
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 ا.م.د. طالب علي مطلب :   ـم ـــــــــاالســ

  1978/ 1/ 10 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 4 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 علم النفس التربوي :     صــالتـخـص

 تدريسي  :     ه ــــــالوظيف

 ذ مساعداستا  الدرجة العلمية :

 ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة بغداد :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07712079086 :  الهاتف النقال

 ali3402345@gmail.com   :كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2002 ابن رشد  –التربية  بغداد

 2005 ابن الهيثم  -التربية للعلوم الصرفة  بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2010 ابن الهيثم -التربية للعلوم الصرفة  بغداد 

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

ابن  –كلية التربية للعلوم الصرفة  1

 الهيثم 

 ولحد االن 2006 بغداد  

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــقسال ت

 ولحد االن   2007 اولية القياس والتقويم الحاسبات   1

 2006 اولية  تربويعلم النفس ال الفيزياء 2

 2014ماجستير   علم النفس التربوي العلوم التربوية والنفسية 3

 دكتوراه وماجستير  االحصاء النفسي والتربوي الرياضيات  -علوم الحياة   4

2016 – 2017 -2018 

 2017   دكتوراه تصاميم تجريبية العلوم التربوية والنفسية 5

 العلوم التربوية والنفسية 6

 الكيمياء

 

 

 2016  ماجستير نظريات التعلم

  2007  اولية  القياس والتقويم الكيمياء 7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

جامعة بغداد كلية التربية للعلم  استاذ جامعي  1

  ابن الهيثم –الصرفة 
 ولحد االن  2006

2    

3    



 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرساللا األطروحة  أو  اسم ت

عالقة تاجيل االشباع بوعي الذات  1

 لدىطلبة الجامعة 

  2018 -2017 العلوم التربوية والنفسية 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

المؤيمر العلمي السادس عشر "  1
انية الصرفة قلم العلوم االنس

 ينبض لخدمة العراق

الجامعة –كلية التربية  2009
 المستنصرية 

 مشاركة ببحث

الجامعة –كلية التربية  2013 المؤتمر العلمي العشرون 2

 المستنصرية 

 مشاركة ببحث

المؤتمر العلمي " االتجاهات  3

المعاصرة في التعلم والتعليم 

ودورها في تطوير الواقع 
 لعراقالتعليمي في ا

كلية التربية للعلوم  2013

 –ابن الهيثم  –الصرفة 

 جامعة بغداد

 مشاركة ببحث

العنف في العراق وتاثيراته  4

 التعربوية والنفسية واالجتماعية 

 مشاركة ببحث الجامعة العراقية  2014

بالعلم واالبداع يزدهر العراق  5

 وتتحقق الغايات 

جامعة كربالء/ كلية  2015

 وم االنسانية التربية لعل

 مشاركة ببحث

الجهاد الكفائي ضمانة لمستقبل  6

 ووحدة العراق 

 مشاركة بحضور العتبة الحسينية المقدسة  2015

بالعلوم التربوية واالرشاد  7

النفسي نرتقي بالعملية التعليمية 

 نحو غد افضل

كلية التربية / الجامعة  2016

 المستنصرية

 مشاركة ببحث

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى العلمية  سابعا : األنشطة 

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة أسم البحث ت

 2009 اساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة المرحلة االعدادية والجامعة  1

 2012 الشخصية لدى طلبة الجامعة  بنى 2

الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى طلبة  3
 الجامعة 

2013 

 2014 القلق االحصائي لدى طلبة الدراسات العليا 4

 2013 ادارة االنفعاالت لدى مديري ومديرات المدارس االعدادية  5

 2014 قته بالعجز المتعلم لدى طلبة الدراسات العيا القلق االحصائي وعال 6

 2017 الشخصية الهدمية وعالقتها باالستجابات المتطرفة لدى طلبة الجامعة من النازحين 7

 2014 بنى الشخصية لدى المراهقين والراشدين ) دراسة مقارنة (  8

 2016 حكمة االختبار لدى طلبة الجامعة  9

 2017 اع لدى اساتذة الجامعة اساليب معالجة الصر 10

 2017 طاقة العقل لدى اساتة الجامعة  11

 2018 الشخصية اليقظة لدى اساتذة الجامعة  12

 2018 الحكم التاملي لدى طلبة الجامعة 13

 2018 التفكير الراغب لدى طلبة الجامعة  14



 

 

 

 

 

 

 

 2017 دى طلبة الجامعة القيمة التنبؤيةالبعاد الدافعية في تاجيل االشباع االكاديمي ل 15

 2018 تناقضات ادراك الذات لدى طلبة المرحلة االعدادية والجامعة  16

 2016 التشوهات المعرفية وعالقتها بالعجز المتعلم لدى طلبة الجامعة 17

 2017 التنظيم الذاتي لدى طلبة الجامعة 18

عة بحسب الجنس الفروق الفردية في اساليب التعلم لفيرمونت لدى طلبة الجام 19

 والتخصص والمرحلة

2017 

 2016 تقصي االساليب التاديبية في المدارس العراقية / بالتعاون مع مجلس النواب العراقي 20

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  ت

 2012 التربية / الجامعة المستنصرية  عميد كلية 1

 2013 عميد كلية التربية / جامعة واسط 2

 2013 ابن الهيثم / جامعة بغداد –عميد كلية التربية  3

 2015 قدم من رئيس الجامعة المستنصرية مع كتاب شكر من عميد كلية التربية  4

 2015 مجلس النواب العراقي الدائرة االدارية 5

 2015 جامعة المستنصرية رئيس ال 6

 2015 قدم من رئيس الجامعة المستنصرية مع كتاب شكر من عميد كلية التربية  7

 2015 العتبة الحسينية المقدسة 8

 2016 عميد كلية التربية / الجامعة المستنصرية 9

 2016 قدم من رئيس الجامعة المستنصرية مع كتاب شكر من عميد كلية التربية 10

 2016 كلية التربية / جامعة واسط عميد 11

 2016 رئيس الوزراء  12



 

 

 

 

 

 

 

 2017 ابن رشد / جامعة بغداد –عميد كلية التربية  13

 2018 ابن رشد / جامعة بغداد –عميد كلية التربية  14

 2017 مدير مركز البحوث النفسية والتربوية 15

 2017 ابن رشد / جامعة بغداد –عميد كلية التربية  16

 2015 عميد كلية التربية / جامعة واسط 17

 2014 عميد كلية التربية / جامعة واسط 18

 2018 ابن رشد / جامعة بغداد –عميد كلية التربية  19

 2015 عميد كلية التربية / جامعة واسط 20

 2015 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء 21

 2014 ة للشؤون العلمية مساعد رئيس الجامعة العراقي 22

 2013 عميد كلية التربية  ومعاوم العميد للشؤون العلمية/ الجامعة المستنصرية 23

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

   انكليزي           



 

 

 

 

 

 

 

 

   CD ظة : يتم تسليم نسخة على  ملحو



 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 

 
 

 

Name: talib ali motalib   

Date of Birth:  10 L 1 L 1978 

Religion:  moslem 

Martial statues:  married 

No. of children:   4 

Specialization:  educational psychology  

Position:   teaching  

Scientific Degree:   Assistant professor  

Work Address: university of Baghdad  collage of  Education for pure 

sciences Ibn al- haytham  

Work Phone:   

Mobile:   07712079086 

E-mail: ali3402345@gmail.com 

 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2002 collage of  Education  

Ibn - Rushd  

 

Baghdad  B.Sc. 

 

 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

2005 collage of  Education 

for pure sciences Ibn 

al- haytham  

 

Baghdad M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

2010 collage of  Education 

for pure sciences Ibn 

al- haytham  

 

Baghdad phd 

        Second,     Career: 

 

 

 Third,     University Teaching. 

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

2006 to now  university of Baghdad  collage 

of  Education for pure sciences 

Ibn al- haytham  

 

University 

Professor 

1 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Department 

 

 

Subject No. 

From -To Workplace Career No. 

2006 to now  university of Baghdad  

collage of  Education for pure 

sciences Ibn al- haytham  

 

University 

Professor 

1 



 

 

 

 

 

 

 

2007to now Computing Measurement and evaluation 1 

2006  

Physics 

Educational Psychology 

 
2 

2014mas Educational and psychological 

sciences 

Educational Psychology 3 

2016 Life Sciences - Mathematics Psychological and Educational 

Statistics 
4 

2016- 2017- 

2018  

Educational and psychological 

sciences 

Educational Psychology 5 

2016 Educational and psychological 

sciences 

Learning theories 6 

2997 Chemistry Experimental designs 7 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2017- 

2018 

Educational 

and 

psychological 

sciences 

The relationship of postponing 

saturation to self-awareness 

1 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

) بحث 

 /

بوستر 

حضو

 ر(

Scientific Conspiracy 

XVI "Pure Humanities 

Registry beating to serve 

Iraq 

20th Scientific 

Conference 

 

College of 

Education - 

University of 

Mustansiriya 

2009 Last presence 1 



 

 

 

 

 

 

 

Scientific Conference 

"Contemporary trends in 

learning and education and 

its role in the development 

of educational reality in 

Iraq 

College of 

Education - 

University of 

Mustansiriya 

2013 Last presence 2 

Violence in Iraq and its 

educational, psychological 

and social effects 

By science and creativity 

Iraq thrives and ends are 

achieved 

College of 

Education for 

Pure Sciences 

- Ibn Al 

Haytham - 

University of 

Baghdad 

 

2013 Last presence 3 

Efficient jihad is a 

guarantee for the future 

and unity of Iraq 

Karbala 

University / 

College of 

Education for 

Humanities 

The Holy 

Husseine 

Threshold 

2014 Share a search 4 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

  
 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Year 



 

 

 

 

 

 

 

1 Methods of dealing with psychological pressures among the 

preparatory and university students 

2009 

2  

Structures of personality among university students 
2012 

3 The feeling of psychological unity and its relationship to the 

five major   

2013 

4 factors in personality among university studentsStatistical 

Anxiety in Postgraduate Students 

2014 

5 Managing emotions with the principals and principals of 

middle schools 

2013 

6 Statistical Anxiety and its Relation to the Learner 's 

Impairment among Higher Studies Students 

2014 

7 The destructive personality and its relation to the extremist 

responses of the displaced university students 

2017 

8 Character structures in adolescents and adults (comparative 

study) 

2014 

9 The wisdom of testing among university students 2016 

10 Methods of dealing with conflict among university professors 2017 

11 The energy of the mind at the university masters 2017 

12 Personal attentiveness of university professors 2018 



 

 

 

 

 

 

 

13 Full judgment of university students 2018 

14 Interested thinking among university students 2018 

15 The predictive value of the motivation dimensions in 

postponing the academic satisfaction of university students 

2017 

16 Contradictions of self-awareness among preparatory and 

university students 

2018 

17 Cognitive distortions and their relationship to the learning 

disability of university students 

2016 

18 Self-organization among university students 2017 

19 Individual differences in Vermont learning styles among 

university students by sex, specialty and stage 
 

2017 

20 Investigation of disciplinary methods in Iraqi schools / in 

cooperation with the Iraqi Council of Representatives 
 

2016 

 

 

 

 

   Ninth,   Membership: 

     

   



 

 

 

 

 

 

 

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Name of Awards and Certificates No. 

2012 Dean of the Faculty of Education / University of Mustansiriya 1 

2013 Dean of the College of Education / University of Wasit 2 

2013 Dean of the College of Education - Ibn al-Haytham / University of 

Baghdad 

3 

2015 Presented by the President of Mustansiriya University with a letter of 

thanks from the Dean of the College of Education 

 

4 

2015 Iraqi Council of Representatives 5 

2015 President of Mustansiriya University 6 

2015 Presented by the President of Mustansiriya University with a letter of 

thanks from the Dean of the College of Education 

7 

2015 The Holy Husseine Threshold 8 

2016 Dean of the Faculty of Education / University of Mustansiriya 9 

2016 Presented by the President of Mustansiriya University with a letter of 

thanks from the Dean of the College of Education 

 
 

10 

2016 ean of the College of Education / University of Wasit 

Prime Minister 

11 

2016 Dean of the College of Education - Ibn Rushd / University of Baghdad 12 

2017 Dean of the College of Education - Ibn Rushd / University of Baghdad 13 

2018  14 

2017 Dean of the College of Education - Ibn Rushd / University of Baghdad 15 

2017 Director of the Center for Psychological and Educational Research 16 

2015 Dean of the College of Education / University of Wasit 
 

17 



 

 

 

 

 

 

 

2014 Dean of the College of Education / University of Wasit 
 

18 

2018 Dean of the College of Education - Ibn Rushd / University of Baghdad 19 

2015 Dean of the College of Education / University of Wasit 
 

20 

2015 Dean of the College of Education for Humanities / University of 

Karbala 

21 

2014 Assistant President of the Iraqi University for Scientific Affairs 22 

2013 Dean of the College of Education and Assistant Dean for Scientific 

Affairs / University of Mustansiriya 

 
 

23 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic       

 English    
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