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          سهلة حسين قلندر حسين:   ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1191: تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

  اليوجد   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       علم النفس التربوي:       صــالتـخـص

   تدريسية:     ه ــــــالوظيف

      استاذ مساعد الدرجة العلمية :

            كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم:     عنوان العمل

 ...................العمل   :         هاتف

 37713709171:         الهاتف النقال

     sahlahussein87@gmail.comكتروني :البريد إالل

sahla.h.q@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq   

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  درجة العلمية ال

 بكالوريوس

 

 6/9111-03 الرتبية/قسم العلوم الرتبوية والنفسية املوصل

 99/3330-1 الرتبية /علم النفس الرتبوي املوصل املاجستري

 هالدكتورا

 

 5/3390-90 الرتبية للعلوم الصرفة /ابن اهليثم  بغداد

 

 

 الصورة 
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وزارة الرتبية /املديرية العامة العداد املعلمني واالشراف  نينوىمعهد اعداد املعلمات / أخرى

 نينوى .الرتبوي 

9191 

 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى -من الفترة   جامعةال )المعهد / الكلية(  الجهة ت

-4/93/9191 وزارة الرتبية معهد اعداد املعلمات/مديرية تربية نينوى 1

9/1/9111 

 4331-4-47/ -1/1/1111 جامعة املوصل /كلية الرتبيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2

 وحلد االن /3331-0-9 هليثمابية للعلوم الصرفة /ابن جامعة بغداد/كلية الرت / كلية الرتبيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 9111-93/9191-0 وزارة التربية/مديرية تربية نينوى معلمة 9

  3339-9111 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة الموصل مساعد باحث 3

  14/4330-4331/1   بحث العلمي/جامعة الموصلوزارة التعليم العالي وال باحث 0

/ /جامعة الموصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرس مساعد 4

 كلية التربية /قسم العلوم التربوية والنفسية.

1/14/4330- 41 /0/4337  

 والبحث العلمي/كلية التربية/قسموزارة التعليم العالي  مدرس 5

 العلوم التربوية والنفسية 

41/0/4337-17-1-4317   

بغداد/كلية العلمي/جامعة وزارة التعليم العالي والبحث  استاذ مساعد 6

 ابن الهيثم –التربية للعلوم الصرفة 

 لحد االنو/ 91-9-3394



 

 

 

 

 

 

 

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 3330 علم نفس عام /صف اول /تربية/جامعة املوصلتاريخ 9

 3334 علم نفس عام/صف اول /تربية/جامعة املوصلكيمياء 3

/تربية /جامعة علوم احلياة  0

 املوصل

 3335 ثاني/صف علم نفس منو

 3336 علم نفس عام/صف اول /تربية /جامعة املوصلالرياضيات 4

 3331 /صف رابعقياس وتقويم /تربية /جامعة املوصلاحلاسبات 5

 3339 علم نفس عام/صف اول الفيزياء/تربية /جامعة املوصل 6

 3399-3331 /صف اولعلم نفس عام حاسبات/تربية /جامعة بغداد 1

/تربية  وحاسبات رياضيات 9

 /جامعة بغداد

+ علم نفس عام )صف علم نفس منو /صف ثاني

 اول(

3399/3393/3390 

وعلوم تربوية  كيمياء وعلوم حياة 1

 ونفسية

م علمادة ماجستري عوم حياة )و +  علم نفس عام/صف اول

 نفس تربوي(+ماجستري علم نفس )مادة تربية خاصة(

 تربية خاصة (مادة تري علم نفس تربوي )وماجس

 

 

 

 

 

3394+3395 

وعلوم تربوية علوم الحياة  13

 ونفسية

ماجستير علوم حياة  +قياس وتقويم/صف رابع

 )علم نفس تربوي(

  ومازلت4317و4319

تقويم +اختبارات ومقاييس +نظريات تعلم قياس و الحياة  معلو 11

 + سمنار+ مشروع بحث

4312 _4311 

+4343 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

القمع االنفعالي وعالقته بالضغوط النفسية لدى  9

 طلبة اجلامعة.

  3391-3396 علوم تربوية ونفسية



 

 

 

 

 

 

 

فك االرتباط االخالقي وعالقته بالضغوط النفسية  3

 ادية. لدى طلبة املرحلة االعد

 3399 -3391 علوم تربوية ونفسية

0 

 زينة علي عبد السادة 

 

فاعلية التعلم السريع في تدريس طالبات الرابع 

 العلمي لمادة علم االحياء في دافعيتهن العقلية 

 

حصلت على الماجستير 

باإلمر الجامعي بالعدد 

في  0199د.ع/

91/93/3333 

  

  :ًلتي شارك فيها.االعلمية والندوات المؤتمرات سادسا 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 /كلية الرتبيةقسم العلوم الرتبوية والنفسية 3394 ندوة عن التوحد 1

وندوة  للعلوم الصرفة /ابن اهليثم/جامعة بغداد

 يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

 حماضرة

كلية الرتبية ابن العيثم للعلوم الصرفة /جامعة  3395 ندوة عن التوحد 2

 -وكلية التمريض بغداد

 

 حماضرة

كلية الرتبية للعلوم الصرفة /جامعة  3396 ندوة عن االمن النفسي  3

 بقداد

 حماضرة

امعة كلية الرتبية للعلوم الصرفة /ج 3396 عالج املعريف السلوكيندوة عن ال 4

 بغداد

 حماضرة 

وندوة عن  +شندوة عن التعاي 5

 التوحد

كلية الرتبية للعلوم الصرفة /جامعة  3391

 مركز النور للتوحد. +بغداد

 حماضرة



 

 

 

 

 

 

 

+ ندوة عن 3399 ندوة عن التوحد واسبابه وتشخيصه 6

 مؤمتر اسطنبول 

يف قسم العلوم الرتبوية  

 والنفسية .

 حماضرة

التوحد وعالقته باالضطرابات  7

 األخرى

 91/99/3399في 
تربية للعلوم الصرفة بغداد/ ال

 ابن الهيثم /علوم الحياة

 ندوة

االثار النفسية واالجنماعية للعبة  9
 البوبجي

 39/4/3391بتاريخ 

في  0663العدد  

93 /6 /3391  

بغداد/ التربية للعلوم الصرفة 

 ابن الهيثم /علوم الحياة

 ندوة

ارشادية بعنوان ثقافة االيمو والسلوك  1

وصا االخطر بين الشباب وخص

 الفتيات 

بتاريخ 

بغداد/ التربية للعلوم الصرفة  35/99/3391

 وحدة االرشادابن الهيثم /

 ندوة 

بعنوان استراتيجيات  ورشة عمل 93 
 تطوير مهارات الجمهور

  3399/تموز91-99

 شهادة مشاركة
اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي 

الدولي التاسع لشبكة 

المؤتمرات العربية تحت مظلة 

 سة االميركية لألبحاثالمؤس

      ورشة عمل 

في  محاضرة علمية كمحاضر 99
اضطراب التوحد ,اسبابه وتشخيصه 

 ومعالجته

 99/0/3399في 

جامعة بغداد/ كلية التربية  شهادة مشاركة 

ابن الهيثم –للعلوم الصرفة 

 /قسم علوم الحياة 

 حماضرة علمية

حضور ومشاركة بحث المؤتمر  93

لتاسع بعنوان العلمي الدولي ا

االتجاهات المعاصرة في العلوم 

االجتماعية ،اإلنسانية ، والطبيعية في 

 إسطنبول                   

 

تموز 99-91من 

3399 

شبكة المؤتمرات العربية 

التابعة لمؤسسة االبحاث 

االمريكية لمنطقة الشرق 

وبالتعاون مع  وافريقيااالوسط 

الجامعة العثمانية والجامعة 

 الفلسطينية 

مشاركة حبث مؤمتر 

 خارج العراق

مشاركة في مؤتمر الدولي السنوي   90

لمركز البحوث النفسية بالتعاون  33

    مع الهيئة الطبية الدولية                

/نيسان 91-99

وزارة التعليم العالي والبحث  3391

 ث النفسية العلمي/مركز البحو

 

مشاركة في المؤتمر الوطني األول    94

لمكافحة افة المنشطات وسوء 

 استخدام المكمالت الغذائية الرياضية             

/ تشرين الثاني  31 

3399 

 شهادة مشاركة       

بالتعاون بين وزارة الصحة 

 IMCوالهيئة الطبية الدولية 

ومركز البحوث النفسية 

 ووزارة الشباب

 



 

 

 

 

 

 

 

مشاركة  في المؤتمر العلمي   95

الموسوم )أطفال طيف التوحد 

وامهاتهم ومعلميهم بين الواقع 

 واالحتياجات(                     

 33-39/93/3333     

على قاعة الدكتور 

 علي الوردي

 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي /مركز البحوث النفسية 

 

ثاني مشاركة في المؤتمر الدولي ال 96

للعلوم واآلداب التي تنظمه مركز 

البحوث النفسية بالتعاون مع جامعة 

صالح الدين  تحت شعار بالعلم 

والمعرفة والبحث العلمي نلتقي 

لنرتقي في يوم السبت وعلى قاعة 

السدير مقابل الخطوط الجوية 

 العراقية في بغداد  

 99/99 /3391 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 البحوث النفسية  العلمي /مركز

 

المؤتمر الدولي األول للعلوم   91

واآلداب تنظمه المؤسسة االمريكية 

لألبحاث بالتعاون مع جامعة صالح 

الدين /أربيل بعنوان البحث العلمي 

 في خدمة المجتمع  

شبكة المؤتمرات العربية     3391/ 0/5 

لمؤسسة األبحاث االمريكية 

لمنطقة الشرق األوسط 

 وافريقيا

 

 

  االخرى سابعا : األنشطة العلمية . 

 خارج الكلية داخل الكلية

اطفال التوحد يف املعاهد  يال هالنشاط محلة توعية  3395نشاط محلة تنظيف الكلية مع الطلبة  

 املتخصصة

 ي(التطبيق )مشرف تربومدارس مشاهدة طلبة الرابع يف  نشاط يف املولد النبوي قصة جناح بعد كل امل هناك امل

سفرة علمية اىل وزارة الشباب والرياضة. وضع الية الطلبة 

 املتعففني .+ مدير وحدة االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي. 

اهدة  طلبة الصف الرابع يف مدارس التطبيق شم

 )مشرف تربوي (.

عمل بوسترات مزججة لصور بعض طرائق التدريس 
دار  ذ  واخرى تشجع على تنمية قدرات الذات باإلمر اال

 3391/ 93/9في  914العدد 

 

عمل تطوعي طالبي  مع مجموعة من االساتذة  بالتبرع  
وعدد من الرسائل واالطاريح  9099بمجموعة الكتب عدد 

/ 6/ 93في  0609العدد الغناء مكتبة جامعة الموصل 
3391 

 

نشاط الصفي طالبي لطلبة الدراسات العليا سنة اولى 
ل بوسترات مزججة ذ  العدد بعم 3391/3333تحضيرية 

 03/93/3391في  9931
 

نشاط الصفي طالبي لطالب الدراسات العليا /الدكتوراه معد 
في  43العدد  3سلمان ياسين بعمل بوسترات مزججة عدد 

3/9/3333 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر لحم أسم البحث ت

املسؤولية االجتماعية وعالقتها ببعض املتغريات لدى  1

 طلبة جامعة املوصل 

 9,العدد90اجمللد  تكريتجملة جامعة 

 3336ايلول 

 

التعاطف وعالقته مبتغريات اخرى لدى طلبة كلية  4

 الرتبية جبامعة املوصل.

, 13,العدد10اجمللد  جملة جامعة تكريت 

4339 

 4337, 9,العدد,17اجمللد  جملة جامعة تكريت  ملشكالت لدى طلبة جامعة املوصل .مفهوم حل ا 0

  19اجمللد, جملة جامعة تكريت فقدان االمل وعالقته بتحمل الغموض لدى طلبة  جامعة املوصل. 7

 433101عدد,ال

  4331 جملة جامعة تكريت  تعقيد العزو وعالقته بالتوتر النفسي لدى طلبة اجلامعة  5

اثر برنامج تدرييب يف االنتباه والتواصل االجتماعي ألطفال  6

 التوحد.

جامعة بغداد /اطروحة 

 دكتوراه

4310  

ك )سهلة حسني ث مشرتحب التفكري السابر وعالقته مبفهوم الذات لدى طلبة اجلامعة .  1

+لطيف غازي مكي (  .  مبجلة 

 البحوث النفسية يف بغداد. 

4319/4317  

 الفيزياء لمادة العامة االمتحانات أسئلة وىمحت تحليل 9

 ( فكير المنطقيللت بياجيه جان انموذج ضوء في

 

حبث مشرتك)وسن ناصر +عادل 

 كامل شبيب+ سهلة حسني (

حبث مؤمتر 

 خارج العراق

 



 

 

 

 

 

 

 

من وجهة نظر معلميهم  طفال التوحدالاملشكالت السلوكية  1

 واولياء امورهم 

حبث مشرتك )سهلة حسني 

 ازي مكي(+لطيف غ

4311  

التفكري املرن وعالقته بالدافع املعريف والتفاعل االجتماعي لدى  93

 طلبة اجلامعة .

حبث مشرتك )سهلة حسني 

 قلندر +سوزان دريد امحد(

4311 

)نشر ضمن 

 املستوعبات(

 

حبث مشرتك)سهلة حسني  فصيلة الدم وعالقته بالذكاءات  املتعددة لدى طلبة اجلامعة . 99

 صر +عادل كامل (+وسن نا

4343 

)حبث منشور 

ضمن مستوعب 

 سكوباس(

 

منشور  4343 حبث منفرد بصمة االبهام وعالقته بالشخصية لدى طلبة الدراسات العليا 93

ضمن مستوعب 

 سكوباس

 

 

 

 اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا.  

  اد.عضو يف اهليئة التحضريية جمللة مركز البحوث جلامعة بغد 

     عضو اللجنة االجتماعية /قسم العلوم الرتبوية والنفسية 



 

 

 

 

 

 

 

    عضو جلنة الوصف االكادميي/كلية الرتبية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد 

  عضو جلنة تدقيق الوثاق 

  عضو جلنة املتعففني يف الكلية 

  :و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر , عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  لشهادةكتاب الشكر او اجلائزة أو ا ت

واملقيم يف تركيا  معهد الهاي يف هولندا يف العالج املعريف السلوكي cbtشهادة  9

 وأذربيجان

  4319و4312

 4319 العراقيةامعة اجل  اإلدارية, وشهادة القيادة شهادة تقدير يف فن االقناع 3

 4332 والرياضة وزارة الشباب جائزة باملرتبة الرابعة مبسابقة البحوث 0

 4313-و -4331 مديرية الشباب والرياضة يف املوصل شهادة تقديرية 4

من السيد العميد  ورئاسة اجلامعة  0عددكتب شكر  5

 والقسم

  4319و 4312 رئيس اجلامعة ,القسم العميد,

من العميد ومن املؤمتر يف اربيل   0عدد  كتب شكر 6

  0وشهادات تقديرية عدد للمؤسسة 

 4317, 4319 ميد , املؤسسة االمريكية الع

+ 0عدد وشهادات تقديرية 0كتب شكر وتقدير عدد  1

 قالدة االبداع 

العميد ,املؤمتر الثاني الربيل يف فندق السدير  

 ,العميد

4317/4312 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

 ترمجةالتوحد( لصل االجتماعي ولقاءات ال طفاحتدث )والتوا-اصغي-شاهد–عمل )ا  9

 . كتاب

 قيد االجناز

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    اللغة االنكليزية           

  اللغة التركية           

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  
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Religion: muslim 
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No. of children:nothing 
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9/11/2003 Educational Psychology. 

,University of Mosul 

Educational and 

psychological sciences . 

Mosul M.Sc. 

13/5/2013 Philosophy in Educational 
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4/10/1987 Teachers Training 

/Nineveh Institute 
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From -To Workplace Career No. 

4/10/1987-1999 The Ministry of Education / 

Educational Directorate of  Nineveh. 

Teacher 1 

1999-2001 The Ministry of Higher Education and 

Scientific Research.  

Research Assistant 2 

2001-1/12/2003 The Ministry of Higher Education and 

Scientific Research. 

Researcher 3 

21/12/2003-

29/3/2007 

The Ministry of Higher Education 

and Scientific Research. 

Assistant Teacher 4 

29/3/2007-

2014 

The Ministry of Higher Education and 

Scientific/College of Education ,Department 

of Education  and psychological Sciences. 

Teacher 5 



 

 

 

 

 

 

 

Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

4/10/1987-1999 The Ministry of Education / 

Educational Directorate of  

Nineveh 

The Ministry of Educational / . 1 

1/9/1999-

24/2/2009 

The Ministry of Higher Education and 

Scientific/College of Education 

,Department of Education  and 

psychological Sciences in Mosul . 

’Mosul University                   2 

1/3/2009- The Ministry of Higher Education and 

Scientific/College of Education, Pure 

Science /Ibn al haytham ,Department of 

Education  and psychological Sciences in 

Bagdad University.  

Baghdad University 3 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

17/1/2014 and l 

still 

College of Education ,Pure Science 

/Ibn al haytham,, Department of 

Education  and psychological 

Sciences.,Baghdad University. 

Assistant Professor  6 



 

 

 

 

 

 

 

2003       General Psychology/first 

class       

Department of History ,college of 

Education ,Mosul Unvirsity          

                      

1 

2004                             = Department of chemistry, ,college 

of Education ,Mosul Unvirsity      

       

2 

2005       Psychology growth/Second 

class                 

Life Science, college of Education 

,Mosul Unvirsity            ,                

     

3 

2006       General Psychology/first 

class 

Mathematics ,=    4 

2007       Measuring and 

evaluating  

Computers,=          5 

2008       General Psychology/first     

class       

Physics ,=                6 

2009-2011 General Psychology/first     class       Computers , College of Education ,Pure 

Science /Ibn al haytham,, Department of 

Education  and psychological              

7 

2012+2013 Psychology 

growth/Second class 

+General Psychologe      

                                        

                                  

Computers, and Mathematics, College of 

Education ,Pure Science /Ibn al haytham,, 

Department of Education  and 

psychological.                      

8 

2014+2015 General Psychology/first 

class + (Educational 

Psychology  (M.A . 

Class)+Psychology 

Properties.                               

            

Chemistry ,+Life Science, + Psychology  

 

 

9 

 

2016+2017  AND 

ISTILL 

 

Fourth class (Measuring and 

Evaluating ) +(M.A.Class 

,educational psychology 

)+(M.A.Class PSyCHOLOGY 

PROPERTIES.) 

 

 

Life Science +psychology  

 

 

 

 

 

10 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8102 _8102 

+8181 

Fourth class (Measuring and 

Evaluating+  learning and 

teaching theories +seminar 

+Graduation projects 

Life Science 11 

 

 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

01/08 /8102 ,Department of 

Education  and 

psychological 

Science 

Emotional repression and its relationship to 

psychological pressure among University 

Students.(M.A.)   

1 

25/9/2119 Department of 

Education  and 

psychological 

Disconnecting the moral link and its relationship with 

the aggressive behavior of middle school students  

2 

11/12/2121 Department of 

methods of life 

sciences 

The effectiveness of fourth scientific students of 

biology and their health motivation   

3 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس



 

 

 

 

 

 

 
Lecture College of Education, Pure 

Science /Ibn al haytham 

,Department of Education  and 

psychological Sciences in 

Bagdad University,+ The 

Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

2014 Seminar on Autism  1 

= College of Education, Pure 

Science /Ibn al haytham 

,Department of Education  and   

psychological Sciences in Bagdad 

 University +College of Nursing    

                               

2015 = 2 

= College of Education, Pure 

Science /Ibn al haytham 

,Department of Education  and   

psychological Sciences in Bagdad 

 University       

2016 Psychological Security 3 

= = 2016 Seminar for CBT    4 

= = 2017 A symposium on the 

peaceful coexistence  

5 

= NOOR Center for 

Autism. 

2017 Seminar of Autisim  6 

    7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Activity awareness camping  for 

parents of children with Autism in 

Specialized  institutes2015  

Activity total clean sweep with 

students.2015 

Show Students in the fourth 

Application/supervisor 

Schools(EVERY –YEAR). 

Activity in the prophet s 

birthday a success story after all 

the pain there is hope2016. 

  

  
 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Social responsibility and its 

relationship with some  variables at 

Mosul University Students. 

 Journal of the 

University of Tikrit. 

VOL,13/Lssue8,Septem

ber,2006 

2 Empathy and relationship variables 

Among University students. 

= VOL,13/Lssue10,,2006 

 3 The concept of problem_ solving 

Mosul University students. 

= VOL,14/Lssue6,,2006 



 

 

 

 

 

 

 

4

  

 

 
Loss of hope and his 

relationship to assume the 

mystery of Mosul University 

students. 

 

= 

 
VOL,16/Lssue

,1,2009 

5

5

5

5 

Attribution complexity 

and its relationship to 

psychological  tension 

among university 

students. 

=  

VOL,16/Ls

sue,1,2009 

         

 

 

The Flexible Thinking and its 

Relationship to the Cognitive 

Motivation and Social 

Interaction  among University 

Student 

 

 

 
 (Opcion  )SCOPUS Q2  

Site score : 0.19 

Issn:1012-1587/ 

issne:2477-9385  

Vol.35 

 N (22): pp. 2899-

2921, 2019 

:Universidad del Zulia 

 Multiple intelligence and there 

relation to blood group among 

university  students 

 International  Journal 

of Innovation 

Creativity and Change  

Vol.13 .N(5)  

 ISSN:2201-1315 

 E-ISSN:2201-1323 

Page:1712-1733 

Primrose Hall 



 

 

 

 

 

 

 
Publishing Group 

SCOPUS  

Cite Score: 0.20 

 

 Thumbprint  and Its Relationship 

to Personality among Graduate 

Students 

 

 Vol.13 .N(5)  

 ISSN:2201-1315 

7481-7487: Page 

in 

International  Journal 

of Innovation 

Creativity and Change  

 ,Primrose Hall 

Publishing Group 

 

 

 

The Behavioral problems of 

Autistic children Forum the Point 

of view Their teachers and 

parents     

 

 

 
   April 9102  

ISSN:1816-1970 

 Analyzing the content of general 

examination questions for the 

subject of  physics  in the light of 

jean piagets model logical 

thinking   

 Turkey –Istanbul 

01/7/ 9101 

Issn 2476-

017x 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Ninth,   Membership: 

 

  Amember of the social committee                  

 Member of the committee Description academic in college .           

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

From(18-

20)october 

2015 turkey 

  Instituut voor 

psychologische 

Diensten(LIP)  La Haye  

Degree in CBT 1 

From(29july-to 

21 August) in 

Azerbaijan 

2016.. 

  Institute voor 

psychologist 

Diensten(LIP)  La 

Haye  
 

Degree in CBT                        2 

22/12/2016                     

Iraq-university 

Certificate of participation in the 

administrative  leadership.   

3 

= = Certificate of participation in the Art 

persuasion. 

4 

August,2008 Ministry of youth 

sports.  

Prize contest ranked fourth research  5 

12-7-2009 /1-

6-2010     

Scientific 

care in 

Nineveh 

forum. 

Certificate  of appreciation 

 

6 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2015-2016 

 

Rector and Dean of 

the college 

 

 

 

 

 

 

 

Written thanks  from Mr.Dean Alkahoriash department and 

department head. 

 

 

7 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

To be published (Do-Watch-Listen-Say)social and 

communication intervention for 

children with Autism. 

 

1 

 

 

       Twelfth,       languages:  

  English       

  Turkish    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Note: -   Make a copy on CD. 


	السيرة الذاتية عربي
	s السيرة الذاتية انجليزي



