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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة
 العراق  /جامعة بغداد /كلية التربية ابن الهيثم  علم النفس التربوي  2006 دكتوراه 

 العراق  /جامعة بغداد /كلية التربية ابن الهيثم  التربوي   النفس علم 2001 ماجستير
 العراق  /الموصلجامعة  /التربيةكلية  علوم تربوية ونفسية  1999 بكالوريوس 

 

 األلقاب العلمية
 1/2018/ 18 مساعد  استاذ

 2007/ 5/2 مدرس
 9/2002/ 22 مساعد  مدرس

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 بغداد جامعة  /الهيثم  ابن /التربية كلية 2002-2001 محاضر خارجي

 بغداد جامعة  /الهيثم  ابن /التربية كلية 2009-2002 تدريسي
 ( بغداد 1الكرخ ) تربية-المنصورعلمات معهد اعداد م  2005-2003 تدريسي)محاضر خارجي( 

 بغداد جامعة  /الهيثم  ابن /التربية كلية 2003 عضو لجنة اعمار 
 

 عضو لجنة المشتريات 
 بغداد جامعة  /الهيثم  ابن /التربية كلية 2003-2005

عضو لجنة مراجعة الكتب عن افكار النظام  
 السابق

 بغداد جامعة  /الهيثم  ابن /التربية كلية 2003

جامعة بغداد  -عميد كلية التربية ابن الهيثموكيل 
 لجنة عمداء كليات التربية في العراق –

2006  

 الهيئة العليا للحج  2008 محاضر
 الموصل  جامعة – االنسانية  للعلوم التربية كلية 2014-2008 عضو لجنة توزيع الرواتب

 جامعة الموصل – كلية التربية للعلوم االنسانية 2014-2010 عضو لجنة امتحانية 
 جامعة الموصل – للعلوم االنسانية كلية التربية 2017-2009 تدريسي
 الجامعة العراقية   –كلية التربية للبنات  2017 محاضر
 جامعة الحمدانية  –كلية التربية  2011-2010 تدريسي

 جامعة الموصل –كلية التربية للعلوم االنسانية 2017-2012 قرر قسم م
 جامعة الموصل  –كلية االثار  2014-2013 مسؤول الوحدة االرشادية



 الموصل  جامعة – االنسانية  للعلوم التربية كلية 2017-2014 وكيل رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 
 التربيةمكتب وزير   2019-2017 استشاري تربوي 

 العراقية  الجامعة  – للبنات التربية كلية 2017 محاضر
  جامعة-التربية للعلوم االنسانية  كلية عميد  وكيل

 العراق في التربية كليات عمداء لجنة – الموصل
2017  

 وزارة التربية  2018 عضو لجنة اختيار افضل معلم 
اللجنة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مقرر 

 العراق
 رئاسة مجلس الوزراء   –هيئة المستشارين  2017

 جامعة الموصل  -مركز التعليم المستمر 2019 محاضر
 جامعة بغداد -مركز البحوث التربوية والنفسية 2020 عضو لجنة علمية 

 

 األنشطة التدريسية 
 جامعة بغداد  /ابن الهيثم -التربيةكلية  الحاسوب/ /الرياضيات /قسم الكيمياء /الصف االول  /علم النفس العام
 بغداد  جامعة  /الهيثم ابن-التربية كلية قسم علوم الحياة/  قسم الرياضيات/ الصف الثاني/  علم نفس النمو/

 بغداد  جامعة  /الهيثم-ابن التربية كلية الكيمياء/ قسم الفيزياء/ الصف الثالث/ االرشاد والصحة النفسية/
 وزارة التربية تربية الكرخ الثانية/ للبنات/معهد اعداد معلمات المنصور  الخامس/الصف   القياس والتقويم/

 التربية  وزارة /الثانية الكرخ تربية /للبنات المنصور  معلمات اعداد معهد  الصف االول/ مبادئ اسس التربية/
 جامعة الموصل كلية التربية/ الحاسبات/ اللغة العربية/ الرياضيات/ قسم الكيمياء/ /الصف الرابع  القياس والتقويم/

 جامعة الحمدانية  مناهج البحث العلمي /الصف الثاني/قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/
 الحمدانية  جامعة/التربية  كلية علم النفس العام/الصف االول/قسم العلوم التربوية والنفسية/

 الموصل  جامعة/التربية كلية /التربوية والنفسيةعلم النفس التجريبي/الصف الثالث/قسم العلوم 
 الموصل  جامعة/للعلوم االنسانية التربية كلية  /والنفسية التربوية  العلوم قسم تعديل السلوك االنساني/الصف الرابع/

 القياس والتقويم/الصف الرابع/قسم علوم القران/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية 
 الموصل  جامعة/ االنسانية للعلوم  التربية  كلية /والنفسية التربوية  العلوم قسم علوم تربوية/ االسري/ماجستيراالرشاد 

 الموصل جامعة / االنسانية للعلوم التربية  كلية /والنفسية التربوية  العلوم قسم /تربوية علوم ماجستير السلوك التنظيمي/
 والتقويم/دكتوراه/قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل القياس 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ( 1)  الماجستير •
 ال يوجد  الدكتوراه  •

 



 البحوث المنشورة
 الشعور بالسعادة النفسية لدى طلبة جامعتي بغداد والموصل)دراسة مقارنة(   -
 استراتيجيات ادارة الحياة لدى تدريسي جامعة الموصل   -
 الذكاء الوجداني لدى الشباب المعاصر وعالقته ببعض المتغيرات   -
 التحكم المدرك وعالقته بالدافعية للتعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية  -
 الحياة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة الموصل جودة  -
 شرود الذهن لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية -
 معايير الجودة في التعليم العالي واساليب تطويرها -
 دور المؤسسات التربوية في مكافحة التطرف  -
 االتجاهات الخلقية وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة جامعة بغداد -
 وعالقتها بدافع االنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة الموصل  االضطهادية الشخصية   -

 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد  
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 2019المؤتمر الدولي )العلوم االنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة( المانيا/  -
 2019المؤتمر العلمي الثاني للجودة )التعلم النشط(/ مديرية تربية نينوى /   -
 2019المؤتمر العلمي )الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة االنسان( كلية التمريض/ جامعة الموصل/  -
الموصل بعد التحرير( كلية  المؤتمر العلمي السادس الدولي الثاني )اشكاليات التعايش السلمي واالندماج في مدينة   -

 2019العلوم السياسية/ جامعة الموصل/ 
 2019المؤتمر الدولي لكليات العلوم االنسانية /جامعة صالح الدين/  -
 2019الموسم الثقافي االول )بالفن نرسم ادراكنا للحياة( جامعة الموصل/  -
 2018ادات العليا/مجلس محافظة بغداد/ مؤتمر معالجة المشكالت التربوية في وزارة التربية بأقالم حملة الشه -
 2018التربية /   وزارةمؤتمر )رياض االطفال ....الواقع والمسؤولية(  -
 2018الندوة العلمية )ثقافة السالم ..رؤية بعد التحرير( كلية التربية للعلوم االنسانية /  -
     2018للتربية والثقافة والعلوم/ وزارة التربية/ الندوة العلمية السنوية )علماؤنا درر المعرفة(/ اللجنة الوطنية العراقية  -
 2018المؤتمر االول للجودة في التربية والتعليم العالي في العراق/ جامعة السليمانية/  -
ية  الرسوم لرياض االطفال/ تربللوسائل التعليمية و )الطفولة حياة الروح وروح الحياة( المعرض السنوي المركزي  -

 2018الرصافة الثانية/ 



 2017التربوي/ وزارة التربية/  لإلرشادالمؤتمر الوطني  -
 2017المؤتمر العلمي ليوم النصر الكبير/ دار الكتب والوثائق الوطنية/ وزارة الثقافة/  -
هيئة النزاهة ومستشارية االمن ( من الفساد ملتقى المراكز البحثية )صناعة القرارات الرشيدة اساس في التنمية والحد -

 2017لنهرين للدراسات االستراتيجية/ الوطني/ مركز ا
 2017اللغة واالدب العربي الدولي الثاني/ االمانة العامة للعتبة العباسية/ مؤتمر دار  -
 2013المؤتمر االول )تكامل االعداد والتأهيل سبيل لالرتقاء التربوي والعلمي( جامعة الموصل/  -
 2012 /العلمي والبحث العالي  التعليم وزارة ( المجتمع عماد  االسرة) الوطنية الندوة -
 2012الندوة العلمية الثانية)التعلم االلكتروني , رؤى تربوية ونفسية( جامعة الموصل/  -
 2011المؤتمر االول للعلوم التربوية والنفسية في خدمة المؤسسات التعليمية والمجتمع/ جامعة الموصل/  -

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 والبحث  العالي  التعليم   وزارة(  السيبراني  االمن  جانب  لتطوير  الشخصي  واالمن   السيبراني  االمن)  التدريبية  الدورة -

 2020 /العلمي
 للتبادل  االلمانية  الهيئة  مع  بالتعاون (  العراق  في  العالي  التعليم  لتطوير  مستقبلية  افاق)  الثالثة  الدولية  الورشة  -

 2019  /الموصل  جامعة /االلمانية لوثرهالة مارتن وجامعة DAAD الثقافي
  الموصل   جامعة  /العلمية  والنزاهة  النشر  اخالقيات  لدعم  العربي  للمجلس  التابع(  نزاهة)  ببرنامج  التعريفية   الورشة  -

 2019/العربية المؤتمرات وشبكة  االوسط الشرق  ابحاث  مركز مع بالتعاون 
 2019/ المتحدة الواليات (  التعليم  خالل  من التطرف مكافحة) الدولي  الزائر برنامج -
  2018 /الموصل جامعة  /اآلداب كلية /العربية  اللغة سالمة  دورة -
 2017 /التربية  وزارة  /التربوية البحوث مركز(/ االبتدائي الخامس الصف  طلبة رسوب  اسباب) عمل ورشة  -
 2014 /الموصل جامعة /الجامعي والتدريب التدريس طرائق مركز/  التدريس  طرائق تطوير دورة -
 بالتعاون (  العامة السياسة لتدريس  العراقية  الجامعات  في التدريسية  الهيئة اعضاء  مهارات تطوير) التدريبي البرنامج  -

 2013 /النهرين  جامعة /الدولية للتنمية االمريكية   الوكالة مع
  2000 /بغداد جامعة  /الهيثم ابن  – التربية  كلية/  الحاسوب  كفاءة دورة -

 

 عضوية الجمعيات
 الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية  -
 هيئة دعم الطفولة العراقية  -
 الجمعية العراقية للهالل االحمر  -
 الجمعية العراقية لالرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -

 



 كتب الشكر 
 2020وزير الثقافة/  -
 2020وزير التربية/  -
 2019وزير التربية/  -
 2018التربية/ وزير  -
 2016وزير التعليم العالي والبحث العلمي/  -
 2014وزير التربية/  -
 2013وزير التعليم العالي والبحث العلمي/  -
 2011وزير الثقافة/  -
 2020وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/  -
 2019وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/  -
 2020رئيس جامعة الموصل/  -
 2020 /الموصل جامعة رئيس -
   2019 رئيس جامعة الموصل/ -
 2019 /الموصل جامعة رئيس -
 2018رئيس جامعة الموصل/  -
    2015رئيس جامعة الموصل/  -
 2014رئيس جامعة الموصل/  -
 2019عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل/  -
 2019عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى/  -
 2019عميد كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد/  -
 2018عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية/  -
 2014/الموصل جامعة/التربية كلية عميد -
 2013عميد كلية التربية/ جامعة الموصل/ -
 2013عميد كلية التربية/جامعة الموصل/ -
 2012عميد كلية التربية/جامعة الموصل/  -
 2011/الموصل جامعة/التربية كلية عميد -
  2011/الموصل جامعة/التربية كلية عميد -
  2009  /بغداد معةجا/ابن الهيثم-التربية كلية عميد -
 2008/الموصل جامعة/التربية كلية عميد -



 2004 /بغداد جامعة /الهيثم ابن -التربية كلية عميد -
 2020مدير عام تربية نينوى/ وزارة التربية/ -
 2020البحوث التربوية والنفسية/ جامعة بغداد/مدير مركز  -
 2019 /الثقافة وزارة/والوثائق الكتب دار عام مدير -
 2017مدير عام دار الكتب والوثائق/وزارة الثقافة/  -
 2014/وزارة التربية /نينوى  تربية عام مدير -
  2019االمين العام لمكتبات جامعة الموصل / -

 
 
 


