسية ,كلية التربية للعلوم االنسانية         •
 نفسية , الصف الرابع ,العلوم التربوية والنفسية ,كلية التربية للعلوم االنسانية  الصحة ال       •
 في مركز التعليم المستمر    في سمات الشخصية   القاء المحاضرات         •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 اليوجد  الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 ,مجلة التربية والعلم   2011سلوك المساعدة وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى طلبة الجامعة  •
 ,مجلة العلوم التربوية والنفسية ,بغداد ,ابن رشد  2011كشف الذات وعالقته بالتفكير الناقد لدى طلبة الجامعة  •
,مجلة   عة ,بحث مستل من اطروحة الدكتوراهاالدراكية لدى طلبة الجاماالثارة الحسية وعالقتها بانماط االتصال  •

 12/ 2015,جامعة كركوك , 18/م ج /57االنسانية ذي العدد  دراساتال
  ةاإلنسانيدراسات الالجودة النفسية لدى طلبة جامعة الموصل ,بحث مستل من اطروحة الدكتوراه ,مجلة الشعور ب •

 12,2015,,جامعة كركوك 17/م ج /56ذي العدد
النازحين ,وقائع المؤتمر العلمي لمديرية تربية نينوى   المرحلة االعدادية الجودة النفسية لدى الطلبة ب الشعور •

2017 
  

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد  •

 
 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 



 
المشاركة في الندوة العلمية االولى لقسم التربية وعلم النفس )العلوم التربوية والنفسية في خدمة  •

 2011المؤسسات التعليمية والمجتمع ,في نيسان 
مستقبل التربية والتعليم في  ---بالعلم نصنع االمللمديرية تربية محافظة نينوى )المؤتمر العلمي الدولي المشاركة  •

   18/2/2017 محافظة نينوى (
المشاركة في الندوة العلمية االولى الذي اقامته كلية التربية للعلوم االنسانية )الفكر السليم للفرد اساس بناء   •

 2017,نيسان وتنمية المجتمع (
"الرؤية  /المشاركة في اعمال دورة التعليم المستمر المقامة من قبل قسم التربية الخاصة /كلية التربية االساسية  •

   2018ة القدرة على اكتشاف متالزمة التوحد ,اذار دالعلمية في زيا
"كيف  /الساسية المشاركة في اعمال دورة التعليم المستمر المقامة من قبل قسم التربية الخاصة /كلية التربية ا •

 2018ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة ,برامج واستراتيجيات في التفكير االبداعي ,نيسان 
 2018نيسان  ,"الندوة العلمية لقسم العلوم التربوية والنفسية ,ثقافة السالم رؤية ....بعد التحريرالمشاركة في  •
بعنوان)العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي (في شباط  المشاركة في اعمال الملتقى التربوي االول  •

2019 
المشاركة في الندوة التعريفية بتطبيق مدارس االوائل االهلية والمقامة في مجموعة مدارس االوائل االهلية في   •

 2019نيسان 
الحياة في كلية التربية    المشاركة في معرض الرسوم الوسائط المتعددة في علوم الحياة والذي اقيم في قسم علوم •

 2019للعلوم الصرفة في ايار 
المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي االول لنقابة االكاديميين مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي  )العلوم االنسانية   •

 االساسية  ,بالتعاون مع جامعة دهوك /كلية التربية  2019والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر ( في ايار 
طلبةةة المرحلةةة الرابعةةة  وتأهيةةلوالتوظيف والمتابعةةة "تةةدريب  التأهيلوحدة    بإشراففي قسم علوم الحياة    ةتأهيليدورة   •

 21/4/2019في   للعمل في المختبرات الطبية بعد التخرج"

والنفسةةية/كلية التربيةةة للعلةةوم االنسةةانية  الموسةةم الثقةةافي االول "بةةالفن نرسةةم ادراكنةةا للحيةةاة " قسةةم العلةةوم التربويةةة  •
 22/5/2019-20للفترة

 17/7/2019المؤتمر العلمي الثاني للجودة" التعلم النشط " المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى الموافق •

بعةةد المشةةاركة فةةي المةةؤتمر الةةذي اقامةةه قسةةم االجتمةةاع )المشةةكالت االجتماجيةةة والنفسةةية للمجتمةةع الموصةةلي  لمةةا  •
 الواقع والمعالجات (–داعش 

 

    
 



 
 
 

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 2012المشاركة في دورة اللغة االنكليزية )توفل ( لعام  •
 2006المشاركة في دورة الحاسوب لعام  •
 2012لعام  IC3المشاركة في دورة الحاسوب واالنترنت  •
 2018اذار  المشاركة في دورة سالمة اللغة العربية   •
 2012المشاركة في دورة الترقية العلمية في مركز التعليم المستمر والتدريب الجامعي  •
 2009المشاركة في الدورة التاهيلية للحصول على لقب مدرس مساعد في عام  •
دورة التدريبة للتأهيل النفسي لرياض االطفال بالتعاون جامعة الموصل وجامعة مارتن لوثر هاله المشاركة في ال •

 االلمانية  
 4/12/2019المشاركة في الورشة التعريفية ببرنامج نزاهة  في  •

 

 اليوجد --------عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 

  2011شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العلمية االولى لقسم التربية وعلم النفس نيسان  •
 2016-2015شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة للجهود المبذولة في مركز طرائق التدريس في  •
ة التربية  شكر وتقدير من السيد مساعد  رئيس الجامعة للشؤون العلمية عن اعمال اللجنة االمتحانية في كلي •

 2016-2015للعلوم االنسانية في 
 2018شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة عن عمل اللجنة االمتحانية في كلية التربية للعلوم االنسانية في  •
 2017شكر وتقدير من السيد مدير عام تربية نينوى عن الجهود المبذولة العمال المؤتمر العلمي في  •
عن اعمال اللجنة االمتحانية في موقع )كركوك ,برطلة  ية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير من السيد عميد كل •



 2017-2016,دهوك( في 
-2017شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عن اعمال اللجنة االمتحانية في القسم في  •

2018 
شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة عن المشاركة في الندوة العلمية االولى المقامة في كلية التربية للعلوم   •

   2017االنسانية في نيسان 
شكر وتقدير من السيد العميد عن المشاركة في الندوة العلمية االولى المقامة في كلية التربية للعلوم االنسانية في   •

 2017نيسان 
تقديرية من السيدين العميد ورئيس القسم للمشاركة في الموسم الثقافي االول المقام في قسم العلوم  شهادة  •

 2019التربوية والنفسية ,ايار 
 شهادة تقديرية للمشاركة في الورشة التعريفية لبرنامج نزاهة ,شبكة المؤتمرات العربية من كلية التربية االساسية   •
 2019تربية نينوى عن اعمال مؤتمر الجودة الثاني للتعلم النشط  شكر وتقدير من السيد مدير عام •
 2019شكر وتقدير من السيد العميد عن المشاركة في لجنة االمتحان التقويمي في كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 2019شكر وتقدير من السيد العميد عن ادارة اعمال المقررية في القسم   •

 
 
 


