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  1978-5-6/ موصل : محل وتاريخ الوالدة 

  
 نينوى  / حي المثنى :  عنوان السكن الحالي

  
   كورك)   07701790399) اسيا موبايل: رقم الهاتف 

 
 البريد االلكتروني 
     

التربية األساسية    : الموصل  الكلية : الجامعة    
التربية الخاصة  : القسم   



 

 

 

  الخاصة ئق تدريس التربيةطرا: االختصاص الدقيق ئق تدريس التعليم طرا:  االختصاص العام
  

  10/2/2002: تاريخ التعيين في الكلية 
  

 تدريسية : الدرجة الوظيفية 
 :  عليها المرتبة العلمية وتاريخ الحصول 

  10/2/2007لقب مدرس مساعد بتاريخ  .1
  2/3/2011لقب مدرس بتاريخ       .2
  26/11/2017لقب أستاذ مساعد بتاريخ  .3

  
  +AB: فصيلة الدم        3:متزوجة    عدد األطفال : الحالة االجتماعية 

  ))السيرة العلمية))                          
 :  المؤهالت األكاديمية  

 ت  الشهادة   ج سنة التخر  الكلية  الجامعة  البلد  
 1  بكالوريوس  2001  التربية األساسية  الموصل  ق راالع
 2  ر ماجستي 2007  ة التربية األساسي ل الموص ق راالع

           3 
  الخبرة اإلدارية  

 :  البحوث العلمية المنشورة 
  استخدام أسلوب تحليل المهمات في تحصيل تالميذ التربية الخاصة في مادة العلوم  ثرا-1
 ثر استخدام الرسوم التوضيحية في المحصول اللفظي لدى تالميذ التربية الخاصة ا-2



 

 

 

ئط المفاهيم في التحصيل وتعديل قصور االنتباه لدى تالميذ التربية ار اثر استخدام خ-3
 الخاصة  

استخدام طريقة التمثيل في تنمية االداء التعبيري والسلوك االجتماعي لدى تالميذ  اثر-4
 التربية الخاصة 

ق من وجهة نظر ار يم األساسي في إقليم كردستان العة مدارس التعلتجربتقويم -5
 المعلمين  

تيجية المنظمات المتقدمة في التحصيل وتنمية التوافق النفسي لدى تالميذ ار تثر اسا-6
 لتربية الخاصة  ا

تيجية التعلم معًا في تنمية مهارتي االستماع والتحدث وتعديل السلوك االنسحابي اثر استر ا-7
 لدى تالميذ التربية الخاصة   

ءة الجهرية وتعديل السلوك ات القر ار اتيجية النمذجة في تنمية  بعض مهار أثر است-8
  الفوضوي لدى تالميذ التربية الخاصة 

  الشخصية الناضجة وعالقتها بالقلق لدى طلبة قسم التربية الخاصة -9
  التسامح االجتماعي وعالقته بالسمات الشخصية لدى طلبة قسم التربية الخاصة-11
معايير جودة االداء لمعلمي التربية الخاصة وفق المدخل التكاملي من وجهة نظر -11

 المدارء
  

 :  الخبرة األكاديمية    
 والى حد اآلن  2007مارست التدريس منذ عام 
 :  اللجان العلمية واإلدارية 

 : أست عدة لجان منهار لقد ت



 

 

 

 لجنة األرشفة -
 رئيس اللجنة التدقيقية   -
   متحانيهاعضو لجنة -
 مسؤول التطبيق بقسم التربية الخاصة -
 مقرر في لجنة الدارسات العليا -
 لجنة التعليم المستمر -
  

 :  الشهادات التقديرية وكتب الشكر 
 لدي العديد من كتب الشكر   
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according to  the students of the department of the private 

education    

 10-defining social forgiveness and its relation to personal characters 

for the students of college of basic education . 

11-performance quality standards for special education teachers 

according to the integrative approach from the point of view of 

principals . 
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