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ــ  ــ االس           أركوازيإسماعيل إبراهيم علي جعفر    :    ـم ـــــــ

  1960    : تاريخ الميـالد 

 متزوج    الحالة الزوجية :

 /     دد األوالد  :ــ عـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

      علم النفس التربوي :     صــ التـخـص

ــ الوظيف  يسي تدر:        ه ــــ

    أستاذ دكتور    الدرجة العلمية :

 لعلوم التربوية والنفسية قسم ا  –كلية التربية ابن الهيثم  -جامعة بغداد   :    عنوان العمل

 / العمل   :         هاتف

      07701766340:         الهاتف النقال

 ismaeel_alwandy@yahoo.com   كتروني :البريد إالل

 

 

 .العلمية أوالً : المؤهالت   

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1994/ 5/7 الرتبية املستنصرية

 28/11/2000 الرتبية املستنصرية املاجستري

 هالدكتورا

 

 25/8/2004 الرتبية ابن اهليثم بغداد

    أخرى

 
 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

  

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي . ثالثاً : التدريس 

 )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 

 

 الى  -من الفترة   الجامعة 

 28/1/2006 – 17/3/2001 األنبار كلية الرتبية 1

 .... - 2006/ 2/ 4 بغداد كلية الرتبية ابن اهليثم 2

3    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2004 -2001  القياس والتقويم تربية جامعة االنبار –علوم احلياة  – ياءالكيم 1

 2005 - 2003 علم النفس التجرييب تربية جامعة االنبار – الرتبية وعلم النفس 2

 2005 - 2004 علم النفس االجتماعي تربية جامعة االنبار –الرتبية وعلم النفس  3

 2005 - 2004 الفروق الفرديةعلم نفس  النبارتربية جامعة ا –الرتبية وعلم النفس  4

 20011 - 2006 علم نفس النمو  بغداد  امعةتربية ابن الهيثم / ج –علوم الحياة  5

 2008 - 2007  النفسية اإلرشاد والصحة بغداد امعةالرياضيات تربية ابن اهليثم / ج 6

 2009 -2008 جيهاإلرشاد والتو : كلية الرتبية ابن اهليثم / ماجستريةالرتبي 7

 2010 - 2009 النفس التكويينعلم  الرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم / ماجستري 8

 الى  -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 10/1998/ 28  –  1983/ 18/4 األنبار تربية  معلم 1

 2004/ 3/ 27  –  2001/ 17/3 جامعة األنبار مدرس مساعد  2

 16/4/2007 -2004/ 27/3 جامعة األنبار مدرس دكتور  3 

 ...... - 2007/ 16/4 جامعة بغداد استاذ مساعد دكتور  4

 2014/ 14/4 جامعة بغداد أستاذ مساعد إلى أستاذ 5



 

 

 

 

 

 

 

  

 2010 - 2009 علم النفس الرتبوي الرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم / ماجستري 9

 2011 - 2008 نظريات التعلم والتعليم الرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم /دكتوراه 10

 سيكولوجية املوهوبني بية: كلية الرتبية ابن اهليثم /دكتوراهالرت 11

 

2010 - 2011 

 2011 - 2010 علم نفس اخلواص الرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم /دكتوراه 12

 2021 - 2016 تصميم حبوث الرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم /دكتوراه 13

 2022 - 2021 االحصاء  تريماجسالرتبية: كلية الرتبية ابن اهليثم / 14

    

 

 :التي أشرف عليها(  الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتفكير الجامد لدى طلبة الجامعة 1

 

 

 2010 العلوم الرتبوية والنفسية

 2010 العلوم الرتبوية والنفسية المضاد للمجتمع لدى طلبة ااإلعدادية أزمة الهوية وعالقتها بالسلوك  2

 2011 العلوم الرتبوية والنفسية فعالية الذات وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة  3

 2011 العلوم الرتبوية والنفسية التفكير الشكلي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  4

 2011 العلوم الرتبوية والنفسية وعالقتها بتنظيم الذات لدى طلبة جامعة بغداد  الذكاءات المتعددة  5

 2013 العلوم الرتبوية والنفسية أثر األنشطة اللغوية في الذاكرة واإلبداع اللغوي لدى أطفال الرياض 6

 أساليب التفكير وعالقتها بمستوى الطموح وحل المشكالت لدى طلبة 7

 الجامعة
 2012 ة والنفسيةالعلوم الرتبوي

 الدافعية  والتذوق الفني وعالقتهما باإلبداع الجاد لدى طلبة معاهد الفنون 8

 
 2013 العلوم الرتبوية والنفسية

 2014 العلوم الرتبوية والنفسية أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها بالضبط الذاتي لدى طلبة الجامعة 9

 زدوج وعالقتهما بالكفاءة الذاتية سعة الذاكرة العاملة والترميز الم 10

 
 2015 العلوم الرتبوية والنفسية

 التمركز حول الذات ورتب الهوية وعالقتهما بالتكيف األكاديمي   11

 
 2015 العلوم الرتبوية والنفسية

اثر التدريس بالمنظمات التخطيطية وبأبعاد التعلم في تحصيل مادة علم   12

 وعادات العقل  األحياء

 2015 رتبوية والنفسيةالعلوم ال

 2015 العلوم الرتبوية والنفسية المراقبة الذاتية وعالقتها بأنماط الشخصية أ ب لدى طلبة الجامعة 13

 السيطرة الدماغية والتفكير ما وراء  المعرفي وعالقتهما بالتقويم الذاتي  14

 
 2016 العلوم الرتبوية والنفسية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 التي شارك فيها.ية العلموالندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

العلمي السادس والسنوي الخامس   1

 عشر في العلوم النفسية 

مركز الدراسات    –بغداد 

 التربوية واألبحاث النفسية 

أثر بعض المهارات المعرفية في تنمية التفكير  

اإلعدادية ) دراسة    المنطقي لدى طالب المرحلة

 تجريبية ( 

تشرين الثاني   26 – 25

2008 

مركز الدراسات    –بغداد  السنوي السادس عشر  2

 التربوية واألبحاث النفسية 

اتجاهات العالقة بين علم النفس اإلرشادي  

 والعالج النفسي 

كانون األول    16 -15

2009 

جامعة ديالى /مركز أبحاث   المؤتمر العلمي الثاني  3

 لة واألمومة الطفو

العنف في الحياة الجامعية أسبابها مظاهرها  

 والحلول المقترحة 

24-25/3/2010 

المشكالت المدرسية لدى تالميذ  )مشاركة ببحث  جامعة المثنى كلية التربية  المؤتمر العلمي الثالث  4

 المرحلة االبتدائية 

  .) 

 2011/آذار/15-16

أبحاث    جامعة ديالى مركز المؤتمر العلمي الثالث  5

 الطفولة واألمومة 

مشاركة ببحث ) اضطرابات الضغوط ما بعد  

الصدمية وعالقتها بالعنف المدرسي لدى تالميذ  

 المرحلة االبتدائية 

 2011آذار   24ـ 23

مشاركة ببحث ) التفكير التجريدي لدى طلبة   جامعة واسط  المؤتمر العلمي الخامس  6

 م المرحلة اإلعدادية وعالقتها بجنسهم وتخصصه

كانون األول    13-14

2011 

مؤتمر التعليم المستمر الثاني   7
)التعليم المستمر طريق الجامعة  

 الى المجتمع( 

مهارات التدريس لدى أساتذة الجامعة وفق معايير   جامعة البصرة 
 الجودة 

6 – 7  /3 /2012 

المؤتمر العلمي الخامس لكلية   8

 التربية للعلوم اإلنسانية 

تفكير السائدة لدى طلبة الجامعة  أساليب ال جامعة واسط 

 وعالقتها بجنسهم وتخصصهم 

13 – 14 /3  /2012 

اللقاء السنوي ألكاديمة سدرة   9

للفكر جدة المملكة العربية  

 السعودية 

اختيار الباحث شخصية سنوية إللقاء محاضرات   أكاديمية سدرة للفكر 

 حول التفكير الناقد وتنميته 

21 – 23 /4  /2012 

مركز تطوير التدريس   العلمية الرابعة للتفكير الندوة   10

والتدريب الجامعي جامعة  

 الكوفة 

 2012/ 4/ 10الثالثاء  مشاركة 

كلية التربية للعلوم االنسانية   المؤتمر السنوي األول  11

 جامعة كربالء

أزمة الهوية وعالقتها بالسلوك المضاد للمجتمع  

)       لدى طلبة المرحلة اإلعدادية                 

 بحث مشترك( 

25/4 /2012 

الندوة العلمية حول دور الجامعة   12

 في التقدم العلمي والتكنلوجي 

 كلية التربية ابن الهيثم

 

 2012/  4/ 16االثنين  مشاركة 

كلية التربية  الجامعة   المؤتمر العلمي التاسع عشر  13

 المستنصرية 

الذكاءات المتعددة وعالقتها بتنظيم الذات لدى  

 الجامعة ) بحث مشترك( طلبة 

25/4 /2012 

كلية التربية األساسية جامعة   المؤتمر العلمي الخامس  14
 بابل

التفكير الشكلي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى  
للشخصية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ) بحث  

 مشترك ( 

13 – 14 /11/2012 

مركز أبحاث الطفولة جامعة   المؤتمر العلمي الرابع  15

 لى ديا

 2012/    12/  6-5 حق الطفل في رعاية نموه اللغوي 

العنف وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى   كلية اآلداب جامعة بابل  المؤتمر العلمي الدولي األول   16

 للشخصية 

16-17/12/2012 

الندوة العلمية الرابعة للبيئة   

التعليمية التي أقامها مركز  

التدريس والتدريب الجامعي  

 2012/ 24/12االثنين 

جامعة الكوفة مركز  

 التدريس والتدريب الجامعي 

 2012/ 24/12االثنين  مهارات التدريس لدى األستاذ الجامعي  

المشاركة ببحث في المؤتمر   17

العلمي األول لضمان الجودة في  

 2013/ 25/2التعليم يوم االثنين 

جامعة بابل كليات التربية  

األساسية واآلداب  

 والدراسات القرآنية 

جودة األداء األكاديمي في ضوء مهارات  

 التدريس 

يوم االثنين  

25/2 /2013 

المشاركة في الندوة العلمية   18

السنوية الموسومة ) البحوث  

التربوية والنفسية في خدمة  
 المجتمع (  

جامعة بغداد كلية التربية   

 للعلوم الصرفة / ابن الهيثم 

معايير جودة أداء األساتذة الجامعيين وفق  

 اراتهم التدريسية مه 

 3/2013/  17األحد 

 26/3/2013الثالثاء أثر بعض المهارات المعرفية في تنمية التفكير   جامعة المثنى كلية التربية المشاركة في المؤتمر العلمي   19



 

 

 

 

 

 

 

  

 الشكلي لدى طالب المرحلة اإلعدادية  3/2013/ 27-26الدولي الخامس 

المشاركة في المؤتمر العلمي   20

ابع لضمان الجودة  العالمي الر 

  3 -2واألداء األكاديمي  

/4/2013 

جامعة الكوفة قسم الجودة  

 واألداء األكاديمي 

جودة األداء األكاديمي في  ضوء مهارات  

 التدريس لدى أساتذة الجامعة 

  3 -2الثالثاء  

/4/2013 

 

المشاركة في المؤتمر العلمي   21

السنوي  لكلية التربية ابن رشد  

ية وكلية التربية  للعلوم اإلنسان

 للبنات 
   2013نيسان  3-4

كلية التربية ابن رشد للعلوم  

اإلنسانية وكلية التربية  

للبنات في مجمع كليات باب  

 المعظم 

نيسان   4-3األربعاء   مشاركة  

2013 

المشاركة ببحث في المؤتمر   22

الثاني لكلية التربية للعلوم  

 اإلنسانية جامعة كربالء 

 24 /4 /2013 

لتربية للعلوم اإلنسانية  كلية ا 

 جامعة كربالء

فعالية الذات وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة  

 الجامعة 

/  4/  24األربعاء  

2013 

المشاركة ببحث في المؤتمر   23

 24/4/2013العلمي العشرون   

كلية التربية الجامعة  

 المستنصرية 

أساليب التفكير وعالقتها بأسلوب حل المشكالت  

 لدى طلبة الجامعة 

/  4/  24األربعاء  

2013 

المشاركة ببحث في المؤتمر   24

األيمان بالجودة... مركز التعليم  

المستمر جامعة البصرة  

29/4 /2013 

مركز التعليم المستمر جامعة  

 البصرة 

االعتماد األكاديمي )مفهومه ، أهدافه ، خصائصه  

 إجراءاته( 

 االثنين  

29/4 /2013 

مركز التدريس والتطوير جامعة   25

لكوفة المشاركة ببحث في الندوة  ا

العلمية الخامسة للتفكير األثنين  

13/5 /2013 

مركز التدريس والتطوير  

 جامعة الكوفة 

االستدالالت المنطقية لدى المراهق العراقي وفق  

 نظرية اإلرتقاء المعرفي 

 2013/ 13/5االثنين 

كلية التربية للعلوم الصرفة ابن   26
  الهيثم  المشاركة في الندوة

المقامة بمناسبة بغداد عاصمة  

 الثقافة العربية الثالثاء 

 14 /5 /2013 

كلية التربية للعلوم الصرفة  
 ابن الهيثم جامعة بغداد 

 الثالثاء  المشاركة 
 14 /5 /2013 

المحاضرة الثقافية الموسومة   27

أخالقيات البحث العلمي لألستاذ  

 داود  مالدكتور حسين عبد المنع

 2013آيار   29األربعاء 

 قسم علوم الحياة 

كلية التربية للعلوم الصرفة  

 ابن الهيثم جامعة بغداد 

آيار   29األربعاء  المشاركة 

2013 

 

المؤتمر العلمي التربوي السنوي   28

في كلية التربية للعلوم الصرفة  

كانون األول    18ابن الهيثم  

2013 

كلية التربية للعلوم الصرفة  

ابن الهيثم بعنوان )  

اصرة في  االتجاهات المع 

التعلم والتعليم ودورها في  
تطوير الواقع التعليمي في  

 العراق( 

مشاركة ببحث ) التفكير المتمركز حول الذات  

 وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة(. 

كانون   18األربعاء 

 2013األول 

الندوة المنعقدة حول التوحد ـ   29

 أسبابه مظاهره عالجه 

لنفسية  قسم العلوم التربوية وا

كلية التربية للعلوم الصرفة  

 جامعة بغداد 

 2014/ 20/1االثنين  المشاركة 

الندوة العلمية عن تحديد ظاهرة   30

 التسرب األسباب والمعالجات 

قسم العلوم التربوية والنفسية  

كلية التربية للعلوم الصرفة  

 جامعة بغداد 

 2014/ 1/ 29األربعاء  المشاركة 

كلية التربية للعلوم الصرفة   ئام الديني الندوة العلمية عن الو 31

 ابن الهيثم 

 20/2/2014الخميس   مشاركة 

 مشاركة ببحث أبعاد  كلية التربية جامعة واسط  المؤتمر العلمي الدولي السابع   32

 التمركز حول الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي 

12 _13  /3 /2014 

 محاضرة عن تأمالت فلسفية  33

 د. حازم ناصر سليمان 

كلية التربية للعلوم الصرفة  

 ابن الهيثم 

 2014/  2/4األربعاء  مشاركة 

المؤتمر الدولي عن العمليات   

االنتحارية في العراق من منظور  

 نفسي واجتماعي 

وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي  

 الخميس  مشاركة 

10  /4   /2014 

تحت شعار ) جميعا من أجل   34
مجتمع بدون مخدرات( ، الندوة  

العلمية ) آفة المخدرات خطر  

كلية التربية للعلوم الصرفة  
 ابن الهيثم ، قسم علوم الحياة 

 األحد    مشاركة 
13  /4 /2014 



 

 

 

 

 

 

 

  

 يهدد المجتمع 

المؤتمر السنوي الخامس لضمان   35

 الجودة  

مدى إسهام الكفاءة الذاتية  المشاركة ببحث )  جامعة الكوفة باالشتراك  
 ( اته التدريسيةلألستاذ الجامعي في جودة مهار 

/   5/ 15 -14األربعاء 

2014 

 األحد   مشاركة  كلية التربية للعلوم الصرفة  ندوة  عن أخالقيات البحث العلمي  36

30/11/2014 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية    المؤتمر العلمي الثالث   37

نيسان   15جامعة كربالء 

2015 

درجة إسهام أبعاد الضبط المشاركة ببحث )
 ( ي في تشكيل هوية الطالب الجامعةالذات

نيسان   15األربعاء 

2015 

)مشاركة( بدون بحث دور التعليم في التنشئة   ديوان الوقف السني  المؤتمر العلمي الثاني   38

 وبناء المجتمع ومناهضة اإلرهاب والطائفية  

31/10  -  1/11    /

2015 

جمعية صيانة المصادر   الندوة العلمية  39

 يئية العراقية الوراثية والب

 االربعاء  مشاركة 

11/11 /2015 

)مشاركة( إصابات البرد الموسومية ونسب   قسم علوم الحياة  ندوة   40

 اإلصابة المحلية  

 الخميس 

12/11 /2015 

 األحد   )مشاركة( أمن المعلومات  قسم علوم الحاسبات  ندوة   41

15  /11   /2015 

 ندوة علمية بعنوان :  42

للمنشطات  العشوائي   االستخدام
 الرياضية 

قسم العالقات الثقافية في  

كلية التربية للعلوم الصرفة /  
 ابن الهيثم  

 مشاركة 

 

/    12/    13يوم األحد 

2015 

ندوة تعريفية عن مؤسسة البحث   43

 IEEEالعلمي 

 الثالثاء   

5/1/2016 

 

ندوة عن التنمية المهنية للتدريس   44

الجامعي ومعايير الجودة  

 ديمي واالعتماد األكا

 التربية ابن الهيثم قسم 

 العلوم التربوية والنفسية  

 االثنين مشاركة 

4/1/2016 

الندوة الحوارية تفعيل آلية التعاون   45

بين التربية والتعليم تحت شعار  

 بالتربية والتعليم تبنى المجتمعات 

قسم العالقات الثقافية في  

كلية التربية للعلوم الصرفة /  

 ابن الهيثم  

 مشاركة 

 

 الثالثاء م يو

 19  /1   /2016 

شعبة   –التربية ابن الهيثم  ندوة عن الترقيات العلمية  

 الترقيات العلمية 

 

 األربعاء  مشاركة 

3/2/2016 

ندوة دور التنشئة االجتماعية في   46

 تنمية القيم  

 التربية ابن الهيثم قسم 

 العلوم التربوية والنفسية  

 االثنين مشاركة 

7/3/2016 

 التربية ابن الهيثم قسم  والفلسفة  ندوة المرأة  

 العلوم التربوية والنفسية  

 الثالثاء يوم  مشاركة 

 8    /3   /2016 

الجامعة المستنصرية كلية   المؤتمر العلمي الثاني والعشرين  47
 التربية 

 الثالثاء  مشاركة 
26/4 /2016 

نيسان   20المؤتمر العلمي االول  48

2016 

مديرية تربية الرصافة  

 األولى 

 2016نيسان  20 دة مشاركة شها

الندوة العلمية الثالثة لعلم النفس )   49

 الهوية وتحديات العصر( 

جامعة األمام محمد بن سعود  

 _ الرياض السعودية 

 مشاركة ببحث 

 أزمة الهوية وعالقتها بالسلوك المضاد للمجتمع  

6_7/4/2016 

الندوة الوطنية للمحافظة على   50

 ث نهري دجلة والفرات من التلو

 الثالثاء  مشاركة  كلية التربية للعلوم الصرفة 

31/5 /2016 

 المؤتمر الدولي األول   51

التربية المعاصرة من أجل األمن  

 النفسي 

 جامعة جرمو كلية التربية  

 قسم التربية وعلم النفس 

 مشاركة ببحث 

درجة إسهام ابعاد الضبط الذاتي في تشكيل هوية  

 الطالب الجامعي 

 2016تموز  20-21

 المؤتمر الدولي االول  52

 10/2016/ 19االربعاء 

في   4477 االصالح الحسيني   جامعة الكوفة كلية التربية 

18/10/2016 

المؤتمر العلمي االول للوحدة   53

 التربوية  

  حقوق االنسان في العراق المعاصر  ج بغداد / تربية ابن رشد 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

  

  داخل الكلية

 13/4/2009في  1515جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم  صالحية التدريس جلنة

 9/10/2011في  4039،  4/11/2010في   4710 اللجنة االجتماعية

 2010/ 12/ 22في   5301 اللجنة اإلرشادية

 1/2012/ 17في   2012 جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية

 3/2013/ 25في   1590 جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية

اللجنة االمتحانية يف الكلية/ قسم العلوم 

 الرتبوية والنفسية

 9/6/2013في   2890

اللجنة الوزارية للكشف امليداني الستحداث 

 كلية اهلادي اجلامعة

 7/4/2014في   1301

اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي السنوي 

 18/12/2013األربعاء 

 2013/ 12/ 10في   9042

 15للمؤمتر العلمي السنوي  اللجنة العلمية

 2015نيسان 

 15/1/2015في  225

 9/2013/ 10في   7398 يجلنة استالم الكيبل الكهربائ

اللجنة العلمية يف قسم العلوم الرتبوية 

 والنفسية

 9/10/2013مجلس القسم  األربعاء 

 2015/  6/  16في   3270 رئيس قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 2015/  8/  26في   5158 تدريسيةجلنة التطبيقات ال

جلنة امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسات 

 العليا املكملني 

 6/9/2015في   2166

جلنة امتحانات الدور األول لطلبة الدراسات 

 العليا

 7/2015/ 15في   1722

اللجنة الوزارية لتحديث املوارد املعرفية ملناهج 

 اللغة العربية 

 ي والبحث العلمي / البحث والتطوير وزارة التعليم العال

 8/2015/ 19في   2820
 2016/ 2/ 2في  608 جلنة الرتبية والتعليم يف الكلية

 2/2016/ 7في  308 جلنة صالحية التدريس

 2016/ 11/2في  764 جلنة الرتقيات الفرعية يف القسم

جلنة االمتحانات املركزية يف الكلية للعلم 

 2016 - 2015الدراسي 

 3/2016/ 16ي ف  1501

جلنة وضع أسئلة االمتحان التنافسي 

2016–2017 

 4/2016/ 19في   2047

جلنة وضع أسئلة امتحان الفصل الثاني 

2015 –2016 

 4/2016/ 20في   2092

 4/2016/ 20في   2091 2017–2016جلنة االمتحان التنافسي 

 4/5/2016في   1114 جلنة صالحية التدريس

 6/2016/ 14في   3067 لدقيقجلنة حتديد التخصص العام وا

 - 2016جلنة تصحيح االمتحان التنافسي 

2017 

 2016/ 6/ 22في   1636

 7/2016/ 26في   1818 جلنة صالحية التدريس

جلنة التعاون بني الكلية ومديريات تربية 

 الكرخ الثالث

 2016/ 2/ 7في  676

جلنة التعاون بني الكلية ومديريات تربية 

 الكرخ والرصافة 

 2016/ 2/ 7 في 676

 21/10/2015في  791 جلنة تشكيل جملس القسم



 

 

 

 

 

 

 

  

جلنة مقابلة الطلبة املتقدمني الناجحني 

للدراسات العليا املاجستري للعام الدراسي 

1016 - 2017 

 8/2016/ 17في   1995

 3/10/2016في   4585 جلنة تقييم االداء

 3/10/2016في   4581 اللجنة الثقافية

 3/10/2016في   4582 جلنة االرشاد النفسي

 3/10/2016في   4578 اللجنة البيئية

 3/10/2016في   4580 اللجنة العلمية

 3/10/2016في   4577 اللجنة االجتماعية

 3/10/2016في   4576 جلنة الرتقيات العلمية

 4/10/2016في   4633 جلنة التطبيقات الدراسية

 2015جلنة االمتحان الشامل للعام الدراسي 

- 2016 

 2016/ 10/ 11في   4808

جلنة النظر يف اعرتاضات التدريسني على 

 درجة تقويم االداء

 2016/ 12/ 14في   6043

 2017/  1/ 3قي  5ش ع /  جلنة صالحية التدريس

جلنة امتحان الدور االول الفصل الدراسي 

 2017–  2016االول 

 2016/  12/  29في  6458

 . أو تطوير التعليمخلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2003 1ع    مجلة كلية التربية المستنصرية أثر أسلوب العالج العقلي االنغعالي في خفض مستوى التفكير الخرافي  1

تطور مفهوم الذات لدى الطالب المشاركين في النشاطات الرياضية وأقرانهم غير   2

 ين المشارك
 2003 3ع  المستنصرية  ة الجامعة مجلة كلية التربي

 2003 5ع  المستنصرية  الجامعة   مجلة كلية التربية أثر أسلوبين إرشاديين في خفض مستوى الشعور باالغتراب  3

فاعلية برنامج تدريبي معرفي في تنمية مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة المرحلة   4

 اإلعدادية 
 2005 2ع  مستنصرية ال لية التربية أ كأبحاث الذكاء  مجلة 

 2005 7مجلة العلوم االنسانية واالقتصادية ج االنبار ع                           أثر أسلوب العالج الواقعي في  خفض مستوى الشعور بالعزلة االجتماعية  5

 2005 الهيثمالندوة الجوارية كلية التربية ابن   ) بناء أنموذج لتخطيط البرامج التدريبية (  6
 2006 11بغداد  ع   امعة البحوث التربوية جمركز مجلة  تقويم اداء معلمات ذوي االحتياجات الخاصة ) الصم (  7

 2008 جامعة بغداد  مركز البحوث التربوية ل  15المؤتمر  أثر بعض المهارات المعرفية في تنمية التفكير المنطقي  8

 2009 جامعة بغداد  مركز البحوث التربوية ل  16المؤتمر  دي والعالج النفسي اتجاهات العالقة بين علم النفس اإلرشا 9

 2010 61 ع  المستنصرية  ج  االساسية  كلية التربيةمجلة  العنف في الحياة الجامعية أسبابها مظاهرها والحلول المقترحة  10

 2011 مر الخامس لجامعة واسط المؤت  التفكير التجريدي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية وعالقته بجنسهم وتخصصهم  11

 2011 جامعة المثنى  كلية التربية المؤتمر العلمي الثالث  المشكالت المدرسية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  12

 2011 84ع  آداب بغداد   للعلوم النفسية الجمعية العراقية  أزمة الهوية وعالقتها بالسلوك المضاد للمجتمع لدى طلبة المرحلة اإلعدادية  13

 2011 جامعة ديالى  لطفولةابحاث ا   مركز  المؤتمر الثالث اضطرابات الضغوط ما بعد الصدمية وعالقتها بالعنف المدرسي  14

 2011 160ع ج بغداد    كلية التربية ابن رشد   مجلة األستاذ الفروق في أساليب ) التفكير ، التعلم ، حل المشكالت ( لدى طلبة الجامعة الجامعة  15

 2012 ج البصرة  مؤتمر التعليم المستمر الثاني  ارات التدريس لدى أساتذة الجامعة وفق معايير الجودة مه  16
 2012 ة جامعة واسط المؤتمر الخامس لكلية التربي أساليب التفكير السائدة لدى طلبة الجامعة وعالقتها بجنسهم وتخصصهم  17

 2012 تمر العلمي الرابع مركز أبحاث الطفولة جامعة ديالى المؤ  حق الطفل في رعاية نموه اللغوي )بحث مشترك(  18
 2012 جامعة بابل  األساسيةالمؤتمر العلمي الخامس كلية التربية  اإلعدادية الكبرى للشخصية لدى طلبة المرحلة  الخمسةالتفكير الشكلي وعالقته بالعوامل  19
 2012 العلمي الدولي األول كلية اآلداب جامعة بابلالمؤتمر  العنف وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  20
 المؤتمر العلمي الرابع لضمان الجودة جامعة الكوفة                                  جودة األداء األكاديمي في  ضوء مهارات التدريس  21

 

2013 

المؤتمر العلمي الدولي الخامس جامعة المثنى كلية   عداديةاإلأثر بعض المهارات المعرفية في تنمية التفكير الشكلي لدى طالب المرحلة  22
 التربية

2013 



 

 

 

 

 

 

 

  

المؤتمر العلمي الثاني لكية التربية للعلوم اإلنسانية   فعالية الذات وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة  23
 جامعة كربالء 

2013 

المؤتمر العلمي العشرون كلية التربية الجامعة   أساليب التفكير وعالقتها بأسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامعة  24
 المستنصرية

2013  

 2013 89(العدد  مجلة النهج التربوي بناء مقياس للتذوق الفني لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة )بحث مشترك(

 2013 486العدد   م التربوية والنفسيةمجلة الجمعية العراقية للعلو  أثر برنامج األنشطة اللغوية في اإلبداع اللغوي لدى أطفال الرياض  25

أثر التدريس بالمنظمات التخطيطية وبأبعاد التعلم في تحصيل مادة علم األحياء عند طالب الصف   27
 الرابع العلمي 

 2015 ( 89العدد ) ( 21المجلد ) مجلة كلية التربية األساسية 

ع   مقدم للمؤتمر العلمي السابع مجلة كلية التربية جامعة   لبة الجامعة التفكير المتمركز حول الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى ط 28
 خاص واسط 

2014 

 2015 200 الجامعة المستنصرية مجلة كلية التربية ( لدى طلبة الجامعة A, Bالمراقبة الذاتية وعالقتها بأنماط الشخصية ) 29

 2015 ( 6ع ) مجلة الدراسات التربوية والعلمية  غداد الترميز المزدوج وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طلبة جامعة ب 30

 2016 ( 122الجمعية العراقية لعلوم التربوية والنفسية ، ع ) أساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة الجامعة ، مجلة العلوم التربوية والنفسية  31

 2016 علمي األول لـ جامعة جرموالمؤتمر ال  درجة إسهام ابعاد الضبط الذاتي في تشكيل هوية الطالب الجامعي  32
 2016 ( 49ع )  مجلة البحوث التربوية والنفسية التمركز حول الذات وعالقته بالتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة  33
 2016 ( حزيران 8ع )  مجلة الدراسات التربوية والعلمية سعة الذاكرة العاملة لدى طلبة الجامعة ،  34

 .مية احمللية والدولية اهليئات العلعضوية  :تاسعا 

   عضو اجلمعية العراقية للعلوم الرتبوية والنفسية   ✓

 مييني العراقينيعضو نقابة األكاد    ✓

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 األمر اإلداري  نوع الشكر  المناسبة  الجامعة والجهة  ت 

شكر وتقدير مع قدم وظيفي لمدة   86في دورة التأهيل التربوي للمشاركة  بغداد ـ مركز التطوير والتعليم المستمر  1
 شهر واحد 

 15/4/2007في  329

المشاركة وتقديم بحث في الندوة الحوارية ) من   بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم  2
 أجل برامج تعليمية وعالجية أفضل ( 

 3/8/2005في  1771 شكر وتقدير 

 18/10/2004في  812 قدم لمدة سنة  لى شهادة الدكتوراه الحصول ع كلية التربية  –االنبار  3

 15/8/2005في  790 شكر وتقدير  المشاركة في الندوة  كلية التربية  –االنبار  4

 6/6/2001في  522 شكر وتقدير  ألقاء محاضرات التوعية من مخاطر المخدرات  كلية التربية  –االنبار  5

ل على الترقية العلمية من مرتبة مدرس  للحصو بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم  6
 إلى أستاذ مساعد 

 7/2008/ 22في  2374 شكر وتقدير 

جامعة ديالى مركز أبحاث الطفولة   7
 واألمومة 

 رئاسة الجامعة  شهادة تقديرية  2010 ي للمشاركة ببحث في المؤتمر الثان

 2011/  23/2في  653 وتقدير شكر  أنشطة اللجنة االجتماعية  جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم  8

 14/3/2011في  916 شكر وتقدير + شهادة تقديرية  2011المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث  جامعة المثنى كلية التربية  9

 5/2011/ 18في  2112 شكر وتقدير  تقييم التطبيق المدرسي جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم  10

 23/2/2011في  653 شكر وتقدير  جهود في أنشطة اللجنة االجتماعية ربية ابن الهيثم جامعة بغداد ـ كلية الت  11

 5/2011/ 18في  2112 شكر وتقدير  جهود تقييم الطلبة فترة التطبيق  جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم  12

 2011آذار  24ـ  23 شهادة تقديرية  شكر وتقدير + للمشاركة ببحث في المؤتمراالثالث   جامعة ديالى مركز ابحاث الطفولة  

-13جهود المشاركة في المؤتمر العلمي الخامس  جامعة واسط  13
 2011كانون األول  14

 ب ت من رئيس الجامعة شكر وتقدير 

جهود المشاركة في مؤتمر التعليم المستمر الثاني    جامعة البصرة  14
6 – 7 /3 /2012 

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير  

جهود المشاركة في المؤتمر الخامس كلية التربية   سط جامعة وا 15

 2012/  3/  14 –  13للعلوم اإلنسانية 

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

جهود المشاركة في المؤتمر السنوي األول كلية   جامعة كربالء   
   2012/ 4/  25التربية للعلوم االنسانية

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 



 

 

 

 

 

 

 

  

 اكاديمية سدرة للفكر  16
 ة العربية السعودية جدة المملك

 مؤسسة سدرة للفكر  شكر وتقدير  تقديم محاضرة حول التفكير الناقد وتنمية مهاراته 

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير  المشاركة في الندوة العلمية الرابعة  جامعة الكوفة  17

 عميد الكلية 25/4/2012 وتقدير  شكر  المشاركة ببحث في المؤتمر التاسع عشر للكلية  كلية التربية الجامعة المستنصرية 18

 عمادة الكلية  2012/ 11/ 12في  6671 شكر وتقدير + شهادة تقديرية  المشاركة ببحث  كلية التربية األساسية جامعة بابل  19

مركز أبحاث الطفولة واألمومة جامعة   20
 ديالى 

 2012/  4/12في  534 شكر وتقدير + شهادة تقديرية  المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الرابع 
 مركز األبحاث 

 عميد الكلية  شهادة تقديرية  المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الدولي األول  كلية اآلداب جامعة بابل  21

 عميد الكلية  2012/ 12/ 25في  6943 شكر وتقدير  الجهود المبذولة ألعضاء لجنة الترقيات العلمية  عمادة كلية التربية ابن الهيثم   22

المشاركة في فعاليات الندوة العلمية الرابعة للبيئة   لكوفة جامعة ا 23
التعليمية التي أقامها مركز التدريس والتدريب  

 24/12/2012الجامعي يو االثنين 

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي األول لضمان   جامعة بابل   24
 25/2/2013الجودة في التعليم يوم االثنين 

 رئيس الجامعة  ادة تقديرية شه

جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة   25
 أبن الهيثم /

المشاركة في الندوة العلمية السنوية الموسومة )  
البحوث التربوية والنفسية في خدمة المجتمع (  

 3/2013/  17األحد 

 عميد الكلية  شهادة تقديرية 

-26مؤتمر العلمي الدولي الخامس  المشاركة في ال جامعة المثنى كلية التربية  26
27/3/2013 

 عميد الكلية  شهادة تقديرية + شكر وتقدير 

المشاركة في المؤتمر العلمي العالمي الرابع   جامعة الكوفة   27
  3 -2لضمان الجودة واألداء األكاديمي   

/4 /2013 

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء  28
 

المشاركة ببحث في المؤتمر الثاني لكلية التربية  
 للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء 

 24  /4 /2013 

 عميد الكلية  شهادة تقديرية 

المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي العشرون   كلية التربية الجامعة المستنصرية 29
24/4/2013 

 عميد الكلية  شكر وتقدير 

المشاركة ببحث في المؤتمر األيمان بالجودة...   البصرة  مركز التعليم المستمر جامعة  30
مركز التعليم المستمر جامعة البصرة  

29/4/2013 

 رئيس الجامعة  شهادة تقديرية 

المشاركة ببحث في الندوة العلمية الخامسة للتفكير                                 مركز التدريس والتطوير جامعة الكوفة  31
 2013/ 5/ 13االثنين  

 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

في   3355الجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  32
2/7  /2013 

 عميد الكلية  شكر وتقدير 

في   7866الجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية  كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  33
7/10 /2013 

 عميد الكلية  شكر وتقدير 

في   331إهداء مؤلفات شخصية لمكتبة الكلية  جامعة واسط كلية التربية األساسية  34
19/11 /2013 

 عميد الكلية  شكر وتقدير  

مشاركة ببحث ) التفكير المتمركز حول الذات   كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  
 وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة(. 

 2013كانون األول  18اء األربع

 عميد الكلية  شكر وتقدير  

جهود إنجاح إطار البحث الموسوم: أثر   كلية التربية الرياضية للبنات  25
إستراتيجية التفكير السابر في تعلم بعض  

  288المهارات األساسية للكرة الطائرة ) األمر 
 2014/ 20/1في 

 عميدة الكلية شكر وتقدير 

عضوية لجنة مناقشة طالبة ماجستير ختام محمد   ية التربية جامعة القادسية كل 26
 حسن  

 2/2014/ 19في  3881

 عميد الكلية  شكر وتقدير 

 مشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الدولي السابع   كلية التربية جامعة واسط  27
12  -  13  /3  /2014 

 عميد الكلية  شكر وتقدير 

 جامعة بغداد  28

 4/2014/ 16في  2904

 مرتبة األستاذيةترقية إلى 

 4/2014/ 16في  2904

 رئيس جامعة بغداد  تهنئة

المشاركة ببحث في المؤتمر السنوي الخامس   جامعة الكوفة  29
/  5/ 15  -14للجودة                                    

2014 

 رئيس جامعة الكوفة  شهادة تقديرية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   30
 نية واإلدارية الدائرة القانو

 
 في  11122بمناسبة الترقية إلى األستاذية 

28    /5    /2014 

 السيد الوزير  تهنئة وتبريكات 

 بمناسبة الترقية إلى األستاذية  جامعة بغداد أمانة مجلس الجامعة  31
 2014/   4/   16في  2904

 رئيس الجامعة  تهنئة وتبريكات 

 رقية إلى األستاذية بمناسبة الت  ابن الهيثم   ةعمادة كلية التربي 32
 2014/  6/   15في  3074

 السيد العميد  تهنئة وتبريكات 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 بمناسبة الترقية إلى األستاذية  عمادة كلية التربية األساسية جامعة واسط  33
 2014/ 6/    10في  290

 السيد العميد  شكر وتقدير 

 2014/ 10/ 20في  5057 كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  34
 رة االمتحانات جهود إدا 

 السيد العميد  شكر وتقدير 

تبرع الكتب لمكتبة    2014/ 11/ 10في  5481 كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  35
 الكلية 

 السيد العميد  شكر وتقدير 

في   386الجهود المبذولة لمناقشة رسالة ماجستير   كلية التربية جامعة واسط  36
20/1/2015 

 السيد العميد  شكر وتقدير 

  1532الجهود المبذولة لمناقشة رسالة ماجستير   كلية التربية جامعة القادسية  37
 2015/ 26/1في 

 السيد العميد  شكر وتقدير 

التعاون في تقويم أبحاث المؤتمر العلمي الدولي   كلية التربية جامعة واسط  38
 2015/ 5/2في  904الثامن 

 السيد العميد  شكر وتقدير 

 السيد العميد  شكر وتقدير  الجهود المتميزة وااللتزام ومتابعة متطلبات القسم   الصرفة أبن الهيثم كلية التربية للعلوم  39

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /   40
 الدائرة القانونية

 منح منتسبي جامعة بغداد كافة 
 8/12/2013في  28022/ 4/2ق/

 السيد الوزير  شكر وتقدير 
في   5/513كتاب المكتب م و  

28/3/2013 

 رئاسة جامعة بغداد   41
 قسم الشؤون اإلدارية 

لحصول منتسبي الجامعة على كتاب شكر وتقدير  
 من السيد الوزير 

 2013/ 26/12في   38367 منح قدم لمدة شهر 

المشاركة المؤتمر العلمي السنوي الثالث   كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء  42
15/4/2015 

 العميد السيد   شكر وعرفان 

 السيد العميد  شكر وتقدير  مناقشة طالبة دكتوراه  ديالى كلية التربية األساسية  43

 في   3368 شكر وتقدير  الجهود المبذولة في اللجنة االمتحانية   كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  44
22/6 /2015 

 في   3065 ر شكر وتقدي مناقشة طالبة دكتوراه  بغداد/ كلية التربية للبنات  45
13/10 /2015 

 في  6173 شكر وتقدير  مناقشة طالب ماجستير  جامعة واسط كلية التربية  46

16/12  /2015 

 الجامعة المستنصرية  47
 كلية التربية 

 السيد العميد  شكر وتقدير  مناقشة طالبة دكتوراه 
 في   159

18/1 /2016 

 في  352عميدة الكلية  شكر وتقدير  لبة دكتوراه أيمان فؤاد هاشم مناقشة طا كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد  48
25/1   /2016 

 مناقشة إطار بحث طالبة الدكتوراه   كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد   49
 شهد فائق رشيد  

 في  144عميدة الكلية  شكر وتقدير  
13/1   /2016 

 السيد العميد  شكر وتقدير  د المبذولة في اللجنة االمتحانية  الجهو كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  50
 في   779

14/2 /2016 

 في  2089 شكر وتقدير  مناقشة طالبة ماجستير هبة صباح خليف  جامعة واسط كلية التربية  51
12/4  /2016 

 في  4867 كر وتقدير ش مناقشة طالبة ماجستير صفا بهاء مكي العطية  جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية  52
8/5  /2016 

 الجامعة المستنصرية  53
 كلية التربية 

 في   1947العميد  شكر وتقدير  مناقشة طالبة دكتوراه 
30/6 /2016 

 رئيس الجامعة  شهادة مشاركة  مشاركة في المؤتمر العلمي االول  جامعة جرمو 54

 في  3011العميد  ر  شكر وتقدي مناقشة ماجستير ساره جاسم حسين  واسط كلية التربية 55
13/6/2016 

الجهود المبذولة العداد وتنظيم نتائج الدراسات   كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  56
 2016  -  2015العليا الفصل الثاني  

 السيد العميد  شكر وتقدير 
 في   3573

3/8  /2016 

ظيم نتائج المتقدمين  الجهود المبذولة العداد وتن كلية التربية للعلوم الصرفة أبن الهيثم  
 2017 - 2016للدراسات العليا 

 السيد العميد  شكر وتقدير 
 في   3901

23/8 /2016 

الجهود المبذولة لمناقشة أطروحة تاجيل االشباع   كلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد  57
االكاديمي وعالقته بسمات الشخصية وتوجهات  

 اهداف االنجاز لدى طلبة الجامعة 

 في  4007 قدير شكر وت
6/10 /2016 

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي  شهادة تقديرية  تميز في مجال التأليف والترجمة  وزارة التعليم / البحث والتطوير  58

جهود مشروع تطوير وتحديث الموارد المنهجية   وزارة التعليم / البحث والتطوير  59
 في الجامعات  

  2016/  12/  6في  8145/  3ب ت /  شكر وتقدير 
 السيد الوزير 

 2017/   1/   15في  1478 منح قدم  لحصوله على شكر وتقدير السيد الوزير  جامعة بغداد / الشؤون االدارية 60

 رئيس الجامعة 

 في  6159 شكر وتقدير  االنجاز الذي حققته الكلية  التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  61
19/12 /2016 

 عميد الكلية 



 

 

 

 

 

 

 

  

الحصول على المركز االول لجائزة أفضل كتاب   الشؤون االدارية  جامعة بغداد 62
 مؤلف 

 في   5538ش ع /   شكر وتقدير 
18 /11  /2016   

 رئيس الجامعة 

 مديرية تربية الرصافة االولى 63
 ورئاسة مجلس محافظة بغداد 

المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لتربية  
 الرصافة االولى 

 االولى  مدير عام ت ر  شهادة تقديرية 
 رئيس مجلس م بغداد 

جهود اداء امتحان الدور الثاني والتكميلي لطلبة   التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  64
 الماجستير والدكتوراه 

 في  6463 شكر وتقدير 
29/12 /2016 

 عميد الكلية 

الحصول على المركز االول ليوم العلم العراقي   جامعة بغداد  65
 الفضل كتاب مؤلف 

 رئيس الجامعة  ير شكر وتقد

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 
 2009 األردن  عمان،، منشورات دار الشروق ، ( التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق)  1

 2014 ،  دار قنديل عمان، االردن أساليب التعلم والتفكير نظرة معرفية في الفروق الفردية 2

 2016 دار قنديل عمان، االردن  النمو علم نفس 3

 2018 دار أمجد عمان االردن  علم النفس الفسيولوجي  4

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

          العربية     ✓

              الكردية     ✓

 االنكليزية     ✓

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

5/7/1994 Education Almostansirah  B.Sc. 

28/11/2000 Education Almostansirah M.Sc. 

25/8/2004 Education Ibn ALhaithem      Baghdad Ph.D. 

   Any other 

        Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

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

17/3/2001- 28/1/2006 College of Education AL- Anbar 1 

4/2/2006......... College of Education Ibn ALhaithem Baghdad 2 

   3 

 

From -To Workplace Career No. 

18/4/1983 - 28/10/1994 General Directorate of 

 Education in Al-Anbar 

Teacher 1 

1/11/1994 – 14/10/1998 General Directorate of 

 Education in Al-Anbar 

Educational Counseling 2 

17/3/2001 - 27/3/2004 Al-Anbar University Assistant Lecturer     3 

27/3/2004 – 28/1/2006  Al-Anbar University Lecturer Ph.d 4 

16/4/2007 .......... Baghdad  University Assistant professor Ph.D 5 



       Fourth,  Courses Which You Teach: 

Year Subject Department  No. 

2001- 2004 Evaluation & Measement Chimistry-Biology Dep- Edu college Alanbar University 1 

2003- 2005 Expermental Psychology  Educational Psychology - Edu college Alanbar Uni 

University 

2 
2004 – 2005 Social Psychology Educational Psychology - Edu college Alanbar Uni 3 
2004 – 2005 Individual differences Psy Educational Psychology - Edu college Alanbar Uni 4 
2006  – 2011 Child Development - Col-Edu Ibn Alhaithem Baghdad Uni  Bioligy Dep  5 
2007-2008 Connseling & Mental 

Health  

- Col-Edu Ibn Alhaithem Baghdad Uni  Mathmatic Dep 6 
2008-2009 Connseling & Giudane Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Master) 7 
2009-2010 Genesis Psychology Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Master) 8 
2009-2010 Educational  Psychology Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Master) 9 
2008-2011 Learning & Teaching 

Theory 
Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Doctoral) 10 

2010-2011 Gftid Psychology Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Doctoral) 11 
2010-2011 Exceptional Psychology Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Doctoral) 12 
2016-2021 Research Design Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Doctoral) 13 

2021-2022 Statistical Description Edu Psy Dep- Coll- Ibn Alhaithem Baghdad Uni(Masterl) 14 

    

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 
  

Year Department Thesis Title No

. 
2010 Edu Psychology  Loneliness Feeling and It's Relationship With the Rigid hinking 1 

2010 Edu Psychology Identity Crisis and Its Relationship with the Antisocial behavior 

 
2 

2011 Edu Psychology Self – Efficacy and Its relationship with Locus control 3 

2011 Edu Psychology The Formal Thinking and its Relation with the Big Five Factors of Personality 

 

 

4 

2011 Edu Psychology Multiple Intelligence and It's Relationship With the Self – Regulation  

 
5 

2012 Edu Psychology Thinking Styles & Its Relation with Aspiration Level & Problem Solving  6 

   
 



    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.   

  (

بحث  

/  

بوس

تر  

حض 

 ور(

Research Ibn Alhaithem 12 April 2005 planing of Training Programme 1 

Research center.Edu baghdad uni 200

8 

15th  conf at center.Edu baghdad uni 2 

Research center.Edu baghdad uni 200

9 

16th  conf at center.Edu baghdad uni 3 

Research center Child. Dayala Uni 2010 Dayala Uni .Child tercen /conf nd2 4 

Research Al Mothana University 2011 conf/College Edu Al Mothana   rd3 5 

Research center Child. Dayala Uni 2011 Dayala Uni .Child tercen /conf  rd3 6 

Research Wasit University 2011 ferenceConScientific   th5   7 

Research Basra University 2012 continuous Learning nd2 8 

Research Wasit Uni College. Edu 2012 Sc Conf/ College of Education  th5 9 

Lectures Jada- Saudia 2012 Sadra Academic for Thought  10 

Participate Kufa University 2012 Conf  Science Thinking  Th4 11 

Research Karbala University 2012 Education of Conf  College  st1 12 

Research AlMustansiriyah Univers 2012 Education of College th19 13 

Participate Col-Edu Ibn Alhaithem 2012  Scientific Meeting Univ- Role 14 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

give lectures about Critical Thinking. Sadra 

Academic for Thought Jada- Saudia 
Member of Committee Evaluation of Higher 
Studies 

 Member of the interview of applicants for 

Graduate Studies 
 Member of Committee Social in Dept  

 Committee Member of Counceling Center In 

College 

 Member of the Scientific Promotion of 

College 



 participate to Practice Evaluation of College 

Studnt Application 

 Member of the Committees of the validity of 

teaching applicants 
  

   Eighth,   Research Projects in The Felid of 

Specialization to The Environment and Society or the 

Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Effect of Rational Emotional Therapy Style to 

reducining the Level of the Superstitious Thinking 

College- Edu Jo 
AlMustansiriyah 

Uni, vol(1) 

2003 

2 Self-Concept Develpment among Sttudent Who 

participate in the Athletics activities & those Who 

dont participate 

College- Edu Jo 
AlMustansiriyah 

Uni, vol(3) 

2003 

3 Effect of Two Counseling Styles in Reducing the 

Level of the Alienation Feelig 

College- Edu Jo 
AlMustansiriyah 

Uni, vol(5) 

2003 

4 Effectiveness of Connitive Programme Training 

on the Development of the Level of Logical 

Thinking  

Unity of Intelligence Basic Edu 

coll. Almostansirah.Jo,No(2) 
2005 

5 Effect of Realty Therapy Style to reducining 

Social Isolation at the high School Student 

Humanity- Eco- Sciences Jo 

Alanbar Uni No (5) 
2005 

6 Builing the Model planing of Training Programme Conf- College of Education Ibn 

Alhaithem 12 April 
2005 

7 Evaluationof teacher performance (Special 

Education) 

Edu-Psy Baghdad Un Jo No (11) 2006 

8 Effect of some cognitive skills in the development 

of logical thinking 
15 conf at c.E baghdad uni 2008 

9 Relationship between counseling psychology & 

psychotherapy 
16 conf at c.E baghdad uni 2009 

10 (Violence in academic life: its causes ... 
manifestations, and solutions proposed to deal with it) 

Basic Edu. Almostansirah.Jo Vol 

16, No 61 
2010 

11 Abstract Thinking & Its Relation with Gender & 

specialized 
5 Conference at the Wasit 

University    
2011 



12 Scholatistic problems for Students of Pramary 

Schoos 

3 conf College- Edu Al Mothana 

Uni 
2011 

13 Identity Crisis and Its Relation with the Antisocial 
Behavior 

Iraqi Asso Edu-Psy Bag Uni Jo 

No (84) 
2011 

14 Disorders after the shock pressure and its relationship 

with school violence, 
3 conf Child cent Dayala Uni 2011 

15 Individual differences in methods (thinking, 

learning, Problem solving). 

Alustath . Baghdad 

University.vol (84) 

 

2011 

16 Teaching skills of university professors according to 
quality standards 

2nd Conf learning Con Basra Uni 2012 

17 thinking Styles Dominant according to the 

variables: Gender & specialization courses 

5 Conference at the College Edu 

Wasit University    
2012 

18 Multiple intelligences & Its Relation with                     

self-regulation 

19 Conference at the College 

Edu AlMustansiriyah 

University    

2012 

 
   

   Ninth,   Membership: 

➢  Education Psychology Sciences Association                  

➢ Iraqi Acadimic  Association 

➢      

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2004 Edu College Ala-anbar University Thank & GreetingLectures about the dangers of drug 1 

2004 Edu College Ala-anbar University Thank & GreetingYear grant for a PhD 2 
2005 Edu College Ala-anbar University Thank & GreetingProvision of research at a symposium of 

educational programs and therapeutic 3 

2005 College of Edu Ibn Alhaithem Thank & GreetingTo participate in the seminar 

discussion 
4 



2007 continuous Learning Baghdad Uni Thank & GreetingTo participate in the educational 

session with a foot a month 
5 

2008 College of Edu Ibn Alhaithem Thank & GreetingOn the occasion of promotion to the 

rank of assistant professor 
6 

2010 Child cent Dayala Uni Certificate of appreciation to research in the post 
Second Scientific Conference 7 

1010 College of Edu Ibn Alhaithem Thank & GreetingEfforts in social activities 8 
2011 Child cent Dayala Uni Thank & Greeting participation in the Third 

Conference 
9 

2011 College- Edu Al Mothana Uni Thank & Greeting & Certificate of appreciation for 

participation in the Third Conference 
10 

2011 College of Edu Ibn Alhaithem Thank & Greeting to participate Applicationin school 11 

2011 Wasit University Thank & GreetingResearch to participate in the Fifth 

Conference of the University 
12 

2012 Wasit Uni Collegeof Education Thank & GreetingResearch to participate in the Fifth 

Conference of the Coolege of Education 
13 

2012 Basra University Thank & GreetingResearch to participate in the 

Second Congress of the continuing education 
14 

2012 Karbala University Thank & GreetingResearch to participate in the First 

Annual Conference 

 

15 

2012 Sadra Academic for Thought 

Jada- Saudia 
Thank & GreetingTo give lectures about Critical 

Thinking  
16 

2012 Kufa University Thank & GreetingTo participate in the symposium, 

fourth thinking  

 

17 

2012 College- Edu AlMustansiriyah 

Uni 
Thank & GreetingTo participate in the conference 

examined the nineteenth 
18 

2016 University of Baghdad Thank & Greeting - o get Iraqi scientific Day Award 

1st place for best authored book 
19 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

2009 Critical Thinking – between Theoretical & Practice 

Publishing Company :Dar Alshrok, Aman, Jordan.  

1 



2014 Thinking , Learning Styles  Dar Kandel, Aman, Jordan. 

 
2 

 .Development PsychologyDar Alshrok, Aman, Jordan  2016إ

 
3 

2018  Physiological Psychology Dar Amjed,  Aman, Jordan. 

 
4 

       Twelfth,       languages:  

✓ Arabic 
✓ Kurdish       

✓ English    

 

 

 

 

 

*Note: - Make a copy on CD. 
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