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 ابن الهيثم  –التربية للعلوم الصرفة كلية   –جامعة بغداد  

 السيرة الذاتية                
 

 المعلومات العامةأوال : 

 د. منتهى مطشر عبد الصاحب  ـم ـــــــــاالســ

 1975/ 21/5بغداد   والدةتاريخ المحل و  

 2018/ 15/3 ا تاريخ الحصول عليه استاذ  المرتبة العلمية

 علم النفس التربوي  / التخصص الدقيق اللغة االنكليزية العام صــالتـخـص

 تدريسية  ة ـــــالوظيف

 ابن الهيثم / قسم العلوم التربوية والنفسية  –جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة  العملمحل عنوان 

 العربية واالنكليزية اللغات التي يجيدها 

 /  الهاتف النقال 

 نيالبريد االلكترو

07703471889   

 Dr.muntaha1@yahoo.com   

 و

 muntaha.m.aihcoeduobaghdad.edu.iq @gmail.com 

 

   : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة 
 تاريخ الحصول    هة المانحة للشهادةالج

 القسم  الكلية  الجامعة  على الشهادة

 1997 اللغة االنكليزية التربية االساسية المستنصرية  البكالوريوس

 2003/ 24/9 التربية  ابن الهيثم  –التربية  بغداد الماجستير

 2008/ 27/5 تربية وعلم النفس ال ابن الهيثم  – التربية   بغداد الدكتوراه 

     آخرى

 

 ي : التدرج الوظيف ثالثا

 الى -من /  الفترة الجهة الوظيفة  ت 

 تدريسية 1
قسم هندسة  –الجامعة التكنولوجية 

 المعادن االنتاج و 

ولغاية   7/1/2006

30/3 /2006 

 تدريسية 2
عة بغداد/ كلية التربية للعلوم جام

 ابن الهيثم   –الصرفة 
 لحد االن و 2006/ 30/3

 

mailto:Dr.muntaha1@yahoo.com
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   هافي ات التي دّرس : الجامع رابعا

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

 الجامعة التكنولوجية  قسم هندسة المعادن 1
ولغلية  7/1/2006

30/3 /2006 

 بغدادجامعة  قسم العلوم التربوية والنفسية 2
ولحد 30/3/2006من 

2018 

 لحد االن  2018من  جامعة بغداد قسم علوم الحاسبات 3

  احصائيات و بيانات:   خامسا

 التفصيل ات و البيانات المعلوم ت 

1 
ــواد  ــدد الم ــات ع ــي الدراس ــها ف ــام بتدريس ــي ق ــية الت الدراس

 األولية و العليا

 العليا  االولية

4 8 

2 
عـــدد مـــرات الحصـــول علـــى جـــائزة العلمـــا  أو جـــائزة 

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول  جائزة العلما  

 ال يوجد  ال يوجد 

 4 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها  3

 

4 
 دد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليهاع

 دبلوم دكتوراه ماجستير

3 4 1 

 

5 
 ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي  

 دبلوم دكتوراه ماجستير

14 10  

 

6 
 قيـّـمها علمياعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

3 3  

 

7 
 خارج العراق   عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و

 خارج العراق  داخل العراق 

8 3 

8 
ــا  ــارك فيهـ ــي شـ ــات التـ ــدوات و الحلقـ ــورن و النـ ــدد الـ عـ

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق  داخل العراق 

 ال يوجد  30

9 
ــل و  ــؤتمرات داخ ــالت و م ــي مج ــورة ف ــوم المنش ــدد البح ع

 خارج العراق

 خارج العراق  داخل العراق 

22 8 

 التي قّومها علميا داخل و خارج العراق  عدد البحوم 10
 خارج العراق  داخل العراق 

رسائل    6بحوم  20

 ماجستير

 بحوم  3
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 ال يوجد  عدد برا ات االختراع  11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 12
 خارج العراق  داخل العراق 

45 2 

 و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة 13
 المقيّمة  المترجمة  المؤلفة 

 ال يوجد  ال يوجد  3

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها  14
 خارج العراق  داخل العراق 

 ال يوجد  20

15 

 أعداد المساهمات   

 في

 خدمة المجتمع

 عضو تحرير مجلة النزاهة والشفافية  عقود استشارية بحثية 

 ن عمل ندوات و ور 

 

 

30 

 ال توجد  عقود تنفيذ مهمة

 4 دورات تعليم مستمر

 5 نشاطات الصفية  

 عضو لجان في مؤتمرات  نشاطات اعالمية

  مراكز ومنظمات دولية وعالميةفي  مدرب آخرى

 ع

 16 مد
ــول  عــدد لجــان االمتحــان الشــامل و االمتحــان التنافســي للقب

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي املاالمتحان الش

8 5 

17 
ــي شــارك بعضــويتها داخــل و  ارج وزارة خــعــدد اللجــان الت

 التعليم العالي 

 خارج التعليم العالي  داخل التعليم العالي 

50 7 

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 وزير

رئيس  

 جامعة

عميد  

 كلية
 آخرى

10 2 37 6 

 العقوباتعدد  19
 وزير

رئيس  

 جامعة

عميد  

 يةكل
 آخرى

 ال توجد  ال توجد  ال توجد  ال توجد 
 

     احمللية والدولية  أو اجلمعيات أو املؤسسات اهليئاتعضوية  : سادسا

 الى -من العضوية /  فترة الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

1 
النزاهة عضو   مجلة  تحرير  هيئة 

 والشفافية 
 ن ولحد اال 2014من  هيئة النزاهة العامة 

2 

العراقية   المنظمة  في  دولي  مدرب 

الدول   ومنظمة  الفكرية  الملكية  لحقوق 

مجلس   الفكرية  الملكية  لحقوق  العربية 

الدول   وجامعة  االقتصادية  الوحدة 

الملكية   لحقوق  العراقية  المنظمة 

العربية   الدول  ومنظمة  الفكرية 

مجلس   الفكرية  الملكية  لحقوق 

الدول   الوحدة االقتصادية وجامعة

 ولحد االن  2015من 
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 العربية  العربية  

3 
للتطوير   العالي  المعهد  في  محاضر 

 االمني واالداري

العالي   المعهد   / الداخلية  وزارة 

 للتطوير االمني واالداري 
 2019منذ عام 

      النشاطات العلمية اآلخرى : سابعا

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

 المشاركة في ورشة عمل دولية   1

اليونيسف و ال عمل  ورشة   التي تنظمها  التصالحية  منظمة  العدالة 

والالطبية  ال كلية    اقيمتي  تدولية  بغداد،    القانونفي  جامعة 

 . 2013مارس، عام 

 تقييم بحوث   2

هيئة   لمجلة  التابعة  والشفافية  النزاهة  هيئة  لمجلة  بحوث  تقييم 

العامة العراق  النزاهة  جامعات  في  ترقية  ومجالت    وبحوث 

 عالمية محكمة 

 اعداد دراسة علمية 3
العلمي   والبحث  العالي  التعليم  وزير  للسيد  علمية  دراسة  اعداد 

 عن االصالح والتطوير في الجامعات العراقية  

 تقويم لغوي 4
تقويم لغوي في اللغة االنكليزية  لرسائل ماجستير في تخصص  

 الفيزياء 

 القاء محاضرات لطلبة الدراسات العليا   3
اعت وزارة  مع  االمني  اون  للتطوير  العالي  المعهد   / لداخلية 

 واالداري

 

 

 


