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 السيرة العلمية 

 أوال : المؤهالت األكاديمية 

 لبلدا         الجامعة       الكلية     سنة التخرج  الشهادة     

 العراق      الموصل     المعلمين   2778 بكالوريوس   

 

 العراق الموصل تربية اساسية 1112 ماجستير

 

 ثانيا : الخبرة األكاديمية والتدريسية : 

, نصوص انكليزي في التربية الخاصة مرحلة ثالثة ورابعة, تدريس مادة اللغة االنكليزية العامة

 (29(في اقسام الكلية المتنوعة لمدة ومواد تربوية مختلفة و (2,1,2المستويات ) headwayمادة

 عام . 

 

 لمية :المشاركات الع     

شاركت ببحث في أعمال المؤتمر العلمي السنوي السادس )الدولي الثاني( الذي أقامته كلية 

 .  1122/ 2/ 8-9التربية األساسية للمدة من 

للعام  التي أقيمت في كلية التربية األساسية حصلت على عشرة شهادات مشاركة في الندوات -

 .1128/1127الدراسي 

 .1127/1111للعام الدراسي  حصلت على ثمان شهادات مشاركة في الورش االلكترونية  -

 .1127/1111للعام الدراسي وات العلمية االلكترونية دالنفي حصلت على شهادتين مشاركة  -

ورش االلكترونية االفتراضية للعام الدراسي حصلت على ثالث شهادات مشاركة في ال -

1111/1112 . 

حصلت على شهادة مشاركة في اللقاء التدريبي )الطباعة الثالثية لالعضاء البشرية( من منظمة  -

 . 22/21/1111لجنة الدراسات والتدريب المنعقد في  –الصداقة الدولية 

لية للتطوير االكاديمي في المملكة من منصة ايفاد والمؤسسة الدوحصلت على شهادة مشاركة  -

المتحدة عن المشاركة في المحاضرة العلمية بعنوان )الدراسات البينية والبحث العلمي( والمنعقدة 

 .  1112يناير  22بتاريخ 

حصلت على شهادة مشاركة في الملتقى التربوي الثاني االفتراضي )التحديات التي تواجه  -

-2-27المنعقد في كلية التربية االساسية  خدمة المجتمع( التي اقامتهجتها لالعملية التربوية ومعال

 .زوومعلى المنصة االلكترونية   1112

حصلت على شهادة مشاركة من منصة ايفاد والمؤسسة الدولية للتطوير االكاديمي عن  -

 المشاركة في المحاضرة العلمية الموسومة )الطريق للحصول على منحة دراسية في الخارج(

 . 1112اغطسطس  12تطبيق زووم بتاريخ –المنعقدة عبر المنصة االلكترونية و
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التربوية )الجريمة االلكترونية وتأثيراتها  –حصلت على شهادة مشاركة في الندوة العلمية  -

 .  1112-1-9النفسية بين االعالم والقانون( التي اقيمت بتاريخ 

الفتراضية )ظاهرة التنمر المجتمعية واثارها حصلت على شهادة مشاركة في الندوة العلمية ا -

-9-22النفسية( التي اقامتها كلية التربية االساسية بالتعاون مع قسم التربية الخاصة بتاريخ 

 عبر منصة زووم االلكترونية.  1112

 

ثالثا : الخبرة اإلدارية : عملت معيدة بدرجة مساعد باحث وباحث في قسم التربية الخاصة للمدة 

 . 1111ولغاية  2778من 

 

 رابعا : البحوث العلمية ) المنشورة وغير المنشورة( 

 

 البحوث المنشورة :  

 

ميذات أثر استخدام التعلم من أجل التمكن في اكتساب مهارتي القراءة والكتابة لدى تل -

 الصف الخامس االبتدائي في اللغة االنكليزية. 

أثر استخدام اسلوب الحرف األول في اكتساب المفردات لدى تلميذات الصف الخامس  -

 االبتدائي في اللغة االنكليزية. 

فاعلية استخدام تدريس االقران في تنمية دافعية الطلبة لتعلم اللغة االنكليزية في قسم  -

 التربية الخاصة. 

ر استخدام الخرائط الذهنية في تنمية مهارة االمالء لدى طلبة الصف االول متوسط في أث -

 مادة اللغة االنكليزية. 

تقييم كتاب اللغة االنكليزية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلمي اللغة  -

 االنكليزية. 

قسم التربية أثر استخدام التدريس التبادلي على تحصيل الطلبة في اللغة االنكليزية ب -

 الخاصة وتنمية مهاراتهم ما وراء المعرفية. 

 

 خامسا : اللجان العلمية  واألدارية :

 .سنوات تسع عملت في اللجنة االمتحانية في قسم التربية الخاصة مدة 

 عضو في لجنة تدريس مادة االنكليزية العامة . 

 

 سادسا : الدورات التطويرية : 

 . 21/2/1121ولغاية  21/2/1121تدريس من لدي مشاركة في دورة طرائق ال -

 . 2/9/1121ولغاية  11/1/1121لدي مشاركة في دورة كفاءة الحاسوب من  -

 . 12/4/1128ولغاية  21/4/1128لدي مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية من  -

الموسومة )كيفية انشاء الحسابات االلكترونية وادارتها ي الدورة العلمية ركة فلدي مشا -

 .21/2/1111-22محركات البحث العلمي( للفترة من  في

 17/2لمدة ثالثة ايام من   Edmodoة االفتراضية بعنوان منصة لدي مشاركة في الدور -

 . 2/1/1111الى 

لدي مشاركة في دورة التعليم المستمر الثامنة واالفتراضية الخامسة الموسومة: )توثيق  -

-7االمريكي( لمدة يومين   APAبنظام  قائمة المصادر والمراجع للعلوم االنسانية

22/21/1111  . 

 

 



 سابعا : التشكرات والتقدير: 

 التربية االساسية كلية كتاب شكر من عميد  عشردي خمسة ل -

من رئيس الجامعة للمشاركة في المؤتمر الدولي المقام في كلية التربية  شهادة تقديرية  -

  8/2/1122-9االساسية 

ة الحمدانية / كلية التربية للتعاون في ألقاء المحاضرات  في كتاب شكر من عمادة جامع -

  9/1/1121، تاريخ الكتاب   1122/1121اقسام كلية التربية للعام الدراسي 

  27/2/1111بتاريخ  كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل  -

 . 17/9/1111ة الموصل بتاريخ كتاب شكر من رئيس جامع -

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى السيدات والسادة  كتاب شكر وتقدير من معالي -

 .  2/2/1112التدريسيين بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمنتسبي جامعة  -

 .  21/8/1112بتاريخ الموصل 


