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 المعلومات الشخصية
 محمود الزبيدي   نونذنعيمة يونس  السم  •
 1/1975/ 30 المواليد •
 الموصل، العراق مكان الولدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 ل يوجد  عدد األطفال  •
 07719820801 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس العلمي اللقب  •
 ، جامعة الموصل  ة النساني  كلية التربية للعلوم،  التربوية والنفسية   علومالقسم  القسم العلمي  •
 علم النفس  التخصص العام  •
 علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
 naeemah.younis.thanoon@gmail.com البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  

 
 
 



 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

  ، جامعة  التربية للعلوم النسانية كلية التربوي علم النفس   2019 دكتوراه  •
 الموصل  ، العراق 

كلية التربية للعلوم النسانية ، جامعة   علم النفس التربوي  2008 ماجستير •
 الموصل  ، العراق 

كلية التربية للعلوم النسانية ، جامعة   علم النفس  1999 بكالوريوس  •
 الموصل  ، العراق 

 

 األلقاب العلمية
 4/2008/ 23 مدرس مساعد  •
 3/20013/ 18 مدرس •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
•    
•    

 

 التدريسية األنشطة 
 التربية للعلوم النسانية  ، الكلية العلوم التربوية والنفسية القسم  الولى   المرحلة،علم النفس العام  المادة، •
 التربية للعلوم النسانية    ، الكليةالتاريخ والجغرافية  ، القسمالولى المرحلة  علم النفس التربوي  المادة، •
 المادة، علم النفس النمو المرحلة الثانية، القسم الجغرافية، الكلية التربية للعلوم النسانية    •
 المادة، الرشاد والصحة النفسية المرحلة الثالثة، القسم التاريخ، الكلية التربية للعلوم النسانية  •

 

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

 
 



 البحوث المنشورة
   

تصميم برنامج تربوي قائم على استراتيجية التخيل العلمي الموجه لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة الموصل /  •
 3/9/2018في  97/874مجلة جامعة تكريت العدد 

في  340طلبة المرحلة المتوسطة مجلة ابحاث كلية التربية االساسية العددبناء اختبار مهارات التفكير  البصري لدى   •

1/8/2018 
في   410الذكاء االخالقي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة الموصل / مجلة التربية والعلم العدد  •

11/3/2013   
في   404الموصل /مجلة جامعة تكريت العددالذكاء االنفعالي وعالقته بدافع االنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة  •

14/6/2012 
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 ليوجد الكتب المؤلفة
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 23/4/2018،كلية التربية االساسية جامعة الموصل  ، نظر اكاديمي متميزرسائل الى التعليم من وجهة         •

 2/2019/ 12-11، العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر، جامعة دهوك •
  18/4/2018، جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية ،ثقافة  السالم رؤية بعد التحرير •
  5/2019/ 22-20جامعة الموصل ، كلية التربية للعلوم االنسانية ادراكنا للحياة،بالفن نرسم  •
-19، كلية التربية االساسية جامعة الموصل، رؤية العلمية في زيادة القدرة على اكتشاف متالزمة التوحد •

20/3/2018   
   27/2/2019، جامعة الموصلكلية التربية االساسية  العلوم التربوية منطلق التعزيز التعايش السلمي ، •
،كلية التربية الرياضي/جامعة  في العراق في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضيةافاق مستقبلي لتطوير التعليم العالي   •

 الموصل
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 



 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •

 كلية التربية االساسية جامعة الموصل  
 

4/12/2019 شهادة مشاركة في الورشة العلمية الخاصة  
بالمجلس العربي لدعم أخالقيات النشر والنزاهة  

 العلمية  

3/12/2019-2 مركز دراسات الموصل /جامعة الموصل   شهادة مشاركة في دورة التعليم المستمر   

•  
 

 الدورات التأهيلية 
 ت عنوان النشاط وتاريخه 

2017اجتياز دورة سالمة اللغة العربية   1 
 2 زيارة مدارس الجانب االيمن وتقديم الدعم النفسي  

العبارة  2019  3 برنامج تطبيق عالجي للدعم النفسي بعد الصدمة ال طفال ضحايا  

2018زيارة الى دار الزهور لأليتام/بنات   4 
تطبيق برنامج لتخفيف التوتر االمتحاني وتدريبهم على استراتيجيات تعلم وفهم  

  2019المادة واستيعابها وتذكرها عند التقديم على مدارس المتميزين والموهوبين 
5 

 

 
 

 عضوية الجمعيات
 الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية   •
•  

 

 كتب الشكر 
   2003-كتاب شكر من عميد كلية التربية •
   2004-كتاب شكر من عميد كلية التربية •
   2005-كتاب شكر من عميد كلية التربية •
   2010-كتاب شكر من عميد كلية التربية •

 
 
 
 


