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:الوظائف التً شغلها  -  

الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت  

كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى  مقرر قسم االرشاد النفسً 1
 االساسٌة 

الى _ 2009
2013 

مدٌر مركز التطوٌر والتعلٌم  2
 المستمر

2017الى 2015 رئاسة جامعة دٌالى  

مقرر قسم العلوم التربوي  3
 والنفسٌة 

كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى
 للعلوم االنسانٌة 

الى االن 2017  

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

(المعهد(/ الكلٌة)الجامعة )الجهة  ت الى -الفترة من    مالحظات 

الى االن2005 جامعة دٌالى 1   

    

    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2005 القٌاس والتقوٌم االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 1

اختبارات  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 2
 ومقاٌٌس

2008 

علم النفس  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 3
 التربوي

2009 

 2009 علم النفس العام  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 4

علم النفس  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 5
 االجتماعً

2010 

 2010 علم النفس النمو االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 6

 2011 االرشاد النفسً االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 7

 2013 نظرٌات التعلم  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 8



 2014 مناهج بحث االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 9

علم النفس  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 10

 الفسٌولوجً

2015 

 2015 القٌاس والتقوٌم االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 11

اختبارات  االرشاد النفسً التربٌة االساسٌة دٌالى 12

 ومقاٌٌس

2016 

التربٌة للعلوم  دٌالى 13
 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

نظرٌات 

 الشخصٌة

2016 

التربٌة للعلوم  دٌالى 14
 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

 2017 الصحة النفسٌة

التربٌة للعلوم  دٌالى 15
 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

علم النفس 

 الفسٌولوجً

2018 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح -

عنوان  القسم الكلٌة الجامعة ت
الرسالة او 
 االطروحة

السنة 
 الدراسٌة

التربٌة  دٌالى 1
للعلوم 
 االنسانٌة

العلوم /
التربوٌة 
 والنفسٌة

/ /2017  

-  

. المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها-

 
 

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان
 -بحث)

(حضور  

 السنة 



مؤتمر كلٌة التربٌة  1
 االساسٌة

 2009 حضور التربٌة االساسٌة

2 
 
 
 

مؤتمر كلٌة التربٌة 
 االساسٌة

 2010 بحث  التربٌة االساسٌة

موتمر كلٌة التربٌة  3
 ابن رشد

 2015 بحث جامعة بغداد

مؤتمر رٌس للعلوم  4
 االجتماعٌة

 2017 بحث تركٌا جامعة باندرما

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

1- رئاسة  فن التفاوض 
الجامعة 
 دٌالى

2014 

2- رئاسة  مهارات لغوٌة 
الجامعة 
 دٌالى

2014 

3- رئاسة  دورة اللغة االنكلٌزٌة 
الجامعة 
 دٌالى

2015 

4-  2009 جامعة دٌالى دورة كفاءة الحاسوب  

5-  2005 جامعة دٌالى دورة طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعة 

6-  2005 جامعة دٌالى اختبار سالمة اللغة 

7-  اختبار صالحٌة التدرٌس 
 
 

 جامعة دٌالى

 

2005 
 
 
 

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -



 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1- –الصقل )االسلوب المعرف  
وعالقته بتولٌد ( الثبات 

 الحلوللدى طلبة الجامعة

مجلة دٌالى 
للبحوث العلمٌة 
 والتربوٌة

2009 

2- الخوف االجتماعً دى طلبة  
المرحلة االعداداٌة دراسة 

 مٌدانٌة فً مدٌنة بعقوبة

 2009 مجلة الفتح

3- التحصٌل الدراسً وعالقته  
باالغتراب االجتماعٌلدى 

 طلبة الجامعة

 2009 مجلة الفتح

4- العالقات االجتماعٌة المتبادلة  
لدى االٌتام بدور الدولة 
 واقرانهم من طلبة الثانوٌة

مجلة الجمعٌة 
العاقٌة النفسٌة 
للعوم التربوٌة 
 والنفسٌة

2013 

5- دور برامج االرشاد النفسً  
فً تناول قضاٌا الطفل عند 
 الباحثٌن فً مجال علم النفس

اشنونا  مجلة
للدراسات 
 االنسانٌة

 
2017 

 

 

 

 

 

 

 التً قام بالنشر فٌها( impact factors)المجالت العلمٌة و مجالت  -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

مجلة رٌس / 1
للعلوم 
 االجتماعٌة

تركٌا/ التهدٌد / 
االجتماعً 
واضطراب 
الشخصٌة 

الثالث/  /2017  



لدى النازحٌن 
وغٌر 
النازحٌن من 
طلبة جامعة 
 دٌالى

مجلة رٌس / 2
للعلوم 
 االجتماعٌة

تركٌا/ مسارات نمو  
االطفال 
المصابٌن 
بالتوحد فً 
عالج 
الدماغً على 
عٌنة من 
 االطفال 

 2017 الثالث

 

 

 

.  عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
دولٌة/  

تارٌخ 
 االنتساب

مازال 
/ عضوا

انتهاء 
 العضوٌة

 مالحظات

 عضو 1
 الجمعية
 العراقية
 للدراسات
 التربوية
 
  

 / مازال عضو 2017 محلية

 

 التألٌف والترجمة  -

عنوان  ت
 الكتاب

اسم دار 
 النشر

/ منهجية  عدد الطبعات سنة النشر
 غير منهجية



التفاعل  1
الرمزي 
والعالقات 
االجتماعٌة 
المتبادلة 
وعالقته 
بالتفاعل 
االجتماعً 
لدى االٌتام 
واقرانهم من 
 طلبة الثانوٌة

مكتب 
الٌمامة 
للطباعة 
 والنشر

 غٌر منهجً / 2016

 

 

 

 

 


