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المعمومات الشخصية
 االسم

وفاء محمود يونس العبيدي

 المواليد
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 مكان الوالدة

الموصل  /العراق

 الجنس

انثى
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ثالثة

الجوال
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المعمومات األكاديمية
 المقب العممي

استاذ

 القسم العممي

قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموصل

 التخصص العام

عموم حياة /طرائق التدريس

 التخصص الدقيق

طرائق تدريس عموم الحياة

 البريد األلكتروني

dr.wafamahmood@uomosul.edu.iq

 بوابة البحث العممي

dr.wafamahmood@uomosul.edu.iq

 الباحث العممي

dr.wafamahmood@uomosul.edu.iq

ORCID 

رقم ال( ORCIDيتكون من  16رقماً)????-????-????-???? :

wafamhmood2003@yahoo.com

التحصيل الدراسي
الشيادة

السنة

الجية المانحة

التخصص

 دكتوراه

2006

طرائق تدريس عموم الحياة

كمية التربية  ،جامعةالموصل  ،العراق

 ماجستير

1999

طرائق تدريس العموم

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

 بكالوريوس

1992

عموم الحياة

كميةالتربية  ،جامعةالموصل  ،العراق

األلقاب العممية
 استاذ

2013 /3/27

 استاذ مساعد

2007 /8/22

 مدرس

2004/7/1

 مدرس مساعد

2000

الخبرات العممية واإلدارية
 مساعد مدير مركز

2002 – 2000

مركز طرائق التدريس /جامعة الموصل

 مقرر الترقيات

2011 – 2008

كمية التربية

طرائق التدريس

العممية في كمية

التربية

 عضوة في المجنة
العممية في قسم

العموم التربوية
والنفسية

 عضو لجنة

االمتحانية لطمبة

الدراسات العميا

 عضوة لجنة

العممية لمكميات
االنسانية

األنشطة التدريسية

 – 2008ولحد االن قسم العموم التربوية والنفسية/كمية التربية

2013

2017-2015

قسم العموم التربوية والنفسية/كمية التربية لمعموم االنسانية

كمية التربية لمعموم االنسانية/دىوك /الموقع البديل

 طرائق التدريس /الثالث/قسم عموم الحياة/كمية التربية ،مادة التطبيقات/الرابع/قسم عموم الحياة/الكيمياء

/الرياضيات ،التعميم الثانوي/الثاني ،أسس تربية/االول/قسم عمم النفس  ،التدريس المختبري لمفنين والعاممين في
المختبر/مركز طرائق التدريس،قياس وتقويم/الرابع /عموم الحياة  ،التربية البيئية/االول /قسم عمم النفس ،تربية
خاصة /الرابع/عمم النفس الموقع البديل ،تربية مقارنة/الثالث/قسم عمم النفس/الموقع البديل ،طرائق التدريس

لطمبة الماجستير/عموم الحياة/كمية التربية /ماجستير تربية بنات ،منيج البحث التربوي لطمبة الماجستير/قسم

العموم التربوية/كمية التربية لمعموم االنسانية  ،قياس وتقويم متقدم لطمبة الدكتوراه /عموم الحياة /الكيمياء/كمية

التربية ،قيادة تربوية ماجستير/قسم العموم التربوية ،السموك التنظيمي ماجستير/قسم العموم التربوية والنفسية

،سياسات تربوية طمبة الدكتوراه/قسم العموم التربوية والنفسية.

اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 الماجستير

ثمانية طالب ماجستير

 الدكتوراه

ثالثة طالب الدكتوراه

البحوث المنشورة
 اثر انموذج التسريع المعرفي خالل تدري العموم CASEفي اكساب طمبة الصف االول المتوسط لمميارات الحياتية
،مقبول لمنشر في المجمة العراقية عدد 1/252في .2019

 تصميم برنامج تدريبي قائم عمى التسريع المعرفي خالل تدريس العموم CASEواثره في تنمية ميارات التدريس

لدى الطمبة /المدرسين في قسم عموم الحياة ،مقبول لمنشر في مجمة الجامعة العراقية العدد 1/251في .2019

 تدريس مادة الكيمياء باستراتيجية الرؤوس المرقمة معا واثرىا في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية
تفكيرىن التاممي ،مقبول لمنشر في مجمة ابحاث كمية التربية االساسية العدد326في . 2018

 اثر استراتيجية ( )KWLHبالنمط التعاوني في قدرة طالب الصف الرابع العممي عمى تطبيق المعادالت الكيميائية
،مقبول لمنشر في مجمة اداب فراىيدي كمية االداب /جامعة تكريت العدد  56في .2017

 اثر استراتيجية ( )IDEALبالنمط التعاوني في قدرة طالب الصف الرابع العممي في تنمية ميارات تفكيرىم فوق
المعرفي ،مقبول لمنشر في مجمة الدراسات التاريخية والحضارية ،جامعة تكريت العدد  258في .2017

 اثر استراتيجية المحطات التعميمية في اكساب طالبات الصف الثاني المتوسط المفاىيم االحيائية وتنمية
استطالعين االحيائي ،مقبل لمنشر العدد  202في .2017

 اثر استراتيجية المنظمات التخطيطية في تنمية مياراتماوراء المعرفة لدى طمبة الصف الرابع العممي في مادة
االحياء ،مقبول لمنشر في مجمة جامعةكركوك لمدراسات االنسانية العدد 55في .2016

 الخرائط الذىنية في اطار التعمم النشط واثره في تحصيل طالب الصف الرابع العممي في مادة االحياء ،مقبول لمنشر
في مجمة مادة االحياء ،مقبول لمنشر في مجمة جامعة كركوك لمدراسات االنسانية العدد 71في 2016

 مقارنة نمطين من تقديم خرائط الدائرة المفاىيمية في استيعاب طالب الصف الثاني التوسط لممفاىيم االحيائية
،مقبول لمنشر في مجمة الدراسات التاريخية والحضارية ،جامعة تكريت العدد .2016، 168

 اثر استراتيجية مقترحة قائمة عمى التخيل الموجو في تنمية القدرة عمى حل المشكالت البيئية ،بحث منشور في
المؤتمر االول /كمية التربية /جامعة الموصل في .2013

 فاعمية استراتيجيتي المتشابيات والمتناقضات في التغيير المفاىيمي لطالبات الصف الثاني متوسط وتنمية ميارات
ماوراء المعرفة لديين ،مقبل لمنشر في مجمة تكريت لمعموم االنسانية .2013

 اثر استخدام طريقة المشروع في تحصيل طالب الصف الثاني في معيد اعداد المعممين في مادة االحياء وتنمية
ميارات التفكير الناقد لدييم ،مجمة التربية والعمم عدد،3مجمد.2011، 18

 اثر استخدام مدخمي البيئي والجمالي في تطوير المفاىيم االحيائية لطالبات الصف الرابع العممي وتنمية تفكيرىن
االستداللي ،مجمة التربية والعمم ،عدد،5مجمد.2012 ،19

 اثر استخدام مجموعة من الطرائق التفكيرية والكشفية في التحصيل لدى طمبة كمية التربية االساسية ،مجمة
دراسات موصمية ،العدد.2007 ،18

 اثر استخدام انموذج ىيمدا تابا في الدافع المعرفي لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة االحياء ،مجمة
التربية والعمم العدد2007 ،3

 اثر استخدام االستجواب باالسئمة السابرة في مادة االحياء لتنمية ميارات عمميات العمم لدى طالبات الصف الرابع
العام ،مجمة التربية والعمم مجمد، 14عدد .2007 ،2

 اثر استخدام التعمم التعاوني في تنمية اتجاىات الطمبة نحو مادة عموم الحياة لدى طمبة المرحمة الثالثة /مجمة
دراسات موصمية ،العدد. 2004، 6

 نوع التجربة المختبرية واثره في التفكير الناقد ،مجمة كمية المعممين ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،عدد،38
.2003

 اثر استخدام خطة كيمر في تحصيل طالبات الصف الخامس العممي واحتفاظين بالمعمومات في مادة االحياء ،مجمة
ابحاث كمية التربية االساسية ،مجمد، 1عدد. 2004، 3

 اثر استخدام اسموبين لتقديم االلغاز الصورية في اكتساب المفاىيم العممية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في
مادة االحياء ،مجمة التربية والعمم ،العدد. 2001 ،28

 اثر استخدام اسموبين لتقديم االلغاز الصورية في تنمية الميول العممية لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة
االحياء ،مجمة التربية والعمم ،العدد. 2001 ، 29

تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

الكتب المؤلفة

 اليوجد
تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

المؤتمرات والندوات العممية
" مشاركة في ورشة عمل "التعريف بالسبورة الذكية وكيفية استخداميا "مركز التعميم المستمر في 2019/4/3
 المشاركة في الورش االلكترونية عدد  10عن مرض كورونا والتعميم االلكتروني في ضوء جائحة كورونا .

:مشاركة في عدد من الورش ودورات التعميم المستمر والندوات منيا* 
ثقافة السالم رؤية ....بعد التحرير  " 2018/4/18

العموم التربوية منطمق لتعزيز التعايش السممي في  " 2012/2/22

بالفن نرسم ادراكنا لمحياة –دورة ا.د موفق حياوي عمي في /22-20ايار " 2012/
االفاق المسقبمية في مجال عموم الحياة في  " 2012/4/12

هندسة التدريس الجامعي الفعال /العموم الصرفة في  " 2012/3/25
مشاركات متعددة في مركز التعميم المستمر" 

مشاركة في المؤتمر االول المقام في جامعة الموصل بعنوان (تكامل االعداد والتاهيل سبيل لالرتقاء التربوي) بتاريخ * 
22و/22تشرين الثاني2013/

النشاطات العممية األخرى
 كفاءة المغة االنكميزية
 المغة العربية
 الحاسوب

 حاصمة عمى كفاءة المغة االنكميزية من المعيد االمريكي لتعميم المغة االنكميزية –دىوك

 حاصمة عمى كفاءة المغة االنكميزية من المعيد االمريكي في جامعة ديالوير.Delaware

 حاصمة عمى ميدالية االبداع من مؤسسة ايفرست العالمية لالبداع واالبتكار االمريكية Everest International
of Invention USAبتاريخ .2019/9/14

 دورات تدريبية عمى التعميم االلكتروني ومنصات ، Edmodo ، google class roomوانشاء االختبارات
االلكترونية.

عضوية الجمعيات
 اليوجد


كتب الشكر
 .حصمت عمى ثالث كتب شكر من مديرية تربية نينوى * 

حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية ذي

الرقم4019/3/9بتاريخ 2010/7/7وذلك *



.لجيودىا في انجاز معامالت الترقية

.حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية ذي الرقم6777/3/9بتاريخ * 2011/6/26

.حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية ذي الرقم450/3/9بتاريخ * 2011/1/23
.حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية ذي الرقم1571/3/9بتاريخ * 2010/3/14
حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية بتاريخ*2012/7/3

حصمت عمى كتاب شكر وتقدير من وزير اتعميم العالي والبحث العممي بتاريخ* *2012/3/28






.حصمت عمى كتاب شكر وتقديرمن رئيس جامعة الموصل بتاريخ  2013/2/2ومنحت قدما مدتو شير واحد* 

حصمت عمى تينئة من معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي بمناسبة الحصول عمى مرتبة االستاذية بتاريخ * 
2013/12/30

حصمت عمى كتاب شكر من رئيس الجامعة عن كونيا احد اعضاء المجان العممية المتخصصة بالترقيات بالكتاب * 
عدد:ر.ت 1145/في 2016/6/15ومنح قدم شير

شكر وتقدير من رئيس الجامعة /اعمال المجان العممية  *2017/8/28
.ذي العدد ر 2716/

شكر وتقدير من السيد وزير التعميم العالي في  2016/5/4العددم و د 464/

.شكر وتقدير عن المجان العممية من عميد كمية التربية  2018/7/25العدد *15478/3/5

شكر وتقدير من عميد كمية التربيةعن المجان االمتحانية والتدقيقية في  2018/11/25العدد *15425/3/9
 في تاريخ 2019/11/3


شكر وتقدير من كمية التربية االساسية عن مشاركة في لجنة مناقشة عدد 3217

