
 

 

 

 

 

 

 

  العلميةالسيره 

 

 احسان عليوي ناصر    الدكتور :  االســــــــــــم 

          علم النفس الرتبوي/ القياس والتقويم :   العام والدقيق  التـخـصــص 

 تدريسي جامعي :      الوظيفــــــة 

 استاذ        الدرجة العلمية : 

 ابن اهليثم         -كلية الرتبية للعلوم الصرفةجامعة بغداد/  :         عنوان العمل

 ehssandoctor@gmail.com:   اإللكرتوني الربيد  

   . واللجان العلمية   املناصب العلمية  :

 خارج الكلية  داخل الكلية 
  التربية المفتوحة ممثل وزارة التعليم العالي في مجلس كلية مقرر لجنة عمداء كليات التربية في العراق 

 المفتوحة  

 المفتوحة 

jjjjhghghgg   التربية المفتوحة 

المجلس الوطني لتحسين الجودة في وزارة التعليم عضو في  رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 

 العالي والبحث العلمي 
صالحية التدريس المركزية في كلية  عضو لجنة اختبار  مدير التعليم المستمر 

 العلوم 
 .  املؤهالت العلمية

 التاريخ  الكــليــــة  الجامعة   الدرجة العلمية  
 بكالوريوس 

 
 1986 االداب  المستنصرية 

 1992 التربية ابن الرشد  بغداد  الماجستير 
 1998 التربية ابن الرشد  بغداد  الدكتوراه 
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 علمي: : التدرج ال 

 

 

 

   

 .   ج الوظيفي التدر 

 الى   -الفترة  من  الجامعة  الجهة  )المعهد / الكلية(  ت 
 1996-1992 جامعة الكوفة  كلية التربية للبنات  1
 2002-1996 جامعة ديالى  كلية التربية  2
 الى حد االن  -2002 جامعة بغداد  التربية ابن الهيثم  3

 

 يف الدراسات االولية والعليا:   بتدريسها   ام ق   ي املقررات الدراسية الت 

 المـــــادة القســـم  ت 
 القياس والتقويم  العلوم التربوية والنفسية  1
 علم النفس النمو العلوم التربوية والنفسية  2
 االحصاء الوصفي واالستنتاجي  التربوية والنفسية العلوم  3
 االحصاء الالمعلمي  العلوم التربوية والنفسية  4

 الى  -الفترة من   الوظيفة  ت 
 1998-1992 مدرس مساعد  1
 2001-1998 مدرس  2
 2008-2001 مساعد   استاذ 3
 2021 -2008 استاذ  4



 

 

 

 

 

 

 

 االحصاء الالمعلمي  علوم الحياة  5
 القياس والتقويم  الكيمياء  6
 القياس والتقويم  علوم الحياة  7
 القياس والتقويم  الفيزياء  8

 

 2 الرسائل  التي أشرف عليها:   و االطاريح    

 السنة  اسم الطالب   عنوان البحث  ت 
الدافعية االبداعية وعالقتها باألحكام الجمالية والتفكير المنتج لدى   1

 طلبة معاهد الفنون الجميلة 
 2015 سمية صبار عليوي 

الحكم التأملي وعالقته باالتساق المعرفي والسيطرة الدماغية لدى طلبة   2
 الجامعة

 2017  حسن عبد االمير  

مهارات القراءة الفاعلة والفهم العميق وعالقتها بعادات العقل المنتجة   3
 عند طلبة المرحلة المتوسطة 

 2021 محمد محمد كمال 

بناء اختبار مقنن تشخيصي لمعسري القراءة لدى تالمذة المرحلة   4
 االبتدائية 

 2012 حنان جمعة عبد للا 

 2016 سهام علي عبد للا  وتقنين اختبار الذاكرة الداللية لدى طلبة المرحلة االعدادية بناء  5
الذاكرة العاملة وما وراء الذاكرة وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة   6

 الجامعة
 2014 حسين خليل ابراهيم

السعة العقلية والتفكير التأملي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة   7
 الجامعة

تمارة عبد الرزاق 
 عطيه 

2011 

 2005 رحيم هملي معارج بناء مقياس الضطراب ما بعد الصدمية لدى المراهقين  8
التماسك االسري وعالقته بالسلوك المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة   9

 االعدادية
 2008 رضاب منصور حسين 

الهوية لدى العاطلين عن  فاعلية الذات واالنتماء االجتماعي وأزمة  10
 العمل واقرانهم من طلبة الجامعة 

عالء عبد الحسن  
 حبيب

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 2005 طالب علي مطلب  بناء مقياس الشخصية االستقاللية لدى طلبة الجامعة  11
االساءة االنفعالية واالحكام الخلقية وتقدير الذات لدى اطفال الشوارع   12

 االبتدائيةواقرانهم في المدارس 
 2012 رضاب منصور حسين 

أثر ستراتيجيات علم النفس االيجابي في تنمية السعادة لدى طالبات   13
 المرحلة االعدادية

خنساء عبد الرزاق  
 عبد

2012 

امل ابراهيم عبد   تقنين اختبار ايزنك للذكاء لدى طلبة الجامعة  14
 الخالق 

2008 

االجتماعية المتبادلة والقبول االجتماعي لدى  التفاعل الرمزي والعالقات  15
 االيتام بدور الدولة وأقرانهم في المرحلة الثانوية 

 2013 اياد هاشم محمد 

 2011 ميسون ظاهر رشاد  بناء وتقنين اختبار التخيل العقلي لدى طلبة الجامعة  16
طلبة  الدافع المعرفي وعالقته باستراتيجيات التعلم واالستذكار لدى  17

 المرحلة االعدادية
 2009 هشام جاسم محمد 

 2012 ميادة اسعد موسى  بناء اختبار لمهارات التفكير االساسية لدى اطفال الرياض  18
انماط الشخصية على وفق نظرية االنيكرام وعالقتها بالقيم والذكاء  19

 االجتماعي
منتهى مطشر عبد  

 صاحب
2008 

المعرفي والقدرة على حل المشكالت   لوعالقته بالتفضيالتفكير الحاذق  20
 لدى طلبة  الجامعة 

 2008 رفاه محمد علي

استراتيجيات التكيف الحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالتوافق   21
 الجامعي لدى طلبة الجامعة 

 2008 بلسم عواد الجنابي

بناء وتقنين بطارية اختبارات القدرة اللفظية لدى طلبة المرحلة   22
 االعدادية  

 2010 طالب علي مطلب 

 2007 اقبال محمد صيوان  عالقة القدرة العقلية وسمات الشخصية بتحصيل طلبة الدراسات العليا  23
 

 

 نشر العديد من البحوث يف اجملالت العلمية داخل العراق وخارجه 



 

 

 

 

 

 

 

 يف مناقشة االطاريح والرسائل اجلامعية: عديدة   عديدة مساهمات  

 عديدة   كتب الشكر و شهادات التقدير. 

 تقويم االطاريح والرسائل: عديدة 

 خبري احصائي للرسائل اجلامعية: عديدة 

 املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية: عديدة 

 : الكتب املؤلفة 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 
 2008 والتقويم في العلمية التعليمية القياس  1
 2020 االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية  2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific biography 

Name: Dr. Ihsan Aliwi Nasser 



 

 

 

 

 

 

 

General and exact specialization: Educational Psychology / 

Measurement and Evaluation 

Occupation: University teacher 

Academic degree: Professor 

Work address: University of Baghdad / College of Education for 

Pure Sciences - Ibn Al-Haytham 

Email: ehssandoctor@gmail.com 

Scientific positions and scientific committees. 

Inside the college Outside the college 

Rapporteur of the Committee of Deans of Colleges of Education in 

Iraq, representative of the Ministry of Higher Education in the 

Council of the College of Open Education 

open 

jjjjhghghgg Open Education 

Head of the Department of Educational and Psychological Sciences, 

Member of the National Council for Quality Improvement in the 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Director of Continuing Education, Member of the Central Teaching 

Aptitude Test Committee at the College of Science 

Qualifications . 

Academic degree University College History 

Bachelor's 

Al-Mustansiriya Adab 1986 

Masters Baghdad Education Ibn Rushd 1992 

PhD Baghdad Education Ibn Rushd 1998 



 

 

 

 

 

 

 

T job period from - to 

1 assistant teacher 1992-1998 

2 teacher 1998-2001 

3 Assistant Professor 2001-2008 

4 Professor 2008- 2021 

Scientific progression: 

career . 

The entity (institute / college) the university, the period from - to 

1 College of Education for Girls, University of Kufa 1992-1996 

2 College of Education, University of Diyala 1996-2002 

3 Education, Ibn Al-Haytham University of Baghdad, 2002 - until 

now 

Courses Taught in Undergraduate and Postgraduate Studies: 

Section Article 

1 Educational and psychological sciences, measurement and 

evaluation 

2 Educational and psychological sciences Developmental psychology 

3 Educational and psychological sciences, descriptive and inferential 

statistics 

4 Educational and psychological sciences Non-parametric statistics 

5 Life Sciences Nonparametric Statistics 

6 Chemistry Measurement and Calendar 

7 Life Sciences Measurement and Evaluation 

8 physics measurement and calendar 

Published many researches in scientific journals inside and outside Iraq 



 

 

 

 

 

 

 

Numerous contributions to the discussion of theses and theses: 

numerous 

Letters of thanks and appreciation certificates. many 

Calendar of theses and messages: many 

Statistician for university theses: many 

Participation in scientific conferences and symposia: numerous 

Authored books: 

The name of the book, the year of publication 

1 Measurement and evaluation in educational sciences 2008 

2 Educational and psychological tests and standards 2020 
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