
  ذاتية سيرة

 

  النعيمي سلمان محمود ماجد لطيفة  :االسم

  عربية:القومية

  المفرق -بعقوبة :الدائم العنوان

  انسة:الزوجية الحالة

  مسلمة:الديانة

  انثى :الجنس

  مساعد استاذ:العلمي اللقب

  واالنكليزية العربية :اللغات

 .dr latifa_ majed   :االلكتروني البريد

 (1991-1990) عام في جيد بتقدير النفس علم في اداب لوريوس بكا  :االكاديمي التحصيل

 المستنصرية الجامعة

  2001-5-12بتاريخ 4339 الجامعي باالمر  السريري النفس علم في اداب ماجستير

  المستنصرية الجامعة رئاسة من صادر جدا وبتقديرجيد

-9-15بتاريخ10413  الجامعي باالمر  االداب كلية في العام النفس علم في فلسفة دكتوراه

 المستنصرية الجامعة  رئاسة من صادر جدا جيد وبتقدير2005

  الحاسوب استخدام في الكفاءة شهادة على حاصلة:الحاسوب مجال في الخبرات

 2007-2006 الدراسي للعام التربوية العلوم قسم مقررة:االكاديمية الخبرات

  2010-2006 سنوات اربع لمدة الجامعي والتدريب الطرائق وحدة مقررة

  والنفسية التربوية العلوم قسم في االمتحانية اللجنة في دائم عضو

 التربوية العلوم قسم– ديالى جامعة– التربية كلية في  مختلفة مواد تدريسي :العلمية الخبرات

 النفس علم الفسيولوجي، النفس علم) درستها التي المواد  2130 -2001 من للفترة والنفسية

  (النفسية الخاصة،الصحة التربية الخواص،برامج نفس التجريبي،علم

 تصميم الفسيولوجي، النفس علم النفسية، الصحة)العليا الدراسات في درستها التي الموادالدراسية

  (الشخصية نفس تجريبي،علم

  طلبة (3) الماجستير طلبة على االشراف



   (1)وراهالدكت طلبة على االشراف

  االنجاز قيد (1)و(2) النفس علم مجال في  المؤلفة الكتب عدد

  (6) النفس علم مجال في  المنشورة البحوث عدد

 

 

 

 المشاركة موضوع وكان2009في والنفسية التربوية العوم قسم اقامها التى العلمية الندوة 

   (الجامعة في التربوية العملية محور النه الجامعي باالستاذ النهضة)

 في النفسية الصحة اهمية حول ديالى صحة دائرة اقامتها التى العلمية الندوة في المشاركة

 2009-6-19-18بعقوبةفي عام مستشفى

 

 جامعة في 2010-3-16-14 في االصمعي التربية لكلية السادس العلمي المؤتمر في المشاركة

   ديالى

 2012 نيسان 26-25 في االنسانية للعلوم التربية كلية في السابع العلمي المؤتمر في المشاركة

-27 في عمان في عقد الذي والمبدعين الموهوبين لرعاية العربي العلمي المؤتمر في المشاركة

29-2010 

 27 -25 من للفتر الكويت دولة في االلكتروني للتعلم الثاني االقليمي المؤتمر في المشاركة9

  2013 مارس

المشاركة في الندوة التي اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية التربية للعلوم االنسانية تحت عنوان دور الجامعة 

عنوان المحاظرة )اهمية الحداثة المعلوماتية لتدريس  24/5/2013في الحداثة المعلوماتية لطالب واالستاذ في 

 الجامعي(

          عليها الحاصل والتقدير الشكر كتب

     الجامعة رئيس من 2006  -9-12في6924شكربالعدد-1

  الجامعة رئيس من2007-12-2في8129بالعدد وتقدير شكر-2

  الجامعة رئيس من2009-7-27في8458شكروتقديربالعدد-3

  الجامعة رئيس من2009-9-28 في11443بالعدد شكروتقدير-4

     الكلية عميد من2008-4-16 في853وتقديربالعدد شكر-5

    الكلية عميد من2010-4-28في605بالعدد وتقدير شكر-6



   الجامعة رئيس من2010-5-30 في7621 بالعدد وتقدير شكر-7

  :المنشورة البحوث واسماء عدد

  (6)العدد

 :العناوين

   التدخين ظاهرة من للتخفيف سلوكي عالجي برنامج-1

   ديالى جامعة طلبة لدى الصدمية للحوادث التعرض نسبة عن الكشف-2

  ديالى جامعة طلبة لدى االجتماعي التماسك-3

    ديالى جامعة من مختلفة شرائح لدى باالنسان الجن تلبس حول الشائعة المعتقدات -4

  ديالى محافظة في لالرامل النفسية الصحة-5

 الجامعة طلبة لدى االنشطارالنفسي -6

 

 

 


