
 السيرة الذاتية والعلمية 
 

 عزيز محمد علي الجبوري اسم التدريسي   د.  
 

 مدرس ، اللقب دكتوراه الشهادة
   التربية للعلوم اإلنسانية، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 المعلومات الشخصية
 عزيز محمد علي الجبوري  االسم  •
 1971/ 7ا/1 المواليد •
 العراق، الموصل مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07702074427 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 جامعة الموصل، قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
   طرائق التدريس التخصص العام  •
 طرائق تدريس الفيزياء   التخصص الدقيق •
 aziz95moh@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 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل، العراق   ، جامعةالتربية للعلوم االنسانية كلية طرائق تدريس الفيزياء  2٠١7 دكتوراه  •
 االنسانية، جامعة الموصل، العراق كلية التربية للعلوم   طرائق تدريس الفيزياء  ٢٠٠٢ ماجستير •

 كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة الموصل، العراق  بكالوريوس فيزياء 1993 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 5/2004/ 30 مدرس مساعد  •
 6/2011/ 12 اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
   المنصب •
   الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم االنسانية  كليةالمادة اسس التربية/المرحلة االولى/قسم التاريخ/  •
 التربية للعلوم االنسانية  كلية  الثانية/قسم الجغرافية/ المرحلةالمادة التعليم الثانوي/ •
 الثانوي/المرحلة الثانية/قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية المادة التعليم  •
 المادة القياس والتقويم/المرحلة الرابعة/قسم الجغرافية/ كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 المادة القياس والتقويم/المرحلة الرابعة/قسم التاريخ/ كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 المرحلة الرابعة/قسم الجغرافية/ كلية التربية للعلوم االنسانية المادة التربية العملية/ •

 

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

 

 البحوث المنشورة
 9/2011شهراألساليب التدريسية لمدرسي ومدرسات الفيزياء وعالقتها بدافعية طلبتهم لتعلم الفيزياء.  •



اثر استخدام طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي لمادة الفيزياء وتنمية ميلهم العلمي.   •
 5/2011شهر

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
  ندوة تحت عنوان )العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي(، قسم التربية الخاصة/كلية التربية االساسية/ •

 27/2/2019جامعة الموصل، 
قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/   ، (ثقافة السالم رؤية بعد التحرير)ندوة تحت عنوان  •

 18/4/2018، الموصلجامعة  
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الموصل جامعة : دورة سالمة اللغة العربية، قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية/الدورات التطويرية •
 الدورات التأهيلية  •

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/  الموسم الثقافي األول: وتحت شعار )بالفن نرسم ادراكنا للحياة(
 2019/أيار/22-20جامعة الموصل، 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 لدي عدة كتب شكر وتقدير وشهادات تقديرية منحت لي من جهات متعددة. •

 


