
 لسيرة الذاتية والعلمية ا
 

 د. أزهار طالل حامد عزيز الصفاوي     

 أستاذ مساعد  /دكتوراه                 
 التربية للعلوم اإلنسانية كلية   علوم القران والتربية االسالمية/قسم 

  العراق /الموصل /جامعة الموصل         
 

 المعلومات الشخصية
 الصفاوي  عزيز د. أزهار طالل حامد االسم  •
 1977/ 8/4 المواليد •
 الموصل / العراق  مكان الوالدة  •
 أنثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
  رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
جامعة    /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية  القسم العلمي  •

 الموصل 
 طرائق التدريس التخصص العام  •
 طرائق تدريس التربية االسالمية التخصص الدقيق •
 azhar.saffawi@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •

  العلمي الباحث  •
• ORCID  

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

mailto:azhar.saffawi@uomosul.edu.iq


طرائق تدريس التربية   2013 دكتوراه  •
 )عقيدة( االسالمية

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل/ العراق. 

طرائق تدريس التربية   2007 ماجستير •
 االسالمية 

 االنسانية/جامعة الموصل/ العراق. كلية التربية للعلوم  

علوم القران والتربية   1999 بكالوريوس  •
 االسالمية 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل/ العراق. 

 

 األلقاب العلمية
 29/11/2007 مدرس مساعد  •

 5/2/2013 مدرس •

 2017/ 12/ 26 استاذ مساعد  •
  استاذ •

 

 واإلدارية الخبرات العلمية 
 المنصب:   •
 مسؤولة مكتبات  كلية التربية  •
 مسؤولة شعبة التخطيط  •
 مجلس الكلية  مقررة امانة •
 مسؤولة الشؤون العلمية •

 
2001- 2005 
2007- 2008 

2020 
2020- 2021 

 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 

 الخبرة : •
 . عضوة اللجنة العلمية 1

 . عضوة لجنة ارتباط ضمان الجودة2 
 وتقويم  االداء         

 . عضوة اللجنة االمتحانية3
 . عضوة لجنة التطبيقات.4
 . عضو ارتباط التعليم المدمج5
 مناقشة رسائل الماجستير  ة. عضو 6
 عضوة لجنة توحيد وتحديث  المناهج الدراسية  .7
 . عضوة ادارة الشبكة االلكترونية في كلية التربية  8
 .عضوة لجنة االمتحان التنافسي  9

 
2020- 2021 
2018- 2021 
2012-2020 
2007- 2021 
2019-2021 
2018-2021 

2021 
2021 

2019-2020 

 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 

 

 األنشطة التدريسية 



 تدريس مادة القياس والتقويم/الدراسات االولية/علوم القران والتربية االسالمية / كلية التربية للعلوم االنسانية   •
 تدريس مادة طرائق التدريس /الدراسات االولية/ علوم القران والتربية االسالمية / كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 لية/ علوم القران والتربية االسالمية / كلية التربية للعلوم االنسانية تدريس مادة التعليم الثانوي /الدراسات االو  •
 تدريس مادة اسس تربية /الدراسات االولية/ علوم القران والتربية االسالمية / كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 للعلوم االنسانية تدريس مادة منهج البحث /ماجستير طرائق التدريس/ قسم علوم القران/ كلية التربية  •
 تدريس مادة تكنولوجيا التعليم/ماجستير طرائق التدريس/ قسم علوم القران/ كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 تدريس مادة طرائق التدريس/ ماجستير علوم قران/ قسم علوم القران/ كلية التربية للعلوم االنسانية •

 

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

 

 البحوث المنشورة
 اسماء الباحثين  المجلد والعدد وتاريخ النشر  جهة النشر  عنوان البحث  ت
في اكتساب طلبة   فاعلية أنموذج مكارثي 1

المرحلة الثالثة المفاهيم الفقهية وتنمية  
 دافعيتهم لتعلمها

 

تم االنجاز وفي طور 

 النشر

 

2021 

 

 

 منفرد

 

  التربية ومدرسات لمدرسي المستقبلية األدوار 2
 القيم منظومة على المحافظة في االسالمية

 نظرهم  وجهة من االخالقية

 

تم االنجاز وفي طور 

 النشر

 

2021 

 

 منفرد

اثر استراتيجيتي التخيل والتدريس البصري في   3
تحصيل طالب الصف الرابع اإلعدادي في مادة  

 التربية اإلسالمية وتنمية تفكيرهم اإلبداعي 

مجلة جامعة تكريت  
 للعلوم اإلنسانية 

1ع/ -28مج  

2021 

 زياد عبد االله   د.

في تحصيل طلبة    اثر استخدام انموذج كمب 5
قسم علوم القران الكريم والتربية اإلسالمية  

 لمادة مصطلح الحديث النبوي الشريف

 

مجلة العلوم اإلسالمية  

 تكريت

 

 /2020 1ع -11مج  

 

 

 منفرد

 

اثر استخدام انموذج ويتلي في تحصيل طالبات  6
الصف االول المتوسط في مادة التربية  

 

 مجلة ادأب الرافدين

 

السنة  -82ع

 

 منفرد



  2020الخمسون/ االسالمية وتنمية ميولهن نحو المادة

تقويم برنامج التربية العملية المقرر لطلبة قسم  
علوم القران من وجهة نظر تدريسيه في ضوء  

 ممارستهم للكفايات التعليمية

كلية التربية للعلوم 

االنسانية /جامعة  

 تكريت

المؤتمر العلمي الدولي 

التاسع المنعقد للمدة 

 4-3/ نيسان/2019

 زياد عبد االله ،  د.

 د. سيف اسماعيل

األساليب التدريسية لدى مدرسي التربية   
اإلسالمية ومدرساتها في المرحلة المتوسطة  
 وعالقتها بالتفكير االستداللي لدى   طلبتهم 

مجلة  كلية العلوم  
اإلسالمية/ جامعة  

 الموصل 

17/1ع - 9مج  

2018 

 منفرد 

الفهم الخاطئ  لمفاهيم العقيدة اإلسالمية لدى  
طلبة قسم علوم القران الكريم والتربية  
 اإلسالمية في ضوء بعض المتغيرات 

مجلة جامعة تكريت  
اإلنسانية للعلوم   

2ع-21مج  

2014 

 منفرد 

دور مدرسي ومدرسات التربية اإلسالمية في  
تنفيذ برنامج التربية العملية من وجهة نظر  

 المدرسين  –الطلبة 

 37ع/  مؤتمر جامعة كركوك 

2009 

 منفرد

 
 
 

 الكتب المؤلفة 
  د. زياد عبد االله عبد الرزاق ،د. ازهار طالل الصفاوي ، د. سيف اسماعيل الطائي/ الوجيز في طرائق التدريس( 1)
 
 

 : المؤتمرات والندوات العلمية
 2021الدولية  DAADاللجنة العلمية لمؤتمر جامعة الموصل مع منظمة  يةعضو  •
الحضارية بين اشكاالت التعليم والمنهج وتحوالت التنمية(الذي اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي االفتراضي )ازمة المعرفة ية عضو  •

 2021اقامه مركز االصباح للتعليم والدراسات الحضارية واالستراتيجية /فرنسا بالتعاون مع جامعات عراقية وعربية
اية مجموعة من الجامعات العراقية  اللجنة العلمية للندوة العلمية االلكترونية /التعليم االلكتروني بين المعوقات والحلول / برعية عضو  •

2021 
 2020تركيا/  -. المؤتمر الدولي الثاني عشر للمجتمع التربوي في انطاليا •
 2020. المؤتمر الدولي الثاني لنقابة االكاديميين العراقيين/ كلية التربية االساسية :جامعة صالح الدين : اربيل/ •
 2019الدراسات االنسانية/كلية التربية : جامعة تكريت/.المؤتمر العلمي الدولي التاسع: الهوية في  •
 2019المؤتمر العلمي الدولي الثالث : تكامل العلوم نحو تحقيق اهداف التعليم/كلية التربية االساسية: جامعة دهوك/ •
 2019المؤتمر التربوي الثاني: /كلية التربية االساسية: اقليم كوردستان : اربيل/ •



 2019: بالتربية والتعليم ترتقي االمم/ كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد/المؤتمر العلمي السابع  •
 2019المؤتمر العلمي السادس : دور التربية والتعليم في مواجهة التحديات الفكرية/ كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد/ •
 2019المؤتمر الدولي الفكري الثاني عن ظاهرة التطرف: جامعة الموصل/ •
 2019ر العلمي الدولي االول : العلوم االسالمية والصرفة روية نحو التربية والتعليم المعاصر: جامعة دهوك /المؤتم •
 2020الندوة العلمية التي اقامتها كلية العلوم االسالمية: القيم االخالقية واثرها في بناء المجتمع/ •
 2019الندوة العلمية ) الشريعة االسالمية ودورها في خدمة المجتمع ( •
 2018الندوة العلمي) الواقع المعزز واالفتراضي وعالقته مع العالم الحقيقي( •
 2018الندوة العلمية) الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون ، تحت مجهر االنجاز( •
 2018الندوة العلمية االولى ) التحديات البيئية واثارها في المنظور االسالمي( •
 2018نية وحديثية في سيرة خير البرية(الندوة العلمية) اشارات قرا  •
 2013دروس وعبر( -)ندوة )نصرة النبي محمد)عضوية  •

 عدد من الحلقات العلمية التي القيتها كمحاضر
 ( داخل قسم علوم القران2)
 ( محاضرة في مركز التعليم المستمر 6)

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •

 االكاديميين العراقيين عضوة هيئة عامة في نقابة  •
 للدراسات التربوية والنفسية  العراقيةعضوة الجمعية  •
 

 كتب الشكر 
 2021العام الدراسي لنجاح  نبيل كاظم عبد الصاحبشكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.  •
 2021لنجاح العام الدراسي  الى اللجان العلمية السيد العميد د. حازم ذنون قبل  شكر وتقدير من  •
 2021لنجاح العام الدراسي السيد العميد د. حازم ذنون قبل  شكر وتقدير من  •
 2020شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. قصي عبد الوهاب السهيل لنجاح التعلم االلكتروني •
 2020نجاح المؤتمر الدولي شكر وتقدير من جامعة هيتت التركية ل •
 2020رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي االحمدي لنجاح التعلم االلكترونيشكر وتقدير من السيد   •
 2020في انجاح االمتحانات االلكترونية/ شكر وتقدير من السيد العميد د. حازم ذنون لمشاركتي •
   2020شكر وتقدير من معاون رئيس جامعة الموصل للمشاركة في حملة التشجير وزراعة النباتات في جامعة الموصل/  •
 2019شهادة وميدالية ذهبية من مؤسسة ايفرست االمريكية للباحثين والمخترعين  •
 2019ين والمخترعين/شكر وتقدير من السيد العميد د. حازم ذنون لمشاركتي في مسابقة افريست االمريكية للباحث  •
 2019شكر وتقدير من عميد كلية التربية/ جامعة تكريت للمشاركة في مناقشة طالب الماجستير )قتيبة حميد( •
 2019شكر وتقدير من كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل للمشاركة في مناقشة طالب الماجستير )سليمان العدواني( •
 2019ابق د. ليث حسن لرفد كلية التربية باطاريح ومجموعة من الكتبشكر وتقدير من عميد كلية التربية الس •
 2019شكر وتقدير من نقيب االكاديميين العراقيين د. مهند الهالل للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للنقابة   •



 2019للنقابة وتقييم بحوث الموتمر شكر وتقدير من نقيب االكاديميين العراقيين د. مهند الهالل للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي •
 2019شكر وتقدير من عميد كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي  •
 2019شكر وتقدير من قبل السيد العميد وكالة د. ابي ابراهيم ألعضاء اللجنة االمتحانية والتدقيقية •
 2019د. زاهدة عبدهللا للمساهمة في االشراف على بحوث التخرج  شكر وتقدير من عميدة كلية التربية للبنات •
 2018شكر وتقدير من رئيس الجامعة السابق د. ابي الديوجي ألعضاء اللجنة االمتحانية  •
 2018شكر وتقدير من قبل السيد العميد وكالة د. ليث حسن ألعضاء اللجنة االمتحانية والتدقيقية •
 2018شكر وتقدير من عميد كلية التربية/ جامعة تكريت للمشاركة في مناقشة طالب الماجستير )سراب محمود( •
 2018التطبيق شكر وتقدير من قبل السيد العميد وكالة د. ليث حسن ألعضاء اللجنة المشاهدة و  •
 2018شكر وتقدير من عميد كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي  •
 2018شكر وتقدير من االمانة العامة للمكتبة المركزية ال هدائي مجموعة من الكتب القيمة •
 2014مة في اللجنة التحضرية لمسابقة األبرار الرابعة شكر وتقدير من قبل السيد عميد كلية التربية السابق د. اسامة حامد للمساه •
 2013شكر وتقدير من سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي االديب للكوادر التدريسية  •
 2012شكر وتقدير من السيد العميد السابق عبد الواحد ذنون لمنتسبين اقسام كلية التربية  •
 2009بق عبد الواحد ذنون ألعضاء اللجنة االمتحانيةشكر وتقدير من السيد العميد السا •
 2004شكر وتقدير من السيد العميد السابق عصام جرجيس للمساهمة في تنظيم وتنسيق مكتبة كلية التربية •

 2001شكر وتقدير من السيد العميد السابق زهير الشاروك  للقيام بفهرست وتصنيف الكتب العربية التي وردت الى مكتبة كلية التربية
 
 
 


