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 .أوالً : المؤهالت العلمية     

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1997 ابن رشدكلية التربية  بغداد

 2001 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم بغداد الماجستير

 سبكالوريو

 

 2010 اآلداب/الترجمهكليه  المستنصرية

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

الهيثم/ قسم التربية للعلوم الصرفة ابن  1

 الفيزياء 
 الى االن 2006 جامعة بغداد

2    

 

  التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 الى االن2006 النفسيةاالرشاد والصحة -علم النفس النمو الفيزياء 1

 2016 النفسية والصحةاالرشاد  الرياضيات 2

 2008 النفسية والصحةاالرشاد  الكيمياء 3

 2012 النفسية والصحةاالرشاد  الحاسبات 4

  -اإلنكليزيةاللغة   

 2018 اللغة اإلنكليزية علوم الحياة 5

  هالماجستير والدكتورا -الدراسات العليا  

 2018 اللغة اإلنكليزية الفيزياء 7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1999 -1995 تربيه الرصافه االولى معلم جامعي 1

   2006 - 2004 1معهد اعداد المعلمين/رصافة  مساعد مدرس 2

  2021- 2006 ابن الهيثم للعلوم الصرفة التربية مدرس 3

 الى االن 2022 ابن الهيثم للعلوم الصرفة التربية استاذ مساعد  4



 

 2018 اإلنكليزية اللغة الكيمياء 

 

  :ًاالطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامسا (: 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

 

  التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات 

 مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

1 
 بحث عمان 2011 جامعه الشرق االوسطمؤتمر 

2 

 واحد بحث اربيل جامعه صالح الدين 2017 واآلداب ممؤتمر العلو

3 
 بحثين تركيا 2018 الدولي التاسع العلميمؤتمر

4 
 بحثين تركيا 2019 العلمي الدولي العاشرمؤتمر

5 
مع التقنيه  IMDC-SDSPالمؤتمر الدولي

 الجنوبيه وجامعه برادفورد البريطانيه

 بحث اون الين 2020

6 
كليه التربية للعلوم الصرفة  2016 ندوه 

 ابن الهيثم/
 حضور

7 
 حضور اإلسالميةكليه العلوم  2018 ندوه

 2017 ندوات 8
كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم

 

 حضور

 2018 ندوات 9
كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم

 

 حضور



 

 2019 ندوات 10

كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم

 

 حضور

 2020 ندوات 11
كلية التربية للعلوم الصرفة / 

 ابن الهيثم

 

 حضور

  االخرى سابعا : األنشطة العلمية . 

 داخل الكلية

 عضو لجان االرشاد

 الدراسة االولية امتحانيهلجان  عضو

 وسالمه الفكرية استالل وتقصيلجنة عضو في 

 عضو لجنه السالمة والبيئه

 الغياباتعضو لجنة 

 الوحدة الزراعية لمسؤو

 ---------خارج الكليه --------------  

مقيم بحوث في المؤتمر الدولي الذي اقيم مع جامعه التقنية الجنوبيه 

 2020وجامعه برادفورد البريطانية 

 
 

مقيم بحوث  في المؤتمر الدولي الثاني مع جامعه برادفورد 

 البريطانية 2021

 

 

مقيم بحوث مع المؤتمر الدولي- القادم بالتعاون مع جامعه 

 برادفوروالجامعه االمريكيه في نيجيريا 2022-  

 

 مقيم بحوث في مؤتمر جامعه صالح الدين – اربيل -2019

 مقيم بحوث في مؤتمر جامعه صالح الدين – اربيل - 2020 

  

  

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

 السنة محل النشر أسم البحث ت

وعالقته بالتنظيم االنفعالي لدى طلبه التصلب الفكري  1

 الجامعة

 2019 شبكه المؤتمرات العربيه

تحليل محتوى استله االمتحانات العامة لماده الفيزياء  2

 في ضوء انموذج بياجيه  للتفكير المنطقي

 2018 شبكه المؤتمرات العربيه



 

المؤتمرات شبكه –مؤتمر العلوم واآلداب  الصمود النفسي لدى النساء المعفنات 3
 العربية

2017 

الصدمة لدى العوائل العراقية النازحة  دضغوط ما بع 4
 نحو بغداد

 2018 العربية تشبكه المؤتمرا

5 

EMOTION MANAGEMENT AMONG 

THE HEADMASTER OF INTRMEDIATE 

SCHOOLS 

مؤتمر جامعه برادفورد 

بالتعاون مع التقنية  -البريطانية

    -E A I الجنوبية

2020 

6 Fast – slow thinking and relationship to 

cognitive failure At university student 

 

Journal Opcion 21 

ANO 35 ,15,2019 

 

2019 

7 Abnormal Emotional behavior in 

children and its relationship to 

televised violence 

Opcion ANO 35 

,19,2019 

 

2019 

8 Criminal beheavior in the light of the 

integrative approach 

 

International  

JOURNAL of 

Early Childhood 

Special Education 

–vol 14- issu 3-2022 

 

2022 

مجله الجامعة المستنصرية كليه  قياس اتجاهات الطلبه نحو ريادة االعمال /  9

 24-2018التربية األساسية 

2018 

مجله الجمعية العراقية للبحوث  - النفسيه لدى طلبه الجامعه /المخاوف  10

 22-2016التربوية والنفسية 

2016 

 اتجاهات الطلبه نحو تخصصهم  11

 

مجله الجمعية العراقية للبحوث التربوية 
 95-2016والنفسية 

2016 



 

 2010 مجله االستاذ            الشخصية المتقلبة لدى معلمي المدارس االبتدائية                       12

13 Self- image to child  abuse and family violence American Academic 

&Scholarly Research 

Journal  

 4-ى-4-ر-2021      

 

 .عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

1 

 2016 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  واحد

2 
 2017  ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  ثنين

3 
 2018 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  ثنين

4 
 2019 رئاسه الوزراء واحد

5 

 2010-2019 رئيس جامعة بغداد ثنين

 2019 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  واحد 6

 خمسة 7

 االمانة العامة لمجلس الوزراء

 مكتب الوزير 

 وكيل وزير

 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة 
 

2020 

 2021 مكتب الوزير اثنان 8

 2022 ابن الهيثم –كلية التربية للعلوم الصرفة  اثنان 9

 عشر :اللغــات . احد 

              اللغة العربية 

    اللغة االنكليزية         

    



 

 

 

 

 

 

 


