
                                                                
  ذاتیةالسیرة ال

  
  

  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

  فاطمة دمحم صاحل البدراين  االسم

  استاذ مساعد  اللقب العلمي  دكتوراه  الشھادة
  احلديث وعلومه  العلميالقسم   العلوم االسالمية  الكلیة

  علم النفس الرتبوي  التخصص الدقیق  الرتبويعلم النفس   التخصص العام

   dr.fatima.ms@uomosul.edu.iq  البرید االلكتروني

  
  

  الـعـلـمـیـة المؤھالت
  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
٢٢/٦/١٩٨٨ علم النفس الرتبوي  العراق جامعة الموصل بكالوریوس  

٢٠/٢/٢٠٠٦ علم النفس الرتبوي  العراق جامعة الموصل ماجستیر  

توراةدك ٢٩/٤/٢٠١٣ علم النفس الرتبوي  العراق جامعة الموصل   

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

  ١٩٨٩  ١٩٨٨  جامعة الموصل كلیة التربیة  مساعد باحث
جامعة الموصل مركز طرائق التدریس   مساعد باحث

  والتدریب الجامعي
٢٠٠٦  ١٩٩١  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٦  الرتبيةوصل كلیة جامعة الم  مساعد مدرس
  ٢٠١٠  ٢٠٠٦  جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  مساعد مدرس

  ٢٠١٤  ٢٠١٠ جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  مدرس
  ٢٠٢١  ٢٠١٤ جامعة الموصل كلیة العلوم االسالمیة  استاذ مساعد

مسؤول شعبة ضمان الجودة و االداء 
  الجامعي

٢٩/٩/٢٠٠٩ كلیة العلوم اإلسالمیة  ٩/١٢/٢٠٠٩  

  ٢٠٢١  ٢٠١٦ كلیة العلوم اإلسالمیة  مقرریة قسم الحدیث وعلومھ
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  ):ة(المنشور البحوث العلمیة
  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث

حة النفسیة االلتزام الدیني وعالقتھ بالص
  اإلسالمیةلدى طلبة كلیة العلوم 

جامعة الموصل /مجلة 
 التربیة والعلم

( ٤العدد  ١٤المجلد  العراق
٢٠٠٧(  

جامعة الموصل /مجلة ابحاث  المناخ األسري لدى طلبة جامعة الموصل
 كلیة التربیة االساسیة

  العراق

ع - ه ب ل وعالق ق ال عي  ال
ل ة  ل ة ل  ات ال  ةس
ة    ال

جامعة تكریت /منشور في 
عة تكریت للعلوم مجلة جام

 اإلنسانیة /  

) ٣) العدد  (٢١المجلد ( العراق
٢٠١٤عشر   

ها - ة وعالق ان وس ة ال ال
ي ف اف ال ة جامعة ال ل  ل 

صل   ال

/ جامعة بغداد / منشور في 
الجمعیة العراقیة مجلة 

التربویة والنفسیة لعلوم ل  

السنة  )١٠٥/العدد( العراق
٢٠١٤   .  

بار الفھم لدى طلبة المرحلة بناء اخت
 االعدادیة

جامعة الموصل/مجلة العلوم 
 االسالمیة 

 ٢٠١٢ العراق

االحساس بالبصریات المرئیة وعالقتھا 
بالتوافق النفسي لدى طلبة كلیة الفنون 
 الجمیلة 

جامعة كركوك /مجلة العلوم 
 االنسانیة

 ٢٠١٦ العراق

البة النفسیة لدى المعاقین حركیاالص ئر بالجزا 
 والیة ورقلة أنموذجا دراسة میدانیة  

 االول الدويل العلمي املؤمتر
 التطور مركز /العراقيني االكادمييني نقابة

 عنوان حتت االكادميي االسرتاتيجي
 حنو رؤية والصرفة االنسانية العلوم"

 12 - 11"املعاصرة والتعليم الرتبية
 - دهوك جامعة ، م 2019 شباط
  العراق

 ٢٠١٩ العراق

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الكتب المنشورة

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

الندم الموقفي    ٢٠١٥ نور للنشر 
نشر كتاب (االبستمولوجیا نظریات في تنمیة 

٢٠١٨)المعرفیة  الفھم والمعتقدات  
 

 ٢٠١٧ دار الغیداء للنشر

  
  

  یة التي قمت بتدریسھا:المقررات (المواد) الدراس
  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)

  ٢٠١٧-٢٠٠٦قسم الشریعة كلیة العلوم االسالمیة /   تدریس مادة علم النفس التربوي

 ٢٠١٧- ٢٠٠٦قسم اصول الدین كلیة العلوم االسالمیة /   تدریس مادة علم النفس التربوي

  ٢٠١٢- ٢٠٠٦ قسم الحضارة االسالمیةسالمیة / كلیة العلوم اال  تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٦   -٢٠١٢قسم السیرة النبویة  كلیة العلوم االسالمیة /   تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠٢١- ٢٠١٦قسم الحدیث وعلومھ كلیة العلوم االسالمیة /   تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧-٢٠١٥/ قسم الفیزیاء  علوم الصرفةكلیة التربیة لل تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧-٢٠١٥علوم الحیاة  كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الكیمیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الریاضیات لصرفة / قسمكلیة التربیة للعلوم ا تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧- ٢٠١٥/ قسم الحاسبات كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم علوم الحیاة  تدریس مادة علم النفس التربوي
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم الكیمیاء  تدریس مادة علم النفس التربوي

  ٢٠١٧-٢٠١٥/ قسم الفیزیاء  كلیة التربیة للعلوم الصرفة  تدریس مادة علم النفس النمو  

  ٢٠١٧-٢٠١٥علوم الحیاة  كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة علم النفس النمو
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الكیمیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة علم النفس النمو

یس مادة علم النفس النموتدر   ٢٠١٧- ٢٠١٥الریاضیات كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥/ قسم الحاسبات كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة علم النفس النمو
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم علوم الحیاة  تدریس مادة علم النفس النمو
وتدریس مادة علم النفس النم   ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم الكیمیاء  

  ٢٠٢٠- ٢٠١٥كلیة العلوم االسالمیة / قسم العقیدة والفكر   تدریس مادة علم النفس النمو
  ٢٠١٧-٢٠٠٦كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة   تدریس مادة الصحة واالرشاد النفسي

 ٢٠١٧- ٢٠٠٨سالمیة / قسم اصول الدین كلیة العلوم اال تدریس مادة الصحة واالرشاد النفسي
  ٢٠١٢- ٢٠٠٩ قسم الحضارة االسالمیةكلیة العلوم االسالمیة /  تدریس مادة الصحة واالرشاد النفسي

  ٢٠٢١-٢٠٠٨كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة  تدریس مادة القیاس والتقویم
 ٢٠١٨   -٢٠١٢السیرة النبویة  قسم كلیة العلوم االسالمیة /  تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧- ٢٠٠٨كلیة العلوم االسالمیة / قسم اصول الدین  تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧-٢٠١٥/ قسم الفیزیاء  كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧-٢٠١٥یاة علوم الح كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الكیمیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الریاضیات كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧- ٢٠١٥/ قسم الحاسبات كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم علوم الحیاة  تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم الكیمیاء  تدریس مادة القیاس والتقویم
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨كلیة العلوم االسالمیة / قسم الشریعة  تدریس مادة طرائق التدریس
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السالمیة / قسم اصول الدین كلیة العلوم ا تدریس مادة طرائق التدریس
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ قسم الحضارة االسالمیةكلیة العلوم االسالمیة /  تدریس مادة طرائق التدریس
  ٢٠١٧-٢٠١٥/ قسم الفیزیاء  كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة التعلیم الثانوي 



  ٢٠١٧-٢٠١٥علوم الحیاة  / قسمكلیة التربیة للعلوم الصرفة  تدریس مادة التعلیم الثانوي 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الكیمیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة التعلیم الثانوي 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الریاضیات كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة التعلیم الثانوي 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥حاسبات/ قسم ال كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة التعلیم الثانوي 
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم علوم الحیاة  تدریس مادة التعلیم الثانوي 
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم الكیمیاء  تدریس مادة التعلیم الثانوي 

  ٢٠١٧-٢٠١٥/ قسم الفیزیاء  كلیة التربیة للعلوم الصرفة تدریس مادة اسس التربیة
لتربیة تدریس مادة اسس ا   ٢٠١٧-٢٠١٥علوم الحیاة  كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم 

  ٢٠١٧- ٢٠١٥الكیمیاء كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة اسس التربیة 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥الریاضیات كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم تدریس مادة اسس التربیة 
  ٢٠١٧- ٢٠١٥/ قسم الحاسبات للعلوم الصرفة كلیة التربیة تدریس مادة اسس التربیة 
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم علوم الحیاة  تدریس مادة اسس التربیة 
  ٢٠١٧-٢٠١٥كلیة التربیة بنات / قسم الكیمیاء   تدریس مادة اسس التربیة

  ٢٠١٧- ٢٠١٥كلیة العلوم االسالمیة / قسم العقیدة والفكر   تدریس مادة علم االجتماع االسالمي 
  ٢٠١٦   -٢٠١٥قسم السیرة النبویة  كلیة العلوم االسالمیة /   تدریس مادة الطب النبوي
  ٢٠١٧- ٢٠١٥كلیة العلوم االسالمیة / قسم العقیدة والفكر   تدریس فلسفة اسالمیة

    
    
    
    
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


