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 المعلومات الشخصية
 د. صبيحة ياسر مكطوف   االسم  •
 1/9/1962 المواليد •
 بغداد /  العراق  مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 أرملة  الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07701675720 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلالتربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم العلوم   القسم العلمي  •
 تربوي علم النفس ال التخصص العام  •
 طفولة والمراهقة ل/ ا  علم النفس التربوي  التخصص الدقيق •
  البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  

 



 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 بغدد / كلية التربية االولى ابن رشدجامعة  علم النفس التربوي  1987 دكتوراه  •
بغدد / كلية التربية االولى ابن رشدجامعة  التربوي   النفس علم 1991 ماجستير •  

 كلية التربيـة / جامعة الموصل العلوم التربوية النفسية  1996 بكالوريوس  •

 

 العلميةاأللقاب 
 2/12/2001 استاذ مساعد   •
 5/11/1996 مدرس •
 1991/ 12/ 31 مساعد مدرس  •

  
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
  -1991 تدريسي •
رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم العلوم التربوية  * الخبرة   •

 والنفسية / كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 
 

في قسم العلوم التربوية رئيس اللجنة االمتحانية  * 

 والنفسية / كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 
 

 والى االن 2010 مقرر الدراسة المسائية في قسم العلوم التربوية والنفسية  * 
كلية التربية  /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية  * 

 للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 
 2019ولغاية  2016

 

 األنشطة التدريسية 
 الدراسات األولية : -

 علم نفس النمو-1

 الفرديةعلم نفس الفروق -2

 القياس والتقويم -3

 علم النفس التربوي-4

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي -5

 علم النفس العام -6

 

 

 



 تدريس المواد التالية :  -الدراسات العليا : 

 / ماجستير  نظريات النمو-1

 / ماجستير   القياس والتقويم-2

 علم النفس المعرفي / دكتوراه -3

 دكتوراهاختبارات ومقاييس / -4

 نظريات متقدمة في علم نفس النمو / دكتوراه-5
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 13 الماجستير •
 5 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
في جامعة الموصل(  نشر البحث الموسوم )الذكاء االقناعي وعالقته بسمات الشخصية لدى تدريسيي األقسام االنسانية-1

مع )م.م. ياسر أحمد ميكائيل( في وقائع المؤتمر العلمي السنوي السدس )الدولي الثاني( لكلية التربية االساسية / جامعة  

 . المجلد الرابع  8/5/2013-7الموصل 

 

العلو-2 في مجلة  االعدادي(  الخامس  الصف  لدى طالبات  الذات  تمايز  )قياس مستوى  الموسوم  البحث  التربوية نشر  م 

   . مع م.د. محاسن أحمد حسين . 2016في   121والنفسية / الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية العدد 

 

في مجلة   -3 االعدادي(  الخامس  الصف  طالبات  لدى  الذات  تمايز  تنمية  في  تربوي  برنامج  )أثر  الموسوم  البحث  نشر 

العراقية الجمعية   / والنفسية  التربوية  العدد    العلوم  والنفسية  التربوية  أحمد   2016في    120للعلوم  م.د. محاسن  مع   .

 حسين .

 

نشر البحث الموسوم )تطور بعض المفاهيم الدينية لدى األطفال العراقيين( في مجلة العلوم التربوية والنفسية العدد -4

 . 2000ايلول لسنة   37

 

باالسناد االجتماعي لدى طلبة كلية التربية( في مجلة التربية   نشر البحث الموسوم )الشعور بالوحدة النفسية وعالقته-5

 . 2001لسنة   31والعلم العدد 

 

أ.د. -6 المتوسطة وآبائهم( مشترك مع  المرحلة  في  المراهقين  األبناء  بين  الصراع  )قياس درجة  الموسوم  البحث  نشر 

 . 2001لسنة  32فاتح أبلحد فتوحي في مجلة التربية والعلم العدد 

 

جمعة -7 جاجان  د.  مع  مشترك  المتغيرات(  ببعض  وعالقته  للمراهقين  االجتماعي  الميل  )تطور  الموسوم  البحث  نشر 

 محمد في مجلة كلية المعلمين / جامعة ؟؟      . 

 

نشر البحث الموسوم )أثر برنامج تعليمي في التخفيف من فقدان األمل لدى طالبات المرحلة االعدادية( مشترك مع -8

 .  غم أكرم داؤدنم.م. 

 

التأميم( -9 الثانوية في محافظة  نشر البحث الموسوم )النسق القيمي وعالقته باالحتراق النفسي لدى مدرسي المرحلة 

 مشترك مع م.م. خولة حسين هامان الجميلي . 

 



موصل( مشترك نشر البحث الموسوم )أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالشخصية االستقاللية لدى طلبة جامعة ال-10

 مع م.م. ابتسام محمد سعيد الحيو .  

 

نشر البحث الموسوم )أثر برنامج تعليمي في تعديل التفكير الخرافي لدى طالبات معهد اعداد المعلمات( مشترك مع  -11

 . 2005م.م. سناء سعدي شيت 

 

جامعة الموصل( مشترك مع م.د.   نشر البحث الموسوم )الذكاء االنفعالي وعالقته بالمسايرة االجتماعية لدى طلبة-12

 . 2006سرى غانم محمود 

 

نشر البحث الموسوم )أثر برنامج تعليمي في تحسين اداء الذاكرة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مركز   -13

 محافظة نينوى( مشترك مع م.د. سرى غانم محمود . 

 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 ال يوجد 

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 

 مكان االنعقاد  التاريخ عنوان المؤتمر أو الندوة والجهة التي أقامته 

 هيئة رعاية معوقي الحرب / بغداد 2001 مؤتمر )رعاية المعوقين( مشاركة في 

)استراتيجيات  الثانية  الوطنية  الندوة  في  مشاركة 

 النظام التربوي الجديد واصالح المناهج(

 قصر المؤتمرات / بغداد 30-31/3/2004

مشاركة في الندوة العلمية االولى )العلوم التربوية 

التعليمية  المؤسسات  خدمة  في  والنفسية 

 والمجتمع( .

لعلوم جامعة الموصل / كلية التربية ل 24/4/2011

 االنسانية / قسم التربية وعلم النفس 

السادس  السنوي  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة 

في  للعلوم  أفضل  استثمار  )نحو  الثاني(  )الدولي 

 بناء االنسان في ظل التحديات المعاصرة( .

جامعة الموصل / كلية التربية  7-8/5/2013

 األساسية 

 محافظة نينوى  17/12/2013 مشاركة في ندوة )يوم المعاق العربي(

سبيل  والتأهيل  االعداد  )تكامل  ندوة  في  مشاركة 

 لالرتقاء التربوي والعلمي( 

كلية  قسم العلوم التربوية والنفسية /   2013

جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية 

 الموصل 

في خدمة  النفس  )علم  االولى  الندوة  في  مشاركة 

 مؤسسات المجتمع المدني جامعة الموصل( 

كلية  قسم العلوم التربوية والنفسية /   ؟؟؟؟

جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية 

 الموصل 



كلية  قسم العلوم التربوية والنفسية /   ؟؟؟؟ مشاركة في الندوة الثانية )التعلم األلكتروني(

جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية 

 الموصل 

 كلية التربية للبنات / جامعة الموصل  2013 األطفال(مشاركة في ندوة )تطوير معلمات رياض 

والدولي  السادس  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة 

التربوية  العلوم  في  المعاصرة  )االتجاهات  الثاني 

 واالنسانية والصرفة( 

جامعة   7-8/5/2013  / االساسية  التربية  كلية 

 الموصل 

للفرد أساس بناء   السليم  مشاركة في ندوة )الفكر 

 ة المجتمع( وتنمي

25/4/2017   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية 

 جامعة الموصل 

المشترك    التربوي  المؤتمر  في  مشاركة 

مترابطة   حلقة  العالي  والتعليم  التربية  )مؤسسات 

 لخدمة العملية التربوية( 

 مديرية تربية كركوك 3/5/2017

)اشراقات ندوة  في  السيرة   مشاركة  من  تربوية 

 المحمدية( 

للعلوم   24/12/2017 رشد  ابن  التربية  كلية 

 االنسانية / جامعة بغداد 

( الندوة  في  بعد  مشاركة  رؤية  السالم  ثقافة 

 ( التحرير

قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية   18/4/2018

جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية 

 الموصل 

ال )الباحثون  ندوة  في  أم  مشاركة  مستقلون 

 المشتركون الفعالون تحت مجهر االنجاز(

جامعة   30/12/2018  / االساسية  التربية  كلية 

 الموصل 

النكبة   ظل  في  نينوى  )مستقبل  ندوة  في  مشاركة 

 وآفاق النهوض( .

االستراتيجي  15/2/2018 للتخطيط  دجلة  مركز 

 مع كلية االداب / جامعة الموصل 

)المفكر   ندوة  في  الدين مشاركة  عماد  الدكتور 

 خليل دراسات في منجزه المعرفي( 

جامعة   19/12/2018  / الموصل  دراسات  مركز 

 الموصل 

مشاركة في ندوة )الرؤية العلمية في زيادة القدرة 

 على اكتشاف متالزمة التوحد(

جامعة   19-20/3/2018  / االساسية  التربية  كلية 

 الموصل 

االو الدولي  السنوي  المؤتمر  في  ل مشاركة 

 )كفاءاتنا أملنا في بناء العراق(

النخب   10/3/2018  / المركزي  المهني  المكتب 

 والكفاءات / بغداد 

المغناطيسي  )التنويم  العمل  ورشة  في  مشاركة 

 واستخداماته( 

 نقيب االكاديميين العراقيين / بغداد 9/2/2019

)أريد(   لمنصة  الدولية  العلمية  الندوة  في  مشاركة 

 للباحثين الناطقين باللغة العربية 

جامعة   15/5/2019  / االسالمية  العلوم  كلية 

 الموصل 

في   االولمشاركة  الثقافي  نرسم   الموسم  )بالفن 

 ادراكنا للحياة(

قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية   20-22/5/2019

االنس للعلوم  جامعة التربية   / انية 

 الموصل 

لنقابة  العلمي الدولي االول  للمشاركة في المؤتمر 

    12/2/2019-11االكاديميين العراقيين 

لنقابة   11-12/2/2019 االول  الدولي  العلمي  المؤتمر 

 االكاديميين العراقيين 

)العلوم   االول  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة 

والتعل التربية  نحو  رؤية  والصرفة  يم  االنسانية 

 المعاصر(

جامعة   11-12/2/2019  / االساسية  التربية  كلية 

 دهوك

مشاركة في الندوة )فاعلية المختبرات النفسية في 

 الجامعات العراقية(

وزارة   14/3/2019  / النفسية  البحوث  مركز 

 . التعليم العالي والبحث العلمي

األول  الدولي  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة 

عضو  بصفة  العقلية(  والقدرات  )الذكاء  الموسوم 

وزارة   17-18/12/2019  / النفسية  البحوث  مركز 

 . التعليم العالي والبحث العلمي



في    942في اللجنة العلمية بموجب الكتاب المرقم  

2/9/2019 . 

الرابع   الدولي  العلمي  المؤتمر  في  مشاركة 

مخطوطات الموسو في  والمعاصرة  )التراث  م 

العلوم االنسانية اشراقة حياة وارتقاء فكر( بصفة  

 عضو في الهيئة العلمية . بموجب الكتاب المرقم 

 )مصر(   جامعة قناة السويس 9-10/2/2020

)آفاق   الثالثة  الدولية  الورشة  في  مشاركة 

في  العراق  في  العالي  التعليم  لتطوير  مستقبلية 

التربية بصفة    مجال  الرياضة(  وعلوم  البدنية 

االداري  االمر  بموجب  ومحاضر  جلسة  رئيس 

 .  15/1/2020في  9/3/290المرقم 

الهيئة   15-19/12/2019 مع  بالتعاون  الموصل  جامعة 

الثقافي   للتبادل    DAADاأللمانية 

 وجامعة مارتن لوثر هالة األلمانية

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 

وتاريخه النشاطعنوان  ت  

 عضو في اللجنة االمتحانية للعام الدراسي 2011/2010 .    .1

بموجب  تدريس مادة )علم نفس النمو( في جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانية  .2

واعتباراً من تاريخ مباشرتهم هناك في  5/2/2015في  7/40/461الكتاب المرقم 

.  4/2015/ 21في  63/6178/ 1بموجب الكتاب المرقم  26/2/2015  

لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه في الموقع البديل / كركوك للعام الدراسي   .3

ح باالمر االداري المرقم  بعد اجتيازهم المرحلة التحضيرية بنجا  2015/2016

.  10/1/2016في   9/7/645  

س في 70ترشيح في لجنة الكشف على الجامعات والكليات األهلية بالكتاب المرقم   .4

23/2/2016   .  

/ جامعة  رئيس لجنة توزيع المنحة المالية للطلبة في كلية التربية لللعلوم االنسانية  .5

24/5/2016في   9/13/1337الموصل / موقع كركوك باالمر االداري المرقم   

في الموقع  2016/2017رئيس لجنة استقبال )طلبة المرحلة االولى( للعام الدراسي   .6

   13/10/2016في  1094البديل كركوك باالمر االداري المرقم ر ك ن/

النفسي والتوجيه التربوي( ضمن دورة طرائق   القاء محاضرات حول )االرشاد  .7

.  17/5/2017التدريس في موقع كركوك بتاريخ   

مشاركة في حلقة نقاشية بعنوان )وسائل التواصل االجتماعي وانعكاساتها على    .8



 . 27/2/2018المجتمع( في كلية االداب / جامعة الموصل بتاريخ 

م المستمر / جامعة الموصل للعام  مشاركة في القاء المحاضرات ضمن دورات التعلي  .9

 . 2018/ 3/7في  152بالكتاب المرقم ت م/ 2017/2018الدراسي 

باالمر   2018/2019رئيس لجنة استقبال طلبة المرحلة االولى )الجدد( للعام الدراسي   .10

 . 2018/ 5/11في  9/3/14676االداري المرقم 

ة الموصل وتوزيع بعض األثاث القيام بزيارة الى االقسام الداخلية للطلبة في جامع  .11

 13/11/2018في  9/3/14943واللوازم التي يحتاجونها بموجب الكتاب المرقم 

لمتابعة الصحة  تكليف بزيارة دار حضانة الجامعة وبشكل دوري يوم في االسبوع  .12

 . 2019/ 26/2في  2/12/4276النفسية ألطفال الدار بالكتاب المرقم 

عضو في مشروع معمل علم النفس التجريبي ضمن مشاريع )تطوير الشراكة التعاونية    .13

  25/4/2019في  9/3/2463والشبكات القوية( بالكتاب المرقم 

بموجب االمر االداري المرقم عضو في اللجنة المشرفة لبرنامج تطوير اداء الكلية   .14

 . 4/2019/ 30في  9/3/2533

)طباعة االسئلة   رئيس لجنة قسم العلوم التربوية والنفسية الخاصة باالمتحان التقويمي  .15

 .  24/6/2019في  9/3/3317باالمر االداري المرقم ( وتصحيح االجابات

من خالل كونها رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية متابعة اعادة تنظيم وتوزيع   .16

المناهج الدراسية لطلبة الدراسة االولية استعداداً لتطبيق )نظام المقررات الدراسية(  

   2019/2020للعام الدراسي المقبل 

عائها لتدريس كونها تدريسية لمادة )علم نفس النمو( لطلبة المرحلة الثانية تقرر استد  .17

الطلبة المشمولين بقرار العبور في الفصل الدراسي التعويضي خالل الشهرين تموز 

في  9/3/3993بموجب االمر االداري المرقم   2018/2019وآب من العام الدراسي 

11/7/2019   . 

عضو في لجنة االستشاريين والتخصصين في مبادرة حل المشكالت االستراتيجية   .18

 2019/ 11/7في  3/3994/ 9مالك الوطني بموجب االمر االداري المرقم اعتماداً على ال

 . 

عضو في اللجنة التحضيرية للورشة العلمية الثالثة التي ستقام في رحاب جامعة   .19

وجامعة مارتن لوثر بموجب االمر الجامعي المرقم   DAADالموصل بالتنسيق مع 

 .  7/11/2019في   9/13/24964

عضو )مشرف( في على المقررات الدراسية للمستوى الدراسي االول للعام الدراسي   .20

  .   14/11/2019في   9/3/8344بموجب االمر االداري المرقم  2019/2020
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 



 
 عنوان الكتاب والجهة المانحة ت

 

للخدمات الصحية / دائرة مدينة الطب / وزارة الصحة  كتاب شكر من قبل المدير العام    .1

 3/12/1988في  73205والمرقم 

كتاب شكر من قبل المدير العام للخدمات الصحية / دائرة مدينة الطب / وزارة الصحة    .2

 10/12/1988في  5811والمرقم 

في   9/61/2873كتاب شكر من قبل مساعد رئيس الجامعة / جامعة الموصل والمرقم    .3

)اعداد دراسة عن االسباب المؤدية الى غياب الطلبة عن المحاضرات(    13/4/1993

. 

والمرقم   .4 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )الممارسة الميدانية( .  10/2001/ 20في  3/2/5047

االن  .5 للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  والمرقم كتاب  الموصل  جامعة   / سانية 

 6/8/2003في  9/3/1075

والمرقم   .6 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )عضو لجنة امتحانية( .  8/2009/ 11في  9/3/4271

االنسانية  .7 للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  والمرقم   كتاب  الموصل  جامعة   /

 2009/2010.)عضو اللجنة االمتحانية( للعام الدراسي  7/7/2010في  9/3/4020

في   9/3/6968كتاب شكر من قبل رئيس جامعة الموصل )ابي الديوه جي( والمرقم    .8

3/7/2011  . 

الديوه جي( والمرقم    .9 )ابي  الموصل  قبل رئيس جامعة   9/10/13123كتاب شكر من 

 .  19/7/2011في 

والمرقم   .10 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )عضو لجنة امتحانية(  5/2012/ 28في  9/3/4790

االنسانية  .11 للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  والمرقم   كتاب  الموصل  جامعة   /

 3/7/2012في  9/3/5634

شهادة تقديرية من قبل عميد كلية التربية للبنات / جامعة الموصل للمشاركة في دورة   .12

 .  20/3/2013-17)تنمية مهارات التفكير في رياض األطفال( للمدة من 

في   1479كتاب شكر من قبل مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والمرقم ر ك ن/  .13

   2015/2016)عضو اللجنة االمتحانية في كركوك( . للعام الدراسي  1/8/2016

كتاب شكر من قبل مساعد رئيس الجامعة الشؤون االدارية / جامعة الموصل والمرقم   .14

 1/3/2016في  9/10/606

والمرقم   .15 تكريت  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )الحضور لمناقشة طالب الدكتوراه( . 3/2016/ 2في  7/15/1457

كتاب شكر عام من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي )د. حسين الشهرستاني(    .16

 .  4/5/2016في   2/464والمرقم م د

  1187كتاب شكر من قبل رئيس جامعة الموصل )ابي سعيد الديوه جي( والمرقم أ ر/  .17

 العملية التدريسية بالموقع البديل كركوك( .)سير  9/5/2016في 



يونس(    .18 ذنون  مفيد  )د.  العلمية  للشؤون  الجامعة  رئيس  مساعد  قبل  من  شكر  كتاب 

ن/ر/ رك  الدراسي    1/8/2016في    1479والمرقم  لجنة   2015/2016للعام  )عضو 

 امتحانية( . 

والمرقم   .19 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )عضو لجنة امتحانية( 2016/2017للعام الدراسي  4/2018/ 25في  9/3/7882

/ جامعة بغداد والمرقم   كتاب شكر من قبل عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  .20

 . 19/1/2017في  396

والمرقم    .21 السلطان(  حمادي  )نوفل  نينوى  محافظ  قبل  من  شكر  في   443كتاب 

29/1/2017 

والمرقم    .22 االنمائي  المتحدة  االمم  برنامج  من  شكر  في   018000186كتاب 

27/3/2018 

تك  .23 جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  والمرقم كتاب  ريت 

   10/10/2018في  7/15/5814

والمرقم   .24 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 )عضو اللجنة االمتحانية(  25/11/2018في  9/3/15425

االنسانية  .25 للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  والمرقم   كتاب  الموصل  جامعة   /

 )عضو اللجنة العلمية( 25/11/2018في  9/3/15478

والمرقم   .26 الموصل  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 31/12/2018في  9/3/26976

في   42كتاب شكر من قبل عميد كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار والمرقم    .27

13/1/2019 

 1853كتاب شكر من قبل عميد كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى والمرقم    .28

 30/1/2019في 

شكر وتقدير من قبل نقيب االكاديميين العراقيين للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي   .29

    12/2/2019-11االول لنقابة االكاديميين العراقيين 

بتاريخ    .30 نينوى  في  العراقي  الثقافي  االعالمي  المركز  رئيس  قبل  من  تقديرية  شهادة 

17/4/2019  . 

والمرقم   .31 كركوك  جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  شكر  كتاب 

 16/6/2019في  7/15/1503

 شكر وتقدير من قبل رئيس جامعة نور الشام العالمية     /  / كتاب   .32

 كر وتقدير من قبل مدير ممثلية وزارة التربية في اربيل /  / شكتاب   .33

لمنصة    .34 الموصل  جامعة   / االسالمية  العلوم  كلية  ندوة  في  للمشاركة  تقديرية  شهادة 

 .   20/6/2019في  9/3/1255أريد بالكتاب المرقم ر ك س/

المؤتمر  كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس جامعة الموصل للمشاركة الفاعلة في    .35

الفكري الدولي الذي أقامه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب بالتعاون مع جامعة 

والتكامل  والقومي  الديني  )التنوع  والموسوم  الشمالية  التقنية  والجامعة  الموصل 

 .  30/6/2019المجتمعي( بتاريخ 

جامعة الموصل    كتاب شكر وتقدير من قبل السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية /  .36



االمتحان   10/7/2019في    9/3/3960والمرقم   لجنة  اعضاء  ومرافقة  )استقبال 

 ( . 2018/2019التقويمي للعام الدراسي 

الحميد   .37 للطالب خير هللا عبد  الماجستير  للمشاركة في مناقشة رسالة  تقديرية  شهادة 

 .  24/7/2019ابراهيم والمؤرخة 

ديالى    .38 / جامعة  االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  السيد عميد  قبل  كتاب شكر وتقدير من 

عبد   25/11/2019في    17284والمرقم   علي  ضحى  الماجستير  طالبة  )مناقشة 

 عباس( .

الموصل    .39 جامعة   / االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  عميد  قبل  من  وتقدير  شكر  كتاب 

 )انتهاء التكليف لرئاسة القسم( .  28/11/2019في  9/3/8768والمرقم 

االدارية  .40 الشؤون  العميد  معاون  قبل  من  وتقدير  شكر  /   كتاب  للبنات  التربية  لكلية 

)مناقشة طالبة الماجستير مها   3/12/2019في    7/15/4431جامعة تكريت والمرقم  

 نفوس محمد( . 

الموصل     .41 / جامعة  االنسانية  للعلوم  التربية  كلية  قبل ع. عميد  كتاب شكر وتقدير من 

 ( .2018/2019)اللجنة االمتحانية للعام   11/12/2019في  9/3/9358والمرقم 

42.    / المستنصرية  الجامعة   / النفسية  البحوث  مركز  عام  مدير  قبل  من  تقديرية  شهادة 

األول  الدولي  العلمي  المؤتمر  أعمال  في  المبذولة  للجهود  األساسية  التربية  كلية 

للدراسات االنسانية )الذكاء والقدرات العقلية( وبالتعاون مع منظمة الجوهرة للتعليم  

  . 18/12/2019افق والخدمات يوم االربعاء المو
 
 
 


