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 المعلومات الشخصية
 عبدهللا الخالديهيثم سعيد   االسم  •
 1973/ 11/ 17 المواليد •
 الموصل / العراق  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 العراقية  الجنسية  •
 متزوج   الحالة الزوجية  •
 2 عدد األطفال  •
 077409 24403//  07701652197 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس مساعد   اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلالعلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم  القسم العلمي  •
 علم االجتماع  التخصص العام  •
 علم االجتماع االقتصادي التخصص الدقيق •
 Haitham.sociology@yahoo.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 

 

mailto:Haitham.sociology@yahoo.com


 
 
 

 التحصيل الدراسي
 المانحة الجهة   التخصص السنة الشهادة

 كلية ، جامعة ، البلد   2020 دكتوراه  •
 العراق   ، البلدالموصل   ، جامعةاآلداب كلية عام علم االجتماع ال 2013 ماجستير •
 البلد العراق ، الموصل ، جامعة  اآلداب كلية  علم االجتماع   1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
مدرس    اللقب العلمي •

 مساعد 
 2013/ 30/4 تاريخ الحصول عليه 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
التربية   الكليةمسائي التاريخ ،ال , صباحيللدراستين الاللغة العربية  القسم االولى ، المرحلةاسس التربية ، المادة •

 للعلوم االنسانية  
 ,التربية للعلوم االنسانية  ، الكلية التاريخ  ، القسمالتعليم الثانوي , المرحلة الثانية  المادة، •
 االنسانية  للعلوم  لتربيةا الكلية,  والنفسية  التربوية العلوم  القسمالمادة التخطيط التربوي  •
, الكلية التربية للعلوم  المسائي,  الصباحي  للدراستينالمادة التعليم الثانوي , المرحلة الثانية , اللغة العربية  •

 االنسانية 
 االنسانية المادة علم االجتماع التربوي المرحلة االولى , القسم العلوم التربوية والنفسية , الكلية التربية للعلوم  •
 االنسانية   للعلوم التربية  الكلية,   والنفسية التربوية العلوم  القسم المادة التقنيات التربوية , المرحلة الثالثة , •
 االنسانية  للعلوم التربية الكلية ,  والنفسية التربوية العلوم   القسمالمادة نظام التعليم , المرحلة االولى ,   •

 



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

 

 البحوث المنشورة
   2019عمل المراة وابعاده في السلوك االنجاب  1بحث  •
 2020التنشئة االسرية للموهوبين  2بحث  •
 2020تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التواصل االسري  3بحث   •

 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
  التربوية  العلوم قسم في والعلمي التربوي  لالرتقاء سبيل والتاهيل االعداد تكامل االول العلمي  المؤتمر. مؤتمر •

 2013،  االنسانية التربية كلية  الموصل جامعة في والنفسية
 في 2018 اذار19 في التوحد   متالزمة اكتشاف على  القدرة زيادة في العلمية  الرؤية بعنوان المستمر  التعليم دورة •

 الموصل  جامعة في  االساسية  التربية كلية
 2018 الموصل جامعة السياسية  العلوم  كلية نيسان 7 في  التعليمية  القدرات  تنمية بعنوان عمل ورشة  •
  التربية كلية في  2018 نيسان 11 في الجامعة   طلبة لدى االبداع  ننمى كيف بعنوان المستمر  التعليم دورة •

 الموصل   جامعة في االساسية
 2018 الموصل  جامعة  السياسية  العلوم كلية نيسان 12 في التواصل  استرتيجات على التدريب عمل ورشة  •
 الموصل  جامعة  اإلنسانية التربية كلية في 2018 في التحرير  مابعد  رؤية السالم ثقافة بعنوان ندوة •
  االساسية  التربية كلية في 2018 نيسان 23 في اكاديمي نظر وجهة  من التعليم الى  رسائل  بعنوان  العلمية الندوة •

   في جامعة الموصل  
  االساسية التربية كلية في2018/ 11/ 28  في االسالمي المنظور  في واثارها البيئة التحديات بعنوان علمية ندوة •



   الموصل جامعة في
  في السلمي التعايش لتعزيز منطلق التربوية  العلوم عنوان تحت 2019/ 27/2 في االول  التربوي  الملتقى  اعمال •

 الموصل  جامعة في  االساسية  التربية كلية
 الموصل جامعة  اإلنسانية  التربية كلية 2019 ايار  20 للحياة ادراكنا نرسن بالفن بعنوان ندوة •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
في كلية التربية  4/2019الورشة العلمية الخاصة بالمجلس العربي لدعم أخالقيات النشر والنزاهة العلمية  •

 االساسية في جامعة الموصل  
الورشة التعريفية ببرنامج " نزاهة " التابع للمجلس العربي لدعم اخالقيات النشر والنزاهة العلمية في كلية التربية  •

 12/4/2019االساسية في جامعة الموصل 
وجامعة مارتن لوثر  DAADالورشة الدولية الثالثة بالتعاون بين جامعة الموصل والهيئة االلمانية للتبادل الثقافي  •

هالة االلمانية ضمن برنامج افاق مستقبلية لتطوير التعليم العالي في العراق في مجال التربية البدنية وعلوم  
 15/20/2019الرياضية بصفة متدرب للفترة من 

 الدورات التأهيلية  •
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 من السيد رئيس جامعة الموصل المحترم   2عدد  شكر وتقدير •
 من السيد عميد كلية التربية للعوم االنسانية المحترم   6شكر وتقدير عدد  •
 شكر وتقدير من السيد مدير مستشفى ابن االثير في الموصل المحترم •
•  

 
 
 


