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 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 خولة احمد محمد سعيد نوري البريفكانياالسم الرباعي واللقب : 
 

 02/5/7711موصل محل وتاريخ الوالدة : 
 

 ي دهوك / حي العسكر لي : لحاعنوان السكن ا
 

 21521512577رقم الهاتف : 
 

 khawlabrifcani@uomosul.edu.iq:يالبريد االلكترون
 
 

 الجامعة : جامعة الموصل 
 

  القسم : التربية الخاصة   األساسيةالكلية : كلية التربية 
 

طرائق تدريس التربيةة الختصاص الدقيق: ا / طرائق تدريس التعليم االبتدائي :ماالختصاص العا
 االسالمية

 
 5/7/0220تاريخ التعيين في الكلية : 

 
 تدريسية بدرجة استاذ مساعدالدرجة الوظيفية : 

 
 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها : 

 5/5/0221لقب مدرس مساعد    .7
 02/7/0272لقب مدرس          .0
  7/72/0271لقب استاذ مساعد   .3
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 شخصية
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 /فصيلة الدم :             عزباءالحالة االجتماعية : 
 

 ))السيرة العلمية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل التربية االساسية 0222 البكالوريوس 7
 لعراقا  الموصل التربية االساسية 0221 الماجستير 0
3 / / / / / 

 
 التوجد :  اإلدارية المناصب

 
 بحث منشور 02البحوث العلمية المنشورة : 

 
 اليوجد  العلمية :المؤلفات 
 

 االشراف على الرسائل واالطاريح العلمية : 
 االشراف على بحوث التخرج لطلبة الصف الرابع . .7
 طلبة الماجستير. 3 االشراف على .0
3. / 

 
 مناقشة عدد من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير  : 

 .طلبة الماجستير  3مناقشة    
 

 : النفسيةالتربوية و تحكيم البحوث 
 تقييم البحوث العلمية في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية . .7
 تقييم البحوث العلمية في مجلة آداب الرافدين . .0
 تقييم البحوث العلمية الخاصة بالمؤتمرات في كلية التربية االساسية . .3
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 :  األكاديميةالتدريسية و  الخبرات
 .لطلبة البكالوريوستدريس المواد التربوية والنفسية  .7
 تدريس مادة تخصصية لطلبة الماجستير. .0
 رئيس لجنة دراسات العليا . .3
 عضو لجنة الدراسات العليا. .5
 مقرر لجنة الدراسات العليا. .5
 عضو اللجنة االمتحانية . .2
 عضو اللجنة االرشادية . .1
 عضو في لجان المؤتمرات والندوات في كلية التربية االساسية . .8
 لدراسة الماجستير .عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان التنافسي  .7

 
 التوجد: ؤتمرات الدولية المشاركة بالم

 
 المشاركة بالمؤتمرات والندوات المحلية : 

المشاركة في العديد من المؤتمرات والنةدوات وور  العمةل فةي كليةة التربيةة االساسةية و 
 كلية التربية في جامعة الموصل وجامعة دهوك وجامعة صالح الدين في اربيل .

 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 .رئيس لجنة دراسات العليا .7
 .عضو لجنة الدراسات العليا.0
 .مقرر لجنة الدراسات العليا.3
 .عضو اللجنة االمتحانية .5
 .عضو اللجنة االرشادية .5
 .عضو في لجان المؤتمرات والندوات في كلية التربية االساسية .2
 التنافسي لدراسة الماجستير ..عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان 1

 الدورات التدريبية : 
 المشاركة في العديد من الدورات في كلية التربية االساسية .
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 التوجد:  المساهمات لخدمة المجتمع
 

 
 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

العالي الحصول على العديد من الشهادات التقديرية وكتب الشكر والتقدير من وزير التعليم 
والبحث العلمةي ورئةيس جامعةة الموصةل ورئةيس جامعةة الحمدانيةة واالمةين العةام لمكتبةات 
جامعةةة الموصةةل وعميةةد كليةةة التربيةةة االساسةةية فةةي جامعةةة الموصةةل وعميةةد كليةالتربيةةة 
االساسية في جامعة دهوك والحصول على وسةامين ذهبيةين وقالدتةين ذهبيتةين وشةهادتين 

سة  الفرنسةية التابعةة للمنممةات االمركيةة الحكوميةة لفةوز بح ةي دوليتين مةن منممةة ايفري
 . على المرتبة ال ال ة عالميا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


