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 الطائي حسين عمي االسم: حسام مال اهلل

 الموصل: العراق/ العنوان

 :00:79880697969:   الهاتف

 hosamma66@yahoo.com  البريد االلكتروني:

 0:77/ :/ 00 تاريخ الوالدة:

 الجنسية: عراقي

تدريسي في جامعة الموصل بمقب مدرس، ومدرب تنمية بشرية لمواضيع تنموية  تعريف شخصي:
ربوية والنفسية ، متخصص في العموم التفي التدريب معتمدة دولية اتوحائز عمى شهاد ،متعددة

، وسهولة باختصار ووضوح لدي مهارة إيصال المادة التعميمية) وأبرز مهاراتي ،تدريسًا وتدريباً 
 .(وبطريقة مشوقة

 :الشهادات والمؤهالت

 بريطانيا /GATC األكاديمية العالمية لمتدريب واالستشارات من معتمد دولي مدرب -1
5115. 

 أمريكا /IATC األكاديمية الدولية لمتدريب واالستشارات من التدريب في الدولية الشهادة -5
5115. 

 .ILM/ 5115البريطاني  واإلدارة القيادةمن معهد  معتمد شهادة مدرب دولي -3
 .5115 في العموم التربوية والنفسية/ طرائق تدريس التربية اإلسالمية: الماجستيرشهادة  -4
 .1999كمية العموم اإلسالمية/ قسم الشريعة:  جامعة بغداد/ من سبكالوريو  -5
 .1989كمية العموم/ قسم الفيزياء:  الجامعة المستنصرية/ بكالوريوس من -6

 :برة العمميةالخ

 .5117لشبكة المدربين العراقيين عضو الهيأة التأسيسية 

 .ولغاية اآلن 5113تدريسي في جامعة الموصل/ كمية التربية لمبنات 
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وير مركز إبداع األفكار لمتدريب والتط في وعضو الهيئة التأسيسية مدرب تنمية بشرية
 .5115ستشارات/ بغداد واال

 .5113-5115معاون مدير مركز التعميم المستمر/ الجامعة العراقية/ بغداد 

 .5115-5111تدريسي في الجامعة العراقية/ كمية التربية لمبنات/ بغداد 

 .5111-5119باحث في مركز البحوث والدراسات اإلسالمية/ الجامعة العراقية 

 .5119-5117تدريسي في جامعة الموصل/ كمية التربية لمبنات 

 .5117مارست العديد من األعمال الحرة قبل 

 شكر:الجوائز وكتب ال

جائزة البحوث المميزة في مؤتمر اإلعجاز العممي لمقرآن الكريم/ الوقف السني/ العراق  -1
5115. 

في مسابقة رابطة لتدريسيين الجامعيين في جامعة الموصل  جائزة البحوث المميزة -5
5118. 

ورئاسة ديوان الوقف  كتب شكر متعددة من عمادات كميات ومن رئاسة الجامعة العراقية -3
 (.54عددها ) السني،

 :تهاالتي قدم أهم الدورات

وفي عدة أماكن، عدد منها في بغداد  بمختمف العناوين تقريباً  دورة 181 قدمت 
 ، ومنها في تركيا.)أربيل والسميمانية( والمحافظات، ومنها في كردستان

 :التقديم مرات وعدد قدمتها، التي التدريبية الدورات

 .مرة 84/ التدريس طرائق -0
 .مرة 51/ الشخصي االستراتيجي التخطيط -2
 .مرة 13/ وتحفيزه اإلبداع تنمية -3
 .مرات 8/ االنتخابات مراقبي -9
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 .مرات 8/ الشخصية األنماط -5
 مرات. 7الفًعال/  لالتواص -6
 مرات. 5القبعات الست في التفكير  -7
 مرات. TOT /4إعداد المدربين  -8
 .مرات 4/ النجاح فرص تحقيق وكيفية اإلرادة قوة -9

 مرات. 3الة/ االجتماعات الفع  إدارة  -11
 مرات. 3إدارة ضغوط العمل/  -11
 مرات. 3 /إدارة األولويات -15
 التخطيط االستراتيجي المؤسساتي/ مرتان. -13
 التخطيط التشغيمي الشخصي/ مرتان. -14
 .مرات 3 /السريعة القراءة -15
 .تانمر / الذهنية الخرائط -16
 التخطيط التشغيمي المؤسساتي/ مرة واحدة. -17
 مرة واحدة. /مفاتيح النجاح -18
 .مرة واحدة /الشخصي استراتيجية اإلنجاز -19
 .مرة واحدة /أساسيات القياس والتقويم -51
 .مرة واحدة /إدارة ورش العمل -51

 وغيرها مما لم يخطر في البال ذكرها.

 

 

 

 

 


