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 المعلومات الشخصیة
 الجنسیة عراقي العنوان زركا ، دھوك

1961/ 1/4موصل  النقال رقم الھاتف 07504277188  محل و تاریخ الوالدة 

Chachan.mohammed@uod.ac  االلكترونيالبرید  الحالة الزوجیة متزوج 

 
 

 معلومات الوظیفة
2001أستاذ مساعد   الوظیفة رئیس قسم التربیة الخاصة وتاریخ الحصول علیھا المرتبة العلمیة 

 نوع االرتباط بالجامعة 
 
 

لشھادات العلمیةا  
هادكتورال ماجستیرال   الشھادة لوریوسابكال 

 اسم الجامعة الموصل بغداد بغداد
لعراقا  ادةھالبلد المانح للش العراق العراق 

 تاریخ الحصول على الشھادة  1982 1990 1996
 عنوان رسالة الماجستیر شعور المعلم باألمن النفسي وعالقتھ ببعض المتغیرات 

 التخصص الدقیق علم النفس التربوي
 عنوان اطروحة الدكتوراه تطور الھویة لدى المراھق العراقي 

 التخصص الدقیق لنموعلم نفس ا
 

 
 ( االحدث الى االقدم) - الخبرات االداریة

 من الى العنوان الوظیفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 2014 اآلن رئیس قسم التربیة الخاصة / جامعة دھوك

 2010 2014 رئیس سكول التربیة األساسیة / جامعة دھوك

 2003 2006 لمیة / كلیة التربیة األاسیة / جامعة الموصلمعاون العمید للشؤون الع
 

 ( االحدث الى االقدم) -الخبرات التدریسیة من 
 من الى المرتبة العلمیة اسم الجامعة المواد التي تم تدریسھا

 2006 اآلن أستاذ مساعد دھوك علم نفس النمو 

 2001 2006 أستاذ مساعد الموصل علم نفس النمو 

 1996 2001 مدرس الموصل علم نفس النمو

 1993 1996 مدرس مساعد الموصل نفس التربويعلم ال
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 (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمیة

 البحث اسم  جھة النشر التاریخ
 تصورات أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة نحو ظاھرة العولمة  مجلة ادراسات مستقبلیة 2004
 كوردستان أسباب تأخر الزواج في إقلیم  مجلة جامعة دھوك 2007
 فاعلیة الذات لدى طالبات قسم ریاض األطفال  مجلة أبحاث التربیة األساسیة 2009
 المسؤولیة االجتماعیة لدى المراھقین في كوردستان  مجلة العلوم االجتماعیة 2016

   
 
 

 الكتب المؤلفة والمترجمة
 كتابالاسم   جھة النشر التاریخ
 ق النفسي لدى المرأةاالحترا دار جریر / األردن 2013

   
 
 

 المقاالت
 اسم لة المقا جھة النشر التاریخ

 عدد من المقاالت مجلة ھیزل / زاخو 2008-2015
 عدد من المقاالت مجلة متین / دھوك 2007-2015

 عدد من المقاالت  مجلة سیكولوجیا / دھوك 2006-2014
 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -لمؤتمر اسم ا نوع المشاركة التاریخ
 مؤتمر جامعة مؤتة / األردن حول الھویة والمواطنة  إلقاء بحث  2014

 مؤتمر جامعة الشارقة حول ضمان الجودة في التعلیم  إلقاء بحث  
 مؤتمر جامعة ھامبورغ / المانیا حول التأھیل والتربیة الخاصة حضور  2017

 
 

 

 عضویة المنظمات
 نظمةاسم الم طبیعة العضویة

 الجمعیة النفسیة العراقیة عضو 
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