
 

  

    

 

 

 

   

 

     

  

  

     

   

  

   

  

   

 

      

 

 

السيرة الذاتية

االسم الرباعي واللقب : أ.د. فاضل جبار جودة مريخ الربيعي

محل وتاريخ الوالدة : بغداد – 1966/7/1

الجنسية : عراقية

التخصص : علم النفس التربوي

الهاتف النقال: 07702874815

fadhil.j.j@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq : البريد االلكتروني

• حاصل على لقب استاذ من جامعة بغداد – كلية التربية ابن الهيثم 2015/3/19

• حاصل على لقب استاذ مساعد من جامعة بغداد – كلية التربية ابن الهيثم

2009/10/25

• حاصل على لقب مدرس من جامعة بغداد – كلية التربية ابن الهيثم 2004/5/19

• حاصل على لقب مدرس مساعد عام 2001

• حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد – كلية التربية ابن الهيثم في

اختصاص )علم النفس التربوي( في عام 2004 وبتقدير )امتياز(

• حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد – كلية التربية ابن الهيثم في

اختصاص )علم النفس التربوي( في عام 2001 وبتقدير )أمتياز(.

• حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية كلية التربية في

اختصاص )علم النفس( وبتقدير )جيد جدا(.ً

عنوان اطروحة الدكتوراه :

)استراتيجيات التعلم واالستذكار وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة(.

عنوان رسالة الماجستير :

 



)الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الدراسات العليا(. في جامعة 

 بغداد 

 ثانياً: السيرة العلمية :  

 : والندوات العلمية  المؤتمرات .أ

 2009المؤتمر العلمي الرابع في الجامعة المستنصرية في نيسان   •

 25/4/2012المؤتمر العلمي االول المقام في جامعة كربالء يوم  •

كلية التربية للعلوم االنسانية للفترة من   –المؤتمر العلمي الخامس في جامعة واسط  •

  13/3/2012في  1306بموجب العدد  2013/ 13-14/3

مشاركة بندوة التفكير الذي يقيمها مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في  •

 10/4/2012جامعة الكوفة الموافق 

كلية التربية ،  –في جامعة المثنى  3/2011/ 16-15من  المؤتمر العلمي الثالث  •

 ببحث مكانة المرأة عند الرجال المتزوجين وغير المتزوجين.

الندوه العلمية الموسومة ) التعليم االلكتروني في عصر االقتصاد المعرفي( كلية  •

 2019/  3/   24التربية أبن الهيثم 

  أبن التربية  كلية( المراءة والتحديات التي تواجههاواقع )  الموسومة  العلمية الندوه •

 2019/  1/   10 الهيثم

•  

 ب. اللجان المشارك فيها:

 .3641* عضو لجنة اعمار الكلية بموجب االمر 

* عضو اللجنة الوزارية لدراسة قسم العلوم التربوية والنفسية واالرشاد وعلم النفس في 

 .31/5/2012في  3301اري كلية التربية واآلداب، بموجب االمر اإلد

 .12/9/2012في   4764* عضو لجنة تقييم مشاريع التخرج بموجب االمر االداري 

 . 28/12/2011س في234* عضو لجنة إلية التعاون بموجب االمر االداري 



* عضو لجنة استشارية بمركز الوزراء تتولى عملية التحليل والقياس وتقديم المشورة 

أداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء الوحدات والمراكز المتعلقة بعمليات تقويم 

البحثية المرتبطة بالوزارة او الجامعات والتدريسيين وتقويم المقررات والمناهج الدراسية ،  

 .16/4/2013بتاريخ  7/5/1651بموجب االمر ق 

 . 2013/ 3/2في  543* عضو لجنة خاصة ليوم العلم بموجب األمر االداري 

في قسم العلوم   9/10/2012في   5386اللجنة العلمية بموجب االمر اإلداري   * رئيس

 التربوية والنفسية.

في قسم العلوم   9/10/2012في   5389* رئيس لجنة التطبيقات بموجب االمر اإلداري 

 التربوية والنفسية.

 . 8/2014/ 17في  2758* لجنة وزارية بموجب االمر ه/

 . 18/6/2014في  3175داري * لجنة عمادة الكلية بموجب اإل

 . 5/8/2014في  19024* لجنة وزارية بموجب االمر 

 .31/3/2014في  4/893* لجنة وزارية بموجب االمر م/

 . 16/4/2013في  7/5/1651* لجنة وزارية بموجب االمر ق 

 . 8/2013/ 29في  7176* لجنة عمادة الكلية بموجب االمر االداري 

 . 10/12/2013في  9039بموجب االمر اإلداي * لجنة عمادة الكلية 

 . 5/5/2014في  2358* لجنة عمادة الكلية بموجب األمر اإلداري 

 . 5/5/2014في  2354* لجنة عمادة الكلية بموجب األمر اإلداري 

 . 6/2013/ 17في  3066* لجنة عمادة الكلية بموجب األمر األداري 

 . 2012/ 26/11في  6272األمر اإلداري * عمادة الكلية لجنة اإلرشاد بموجب 

* عمادة الكلية لجنة وضع ضوابط إلقاء المحاضرات للكليات والمعاهد اإلهلية المعترف بها  

 . 14/4/2014في  2042من وزارة التعليم العالي بموجب االمر 

في   4739* عمادة الكلية لجنة الدراسات العليا في الكلية بموجب األمر اإلداري 

23/9/2014. 



 . 29/9/2014في   4/6/2600* لجنة وزارية  الكليات االهلية في االمر المرقم ق /

* عضو لجنة التوعية البيئة واالعالم البيئي قسم البيئة الجامعية في وزارة البيئة ذو العدد 

 .11/3/2015في   1745د.ت ع /ب/ 

 .18/10/2015في   6025* عضو لجنة االنضباط الكلية في االمر االداري 

عضو لجنة وزارية في تدقيق الكشف على قسم العلوم التربوية والنفسية ؟  المستقبل * 

 .19/8/2015في  2497الجامعة االهلية / بابل العدد ت ه/ 

* عضو لجنة اعتراضات االساتذة في كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم باالمر 

 . 31/1/2016في  568االداري 

  27/3/2016 في 1401/  أ ه ت  العدد ذو وزارية لجنة -

 

 االمر حسب  بها النهوض  وسبل العراق في  االنسانية  العلوم واقع  دراسة وزارية لجنة -

 .10/2/2014  في 695/ 5/ 7/ ق العدد الوزاري

 جامعة/  التربية كلية 30/8/2017 في  4186 العدد ذو(  التعلم) لدراسة دراسة لجنة -

 .بغداد

  في297  العدد ذو االداري االمر حسب  الهيثم ابن التربية كلية الطلبة انضباط لجنة رئيس -

21/1/2016 . 

* عضو لجنة انضباط الطلية في كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم /  باالمر االداري 

 .28/11/2016في   5736

ابن الهيثم باالمر االداري ش  –* عضو لجنة التعليم المستمر في كلية التربية للعلم الصرفة 

 . 2/11/2016في   2789ع / 

 . 10/1/2017في   255* عضو لجنة التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية ذو العدد 

ولحد   2014 * عضو في اللجنة الوزارية الخاصة بمناهج العلوم التربوية والنفسية من عام

 االن  

 االن  ولحد  2015  عام من العرب  التربوين جمعية في عضوي* 



  في6066 الوزاري االمر حسب  العراقية الجامعات في المعرفية المواد  لجنة في عضو* 

24/4  /2018 

 باالمر/   الهيثم ابن/  الصرفة للعلوم  التربية كلية في  االرشاد التربوي لجنة عضو* 

 . 5/11/2018 في 5736 االداري

ن  االداري باالمر الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في المستمر التعليم لجنة رئيس* 

 . 15/1/2019 في 218/  ج

 باالمر الهيثم  ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في نظام المقررات الدراسية لجنة عضو* 

 . 13/3/2019 في 1824ذي العدد  االداري

المواد المعرفية في الجامعات العراقية حسب * عضو في لجنة الخبراء تطوير وتحديث 

 2019/  4/4في   3/3216االمر الوزاري ب ت 

 ن االداري باالمر الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في المستمر التعليم لجنة رئيس* 

 . 30/4/2019 في 2976/  م

 ن االداري باالمر الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في المستمر التعليم لجنة رئيس* 

 . 11/6/2019 في 3661/  م

 ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا لجنة عضو* 

 .22/7/2019  في 4178دع   العدد ذي االداري باالمر  الهيثم

 ن االداري باالمر الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في المستمر التعليم لجنة رئيس* 

 . 26/8/2019 في 4514/  م

   2020/  1/ 23 في   العراقية 499حسب االمر النقابي العدد  االكاديميين نقابة في عضو* 

 .  االن ولحد

 االداري باالمر الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في المستمر التعليم لجنة رئيس*  

 2021/   1/  11في   90ذي العدد ن م /    

 * عضو في  مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم حسب االمر االدراري ذي العدد 

 .  2021/   1/  26في  380    



  االمر حسب  الهيثم أبن الصرفة للعلوم التربية كلية قسم الفيزياء  مجلس  في عضو *  

 .  2021/  2/  3في  545 العدد ذي االدراري

 االداري  باالمر  الهيثم ابن – الصرفة للعلم التربية كلية في  المستمر التعليم لجنة رئيس*  

 .  2021/  2/   16في   979ذي العدد ن م /    

 المواد التي درستها : -ج 

 الدراسات االولية :  .1

o .علم النفس التربوي 

o   .علم النفس النمو 

o  ارشاد وصحة نفسية 

o .قياس وتقويم 

 الماجستير : .2

o  .علم النفس التربوي 

o   .علم النفس االجتماعي 

o  .مناهج البحث العلمي 

o .قياس وتقويم 

 الدكتوراه :  .3

o والتعليم نظريات التعلم  . 

o .علم النفس المعرفي 

o تصاميم تجريبية 

 : د. المناصب األدارية والمهنية

العلوم التربوية والنفسية في جامعة بغداد  كلية التربية ابن الهيثم على المالك  * رئيس قسم 

 2015الى عام  2011من عام الدائم.



  2001/ 15/10وزارة التربية للفترة من    –محاضر في الكلية التربوية المفتوحة  عملت  *

 . 2005/ 1/8ولغاية 

ولغاية   15/2/2002محاضر في كلية التربية جامعة ديالى للفترة من  عملت  * 

على المالك الدائم تدريسي في جامعة ديالى على المالك الدائم من   15/6/2005

 .15/3/2006ولغاية   25/20/2005

 ولغاية االن.   2005* محاضر في الدراسات العليا للفترة من 

 على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه. ت * اشرف

 :يهاف المشارك الدورات والشهادات التقديرية 

 .2008شهادة تقديرية من رئاسة جامعة بغداد عام  • 

 . 2009شهادة تقديرية من رئاسة الجامعة المستنصرية عام  •

 .2010شهادة تقديرية من رئاسة جامعة ديالى عام  •

 .2011شهادة تقديرية من رئاسة جامعة المثنى عام  •

 .2011شهادة تقديرية من رئاسة جامعة واسط عام  •

 متتابعة  عمل ورش بإعداد الوزراء لمجلس  العامة االمانة في وتطوير تدريب  دورة •

  28835 اإلداري األمر  بموجب  وقواعده االستراتيجي التخطيط بمفردات  لتعريف

 . 29/8/2012 في

 كلية  في والتطوير التدريب  قسم  اقامها التي الستراتيجي التخطيط عمل ورشة •  •

 . 7/10/2012 الفترة من واالقتصاد االدارة

 . 24/12/2012شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الكوفة  •

)العمليات االنتحارية من منظور  10/4/2014شهادة تقديرية من معالي الوزير  •

 نفسي واجتماعي(.

 . 14/3/2012شهادة تقديرية من جامعة واسط  •

 .25/4/2012شهادة تقديرية في جامعة كربالء  •



 . 12/2016/ 22لشؤون االجتماعية شهادة مشاركة من وزارة العمل وا  •

شهادة مشاركة من مركز التنمية للدراسات والتدريب مجلس المحافظة بغداد في   •

22 /12/2016 . 

 .2017/ 11/2شهادة مشاركة من مركز التنمية للدراسات والتدريب في  •

 .28/2/2017شهادة من عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم في  •

  كلية عمادة من Reasearch Gateالعمل على منصت  دورة في مشاركة شهادة •

 1/2019/  8 في الهيثم أبن التربية

  في الهيثم أبن التربية  كلية عمادة من  الحاسوبية المهارات  دورة في مشاركة شهادة •

24-25/2 /2019 

   Google) أستخدام االختبارات اللكتروبية في منصة  دورة في مشاركة شهادة •

•  Classroom  من 2020/  4/  21في   1197، أستنادا لالمر االداري المرقم  

 .  الهيثم أبن التربية كلية عمادة

 كتب الشكر :

الصادر من رئاسة  3/8/2006في  1770كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية ابن الهيثم. –جامعة بغداد 

الصادر من رئاسة  1/4/2008في  256كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 جامعة بغداد.

 17/4/2008في  17/4/2008في  441كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية ابن الهيثم.  –الصادر من رئاسة جامعة بغداد 

الصادر من  2009/ 28/5في  1123كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية. –الجامعة المستنصرية  

جامعة بغداد كلية   23/2/2011في  653كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 التربية ابن الهيثم. 

الصادر من   14/3/2011في  917كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية. –جامعة المثنى 



الصادر من  2011/ 18/5في  2112كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية ابن الهيثم.  –رئاسة جامعة بغداد 

الصادر من  2011/ 14/12في  312شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  كتاب  •

 واسط.

شهادة شكر وتقدير من جامعة الكوفة تثمينا لمشاركته في فعاليات الندوة العلمية   •

الرابعة للبيئة التعليمية التي اقامها مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في 

 . 12/2012/ 24جامعتنا يوم االثنين 

في   3243وتقدير الصادر من مكتب السيد العميد بموجب الكتاب  كتاب شكر •

2/6/2012. 

الصادر من  29/4/2012في  203/ع/6/8كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية. 

 . التعليم العالي والبحث العلمي . كتاب شكر وتقدير من معالي وزير •

 . 2014/ 20/10في  5057لكلية بموجب االمر اإلداري كتاب شكر من عمادة ا  •

 .9/9/2014في  4454كتاب شكر من عمادة الكلية بموجب االمر الداري  •

الصادر من  2014/!/ 19في  14/260كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر •

 كلية التربية الرياضية.  –رئاسة جامعة بغداد 

الصادر من  29/3/2013في  17944كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 كلية التربية. –رئاسة جامعة القادسية 

الصادر من عمادة  2/7/2013في  3355كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 الكلية. 

الصادر من  2014/ 22/7في  3601كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

 عمادة الكلية .

 . 2014/ 28/8 في 4088كتاب شكر وتقدير المرقم بموجب االمر  •

الصادر من عمادة كلية التربية ،  5/2/2015في 907كتاب شكر وتقدير ذو العدد  •

 جامعة واسط.



الصادر عن عمادة كلية    2015/ 19/8في   2397كتاب شكر وتقدير المرقم  •

 التربية الجامعة المستنصرية. 

ية الصادر من عمادة كلية الترب 2/2016/ 23في  954كتاب شكر وتقدير ذو العدد  •

 ابن الهيثم. 

الصادر من عمادة كلية   10/4/2016في  3815كتاب شكر وتقدير ذو العدد د ع/  •

 التربية للعلوم االنسانية جامعة بابل. 

الصادر من معالي   6/12/2016في   8145/ 3كتاب شكر وتقدير المرقم ب ت  •

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

الصادر من عمادة كلية   2016/ 19/12في   6159كتاب شكر وتقدير ذو العدد  •

 التربية ابن الهيثم. 

الصادر من عمادة كلية   24/10/2016في  11895كتاب شكر وتقدير ذو العدد  •

 التربية ابن الهيثم. 

كتاب شكر وتقدير من كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم الصادر ذو العدد   •

 .12/1/2017في  302

التربية البدنية وعلوم الرياضية/ جامعة بغداد ذو العدد  كتاب شكر وتقدير من كلية  •

 30/1/2017في 14/492

في   231كتاب شكر وتقدير من كلية التربية االنسانية جامعة واسط ذو العدد  •

21/2/2017 . 

في   936كتاب شكر وتقدير من كلية التربية الجامعة المستنصرية ذو العدد  •

6/3/2017. 

 .12/3/217في   1136/ذو العدد  3وزارة التربية الرصافة /كتاب شكر وتقدير من  •

 8/10/2018كتاب شكر من مجلس الوزراء في  •

   2018كتاب شكر من موسسة العلماء للتنمية  •

 13/1/2019في  257كتاب شكر من عمادة كلية التربية ابن الهيثم ذو العدد •



 24/2/2019 في1340العدد ذو  الهيثم ابن التربية كلية عمادة من شكر تاب ك •

 8/5/2019في  1676كتاب شكر من وزارة التربية ذو العدد  •

  العدد ذو بغداد جامعة /الرياضية وعلوم البدنية  التربية كلية من وتقدير شكر كتاب  •

 2019/ 13/11في  14/3660

 2020/  7/  10كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في  •

  1/  26في  109عمادة كلية التربية الجامعة المستنصرية ذو العدد  كتاب شكر من •

/ 2020 

 2020/ 22/2في  296كتاب شكرمن كلية التربية جامعة واسط ذو العدد •

/   18في  1471/  14كتاب شكر من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ذو العدد •

8 /2020 

 2020/  8/  20كتاب شكر من رئاسة جامعة بغداد في  •

  في 4301 العدد ذو المستنصرية الجامعة التربية كلية عمادة من شكر كتاب  •

      25   /11  /2020 . 

 البرلمان العراقي / لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي  من وتقدير شكر كتاب  • 

 .  2021/  1 /25في   588ل خ س /  العدد ذواالستراتيجي  والتخطيط       

 

 الخبرة العلمية :

 : بحوث طلبة الماجستير والدكتوراه المشرف عليهاأوال : 

 الدافعية العلقية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة االعدادية. •

 قوة االنا وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة. •

 المعتقدات المعرفية وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة. •

 ا بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة.اثر برنامج إرشادي وعالقته •



اثر برنامج إرشادي على وفق المفهوم الخاطئ في خفض مستوى التعصب لدى  •

 طلبة المرحلة اإلعدادية. 

 تحليل محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة في ضوء اهداف تدريس المادة.  •

 ة الشاملة.تقويم مناهج إعداد مدرسي الحاسوب في كليات التربية وفقا لمعايير الجود •

 بحوث طلبة الدكتوراه المشرف عليها .1

 اساليب التعلم وأساليب التفكير لدى طلبة الجامعات العراقية. •

تقرير المصير والخبرة العاطفية وعالقتهما بالتكافئ التحصيلي لدى طلبة  •

 الجامعات. 

االنفعالية لدى طلبة  االدراك االجتماعي واإلحكام األخالقية وعالقتهما بالطمأنينة  •

 الجامعة. 

اثر استخدام إستراتيجيتي بالن وتنشيط المعرفة السابقة في اكتساب المفاهيم   •

 الفيزيائية والتنور الفيزيائي عند طالب الصف الرابع العام. 

اثر بناء برنامج إرشادي على وفق اسلوب الفهوم الخاطئ في خفض مستوى  •

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  التعصب عند طلبة المرحلة االعدادية ،

في  529مجلة آداب المستنصرية م/  –كلية االداب  –)الجامعة المستنصرية  

17/8/2014.) 

تقرير المصير وعالقته بالخبرة العاطفية لدى طلبة الجامعة ، مجلة الجمعية  •

 .28/5/2014في  574العراقية للعلوم التربوية والنفسية م/ 

مجلة اآلداب   –كلية اآلداب  –دى طلبة الجامعة ، جامعة بغداد الكفاح التحصيلي ل •

 .3/6/2014في  100العدد 

قوة االنا وعالقة بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة ، مؤتمر كربالء االول في   •

25/4/2012. 

تقرير المصير والخبرة العاطفية وعالقتهما بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة ،   •

 . 22/9/2014في  45بغداد مركز البحوث التربوية والنفسية  قبول نشر في جامعة



الدافعية العقلية وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة االعديدة ، منشور  •

 14-13جامعة واسط  –في عدد خاص المؤتمر العلمي الخامس بكلية التربية 

 .2012نيسان 

اساليب التفكير وأساليب التعلم وعالقتهما بالفعالية الذاتية لدى طلبة الجامعة العراقية  •

 . 2014/ 13/10في   12، العدد 

استراتيجيات التعلم واالستذكار وعالقتهما ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة   •

كلية التربية  –الجامعة المستنصرية   2005وحدة ابحاث الذكاء العدد الثاني في  

 االساسية.

 

 عناوين الرسائل واالطاريح التي ناقشتها:

ة وسولكهم الالجتماعي في القبول الرفض الوالدي وعالقته بشخصية ابنائهم التسلطي •

 )اطروحة دكتوراه(. 8/8/2010

اإلنهاك النفسي وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى منتسبي شرطة المرور في  •

 . )رسالة ماجستير(.11/10/2010

أزمة الهوية وعالقتها بالسلوك المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في   •

27/10/2010. 

  2010/ 14/11التربويين وعالقته بجودة الحياة في تنظيم الوقت لدى المرشدين  •

 )رسالة الماجستير(. 

الوعي الذاتي وعالقته بالمواجهة االجتماعية ومقاومة اإلغراء لدى طلبة الجامعة   •

 . )اطروحة دكتوراه(.16/1/2011في 

 . 30/3/3011سمات الشخصية وعالقتها بالتفكير الناقد لدى طلبة الجامعة في  •

عالقتها باإلقناع األجتماعي لدى طلبة المتميزين في الذكاء الشخصية و •

19/5/2011. 

فاعلية تصميم تعليمي على وفق نظرية التعلم المستند للدماغ في التحصيل والدافعية  •

)اطروحة  3/7/2011لدى طلبة كلية التربية االساسية وتنمية ذكاءاتهم المتعددة في 

 دكتوراه(.



عالية الذات( في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبة  تاثير اسلوبين إرشاديين )التنظيم ف •

 )اطروحة دكتوراه(. 30/11/2011المرحلة االعدادية ، في 

تاثير استراتيجيات القبعات الست في معالجة العجز المتعلم لدى طلبة الجامعة في   •

 )اطروحة دكتوراه(. 25/9/2011

  10/2011/ 10بغداد في الذكاءات المتعددة وعالقتها بتنظيم الذات لدى طلبة جامعة  •

 )رسالة ماجستير(. 

دراسة تحليلية لكتب االحياء للمرحلة المتوسطة وفقاً لقضايا العلم والتكنولوجيا   •

 )رسالة ماجستير(. 2011/  26/10والمجتمع ومدى معرفة الطلبة بها في 

في تحصيل مادة الكيمياء وتنمية التفكير  Beyer Strategyفاعلية إستراتيجية باير  •

 . 25/9/2012قد والدافع المعرفي لدى طالب الثاني المتوسط النا

اثر برنامج محوسب قائم على النمذجة والمحاكاة وإستراتيجية دورة المهارة في  •

االداء النظري والعلمي وتنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة قسم 

 . 7/9/2012الفيزياء

كردي( لدى االطفال ثنائي اللغة في   –معالجة المعلومات للنظام اللغوي )عربي  •

16/10/2012. 

اثر برنامج تدريبي بالذكاء االجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية ومفهوم   •

 . 10/2012/ 22الذات االجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة بتاريخ 

في  109ندسي لدى طلبة كلية الهندسة الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتفكير اله  •

 كلية التربية –. في الجامعة المستنصرية 28/8/2013

  20/10/2013في  225الذكاء الوجداني وفق النموذج ديكمان وعالقته بالتكافؤ   •

 كلية التربية ابن رشد.

دراسة مقارنة في الذاكرة العاملة بين االنبساطيين واالنطوائيين من طلبة المرحلة  •

 كلية التربية. –المستنصرية   6/7/2014في  269سطة ، المتو

في  187المعتقدات المعرفية وعالقتها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  •

18/8/2014. 



  297الشخصية اليقظة وعالقتها باالستقرار النفسي لدى المرشدين التربويين العدد  •

 كلية التربية. –المستنصرية   4/9/2014في 

مقارنة في الميول القرائية بين المستقلين وغير المستقلين نفسياً عن الوالدين  دراسة  •

 من طلبة المرحلة األعدادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التصوري( وعالقته باالفكار المتضاد لدى طلبة   –األسلوب المعرفي )اللفضي  •

 .8/9/2014في  183كلية التربية  –الجامعة ، جامعة واسط  

التوقعات المستقبلية وعالقتها بقوة السيطرة المعرفية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ،   •

 .16/9/2014في  2504وزارة التعليم العالي جهاز اإلشراف ج ع س ق /

الراديكالي( لدى رؤساء   –التفكير التسلطي وعالقته بعامل الشخصية )المحافظ  •

الجامعة المستنصرية كلية   18/9/2014في  313االقسام العلمية في الجامعة 

 التربية.

فضيلة التفاني وعالقتها بما بعد المزاح واالسلوب المعرفي )االستيعابي االستقبالي(  •

 . 5/6/2014، في 

تقرير المصير والخبرة العاطفية وعالقتهما بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة   •

 17/6/2014في 

الهوية لدى العاطلين عن العمل واقرانهم  فاعلية الذات واالنتماء االجتماعي وازمة   •

 .12/6/2013من طلبة الجامعة)دراسة مقارنة( في 

الذاكرة العاملة وما وراء الذاكرة وعالقتهما بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة   •

 . 28/1/2014في 

اثر برنامج تعليمي وفق إستراتيجية التفكير السابر لتعلم بعض المهارات االساسية  •

 .20/1/2014ائرة لكرة الط

التشوه االدراكي وعالقته باساليب التعلم وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى لدى  •

 . 29/6/2014طلبة المرحلة االعدادية في 

فاعلية فنيات بيران )التساؤل والتحديد والشرح( في تنمية التفاعل التوافقي لدى  •

 . 6/2014/ 12طالبات المرحلة المتوسطة في 



ل القمر في تحصيل مادة علم االحياء والفهم القرائي عند طالبات اثر استراتيجية تنا •

 . 26/6/2014الصف االول التوسط في 

 . 22/6/2014المعتقدات المعرفية وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة  •

المناخ التنظيمي المدرسي وعالقته بدافع االنجاز لدى مدرسي المرحلة الثانية ،   •

15/12/2013. 

خالقية وعالقتهما باالنتماء االجتماعي لدى طلبة الجامعة  النزاهة اال •

31/12/2013. 

 . 16/10/2014عالقة التكيف النفسي ومركز ضبط النفس بانجاز العبي البولنغ  •

عمليات العلم وعالقتها باالداء المختبري في مختبر الكيمياء التحليلية عند طبة قسم  •

 .12/10/2014الكيمياء 

قتها باالستقرار النفسي لدى المرشدين التربويين الشخصية المستقرة وعال •

13/11/2014. 

 .17/9/2012في   4082عضو لجنة مناقشة طالب دكتوراه بموجب المر االداري   •

في   189عضو لجنة االستالل البحوث والرسائل المقدمة بموجب االمر االداري   •

15/1/2013. 

في   1889عضو لجنة مناقشة طالب دكتوراه بموجب االمر االداري   •

12/12/2012. 

 .14/8/2012في   1100عضو لجنة مناقشة طالب دكتوراه بموجب االمر االداري   •

 .13/9/2012في   1241عضو لجنة مناقشة طالب دكتوراه بموجب االمر االداري   •

 .7/8/2012في   1058عضو لجنة مناقشة طالب دكتوراه بموجب االمر االداري   •

وث الثقافي وسمة التعصب وعالقتهما باالمن  مناقشة بحث الدكتوراه الموسوم )التل  •

 7/1/2015النفسي لدى طلبة العلوم البدنية والرياضة في بعض جامعات العراق( 

 .5/1/2015في  4/22حسب االمر االداري د.ع /



تقييم بحث علمي الموسوم )االستجابة للمواقف الضاغطة وعالقتها بسلوك المواطنة  •

ر طلبة العلوم التربوية والنفسية حسب االمر لظاهرة الحشد الشعبي من وجهة نظ

 جامعة واسط كلية التربية. 2015/ 5/2في  792االداري 

عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه )االعتقاد بالقدرات االرشادية واالستقرار   •

في   1799المهني وعالقتهما باالنتاجية لدى المرشدين التربويين باالمر االداري 

 اد / كلية التربية للعلوم االنسانية. جامعة بغد 2015/ 24/6

عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة )التمركز حول الذات وعالقته   •

  1579برتب الهوية والتكيف االكاديمي لدى طلية الجامعة في االمر االداري د.ع /

 كلية التربية ابن الهيثم. 29/6/2015في 

الدكتوراه الموسومة )فاعلية برنامج ليبمان لفلسفة عضو لجنة مناقشة اطروحة  •

في   336االطفال في تعليم التفكير عند تالميذ المرحلة االبتدائية في االمر االداري 

8/7/2015. 

عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ) مرونة االنا وعالقتها بالمعتقدات   •

رس الحكومية واالهلية في محافظة  الدافعية لدى طلبة المرحلة االعدادية في المدا

 . 19/4/2016في  103بابل حسب االمر االداري العدد 

خبير علمي لرسالة الماجستير )تأجيل االشباع االكاديمي وعالقته باالسلوب  •

  134االندافع( لدى طلبة الجامعة حسب االمر االداري ذو العدد  -المعرفي )التروي

 المستنصرية.  كلية التربية الجامعة 2016/ 20/10في 

تقويم بحوث ترقية علمية )التسويف االكاديمي لدى طلبة االعدادية( مجلة كلية   •

 . 2016/ 24/10في  215االداب /جامعة القادسية باالمر االداري 

تقويم علمي رسالة ماجستير )المزاج وعالقته بالعجز المتعلم لدى طلبة جامعة   •

في  2801العدد ج ع س / الموصل / جهاز االشراف وزارة التعليم العالي 

13/11/2016. 

  1/2017/ 25في  572تقويم بحوث ترقية علمية حسب االمر االداري ذو العدد  •

 الصادر من الجامعة المستنصرية كلية التربية. 



عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة )اليقظة العقلية على وفق الثقة   •

في   10652داري المرقم األنفعالية لدى طلبة الجامعة( حسب االمر اال

 كلية التربية جامعة القادسية. 18/9/2016

عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة )اساليب التعلم لدى طلبة الجامعة   •

 69وفقاً للنموذج العصبي النفسي للتعلم الكريس جاكسون حسب االمر االداري 

 كلية التربية جامعة واسط. 12/1/2017في

بحث دكتوراه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضيات بحسب   مناقشة اطار خطة •

 . 26/1/2017في  4/450االمر االداري ذو العدد ع/

مناقشة اطار خطة بحث دكتوراه الموسوم )اثر انموذج كلوز مالير لذوي التفكير  •

االيجابي والسلبي في سعة الذاكرة وتعلم مهارتي حائط الصد والدفاع عن الملعب 

في   4/449/ 4لطائرة لطالبات( حسب االمر االداري ذي العدد بالكرة ا

26/1/2017. 

رئس لجنة مناقشة خطة بحث الموسوم )االنهاك النفسي وفقاً للحساسية االنفعالية   •

ونسبة مساهمتها بالرضا الحركي وانجاز بعض فعاليات الساحة والميدان حسب 

 .31/1/2017في  4/524االمر االداري المرقم ع/

الموسومة ) الذكاء المنظومي وعالقته بجودة الحياة   علمي لرسالة الماجستيرتقويم  •

 25/9/2018س في 481 المرقم االداري  االمر النفسية لدى طلبة الجامعة (حسب 

 االستاذية مرتبة الى المساعد االستاذ مرتبة من العلمية للترقية علمية  بحوث  تقييم •

   ديالى جامعة 3/2019/ 6 في 5 العدد ذو العلمية الترقيات  من الصادر االمر حسب 

 التربية  كلية

 المساعد االستاذمدرس الى مرتبة  مرتبة من العلمية للترقية علمية  بحوث  تقييم •

  15/4/2019 في س214ت ق  العدد ذو العلمية الترقيات  من الصادر االمر حسب 

 بنات التربية كلية  الكوفة جامعة

عالقة السلوك الوصولي باالهمال  )  الموسومة الدكتوراه الطروحة علمي خبير •

  حسب (  الوالدي والوعي خالقي لدى طلبة المرحلة االعدادية في محافظة ذي قار

 التربية كلية المستنصرية الجامعة2019 /5/ 14 في 33  العدد ذو االداري االمر



لدى الهوية  وعالقتها برتبفاعليات االنا )  الموسومةلرسالة الماجستير علمي خبير •

  /4/8 في 324 العدد ذو االداري االمر حسب (   طلبة المرحلة االعدادية

 التربية كلية المستنصرية الجامعة2019

رئيس لجنة مناقشةرسالة الماجستير الموسومة ) الذكاء التكويني وعالقته بتجاوز   •

/   12/  19في  2183الذات لدى طلبة الجامعة ( حسب االمر االداري المرقم 

 جامعة واسط كلية التربية 2019

االتجاه نحو التحديث والتفكير  عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة )  •

تهما بالمهارات الحياتية لدى طلبة جامعة بغداد حسب االمر االداري  الجامد وعالق

الصادر من كلية التربية البدنية وعلوم   2020/  7/  15في   1238/   4المرقم 

 الرياضة جامعة بغداد 

خبير علمي الطروحة الدكتوراه الموسومة ) الرضا عن الماضي وعالقته بتحديد  •

لتربويين ( حسب االمر االداري ذو العدد  الذات وقوى الشخصية لدى المرشدين ا
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تقييم بحوث علمية للترقية العلمية من مرتبة االستاذ المساعد الى مرتبة االستاذية  •

الجامعة  28/7/2020في  535حسب االمر الصادر من الترقيات العلمية ذو العدد 

 المستنصرية كلية التربية 

 ثالثا: النتائج العلمية : 

 :  البحوث المنشورة .أ

 المضاد للمجتمع لدى طلبة الجامعة. الضغوط النفسية وعالقتها باالتجاه  •

 اساليب التعلم لدى طلبة الجامعة. •

 . 2007تقويم الدراسة في الكلية التربية المفتوحة من وجهة نظر اساتذتها  •

 تقويم اداء معلمات ذو االحتياجات الخاصة. •

 مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الكلية التربوية والمفتوحة.  •

 رأة.اساليب العنف الموجه ضد الم •

 اساليب التعلم لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة.  •

 مستوى االفكار الالعقالنية لدى معلمي المدرسة االبتدائية. •



 المكانة االجتماعية للمرأة من وجهة نظر الرجال المتزوجين وغير المتزوجين. •

 العزلة االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة االعدادية. •

 نا وعالقتها بحل المشكالت لدى طلبة الجامعة. قوة اال •

 الدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة االعدادية. •

 المعتقدات المعرفية وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة.  •

 تقرير المصير وعالقته بالخبرة العاطفية لدى طلبة الجامعة.  •

 امعة. الكفاح التحصيلي لدى طلبة الج  •

 تقرير المصير والخبرة العاطفية وعالقتهما بالكفاح التحصيلي لدى طلبة الجامعة.  •

اثر بناء برنامج ارشادي على وفق اسلوب المفهوم الخاطئ في خفض مستوى التعصب عند  •

 طلبة المرحلة االعدادية.

 العراقية.اساليب التفكير واساليب التعلم وعالقتهما بالفعالية الذاتية لدى طلبة الجامعة  •

مجلة  االدراك االجتماعي واالحكام االخالقية وعالقتهما بالطمأنينة االنفعالية لدى طلبة الجامعة. •

 2015سنة  45البحوث التربوية والنفسية العدد 

 اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتها بالعنف المدرسي لدى تالمية المرحلة االبتدائية. •

 مدرسي الحاسوب في كليات التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة. تقويم منهج اعداد  •

 انماط االستشارة الفائقة وعالقتها باستراتيجيات تنظيم الذات واتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة.  •

 قوة االنا وعالقتها بالحكمة لدى طلبة الجامعة. •

 جامعي.درجة إسهام انماط االستشارة الفائقة في اتخاذ القرار للطالب ال  •

 استراتيجيات تنظيم الذات وعالقتها باتخاذ القرار لدى الطالب الجامعي. •

تصميم تعليمي وفقاً لستراتيجيات الفهم القرائي واثره في تحصيل مادة الكيمياء والدافعية   •

 القرائية لطالب المرحلة المتوسطة. 

 اساليب التفكير لدى طلبة الجامعة. •

 ات التعصبية لدى طلبة الجامعة. اساليب التفكير وعالقتها باالتجاه  •

 ( في تحصيل مادة الكيمياء لطلبة الصف الثاني متوسط   PRORاثر استراتيجة ) •



المعتقدات الدافعية وعالقتها بالوجود النفسي الممتلىء عند طلبة الجامعة منشور) مجلة مركز   •

    2018الجزء الثاني أيلول  28البحوث النفية العدد 

 

 




