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 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 عبير سالم خليل ابراهيم حمداناالسم الرباعي واللقب : 
 

 / نينوى / موصل1/11/1991/محل وتاريخ الوالدة : 
 

 بعشيقة/ قرية بايبوختلي : لحاعنوان السكن ا
 

 10811611510رقم الهاتف : 
 

  abeer_salim@uomosul.edu.iq:يالبريد االلكترون
 
 

 جامعة الموصل  الجامعة :
 

  التربية الخاصة القسم :   األساسيةكلية التربية  الكلية :
 

 علم النفس التربوي الختصاص الدقيق : ا      العلوم التربوية والنفسيةم : االختصاص العا
 

 18/9/9119تاريخ التعيين في الكلية : 
 

 مساعد مدرسالدرجة الوظيفية : 
 

 المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها : 
1. 11/1/9119  

 
 +Aفصيلة الدم :             متزوجةالحالة االجتماعية : 

 
 

 
 صورة شخصية
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 ))السيرة العلمية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت
جامعة  كلية التربية 9111 بكالوريوس 1

 الموصل
 العراق

جامعة  التربية االساسية 9119 ماجستير 9
 الموصل

 العراق

1      
 

 :  اإلدارية المناصب
 

 البحوث العلمية المنشورة : 
 لدى طلبة المرحلة االعداديةمرونة االنا  .1
 ودة الحياة وعالقتها بمرونة االنا لدى طلبة المرحلة االعداديةج .9

 
 

 المؤلفات العلمية : 
 
 

 االشراف على الرسائل واالطاريح العلمية : 
 

 
 مناقشة عدد من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير  : 

 
 

 : النفسيةالتربوية و تحكيم البحوث 
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 :  األكاديميةالتدريسية و  الخبرات
 Word-Excel-Kobo-Powerpoint-Microsoft العملللل عللللى برنلللام   .1

Office 
 الخبرة على كيفية العمل على المنصات االلكترونية بمهارة  .9
 مرشدة اجتماعيةكلدي الخبرة ايضا العمل  .1
 لدي ايضا خبرات في العالج النفسي واقامة الجلسات الفردية والجماعية .4
 لدي ايضا خبرة في مجال العمل مع المنظمات الدولية  .8
 التوعية كافةانواع  لدي خبرة في مجال  .6

 
 : ؤتمرات الدولية بالمالمشاركة 

 
 

 المشاركة بالمؤتمرات والندوات المحلية : 
 

 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 

 الدورات التدريبية : 
 من قبل جمعية الهالل االحمر دورة تدربية عن االسعافات النفسية االولية .1
 يدورة عن العنف القائم على النوع االجتماع .9
 دورة عن االستغالل الجنسي  .1
 دورة عن ادارة الحالة  .4
 دورة عن حماية الطفل .8
 دورة عن دم  االعاقة وعالقتها بالتوعية بالمخاطر .6
 دورة عن مخاطر االلغام  .0
 دورة عن تصميم وخلق افكار جديدة لتصنيع كتيبات حول التوعية بالمخاطر  .5
 عن مهارات االتصال الدوليةدورة  .9
 الموصلدورة عن مخلفات الحرب والعبوات الناسفة في  .11
 والتوظيف  عن اعمال الكمبيوتردورة  .11
 دورة في تدريب المستفيدين .19
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دورة عن التدريب الشامل على جميع المنصات االلكترونية والتعلمية ملن قبلل جامعلة  .11
 الموصل 

دورة عن كيفية عملي كمشرفة اقتراع في االنتخابات والتي جرت في جامعلة الموصلل  .14
 في كلية االداب 

 
 :  المجتمعالمساهمات لخدمة 

العمل في المجال االنساني لمدة خمس سلنوات فلي المنظملات الدوليلة الخاصلة لخدملة  .1
 المجتمع 

والعمل كمتطوعة لمدة سنة في المنظمات من اجل تقديم الخدمة المجانية للجميع افراد  .9
 المجتمع

 
 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

 9/419و / العدد م كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي .1
 9/11/5001العددرئيس جامعة الموصل / كتاب شكر وتقدير من  .9
 1916العددالموصل/ وتقدير من عميد كلية التربية االساسية جامعة كتاب شكر  .1
 8 9/11و9كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي/ العدد  .4
 6/1186كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي العدد م و .8
 مرحلة الرابعة في مادة التربية العلمية "التطبيق"ورشة تقييم طالب الشهادة في  .6
 شهادة في كتابة التقارير العلمية والبحوث التربوية .0
 شهادة في الدم  الشامل بين الواقع والطموح .5
 شهادة في الدم  الشامل في محافظة نينوى  .9
 شهادة في الية كشف االستالل العلمي والداللي المعجمي .11
 االمن االجتماعي في االسالمشهادة في  .11
 مراحل االشراف العلمي شهادة في .19
 تقنيات نحو مستقبل استثمار التكنولوجيا في التعليم والتعلم شهادة في .11
 االدمان االليكتروني شهادة في .14
 Microsoft Teamsاساسيات استخدام برنام   شهادة في .18
–نظم التقليديللة والحديثللة اليللة جمللع المعلومللات للبحلل  العلمللي بللين اللل شللهادة فللي .16

 السلبيات وااليجابيات
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 اعتبارات منهجية في النشر االكاديمي باللغة العربية شهادة في  .10
 كتابة مقدمة ومشكلة الدراسة في الدراسات التربويةشهادة في  .15
 "19مخاطر جائحة كورنا "كوفيد شهادة في .19
 فن االتكيت شهادة في .91
 التاثير السرياني في مبنى ومعنى اللغة العربية شهادة في .91
 شهادة في مفهوم التربية بالقدوة .99
كيفيلللللة القللللاا المحارللللرات ومشلللللاركة الفيللللديوهات باسللللتخدام بلللللرام   شللللهادة فللللي .91

Zoom"Fcc"Google Meet 
المبلللادى االساسلللية الدملللاج االشلللخاص يوي االعاقلللة فلللي االسلللتجابات  شلللهادة فلللي .94

 االنسانية
 اختبار العينات البحثية شهادة في .98
 بيئتنا بيتنا بين الواقع والطموح والحفاظ عليه مسؤولية الجميع شهادة في .96
 Introduction to Mobile&Website Applications شهادة في .90
 الضاد لغتي هويتي شهادة في .95
 استخالص الزيوت والعطور من النباتات الطبية شهادة في .99
 مةاالخطاا الشائعة في الترج شهادة في .11
 دورة التعليم في بناا المجتمعات وتطورها شهادة في .11
 مساعدة انسانية شاملة وسهلة المنال للمسنين ويوي االعاقة شهادة في .19
 االتجاهات الحديثة في قياس صدق وثبات االستبانة في البحوث العلمية شهادة في .11
 االنتحار قرااة متعددة االبعاد في االسباب والمعالجاتشهادة في  .14
 فهم االشخاص المسنين وحاجاتهم في السياقات االنسانية فيشهادة  .18
 شهادة في االتجاهات الحديثة في هندسة البرمجيات .16
شهادة في نشر البحوث العلمية في المجالت المصنفة رمن قواعلد البيانلات العلميلة  .10

 سكوبس وكالريفيت بين الحقيقة والوهم
 ادى واالخالقياتشهادة في االرشاد في الفكر االسالمي واالسس والمب .15
 شهادة في دور التعليم في بناا المجتمعات وتطورها .19
 شهادة في حقوق المراة .41
 شهادة في النشر العلمي في الوطن العربي: االشكاليات واالستراتيجيات .41
 شهادة في التدريب عللى العمل االنساني في الشتات والغربة .49



6 
 

 المساالة تجاه االشخاص المتضررين شهادة في .41
 سالمية في روا التحديات المعاصرةناا الفكري لطلبة العلوم االشهادة فيالب .44
شهادة في دورة جمع البيانات من اجل دم  االشخاص يوي االعاقة في مجلال العملل  .48

 االنساني
 شهادة في ادارة وتنظيم الوقت وتمالك الضغوط .46
 االبعاد العلمية والعملية للحماية المجتمعيةشهادة في  .40
 مهارات تحديد الهدف وادارة الذات شهادة في .45
 في مهارات العمل الجماعيشهادة  .49
 المبادى واالصول –شهادة في مناقشة الرسائل العلمية  .81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


