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  وروزوروزــــــنن  عةعةــامامــــــجج          
 

                                                            
   

NZU        
 

 

 المعلومات الشخصية

 الجنسية عراقي العنوان دهوك

0791سرسنك  النقال رقم الهاتف 07507640967  محل و تاريخ الوالدة 

aamer.alkhaled49@gmail.com الحالة الزوجية متزوج البريد االلكتروني 

 

 

 معلومات الوظيفة

7109درس م  الوظيفة مدرس وتاريخ الحصول عليها المرتبة العلمية 

مجلة نوروزلاللغوي المقوم   نوع االرتباط بالجامعة 

 

 

لشهادات العلميةا  

هادكتورال ماجستيرال   الشهادة لوريوسابكال 

 اسم الجامعة الموصل دهوك الموصل

 دةاهح للشالمان البلد العراق العراق العراق

  ةعلى الشهاد حصولالتاريخ  1994 2010 2016

أثر استخدام استراتيجية َخرائط الَمفاهيم  في تحصيل طاُلب الصف العاشر اإلعدادي في قَواعِد اللُّغة العربية 

 لُّغة ثانية( وتنمية َدافِعيتهم لتَعلُّمها)كَ 

 عنوان رسالة الماجستير

تدريس اللغة العربيةطرائق   التخصص الدقيق 

 فاعلية تصميم تعليمي تعلمي ُمسند إلى بعض استراتيجيات التفكير في األداء التعبيري لطلبة الصف العاشر

 عدادي من الناطقين  بغير اللغة العربية وتنمية تفكيرهم البصرياإل

 عنوان اطروحة الدكتوراه

 صص الدقيقالتخ طرائق تدريس اللغة العربية

 

 

 ) االحدث الى االقدم( -الخبرات التدريسية من 

 من الى المرتبة العلمية اسم الجامعة المواد التي تم تدريسها

 التعليم المستمر.0

 المناهج. 7

 7109 مستمر مدرس الموصل

علم النفس  .1

 التربوي

 اسس التربية .7

 االرشاد التربوي

 7102 7109 مساعد مدرس النور

 2016 2017 مساعد مدرس نوروز العربية العامةاللغة 

 2012 2013 مدرس مساعد دهوك اللغة العربية العامة

 
عامر خالد عكيد :االسم  
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 ) االحدث الى االقدم( - الخبرات االدارية

 من الى العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة

   

   

   

 

 )االقدم الى االحدث( -االبحاث العلمية

 البحث اسم  جهة النشر التاريخ

 مؤتمر العلمي الرابعوقائع ال 7100

 /األساسيةلكلية التربية 

 جامعة ديالى

أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في تحصيل طالب الصف السابع 

 األساسي في قواعد اللغة العربية بوصفها لُغة ثانية وتنمية دافعيتهم لتعلمها

المؤتمر العلمي وقائع  7107

لكلية التربية  الخامس

 جامعة الموصل /األساسية

أنموذج كارين في اكتساب المفاهيم النحوية واستبقائها لدى طالب  أثر استخدام

 الصف الثامن األساس

طني االول وقائع المؤتمر الو 7102

للعلوم التربوية والنفسية/ 

/ ابن رشد-كلية التربية 

 جامعة بغداد

أثر االستعمال التكاملي لطريقتي العصف الذهني والمناقشة في تحصيل طالب 

الصف العاشر اإلعدادي في األدب والنصوص وتنمية الثقة بالنفس لديهم 

 واتجاهاتهم نحو التكامل

وقائع المؤتمر العلمي االول  7102

 لجامعة َكرميان

قلق المستقبل لدى طلبة الصف الثاني عشر اإلعدادي في محافظة دهوك 

 وعالقته ببعض المتغيرات

مجلة الدراسات التاريخية  7102

في جامعة  والحضارية

 تكريت

د تدريس فاعلية تصميم تعليمي تعلمي ُمسند إلى بعض استراتيجيات التفكير عن

مادة التعبير في تنمية التفكير البصري لطلبة الصف العاشر اإلعدادي من 

 الناطقين بغير اللُّغة العربيّة

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 كتابالاسم   جهة النشر التاريخ

   

   

 

 المقاالت

 اسم لة المقا جهة النشر التاريخ

   

   

   

 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -م المؤتمر اس نوع المشاركة التاريخ

 بجامعة بابل المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية االساسية بحث 7107

حثب 7102  المؤتمر العلمي االول لكلية التربية/ ابن رشد بجامعة بغداد 

 االمارات-المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية/ دبي بحث 702

 االمارات-الدولي الرابع للغة العربية/ دبيالمؤتمر  بحث 7102

 االمارات-المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية / دبي بحث 7102

رئاسة جلسة حث/ب 7109

  لجنة اختيار مناقشات/

  الفائزة األبحاث

 االمارات-للغة العربية / دبي لسادسمر الدولي المؤتا
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 عضوية المنظمات

 اسم المنظمة طبيعة العضوية

 pao ة االداريةئالهيعضو 

 شمس / مدربمراقبة االنتخاباتمسؤؤل 

 األجيال / مدربخابيةالدعاية االنتمسؤؤل 

 vto منظمةالمدير 

 .PASCAL International Obs عن مدينة دهوكعضو 


