
 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 قب : هيفاء عبد الرحمن ابراهيم حسن العبادياالسم الرباعي والل
 3/2/1791محل وتاريخ الوالدة : 

 لحالي : موصل/المصارفعنوان السكن ا
 )كورك(  -  59951900213)اسيا(    رقم الهاتف : موبايل
  HIFAA ABDLR@ up Mosulالبريد االلكتروني : 
 الجامعة : الموصل

 القسم : التربية الخاصة الكلية : التربية األساسية         
 االختصاص العام : طرائق تدريس التعليم االبتدائي 

 االختصاص الدقيق : تربية الخاصة
 2/2552/ 9تاريخ التعيين في الكلية : 
 الدرجة الوظيفية : تدريسية

 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها 
 13/0/2550: لقب مدرس مساعد بتاريخ  .1
 12/11/2513لقب مدرس بتاريخ      .2
 +Aالحالة االجتماعية : عزباء    فصيلة الدم :       .3

 ))السيرة العلمية ((
 المؤهالت األكاديمية : 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل التربية األساسية 1771/1777 بكالوريوس 1
للعلوم التربية  2555/2551 دبلوم عالي 2

 االنسانية
 العراق الموصل

 العراق الموصل التربية األساسية 2552/2550 ماجستير 3
 الخبرة اإلدارية : 

فتتي وحتتدة البحتت  و عملتتف فتتي  تتعبة التخلتتيو والمعلوماتيتتة  وعملتتف فتتي  تتعبة التستتجيل/ -
 والتلوير واالن مقرر في قسم التربية الخاصة . 

 البحوث العلمية المنشورة : 
 التعليم العالجي في مواجهة صعوبات الكتابة-1



اثر استخدام الرسوم التوضيحية في المحصول اللفظي لدى تالميذ التربية -2
 الخاصة

 الحاجات النفسية لدى الللبة المتميزين والمتميزات  -3
 لتربية الخاصةاثر برنامج تعليمي لتنمية المهارات االستقاللية لدى تالميذ ا -2
في السلوك التكيفي لتالميذ  ةالتوضيحياثر استخدام اسلوب التكرار والرسوم  -0

 التربية الخاصة  .
في تعديل السلوك العدواني  اثر استخدام اسلوب القصة المصورة واخذ الدور -6

 لدى تالميذ التربية الخاصة
 ميذ التربية الخاصة   اثر برنامج تعليمي في تنمية القدرات المعرفية لدى تال -9
اثر استخدام استراتيجية تعليم االقران في اكتساب المفاهيم أثر استراتيجية  -1

 الرياضية

 اثر نموذج دينز في تنمية المهارات الرياضية لدى تالميذ التربية الخاصة -7
الممارسات التربوية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة من وجهة نظر  15

 المدراء ومشرفين والمشرفات 
ثر استراتيجية الكرسي الساخن في تنمية بعض مهارات الحس العددي ودافع االنجاز 11

 الدراسي لدى اللالبات المتميزات

ي لدى تالميذ التربية الخاصة فاعلية استراتيجية وضع المفاهيم في تنمية الذكاء اللغو-21

اثر استراتيجية خاليا التعلم في تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ التربية  -12
 الخاصة 

تنمية بعض أثر استراتيجية خاليا التعلم في تحصيل تالميذ التربية الخاصة و  -13
 االجتماعية المهارات

االداء اللغوي لدى معلمي ومعلمات التربية من وجهة نظر المعلمي  معايير -12
 والمعلمات 

 

 الخبرة األكاديمية :    
(ستنة 25صتاص داختل القستم ومارستف التتدريس )درسف العديد من المواد التربوية ومواد االخت

 والى حد اآلن . 2550منذ عام 



 اللجان العلمية واإلدارية : 
 لجنة ضمان الجودة-
 اللجنة االر ادية -

 لجنة التعليم المستمر
 عضو لجنة امتحانيه -
 عضو اللجنة التدقيقية  -
 عضو لجنة تدقيقية في اللجان االمتحانية  -
 مقرر في قسم التربية الخاصة - -

 3الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 
 ( كتاب  كر . 35لدي العديد من الشهادات التقديرية وكتب الشكر)

 / طالبة دكتوراه  حاليا"
 
 
 
 


