
 لسيرة الذاتية والعلمية ا
 

 (علي دريد خالد حمواسم التدريسي ) 
 

 ستاذ ، ادكتوراه
 قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية  

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 

 

 المعلومات الشخصية
 علي دريد خالد حمو االسم  •
 1/1/1969 المواليد •
 موصل،العراق مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07701746539 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ اللقب العلمي  •
 قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل القسم العلمي  •
 علوم تربوية العام التخصص  •
 فلسفة التربية التخصص الدقيق •
 alnaimali45@gmail.com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????رقمًا:  16)يتكون من 

 
 
 



 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 لعراق ، ا بغداد، جامعة التربيةكلية  فلسفة التربية 1998 دكتوراه  •
 لعراق ، ابغداد، جامعة  التربيةكلية  فلسفة تربية 1994 ماجستير •
 لعراق ، ا الموصل، جامعة   التربيةكلية  تربوية و نفسية علوم  1990 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 1998 مدرس •
 2004 استاذ مساعد •
 2014 استاذ •
•   

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية  2020 – 2000 تدريسي •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 كلية التربية،  علم النفس، الرابعة، المرحلة  فلسفة تربية •
 كلية التربية، علم النفس، االولى، المرحلة  علم االجتماع التربوي •
 تخطيط تربوي،ماجستير،علوم تربوية،كلية التربية •
 فلسفة جمااللتربية،المرحلة الثانية،قسم العمارة،كلية الهندسة •
 تربية،دكتوراه،علم النفس،كلية التربيةفلسفة  •
 اشراف تربوي،ماجستير،علوم تربوية،كلية التربية •
 ،كلية التربية(اللغة االنكليزية،التاريخ،اللغة العربية)تعليم ثانوي،المرحلة الثانية، •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 5 الماجستير •
 1 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 قراءات فكرية وتربوية في فكر رفاعة رافع الطهطاويبحث   •
 الفلسفة التربوية عند جمال الدين االفغاني •



 نحو فلسفة تربوية من هدي القران الكريم •
 الفلسفة التربوية العربية االسالمية ونظام العولمة •
 الفكر التربوي عند طه حسين •
 االتجاهات الفكرية والتربوية عند االمام الغزالي •
 لتربوي عند ابن سيناالفكر ا •
 الفلسفة التربوية وطرائق التدريس عند اخوان الصفا  •
 االتجاهات الفكرية والتربوية دراسة مقارنة بين جون دوي وزكي نجيب محمود  •
•  

 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 فاألقدم بالنسبة لسنة النشر تسلسل الكتب من األحدث 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 2014، جامعة الموصل/كلية التربية ، التاهيل واالعداد مؤتمر  •
 2018، جامعة الموصل/التعايش السلمي،كلية التربية مؤتمر  •
 2014جامعة واسط،/مؤتمر الطف،كلية التربية  •

 بالنسبة لسنة المشاركةتسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 علوم القران / دورة طرق التدريس •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 جمعية العلوم التربوية و النفسية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 كتاب شكر من عميد كلية التربية •



•  
 
 
 


