
 

 السيرة الذاتية والعممية
 

 اسم التدريسي ىالة مؤيد شيت البارودي
 

 الشيادة، المقب العممي
 ماجستير، مدرس مساعد

 قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق
  
 

 المعمومات الشخصية
 الثالثي والمقب : ىالة مؤيد شيت البارودي االسم ●

 2/1/1976اليوم/الشير/السنة :  المواليد ●

 المدينة، البمد: الموصل، العراق مكان الوالدة ●

 أنثى  الجنس ●

 عراقية الجنسية ●

 متزوجة الحالة الزوجية ●

 واحد عدد األطفال ●

  رقم الياتف الجّوال ●

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس مساعد المقب العممي ●

 كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصلقسم عموم الحاسوب،  القسم العممي ●

 طرائق تدريس التخصص العام ●



 طرائق تدريس الحاسبات التخصص الدقيق ●

 ممكن كتابة أكثر من بريد ألكتروني )مثاُل الجامعة والشخصي( البريد األلكتروني ●
halamuayid1976@gmail.com 

 https://www.researchgate.net/profile/Hala_Moayid بوابة البحث العممي ●
 

ions?view_op=new_profile&hl=ar&https://scholar.google.com/citat الباحث العممي ●
authuser=1 

● ORCID رقم الORCID  (-????-????-رقمًا: ???? 16)يتكون من???? 

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كمية ، جامعة ، البمد ----- 2020 دكتوراه ●

 البمدكمية ، جامعة ،  طرائق تدريس الحاسبات  2009 ماجستير ●
 التربية لمعموم االنسانية، الموصل، العراق

 كمية ، جامعة ، البمد رياضيات فرع حاسبات 1997 بكالوريوس ●
 التربية لمعموم الصرفة، الموصل، العراق 

 

 األلقاب العممية
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي ●

 25/3/2009مدرس مساعد  
 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب ●

 
 التدريس،  2020 – 2009 الخبرة  ●

 إشراف عمى بحوث المرحمة الرابعة
 مشاىدة  تطبيق المرحمة الرابعة في المدارس 
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 عضوة في لجنة اإلرشاد 
 عضوة في المجنة االمتحانية لستة سنوات

 عضوة ومسؤولة عن لجنة التربية العممية لسنوات عديدة
 التدقيق عضوة في لجنة 

 

 األنشطة التدريسية
 المادة، المرحمة، القسم، الكمية ●

 طرائق تدريس، المرحمة الثالثة، قسم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة
 منيج بحث، المرحمة الثانية، قسم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة

 لمعموم الصرفة قياس وتقويم، المرحمة الرابعة، قسم الحاسوب، كمية التربية 

 تربية عممية، المرحمة الرابعة، قسم الحاسوب كمية التربية لمعموم الصرفة

 أسس تربية، المرحمة األولى، قسم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة

 حاسوب، المرحمة األولى، قسم المغة العربية، كمية التربية لمعموم االنسانية

 عمم النفس، كمية التربية لمعموم االنسانيةإحصاء وصفي، المرحمة الثانية، قسم 

 تحميل عددي، المرحمة الثانية، قسم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة

 تحميل عددي، المرحمة الثالثة، قسم الرياضيات، كمية التربية لمعموم الصرفة 

 تعميم ثانوي، المرحمة الثانية، قسم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير ●

 عدد الطالب الدكتوراه ●

 

 البحوث المنشورة
 ثالث بحوث ●



 2بحث  ●

 

 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 الكتب المؤلفة
 .ال يىجد  ●

 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة،  ●

 قضايا التعميم وتحديات في ظل التطورات المعرفية والتكنولوجيا المتسارعة""
 2020، كمية التربية األساسية جامعة صالح الدين /أربيل، 

 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة ●

●  

 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية ●

 4/3/2014المشاركة في دورة اساليب تنمية التفكير االبداعي 
  4/5/2017-3المشاركة في دورة المرأة المتميزة  

  22/7/2107-22الوشاركح في دورج الودرس الفعال  

 الدورات التأىيمية ●

 المشاركة في دورة تدريبية لطرائق التدريس

 المشاركة في دورة المغة االنكميزية

 اللغح العزتيح الوشاركح في دورج

 

 



 عضوية الجمعيات
 ال يوجد. ●

 

 كتب الشكر
 2102/توىس/01في " علي هحود الحسين االدية"شكز وتقديز هن وسيز التعلين  ●

-2107كتاب شكز وتقديز هن السيد رئيس الجاهعح عن الجهىد الوثذولح هن خالل عولي في اللجنح االهتحانيح للعام  ●

2102 

 2102-2102، 2102-2100، 2100-2101،  2101-2112عويد الكليح لألعىام  شكز وتقديز هن السيد  ●
 عن الجهىد الوثذولح هن خالل عولي في اللجنح االهتحانيح 2107-2102 ●

 2013-2012، 2012-2011، 2011-2010شكر وتقدير من السيد عميد الكمية لألعوام   ●

 لجنة التربية العممية  عن الجيود المبذولة من خالل عممي في2018-2019،  2017-2018
 10/3/2019شكر وتقدير من السيد عميد الكمية عن الحضور ندوة لمكافحة التدخين  ●

 
 
 


