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 والعلمية (( الذاتية )) السيرة

 محمود محمد عبدالكريم خضر آل كنة الحمدانياالسم الرباعي واللقب : 

 1991/  9/  02موصل / محل وتاريخ الوالدة : 

 حي الكندي –موصل لي : لحاعنوان السكن ا

 29919219779 رقم الهاتف : 

 mahmood.mohammed1975@uomosul.edu.iq :يالبريد االلكترون

 الجامعة : جامعة الموصل 

   القسم : التربية الخاصة   األساسيةالكلية : كلية التربية 

طرائاا  تاادريت التربيااة الختصاااا الاادقي : ا   علااوم تربويااة ون ساايةم: االختصاااا العااا

 االسالمية

 4/11/0222تاريخ التعيين في الكلية : 

 الدرجة الرابعةالدرجة الوظي ية : 

 الحصول عليها :  المرتبة العلمية وتاريخ

 4/11/0222مدرس مساعد  .1

 7/9/0210مدرس  .0

 +Oفصيلة الدم :              الحالة االجتماعية : متزوج 

 ))السيرة العلمية ((

 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج الشهادة ت

 العراق الموصل التربية األساسية 0222 البكالوريوس 1

 العراق الموصل التربية األساسية 0227 الماجستير 0

 تركيا İlahiyat Süleyman Demirel 0219 الدكتوراه 3

 



0 
 

 :  اإلدارية المناصب

  0211 – 0212مقرر قسم التربية الخاصة للعام الدراسي  .1

 ولحد االن 3/9/0201مقرر قسم التربية الخاصة للعام الدراسي   .0

 . 0200 – 0201 – 0202وكيل رئيت قسم التربية الخاصة لالعوام  .3

 

 البحوث العلمية المنشورة : 

 األبحاث المنشورة داخل العراق:

الطرائ  واالساليب التدريسية الشائعة لدى معلمي ومعلمات التعليم االساسي  -1

ومن يناظرهم في المدارس االبتدائية والمتوسطة لمادة القرآن الكريم والتربية 

 اإلسالمية وعالقتها ببعض المتغيرات.

ر استخدام المناقشة الثنائية المتبادلة في تحصيل طالب الصف السادس اث -0

 اإلعدادي للدراسات اإلسالمية في مادة الحديث النبوي الشريف.

اثر استخدام األقراا المدمجة في إتقان تالوة القران الكريم وح ظه لدى تالميذ  -3

 الصف الرابع االبتدائي.

ة الت كير االستداللي في مادة ال قه لدى أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تنمي -4

 طالب الصف السادس في الثانويات اإلسالمية.

دراسة مقارنة ألثر الدورات الدينية " الصي ية " المقامة في المساجد لتالوة  -1

 تالمذة الصف الثالث والرابع االبتدائي لنصوا التربية اإلسالمية.

 

 األبحاث المنشورة خارج العراق:

عرض وتحليل.. تم  –من منظور محمد قطب  -لتربية اإلسالمية كتب منهاج ا -1

 نشر البحث في الدنمارك. وتم االشتراك به في المؤتمر الدولي

 التعلم والتعليم في القرآن الكريم. تم نشر البحث في تركيا. -0

 المؤل ات العلمية : 

 كتاب يحمل عنوان ) َوَهَت القلم (

 

 لمية : االشراف على الرسائل واالطاريح الع

تقاويم أدا  معلماي التربياة ال نياة فاي اشراف علاى رساالة ماجساتير يحمال عناوان )       

 المرحلة االبتدائية في ضو  معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المدرا  (
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 االشراف على العديد من الطلبة في بحوث تخرجهم ، واالشراف عليهم على التطبي .

 وراه ورسائل الماجستير  : مناقشة عدد من اطاريح الدكت

 : تحكيم البحوث التربوية والن سية

 تم مناقشة مجموعة من رسائل الماجستير مناقشة أولية.

 مناقشة مجموعة كبيرة من طلبة بحوث التخرج

 

 :  األكاديميةالتدريسية و الخبرات

 أوال: في الدراسات العليا

 اإلحصا  التربوي -1

 طرائ  تدريت متخصصة -0

 

 دراسات االوليةثانيا: في ال

 -تدريت المواد التربوية والن سية في القسم واالقسام االخرى والمواد هي :

 طرائ  تدريت عامة   -1

 اصول التربية   -0

 تعليم عام ) تعليم اساسي (  -3

 مشاهد   -4

 التقنيات التربوية   -1

 علم الن ت العام   -7

 علم الن ت التربوي   -9

 اإلحصا  التربوي -2

 

 :  المشاركة بالمؤتمرات الدولية

مشااركات عدياادة فاي مااؤتمرات دولياة فااي تركيااا كباحاث وعضااو فاي لجانهااا خااارج  .1

العراق وتمت المشاركة ببحث في مؤتمر اكاديمية شمال اوربا الذي أقامه الادنمارك 

 في إسطنبول.

في بيروت عاصامة لبناان  –مشارك في مؤتمر الماني بالتنسي  مع جامعة الموصل  .0

 كعضو لجنة تحضيرية –
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ديادة فاي ماؤتمرات دولياة ومحلياة ) كباحاث وعضاو فاي لجانهاا( داخال مشاركات ع .3

 العراق

 

 المشاركة بالمؤتمرات والندوات المحلية : 

 مشاركات عديدة في مؤتمرات دولية ومحلية ) كباحث وعضو في لجانها( داخل العراق

 

  : واإلداريةاللجان العلمية 

 .0212 – 0229عضو اللجنة االمتحانية في العام الدراسي  -1

 .0211 – 0212مسؤول األدا  وضمان الجودة لقسم التربية الخاصة في عام   -0

 .0212 – 0229مسؤول اللجنة االجتماعية في قسم التربية الخاصة للعام  -3

 .0201 -0202عضو اللجنة العلمية في قسم التربية الخاصة للعام الدراسي  -4

 .0201 – 0202عضو لجنة الدراسات العليا للعام الدراسي  -1

 .0201 – 0202مسؤول األدا  وضمان الجودة لقسم التربية الخاصة في عام  -7

 –مسااؤول وعضااو العشاارات ماان اللجااان المؤقتااة والتااي منهااا ) مناقشااات أوليااة  -9

لجااان  –لجااان تنظاايم المكتبااة واختيااار الكتااب المناساابة  –لجااان ارشااادية للطلبااة 

 متابعة القسم ...... الخ(

 

 الدورات التدريبية : 

 ومنظم للندوة التي اقامتها قسم التربية الخاصة ) المدمج الشامل في محاضر  .1

عضو اللجنة العلمية فاي الملتقاى الترباوي ومحاضار فياه ) التحاديات التاي تواجاه  .0

 العملية التربوية في ظل جائحة كورنا (

 مجموعة محاضرات في الندوات الحضورية وااللكترونية  .3

 

 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

أربعااة كتااب شااكر ماان معااالي ومياار التعلاايم العااالي والبحااث والعلمااي لمجموعااة  .1

 مهمات
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مجموعااة كتااب شااكر وتقاادير ماان جناااب وكياال ومياار التعلاايم وماادير عااام التخطااي   .0

 والمتابعة في التعليم العالي والبحث العلمي 

 .مجموعة كتب شكر وتقدير ومن جناب رئيت جامعة الموصل  .3

  د كلية التربية األساسية عشرات الكتب من السيد عمي .4

 

 


