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 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 د.صابر طه ياسين عطاالله الجميلياالسم الرباعي واللقب : 
 

 7891شرقاط -صالح الدينمحل وتاريخ الوالدة : 
 

 صالح الدين + الموصللي : لحاعنوان السكن ا
 

 61166100798رقم الهاتف : 
 

 sapr87@uomosul.edu.iq  :يالبريد االلكترون
 
 

 معة الموصل الجامعة : جا
 

  القسم : التربية الخاصة   األساسيةالكلية : كلية التربية 
 

 علم النفس التربوي الختصاص الدقيق : ا                  علم النفس م :االختصاص العا
 

 0670-70-06تاريخ التعيين في الكلية : 
 

 الرابعةالدرجة الوظيفية : 
 

 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها : 
 0670-70-06مدرس  .7

 
 +Pفصيلة الدم :             الحالة االجتماعية : متزوج 
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 ))السيرة العلمية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل التربية للعلوم االنسانية 0668 بكالوريوس 7
 العراق الموصل التربية للعلوم االنسانية 0670 ماجستير 0
 العراق تكريت التربية للعلوم االنسانية 0677 دكتوراه 6

 
 البحوث العلمية المنشورة : 

 بالتصورات المستقبلية لدى طلبة الدراسات العليا )غير الموظفين(.ه قلق البطالة وعالقت .7
 االمن الفكري وعالقته بتجاوز الذات لدى طلبة التربية االساسية. .0
 ي وعالقته بالذكاء البصري لدى طلبة كليتي الفنون الجميلة والهندسة المعمارية.التفكير االبتكار  .6
  اثر برنامج تعليمي قائم على مسرح الدمى في تنمية المحصول اللفظي لدى اطفال الروضة .4
 السلوك التربوي لدى المدرسين وعالقته بالتكيف الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة .7
 

 لدكتوراه ورسائل الماجستير  : مناقشة عدد من اطاريح ا
 تم مناقشة العديد من رسائل الماجستير

 
 : النفسيةالتربوية و تحكيم البحوث 

 تم تحكيم العديد من البحوث العلمية لمجالت علمية او مؤتمرات عالمية.
 

 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 اعوام 4عضوا للجنة العلمية لمدى  .7
 اعوام 4للجنة االمتحانية لمدة عضوا  .0
 رئيس وعضو للجنة االقسام الداخلية . .6
 عضوا اللجنة المركزية للتطبيق. .4
 عضو ارتباط وزاري للتعليم االلكتروني . .7
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 : والمهارات الخبرات
 - 2011 الراسي للعام ، والنفسية التربوية للمواد الحمدانية جامعة / التربية كلية في تدريسي 1-

2012 . 
 و 2012 – تكريت جامعة/ الشرقاط االساسية التربية بكلية والنفسية التربوية للمواد تدريسي 2-

 2014 و 2013
 الدراسات في والنفسية التربوية المواد اغلب بتدريس قام الموصل جامعة مالك على تدريسي االن 3-

 .والعليا االولية
 وارشاده االذعان(  و  )المهنية تهاوتفضيال  االنكرامية الشخصيات( هما كتابان له سيصدر 4-

 .باالنتقاء(
 االجتماعية والشؤون  العمل ووزارة الدولي البنك من معتمد االجتماعية الخدمة في دولي مدرب 6-

 .العراقية
 الثقافي والمجلس العالي التعليم وزارة من معتمد ) والتعليمي التربوي  الدمج(  في معتمد مدرب 7-

 .البريطاني
 .تكريت جامعة في المشاركين على ثالث بتسلسل التدريس طرائق شهادة ىعل حاصل 8-

 . التوفل شهادة على حاصل 9-

 . االلي الحاسوب لقيادة الدولية الشهادة على حاصل 10-

 . والمجتمع الجامعات مستوى  على وثقافية علمية وندوات دولية علمية بمؤتمرات مشارك 11-

 . 2018 الموصل لجامعه المتميز االستاذو  ، وتقدير شكر كتب على حاصل 12-

 .والتعليم التربية بنظم التفكير اعادة في االلمانية للجامعات وزائر علمي عضو 13-

 .المستدامة للتنمية المتحدة االمم توصيات لمؤتمر اساسي منظم 14-

 .التخصص بذات العليا الدراسات وطلبة والتعليم التربية البحاث دولي محكم 15-

 . الصحفية بالدورة مشاركة شهادة على صلحا 16-

 . االدب مجال في دولية جوائز على حائز 17-
Tel : 009647703766589 

Emil: sapr87@uomosul.edu.iq 


