
 السيرة العلمية

 األستاذ الدكتورة :  زهرة موسى جعفر 

 عنوان العمل الحالً : تدرٌسٌة فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

Emil:    dr.zhra@yahoo.com 

                               Emil:    drzahra650@yahoo.com 

 خلف المحافظة –بعقوبة  –دٌالى  -:العراق العنوان 

 االختصاص العام : علم النفس التربوي. -

 االختصاص الدقٌق علم نفس النمو . -

 بعقوبة   -/ دٌالى9111 -9191 تارٌخ الحصول على  شهادة دبلوم معهد إعداد المعلمات : -

كلٌة التربٌة / قسم  –المستنصرٌة من الجامعة  9111 – 9111تارٌخ الحصول على شهادة البكالورٌوس :  -

 اإلرشاد التربوي .

   9113/  52/95تارٌخ التعٌٌن فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  -

 من جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن رشد  5115تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر :   -

 مدٌنة بغداد "عنوان رسالة الماجستٌر " تطور مفهومً العقل والدماغ لدى أطفال  -

 من جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن رشد 5119/ 95/9تارٌخ الحصول على شهادة الدكتوراه :    -

 عنوان أطروحة الدكتوراه " تطور االستدالل التماثلً لدى األطفال " -

 5195/  9/1تارٌخ الحصول على لقب أستاذ مساعد  -

 95/91/5192فً  91111حسب االمر الجامعً تارٌخ الحصول على لقب االستاذ  -

 واللجان الخبرات األكاديمية 

 5115تدرٌسٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / كلٌة التربٌة األصمعً / جامعة دٌالى منذ عام  -

 5191-91-91إلى  5111 -3 -91أمٌن مجلس كلٌة التربٌة األصمعً من تارٌخ  -

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  / جامعة دٌالى.فً  5199- 5112عضوا فً وحدة التعلٌم المستمر  من عام  -

عضوا فً مجلس ضمان الجودة وتقوٌم   األداء الجامعً  فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / جامعة دٌالى من  -

 .5191 -5112عام

 5191 -5111الى  5112– 5113عضوا فً اللجنة االمتحانٌة  من عام  -

 _5199  -5191فً الكلٌة للعام الدراسً عضوا فً اللجنة المركزٌة االمتحانٌة  -

 5192 ---الى  5195– 5199عضوا فً اللجنة االمتحانٌة  من عام  -

 91/1/5199عضوا فً وحدة اإلرشاد فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة من تارٌخ  -

 55/91/5192فً  91125بحسب العدد عضوا استشاري فً مركز ابحاث الطفولة واالمومة  -

فً   92121بحسً العدد ش/د/ 5199-5192اختبار صالحٌة التدرٌس من العام الدراسً عضوا فً لجنة  -

 -----الى 3/99/5192

 53/95/5199فً  92212عضوا فً لجنة الترقٌات الفرعٌة  فً الكلٌة بالعدد  -

 51/95/5199فً  92912عضوا فً لجنة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي بالعدد  -



 عضوا فً اللجنة العلمٌة فً القسم  -

عضوا فً لجنة اعداد تقرٌر مفصل عن النشاطات والبرامج المقترحة التً ترغب كلٌتنا بتقدٌمها مع الجامعة  -

 5199/ 95/1قً  1519االردنٌة بالعدد 

للعام الدراسً  عضوا فً لجان المراقبة فً االمتحان التنافسً للطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا فً اقسام الكلٌة -

  5199 /99/3فً  2212بالعدد 5199-5191

 البحوث المنشورة 

 نوان : بعم .د. زهرة موسى جعفر .   ،  بحث مشترك : ا.د. لٌلى عبد الرزاق نعمان االعظمً . -9

تطور فهم األطفال لتغٌر التمثٌالت وعالقته بفهم االعتقاد الخاطئ والتمٌٌز بٌن المظهر والحقٌقة ) مجلة الفتح( 

 ( .5111( لعام )91العدد)، الصادرة عن كلٌة التربٌة األساسٌة 

 م.م . بشار خلٌل إسماعٌل       بعنوان :   ، بحث مشترك :  م .د. زهرة موسى جعفر  -5

 ( سنة 55-91( سنة و  )99-92للمجتمع وعالقته بالحكم الخلقً لدى األعمار ) االتجاه المضاد

 ( .5111( لعام ) 19العدد )، ) مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة( الصادرة عن كلٌة التربٌة األصمعً 

 بعنوان :    ،م. د. زهرة موسى جعفر    ، بحث مشترك : ا.م.د. عدنان محمود عباس  -1

مؤتمر كلٌة التربٌة / الجامعة ،  االتجاه المضاد للمجتمع وعالقته بموقع السكن لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

،  5111/   2/  59-52بتارٌخ  .5111( اإلنسانً 1المستنصرٌة )مجلة كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة  العدد )

 العراق . العلوم اإلنسانٌة والصرفة قلم ٌنبض لخدمة اسم المؤتمر:

 بحث منفرد بعنوان )تطور مفهوم األحالم لدى األطفال ( -1

  5191( لعام  11مجلة الفتح  الصادرة عن كلٌة التربٌة األساسٌة العدد ) 

 م. د. خالد جمال جاسم                        ،م.د. انتصار هاشم مهدي   ، م. د. زهرة موسى جعفر بحث مشترك  -2

 ( سنة "99، 1، 2، 2السلوك العدوانً وعالقته بالذكاء لدى األطفال بأعمار )" قٌاس  بعنوان :   

 .5191( الصادرة عن كلٌة التربٌة األصمعً لعام 12) مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة ( العدد ) 
 م.حٌدر مزهر ٌعقوب ،  م.د.زهرة موسى جعفر  -بحث مشترك : -3

منشور فً  مجلة كلٌة اآلداب  سنة . (55-91و) (92-91ٌة )بعنوان اإلدمان على االنترنت لدى الفئات العمر

  5191فً  911جامعة بغداد العدد 

ا.د.عدنان محمود عباس و أ.م.د. زهرة موسى جعفر  بعنوان " التعصب لدى المراهقٌن  -بحث مشترك : -2

( 29لعدد ) للعلوم اإلنسانٌة امنشور فً ) مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة( الصادرة عن كلٌة التربٌة  دراسة مقارنة"

 ( . 5191لعام )

 و.و. أعًبء عضٚض عجبط ،  أ.و.د. صْشح يٕعٗ جعفش -بحث مشترك : -8

فٙ  27يُشٕس فٙ يجهخ انفتح / جبيعخ دٚبنٗ ثبنعذد  ( عُخ 11-3ثعُٕاٌ : تطٕس يفٕٓو انًشض نذٖ األطفبل ثأعًبس )

7112 



-2"تطور مهارة صٌاغة األفكار لدى األطفال بأعمار بعنوان ،   أ. م.د.زهرة موسى جعفربحث منفرد  -9

 43/تصذسْب جبيعخ دٚبنٗ كهٛخ انتشثٛخ نهعهٕو االَغبَٛخ / انعذد  منشور  فً مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة،  سنة"99

 7113فٙ 

  أ.و.د. أَتصبس ْبشى يٓذ٘،  أ.و.د. صْشح يٕعٗ جعفش  ثحج يشتشن  -11

يُشٕس فٙ يجهخ االعتبر /كهٛخ انتشثٛخ اثٍ سشذ نهعهٕو ،  عُخ  (17-4ثبألعًبس) ثعُٕاٌ " تطٕس انحذٚج انذاخهٙ

  7113فٙ 717االَغبَٛخ   انعذد 

انًخططبد االدساكٛخ االجتًبعٛخ )انغهٕن انعذٔاَٙ ٔاالَغحبثٙ ( نذٖ االطفبل ٔانًشاْمٍٛ ثأعًبس  :  ثحج يُفشد -11

  7112فٙ  41يُشٕس فٙ يجهخ انفتح /انصبدسح عٍ جبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انتشثٛخ االعبعٛخ انعذد ، ( عُخ 4-11)

فٙ انًؤتًش انعهًٙ انذٔنٙ ،  7114/ 7/7فٙ  17ثحج يشتشن صْشح يٕعٗ ٔنطٛفخ يبجذ يمجٕل نهُشش ثبنعذد  -17

" االعطٕسح فٙ حضبسح  اعى انًؤتًش  )حضبساد انششق االدَٗ انمذٚى ٔيؤحشاتٓب عجش انعصٕس ( ، عُٕاٌ انجحج

 ٔاد٘ انشافذٍٚ " 

ثحج يشتشن  صْشح يٕعٗ ٔطبنت  انًبجغتٛش حغٍٛ ْبد٘ عهٙ انتًًٛٙ يُشٕس فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث   -11

عُٕاٌ انجحج : " فبعهٛخ ثشَبيج تعهًٛٙ ٔفك َظشٚخ فالفم فٙ تًُٛخ يٓبساد انتفكٛش يب  7113فٙ  44االَغبَٛخ ثبنعذد 

 انًشحهخ انًتٕعطخ "ٔساء انًعشفٙ نذٖ طالة 

يُشٕس فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث االَغبَٛخ  سٔاء سشٛذ حًٛذ انًبجغتٛش   خثحج يشتشن  صْشح يٕعٗ ٔطبنج  -12

( ٔ) 12-17عُٕاٌ انجحج " انغهٕن االعتكشبفٙ ٔعاللتّ ثبنتُظٛى انزاتٙ نذٖ انفئبد انعًشٚخ ) 7113فٙ  42ثبنعذد 

 ( عُخ 13-14

 11/9/7118فٙ  11117عهٙ صبنح يمجٕل نهُشش ثحغت انكتبة انًشلى  ثحج يشتشن يع طبنت انًبجغتٛش  -13

 81فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث االَغبَٛخ ثعُٕاٌ " انزكبء انشخصٙ عُذ طهجخ انجبيعخ " ثبنعذد 

ثجج يشتشن يمجٕل نهُشش يع طبنجخ انذكتٕساِ كشًٚخ احًذ حغٍ يمجٕل نهُشش فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث   -14

 غبء ثتفٓى ٔتعبطف عُذ انًششذٍٚ ٔانًششذاد فٙ يذٚشٚخ تشثٛخ دٚبنٗاالَغبَٛخ ثعُٕاٌ " االص

ثحج يشتشن يمجٕل نهُشش يع طبنجخ انذكتٕساِ كشًٚخ احًذ حغٍ يمجٕل نهُشش فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث   -12

 االَغبَٛخ ثعُٕاٌ " فٛط انخجشح عُذ انًششذٍٚ ٔانًششذاد فٙ يذٚشٚخ تشثٛخ دٚبنٗ.

 ثحج يشتشن يُشٕس يع طبنت انًبجغتٛش عًش شٓبة احًذ  فٙ يجهخ دٚبنٗ نهجحٕث االَغبَٛخ ثعُٕاٌ   -18

 "()انتفكٛش االعتشاتٛجٙ نذٖ يذساء انًذاسط

فً مجلة الفتح " االتجاه نحو الهجرة عند مقبول للنشر مشترك مع طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً بحث   -91

  5199فً  21طلبة الجامعة " بالعدد 

مشترك مع طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً فً المؤتمر 5/1/5199فً  911بحث مقبول للنشر بالعدد  -51

النسانٌة ٌوم العلمً التخصصً الوطنً االول للعلوم التربوٌة والنفسٌة فً جامعة كربالء / كلٌة التربٌة للعلوم ا

بعنوان "احداث الحٌاة الضاغطة وعالقتها باالتجاه نحو  I0Mبرعاٌة المنظمة الدولٌة للهجرة  5199نٌسان  1

 الهجرة عند طلبة الجامعة "



ثحج يشتشن يع ا.و.د. عبنٙ طبنت عهٕاٌ يُشٕس فٙ انًؤتًش انعبنًٙ انشاثع نهشٚبدح ٔاالثتكبس ٔانتًٛض نهفتشح يٍ  -71

االيبساد انعشثٛخ انًتحذح عُٕاٌ انجحج " انتفكٛش االثذاعٙ يعٕلبتّ ٔاعتشاتٛجٛبد  –فٙ دثٙ  7118ش اكتٕث 13-14

 تًُٛتّ عُذ انطهجخ "

فٙ  24ثحج يشتشن يع طبنجخ انًبجغتٛش نجُٗ حغٍٛ كبظى  يُشٕس فٙ يجهخ دٚبنٗ نهعهٕو االَغبَٛخ انعذد  -77

 ثعُٕاٌ " انًشَٔخ انعبطفٛخ عُذ طهجخ انجبيعخ "  7118

اثشٚم  71-12االيبساد انعشثٛخ انًتحذح نهفتشح يٍ  –ثحج يُشٕس فٙ انًؤتًش انذٔنٙ نهغخ انعشثٛخ فٙ دثٙ  -71

 " انهغخ انعشثٛخ ٔعاللتٓب ثبنعهٕو االَغبَٛخ االخشٖ "  ثعُٕاٌ

المؤتمر العلمً الدولً الثامن عشر التً اقامته منظمة العراقة للثقافة والتنمٌة والبورد االمرٌكً ثحج فٙ  -72

ٌم للتدرٌب والدراسات ومركز التنمٌة للدراسات والتدرٌب والمؤسسة العربٌة للتنمٌة والتطوٌر فً مصر الذي اق

 العاملٌن وأولوٌاتها " لألطفال. بعنوان " تقدٌر االحتٌاجات المجتمعٌة  52/95/5192فً بغداد ٌوم 

 

 األشراف على طلبة الماجستير 

عنوان الرسالة  –اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالبة الماجستٌر نور فاضل محمود مبارك  -9

 911المواجهة لدى طلبة الجامعة (. حسب الكتاب اإلداري بالعدد )العبء المعرفً وعالقته بقدرة الذات على 

 .5191 -9- 59فً 

عنوان الرسالة  -اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالبة الماجستٌر نور محمد حسٌن موسى  -5 -1

(. حسب  )فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تنمٌة االبداع الجاد وفق نظرٌة دٌبونو لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة

 . 5191 -9- 59فً  911الكتاب اإلداري بالعدد 

عنوان الرسالة )السلوك  –اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالبة الماجستٌر رواء رشٌد حمٌد  -9

فً  213 بالعدد االداري كتابلبة المرحلة الثانوٌة (.حسب الاالستكشافً وعالقته بالتنظٌم الذاتً لدى ط

51/5/5191. 

عنوان الرسالة )فاعلٌة  –اختصاص علم النفس التربوي  –على طالب الماجستٌر حسٌن هادي علً أشراف  -5

برنامج تعلٌمً على وفق نظرٌة فالفل فً تنمٌة مهارات التفكٌر )ما وراء المعرفة ( لدى طلبة المرحلة 

 .51/5/5191فً  213بالعدداالداري  كتاب حسب ال المتوسطة

عُٕاٌ انشعبنخ  –اختصبص عهى انُفظ انتشثٕ٘  –عًش شٓبة احًذ أششاف عهٗ طبنت انًبجغتٛش  -1

 "()انتفكٛش االعتشاتٛجٙ ٔعاللتّ ثفبعهٛخ انزاد نذٖ يذساء انًذاسط

 اشراف على طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً اختصاص علم النفس التربوي -1

الرسالة "  اشراف على طالبة الماجستٌر لبنى حسٌن كاظم  اختصاص علم النفس التربوي عنوان -2

 التفكٌر الشمولً وعالقته بالمرونة العاطفٌة عند طلبة الجامعة "

اشراف على طالب الماجستٌر علً لٌث اختصاص علم النفس التربوي عنوان رسالته " الوعً  -3

 الموقفً وعالقته بالتوجه االخالقً عند طلبة الجامعة "

 االشراف على طلبة الدكتوراه 



عنوان  –اختصاص علم النفس التربوي  –اه زٌاد عبد الجبار جواد محمد اشراف على طالب الدكتور -9

األطروحة )السلوك االستكشافً والتسهٌل االجتماعً وعالقتهما باالبداع لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة ( حسب 

 . 5191 -9- 59فً  911الكتاب اإلداري بالعدد 

عنوان األطروحة  –اختصاص علم النفس التربوي  – كرٌمة احمد حسنالدكتوراه  ةاشراف على طالب   -5

االصغاء بتفهم وتعاطف وفٌض الخبرة وعالقتهما بالوجود االفضل عند المرشدٌن والمرشدات فً مدٌرٌة )

 (تربٌة دٌالى

 اشراف على طالبة الدكتوراه لمٌاء احمد  -1

 

 االطاريح  والرسائل والبحوث التي تم تقويمها  

للطالبة رباب كامل محمود بعنوان )تطور المهارات  2/5/5191فً  911بالعدد  تقوٌم رسالة ماجستٌر -9

 سنوات(  . 3-1االجتماعٌة لدى أطفال مرحلة الرٌاض لألعمار 

)المؤتمر العلمً الرابع لمركز أبحاث الطفولة واألمومة ( والموسوم 92/91/5195فً  122تقوٌم بحث بالعدد 

العراق بٌن التهمٌش والتمكٌن (( عنوان البحث )حق الطفل فً رعاٌة نموه ب)) حقوق األطفال والنساء فً 

 اللغوي (

 من جامعة بغداد /كلٌة التربٌة /ابن رشد .59/5/5191فً 12تقوٌم بحوث ترقٌة بالعدد  -5

 .9/1/5191فً 531ط/1911عضوا فً لجنة إقرار عناوٌن بحوث مركز أبحاث الطفولة واألمومة بالعدد  -1

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "استراتٌجٌات االستذكار  99/99/5191فً 132بحث بالعدد  تقوٌم -1

 لدى طلبة الجامعة " .

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "التعلق اآلمن وعالقته  91/3/5191س فً  151تقوٌم بحث بالعدد  -2

 " بالتفاعل االجتماعً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "العبء المعرفً  91/3/5191س فً  191تقوٌم بحث بالعدد  -3

 وعالقته بمهارات اإلدراك لدى عٌنة من تالمٌذ الصف السادس االبتدائً من ذوي صعوبات التعلم األكادٌمٌة  "

/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  من جامعة تكرٌت 92/1/5191فً  112تقوٌم اطروحة دكتوراه بالعدد  -2

 والموسومة بـ"  التفكٌر المتشعب وعالقته بالتنمٌة البشرٌة والتفاعل االجتماعً لدى طلبة الجامعة " 

من جامعة دٌالى كلٌة التربٌة األساسٌة  بعنوان " تأثٌر   5191/ 92/3فً   92تقوٌم رسالة ماجستٌر  بالعدد  -9

 ٌن الندم الموقفً لدى طالب المرحلة االعدادٌة " برنامج أرشادي معرفً فً تحس

من جامعة دٌالى كلٌة التربٌة األساسٌة  بعنوان " تاثٌر   5191/ 9/1فً   59تقوٌم رسالة ماجستٌر  بالعدد  -1

 برنامج ارشادي سلوكً معرفً فً تنمٌة التوافق لدى التلمٌذات بطٌئات التعلم " 

" الذكاء االجتماعً لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   53/3/5191س فً  599تقوٌم بحث بالعدد  -91

 وعالقته بالتوافق االجتماعً لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات "

 / الجامعة المستنصرٌة /كلٌة التربٌة االساسٌة  95/99/5191فً  15تقوٌم بحوث ترقٌة علمٌة بالعدد -99

 51/2/5191س فً 122بالعدد عضوا فً لجنة استالل االستاذ المساعد الدكتور خالد جمال حمدي   -95

" اثر برنامج ارشادي لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   2/2/5191س فً  129تقوٌم بحث بالعدد  -91

 فً خفض االلم االجتماعً لدى طالب المرحلة االعدادٌة "

" اثر اسلوب العالج لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   93/1/5191س فً  193تقوٌم بحث بالعدد  -91

 فً تنمٌة المعنى فً الحٌاة لدى الطالب فاقدي الوالدٌن فً المرحلة المتوسطة "الواقعً 



الفراغ الوجودي  "لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   55/1/5191س فً  111تقوٌم بحث بالعدد  -92

 لدى المعلمات االرامل"

"المهارات الحٌاتٌة لدى لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   1/1/5191س فً  919تقوٌم بحث بالعدد  -93

 طلبة الجامعة "

" اثر برنامج ارشادي لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   51/2/5191س فً  121تقوٌم بحث بالعدد  -92

 فً خفض الشعور بالٌأس لدى طالب المرحلة االعدادٌة " 

" تناقض ادراك الذات لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   99/2/5192س فً  122تقوٌم بحث بالعدد  -99

 الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى طلبة الجامعة "وعالقته بالعوامل 

تأثٌر اسلوبٌن )دحض االفكار ( و)اعادة الصٌاغة ( فً خفض الثقة المفرطة  تقٌٌم االطروحة الموسومة " -91

 51/3/5192فً  91لدى الطالبات المتفوقات دراسٌا" /جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد 

 العلمٌة/جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات / الترقٌات  9/3/5192تقٌٌم ابحاث ترقٌة علمٌة  بالعدد  -51

معة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات / جا 91/95/5192فً 5119ت س / تقٌٌم ابحاث ترقٌة علمٌة  بالعدد  -59

 .الترقٌات العلمٌة

 .92/1/5192فً  11تقوٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد  -55

"االلوان المفضلة لدى اطفال الرٌاض من خالل بعنوان تقوٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة  -51

 .93/95/5192فً  39الطابعة " بالعدد 

 .51/1/5192فً  51959تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / -51

تقوٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان "فً تنمٌة ثقافة الطفل لدى معلمات رٌاض االطفال  - -52

 .92/1/5192فً  11" بالعدد 

والموسومة بـ " اثر اسلوب ارشادي )اعادة البنٌة  5192/  9/91فً  92تقوٌم رسالة الماجستٌر بالعدد  -53

 المعرفٌة ( فً تقبل التغٌرات البٌولوجٌة لدى الطالبات فاقدات االم "

" قٌاس االسلوب ٌة  بعنوان لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسان  3/91/5192س فً  339تقوٌم بحث بالعدد  -52

 عدم تحمل الغموض لدى طلبة المرحلة االعدادٌة " –المعرفً تحمل 

 9/3/5192فً  5931تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س /  -59

والموسومة بـ ) تأثٌر اسلوبٌن ارشادٌٌن )دحض  51/3/5192فً  91تقوٌم اطروحة دكتوراه بالعدد  -51

 االفكار ( و) اعادة الصٌاغة ( فً خفض الثقة المفرطة لدى الطالبات المتفوقات دراسٌا (

" المشكالت التدرٌسٌة لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   9/5/5193س فً  112تقوٌم بحث بالعدد  -11

 ة /جامعة دٌالى اثناء مدة التطبٌق.التً تواجه طلبة قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌ

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " اثر استخدام القصة  2/1/5193فً  91تقوٌم بحث بالعدد  -11

 باستخدام الصور على تذكر المفاهٌم الموجودة فً القصص لدى اطفال الروضة فً مدٌنة كوبة 

 59/1/5193فً 5193ات بالعدد ت س / تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة للبن -19

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" النضج االنفعالً لدى  2/3/5193فً  11تقوٌم بحث بالعدد  -15

 طالب المرحلة االعدادٌة "

وعالقته لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" االنهاك النفسً  1/2/5193فً  91تقوٌم بحث بالعدد  -11

 بااللتزام التنظٌمً والحوافز لدى معلمات رٌاض االطفال"

 59/1/5193فً  5111تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / -11



لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" الذكاء االجتماعً لدى  99/2/5193فً  55تقوٌم بحث بالعدد  -12

 ببعض المتغٌرات "  اطفال الرٌاض وعالقته

 5193/ 3/3فً  9333تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة فً العدد  -13

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " اثر برنامج  53/2/5193س فً 151تقوٌم بحث بالعدد  -12

 رحلة االعدادٌة "تدرٌبً فً تنمٌة بعض مهارات الذكاء االجتماعً لدى طالبات الم

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " الذكاء االخالقً  1/2/5193فً  99تقوٌم بحث بالعدد  -19

 شكل هوٌة االنا لدى الطالب المكفوفٌن بجامعة الكوٌت والهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌبً "توعالقته ب

 .1/9/5193فً  931ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة  -11

 59/1/5193فً  5193تقوٌم ابحاث ترقٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / - -11

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " فاعلٌة التعلٌم التكاملً  92/2/5193فً  15تقوٌم بحث بالعدد  -19

 جهة نظر المعلمات فً مدارس مدٌنة مكة المكرمة "فً المرحلة االبتدائٌة من و

كفاٌات المعلمٌن  لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " 59/3/5193فً  11تقوٌم بحث بالعدد  -15

 والعاملٌن واحتٌاجاتهم فً برامج التدخل المبكر لذوي االحتٌاجات الخاصة " 

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " فاعلٌة الخدمات  59/3/5193فً  19تقوٌم بحث بالعدد  -11

 "لألطفال ذوي متالزمة داون فً االردن المساندة المقدمة 

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " الرضا الوظٌفً  53/3/5193س فً 192تقوٌم بحث بالعدد  -11

 س نحو تقوٌم الطلبة لهم والعوامل المؤثرة فً عملٌة التقوٌم " ألعضاء هٌئة التدرٌ

 1/3/5193فً  92تقوٌم ابحاث ترقٌة  لجامعة دٌالى / لجنة الترقٌات العلمٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد  -12

ذعان والموسومة " اثر اسلوب توكٌد الذات فً خفض اال 19/2/5193فً  95رسالة ماجستٌر بالعدد تقوٌم  -13

 لدى طالب المرحلة المتوسطة " 

/ جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات /الترقٌات  91/1/5192فً 929/بالعدد ت س  ابحاث ترقٌة تقٌٌم  -12

 العلمٌة .

للدراسات االنسانٌة الموسوم بـ " فاعلٌة الذات  / مجلة اشنونا 99/1/5192فً  195تقوٌم بحث بالعدد  -19

 لدى طلبة الجامعة .االنفعالٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات 

فاعلٌة استخدام خرائط لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان"  1/91/5192س فً 399تقوٌم بحث بالعدد   -11

 عقلٌة البسٌطة بمدارس نعلم مكة المكرمة "المفاهٌم فً تحسٌن الفهم القرائً لدى االطفال ذوي االعاقة ال

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى بعنوان " الضمٌر الجمعً لدى معلمات  99/1/5192فً  35تقوٌم بحث بالعدد  – 21

 الرٌاض وعالقته ببعض المتغٌرات "

اضطرابات لمجلة الفتح /جامعة دٌالى بعنوان " الكشف عن  51/99/5192فً  22تقوٌم بحث بالعدد  -29 

 التأتأة عند القراءة لدى اطفال الروضة  "

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" الذكاء المنظومً عند  91/99/5192س فً 215تقوٌم بحث بالعدد  -25

 طلبة الجامعة "

 لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" الحاجة الى المعرفة 5192/ 52/1س فً 215تقوٌم بحث بالعدد  -21

 وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة "

/ جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  51/5/5199فً  931تقوٌم رسالة ماجستٌر بالعدد  -21

 والموسومة " تطور فهم االطفال لعدم االتساق المنطقً " 



 دٌالى .لمجلة الفتح /جامعة  53/1/5199فً  53تقوٌم بحث بالعدد  -21

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" التقكٌر التوفٌقً  99/1/5199س فً 151تقوٌم بحث بالعدد  - 22

 وعالقته بالشخصٌة المؤثرة  عند طلبة الجامعة "

انماط االستثمارات  لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" 99/5/5199س فً 912تقوٌم بحث بالعدد  -23

 ا بالمعتقدات المعرفٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة .الفائقة وعالقته

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" الذكاء االجتماعً  91/5/5199س فً 952تقوٌم بحث بالعدد  -22

 وعالقته بالحرٌة العاطفٌة عند طلبة الجامعة " 

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى  51/5/5199فً  92تقوٌم بحث بالعدد  - -29

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" العزلة النفسٌة لدى  93/91/5199س فً 953تقوٌم بحث بالعدد  -21

 الطالبات االٌتام فً المرحلة المتوسطة "

التعاطف االنفعالً عند  لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" 99/2/5199س فً 92تقوٌم بحث بالعدد  -31

 طلبة كلٌات التربٌة "

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى " أنماط الذكاءات المتعددة المتوافرة لدى  93/2/5199فً  11تقوٌم بحث بالعدد  -39

 طلبة كلٌة التربٌة فً جامعة حمه "

 .93/1/5199فً  551تقوٌم ابحاث ترقٌة  لجامعة بغداد / الترقٌات العلمٌة / كلٌة التربٌة ابن رشد بالعدد   -35

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى " 99/5/5199فً  11عدد تقوٌم بحث بال -31

 .91/1/5199فً  91تقوٌم ابحاث ترقٌة  الجامعة العراقٌة  / الترقٌات العلمٌة / كلٌة التربٌة بالعدد  -31

فً  299تقوٌم ابحاث ترقٌة  الجامعة المستنصرٌة / الترقٌات العلمٌة / كلٌة اآلداب بالعدد ت / -32

53/1/5199. 

 5199/ 51/3فً  939تقوٌم ابحاث ترقٌة  جامعة دٌالى  / لجنة الترقٌات العلمٌة المركزٌة / بالعدد  -33

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى . 51/3/5199فً  12تقوٌم بحث بالعدد  -32

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  3/95/5192فً  1522تقوٌم رسالة ماجستٌر بالعدد ج ع س/ق/  -39

 شراف والتقوٌم العلمً .جهاز اال

التمركز حول الذات  لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" 99/91/5192س فً 319تقوٌم بحث بالعدد  -31

 لدى الطالب المتمٌزٌن فً المرحلة المتوسطة "

االلكترونٌة لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " الخٌانة  5199/ 91/3س فً 119تقوٌم بحث بالعدد  -21

 عند تدرٌسً المدارس الثانوٌة "

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى . 19/1/5192فً  11تقوٌم بحث بالعدد   -29

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى . 5/3/5199فً  59تقوٌم بحث بالعدد   -25

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى . 53/2/5192فً  22تقوٌم بحث بالعدد  -21

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى بعنوان " صعوبات توظٌف الحقائب  53/95/5192فً  99تقوٌم بحث بالعدد  -21

 التعلٌمٌة فً كلٌات التربٌة جامعة بغداد " 

جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة  99/2/5199فً  591تقوٌم رسالة ماجستٌر بالعدد  -22

 دور الدولة واقرانهم الذٌن ٌعٌشون مع اسرهم "بعنوان " تطور الكفاءة االجتماعٌة لدى اطفال 

 لمجلة الفتح /جامعة دٌالى . 53/3/5199فً  19تقوٌم بحث بالعدد   -23

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " اثر البرنامج االرشادي  5199/ 91/9فً  21تقوٌم بحث بالعدد  -22

 المسنٌن فً دور الدولة "االفكار فً خفض التفكٌر المنعزل لدى بأسلوب دحض 



لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " العقلٌة النفسٌة لدى طلبة  5199/ 2/91فً  991تقوٌم بحث بالعدد   -29

 الجامعة "

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " اثر برنامج ارشادي  5199/ 1/1فً  32تقوٌم بحث بالعدد  -21

 ً فً تنمٌة العزم الذاتً لدى طالب المرحلة االعدادٌة "باألسلوب العقالنً االنفعال

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" اثر البرنامج االرشادي  5199/ 91/1فً  22تقوٌم بحث بالعدد   -91

 بأسلوب اللعب فً تنمٌة بعض القٌم االخالقٌة لدى التالمٌذ الصم فً معهد االمل "

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" فاعلٌة العروض المسرحٌة  5199/ 51/1فً  12تقوٌم بحث بالعدد   -99

 باستخدام الدمى الكتساب الممارسات االجتماعٌة االٌجابٌة لطفل الروضة " 

التنشئة االجتماعٌة  لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" 5199/ 51/9فً س 91تقوٌم بحث بالعدد   -95

  "المتبادلة لدى المدرسً والمدرسات 

/جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات الموسومة بـ :  51/1/5192فً  392تقوٌم رسالة ماجستٌر بالعدد د/ -91

 مهارة االستماع وعالقتها بالوعً الصوتً لدى اطفال الرٌاض " 

دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" قدرة التعقل لدى طلبة  لمجلة 5199/ 59/91فً  921تقوٌم بحث بالعدد  -91

 الجامعة .

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" مستوى الكسٌثٌمٌا  لدى  5199/ 51/91فً  931تقوٌم بحث بالعدد  -92

 طلبة الجامعة .

تفاعل وعالقته بدافعٌة لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" ال 5199/ 91/99فً  922تقوٌم بحث بالعدد  -93

 االنجاز لدى طالب المرحلة االعدادٌة " 

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" بناء مقٌاس االقناع  5199/ 1/95فً  515تقوٌم بحث بالعدد  -92

 االجتماعً للمرشدٌن التربوٌٌن " 

بعنوان " تأثٌر اسلوب تغٌٌر لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة  5199/ 91/95فً  511تقوٌم بحث بالعدد  -99

 القواعد فً خفض انغالق الذات لطالبات المرحلة االعدادٌة " 

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" اتخاذ القرار وعالقته  5191/ 99/99فً  231تقوٌم بحث بالعدد  -91

 بالسٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة الجامعة "

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى  بعنوان" برنامج ارشادي لتنمٌة  53/95/5191فً  911تقوٌم بحث بالعدد   -11

 الذكاء الروحً لدى طالبات كلٌة التربٌة بجامعة الجوف بالمملكة العربٌة السعودٌة " .

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى  بعنوان" دور التربٌة الوجدانٌة فً  53/95/5191فً  919تقوٌم بحث بالعدد  -19

 لعمل التطوعً لدى طالبات جامعة االمٌر سطام )دراسة تطبٌقٌة ("تنمٌة قٌم ا

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " قٌاس الوصم االجتماعً  5151/ 3/5فً  19تقوٌم بحث بالعدد   -15 

 لدى المسنٌن فً دور الدولة "

 

 الخبرات التدريبية والشهادات التقديرية

الحصول على شهادة للمشاركة بدورة تدرٌبٌة لتعلٌم اللغة االنكلٌزٌة من كلٌة اآلداب / الجامعة المستنصرٌة  -3

 .     9111عام  

الحصول على شهادة للمشاركة بدورة تدرٌبٌة فً الحاسوب من كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/ جامعة بغداد  عام  -2

.الحصول على شهادة للمشاركة بورشة عمل  فً وحدة )السالم وحقوق اإلنسان(  فً اربٌل. بتارٌخ      9111

91-55  /5119  



 بٌة األصمعً .شهادة تقدٌرٌة للدوام فً الظروف الصعبة من كلٌة التر -9

 شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً انجاز مهام المؤتمر العلمً السادس لكلٌة التربٌة األصمعً مع درع المتمٌزٌن  -1

  5111/   2/  59-52شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً مؤتمر كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة بتارٌخ   -91

-53نسان ألساتذة جامعة دٌالى للفترة من شهادة مشاركة بالدورة التدرٌبٌة المتقدمة فً حقوق اإل -99

 التً أقامتها وزارة حقوق اإلنسان / المعهد الوطنً لحقوق اإلنسان. 59/1/5199

 . 5199/  91/ 93-92شهادة تقدٌرٌة للمشاركة بالمؤتمر العلمً العربً لرعاٌة الموهوبٌن والمتفوقٌن -95

والخاصة  2/5191-2هد العراقً فً الفترة شهادة مشاركة فً دورة تدرٌب المدربٌن التً اقامها المع -91

باستخدام مناهج شبكة الدٌمقراطٌة المطور من قبل دار الحرٌة ضمن برنامج تعزٌز الدٌمقراطٌة لفترة ما بعد 

 االنتخابات .

-95شهادة حضور ومشاركة فً المؤتمر الدولً للتربٌة الخاصة االول / الذي عقد فً الشارقة /فً المدة  -91

 5192ٌناٌر  91

شهادة مشاركة ببحث فً المؤتمر العلمً الدولً لحضارات الشرق االدنى القدٌم ومؤثراتها عبر العصور  -92

م  فً جامعة الزقازٌق فً مصر باالشتراك مع كلٌة التربٌة 5193مارس  92مارس الى  91فً الفترة من 

 االساسٌة / جامعة بابل .

 شهادة مشاركة فً المؤتمر الدولً الثالث لكلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة  عنوان المؤتمر  -93

) العالقات البٌنٌة بٌن العلوم االجتماعٌة والعلوم االخرى : تجارب وتطلعات ( فً سلطنة عمان / جامعة 

 .5192دٌسمبر  92-92السلطان قابوس خالل الفترة 

ٌة التربٌة االساسٌة /جامعة دٌالى عنوان المؤتمر ) رؤى معاصرة فً شهادة مشاركة ببحث فً مؤتمر كل -92

 . 5193اذار  59الثقافة والمعرفة ( فً 

شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً العاشر الذي اقامته كلٌة التربٌة / جامعة واسط / العراق / للمدة   -99

 ر الفكري .تحت شعار المعرفة سبٌل التقدم العلمً والتحر 91/1/5192من 

 .5192/ ابرٌل  51-55شهادة مشاركة من البورد االمرٌكً الكندي للتدرٌب الذي اقٌم فً تركٌا للفترة  -91

 92-91شهادة مشاركة فً الدورة التدرٌبٌة لعلم النفس الرٌاضً فً جامعة الٌبزك فً المانٌا للفترة من  -51

 5192تموز 

الذي اقامته  5192-5193شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً الثانً لمناقشة بحوث التخرج للعام الدراسً   -59

  55/2/5192كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /جامعة دٌالى قً 

شهادة مشاركة فً المؤتمر التخصصً الوطنً االول للعلوم التربوٌة والنفسٌة فً جامعة كربالء / كلٌة  -55

نٌسان  1فً   IOMلوم االنسانٌة تحت رعاٌة المنظمة الدولٌة للهجرة وكالة االمم المتحدة للهجرة التربٌة للع

5199  

شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثامن عشر التً اقامته منظمة العراقة للثقافة والتنمٌة والبورد  -51

المؤسسة العربٌة للتنمٌة والتطوٌر فً االمرٌكً للتدرٌب والدراسات ومركز التنمٌة للدراسات والتدرٌب و

 . 52/95/5192مصر الذي اقٌم فً بغداد ٌوم 

اكتوبر  91-91شهادة مشاركة فً المؤتمر العالمً الثالث للرٌادة واالبتكار والتمٌز للفترة من  -51

 االمارات العربٌة المتحدة . –فً دبً  5192

فً  5199اكتوبر  93-92شهادة مشاركة فً المؤتمر العالمً الثالث للرٌادة واالبتكار والتمٌز للفترة من  -52

 االمارات العربٌة المتحدة . –دبً 

 



 المواد التي درستها في الدراسات األولية 
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 الفروق الفردٌة -5
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 علم نفس النمو -1

 علم النفس المعرفً -2

 االنسانحقوق  -3

 المواد التي درستها في الدراسات العليا

 الدكتوراه 

 نظرٌات التطور المعرفً  -9

 دراسات متقدمة فً علم نفس النمو -5

 علم النفس االٌجابً -1

 الماجستٌر 

 دراسات متقدمة فً علم النفس التطوري  -3

 علم النفس المعرفً -2

 الندوات

 -5   5119/  2/ 91المشاركة فً عمل ندوة بعنوان )دور الجامعة فً الحد من ظاهرة اإلدمان( بتارٌخ  -9

ندوة علمٌة بعنوان أسس ومعاٌٌر جودة التعلٌم الجامعً وورشة عمل تنمٌة ادوار عمداء الكلٌات ورؤساء 

 األقسام العلمٌة  كقادة تربوٌٌن فً جامعة نوروز.

 51199/ 2/ 1تعلٌمات االمتحانٌة ثمرة ٌنتظرها المجتمع بتارٌخ ندوة علمٌة بعنوان ال -1

 9/1/5195بتارٌخ  353ندوة علمٌة بعنوان دور الجامعة فً تحصٌن الشباب من المخدرات بالعدد ن م/  -1

 .99/1/5195فً 

 . 93/9/5191بتارٌخ  353ندوة علمٌة بعنوان اخالقٌات الطالب الجامعً بالعدد ن م/  -2

 .  5192/ 1/2فً  2212مٌة بعنوان مكافحة التدخٌن بالعدد ندوة عل -3

ندوة علمٌة بعنوان " اثر العملٌات االرهابٌة على النسٌج الوطنً وسبل التخلص من نتائجها " بالعدد  -2

  55/5/5193فً  5111

 9/1/5193فً  1215ندوة علمٌة بعنوان " ظاهرة التسول فً المجتمع " بالعدد  -9

بعنوان " محاضرات ارشادٌة تعرٌفٌة لطلبة الصف االول فً اقسام الكلٌة " بالعدد ق ع ت / ندوة علمٌة  -1

 99/95/5191فً  1595

فً كلٌة التربٌة  "الحقوق والواجبات  بعنوان " المواطنة الصالحة 95/95/5199بالعدد  فً  ندوة علمٌة  -91

 5199للعلوم االنسانٌة 

فً  1291اسبابه وطرق عالجه " على طالبات االقسام الداخلٌة بالعدد القاء محاضرة بعنوان " التمرد  -99

9/1/5199 . 

  51/1/5151فً بعنوان تأثٌر الحظر على العملٌة التعلٌمٌة ندوة علمٌة   -95



 -الرسائل التي تم مناقشتها :

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )هدٌل خالد محمود (فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد بالعدد  -9

  55/3/5191فً  9912

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )زٌنب جنانً وطان (فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد بالعدد  -5

ع حقوق اإلنسان فً المدارس المتوسطة واإلعدادٌة فً عن رسالتها الموسومة "واق 99/9/5199فً  591

 مدٌنة بغداد "

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )مرٌم هاشم حمد (فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد بالعدد   -1

 عن رسالتها الموسومة "التغٌرات التطورٌة للتمٌٌز بٌن الواقع والخٌال لدى األطفال " 1/2/5199فً  9155

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )تمارا قاسم محمد احمد ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم  -1

عن رسالتها الموسومة "اإلخفاق المعرفً وعالقته بعوامل الشخصٌة  93/1/5195فً  9311اإلنسانٌة بالعدد 

 الخمس لدى طلبة الجامعة "

ق ثاٌر رجب ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )شرو -2

لدى  A-Bعن رسالتها الموسومة "احترام الوقت وعالقته بنمطً الشخصٌة  5195/ 91/ 99فً  5129بالعدد 

 .تدرٌسً الجامعة "

للعلوم عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )كرٌمة احمد حسن حمٌدي ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  -3

عن رسالتها الموسومة" القٌم الشخصٌة وعالقتها باتخاذ القرار لدى  5191/ 1/ 51فً  5153اإلنسانٌة بالعدد 

 مدٌري المدارس الثانوٌة "

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )عبٌر قاسم خلف ( فً جامعة  دٌالى/كلٌة التربٌة األساسٌة بالعدد  -2

رسالتها الموسومة "فاعلٌة برنامج اثرائً فً مادة أسس التصمٌم لتنمٌة التفكٌر عن  5191/ 2/ 92فً  5111

 االبتكاري لدى طلبة قسم التربٌة الفنٌة "

( فً جامعة  دٌالى/كلٌة التربٌة األساسٌة بالعدد زٌنة شهٌد علًعضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر ) -9

المناخ التنظٌمً المدرسً وعالقته بدافع االنجاز لدى   عن رسالتها الموسومة " 5191/ 9/ 92فً  9211

 مدرسً المرحلة الثانوٌة "

عضوا فً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر )باسم محمد علً ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  -1

إلرادة لدى عن رسالتها الموسومة "اثر برنامج إرشادي معرفً فً تنمٌة ا 5191/ 95/ 95فً  5225بالعدد 

 الطالب فاقدي الوالدٌن فً المرحلة المتوسطة"

فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )نور محمد حسٌن موسى( فً جامعة دٌالى/كلٌة ومشرفا عضوا  -91

عن رسالتها الموسومة "فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً  5191/ 51/1فً  5913التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 ق نظرٌة دٌونو لدى طالبات المرحلة االعدادٌة "تنمٌة االبداع الجاد وف

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )حوراء سلمان جاسم( فً جامعة كربالء/كلٌة التربٌة للعلوم  -99

"كفاءة التمثٌل المعرفً للمعلومات  عن رسالتها الموسومة 5191/ 51/1فً  3/5122ع/اإلنسانٌة بالعدد 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة"وعالقتها بتولٌد الحلول لدى 

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )قبٌلة إبراهٌم حسن غائب( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم  -95

عن رسالتها الموسومة" االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها  5191/ 51/91فً  5121ع/اإلنسانٌة بالعدد د

 بالتأقلم لدى طلبة الجامعة "



قشة طالب الماجستٌر )بٌشره و خلف سعٌد ( فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن الهٌثم عضوا فً لجنة منا -91

عن رسالتها الموسومة" المعتقدات المعرفٌة وعالقتها بموقع الضبط لدى 95/2/5191فً  199د ع / بالعدد

 طلبة الجامعة ".

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عضوا فً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر )سعد قاسم عباس ( فً جامعة دٌالى / -91

عن رسالته الموسومة" تأثٌر برنامج ارشادي سلوكً معرفً لتنمٌة الهوٌة 1/9/5191فً  5939بالعدد 

 االجتماعٌة االٌجابٌة لدى طالب المرحلة المتوسطة فً محافظة دٌالى "

( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  نور فاضل محمودفً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر )ومشرفا عضوا  -92

عن رسالتها الموسومة" )العبء المعرفً وعالقته بقدرة الذات على 9/1/5191فً  9111االنسانٌة بالعدد 

 المواجهة لدى طلبة الجامعة (.

( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  حسٌن هادي علًفً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر )ومشرفا عضوا  -93

فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفق نظرٌة  الموسومة" هعن رسالت91/95/5191فً  1199االنسانٌة بالعدد 

 فالفل فً تنمٌة مهارات التفكٌر ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة المتوسطة "

حمٌد  ( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  عضوا ومشرفا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )رواء رشٌد -92

عن رسالتها الموسومة" السلوك االستكشافً وعالقته بالتنظٌم الذاتً 9/5/5192فً  1199 االنسانٌة بالعدد

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة "

للعلوم  عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )زهراء عامر عبد زٌد  ( فً جامعة كربالء/كلٌة التربٌة -99

التدقٌق (  -عن رسالتها الموسومة" االسلوب المعرفً )الفحص1/1/5192فً  3/993ع/ االنسانٌة بالعدد

 السمعٌة لدى طلبة الجامعة " –وعالقته بالذاكرة العاملة البصرٌة 

انٌة عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )دنٌا رزوقً نجم  ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم االنس -91

عن رسالتها الموسومة" فاعلٌة برنامج سكامبر التعلٌمً فً تنمٌة القدرات 99/5/5192فً  1121دع / بالعدد

 االبداعٌة لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة "

بغداد /كلٌة التربٌة للعلوم  ( فً جامعةصبا درٌد فائق  عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر ) -02

التنظٌم االنفعالً وعالقته عن رسالتها الموسومة" 51/95/5192ًف 1591دع / بالعددالصرفة/ابن الهٌثم 

 بالتفكٌر السلبً واالٌجابً لدى طلبة الجامعة " 

عضوا ومشرفا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر " لبنى حسٌن كاظم فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  -59

رسالته الموسومة "التفكٌر الشمولً وعالقته  عن 99/95/5192فً  93121للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 بالمرونة العاطفٌة عند طلبة الجامعة " 

فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم عزٌز محمد لجنة مناقشة طالب الماجستٌر " اسحاق فٌصل  رئٌس -55

بالتفاعل السعادة النفسٌة وعالقتها عن رسالته الموسومة " 93/91/5192فً  91312االنسانٌة بالعدد 

 " االجتماعً

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )مروة صالح علوان كاظم  ( فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة  -51

عن رسالتها الموسومة " مهارة التحدث وعالقتها بمحددات  55/99/5192فً  9199للبنات بالعدد 

 تشكٌل الهوٌة الثقافٌة لدى اطفال  الرٌاض "

الب الماجستٌر )عبد االمٌر ٌوسف خلف ( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم لجنة مناقشة طرئٌس  -51

عن رسالته الموسومة " المرونة الفكرٌة وعالقتها بتحقٌق االهداف  1/95/5199فً  91139االنسانٌة بالعدد 

 لدى موظفً وزارة التربٌة "



دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  عضوا فً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر " احمد فاضل محمد فً جامعة -52

عن رسالته الموسومة " الخٌانة االلكترونٌة وعالقتها بالتوافق  52/1/5199فً  91319االنسانٌة بالعدد 

 الزواجً عند تدرٌسً المدارس الثانوٌة "

عضوا ومشرفا فً لجنة مناقشة طالب الماجستٌر " علً صالح حسن فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  -53

عن رسالته الموسومة " الخٌانة االلكترونٌة وعالقتها  19/91/5199فً  95511نسانٌة بالعدد للعلوم اال

 بالتوافق الزواجً عند تدرٌسً المدارس الثانوٌة "

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الماجستٌر )االء حسٌن شكر   ( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  -52

عن رسالتها الموسومة " اثر البرنامج االرشادي بأسلوب  51/95/5199فً  92513االنسانٌة  بالعدد 

 النمذجة فً تنمٌة المبادأة   الثقافٌة لدى اطفال  الرٌاض "

59-  

 االطاريح التي تم مناقشتها 

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )نسرٌن جبار سلمان (فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة األساسٌة بالعدد  -9

حقوق الطفل فً الفكر التربوي اإلسالمً ومدى  " ب عن أطروحتها الموسومة 93/1/5195فً  5929

 رعاٌتها فً المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر األطفال ".

عضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه )فؤاد علً فرحان عوض (فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة ابن رشد  -5

بـ " عادات العقل وعالقتها بالذكاء عن أطروحتها الموسومة  1/1/5191فً  5121للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 المتعدد لدى المراهقٌن ".

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )بلسم عواد عسل (فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة ابن الهٌثم بالعدد  -1

عالقتهما باإلبداع عن أطروحتها الموسومة" الدافعٌة العقلٌة والتذوق الفنً و 59/91/5191فً  9129ش.ع. 

 الجاد لدى طلبة معاهد الفنون الجمٌلة ".

الدكتوراه )نوال مهدي محمود  (فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم  ةعضوا فً لجنة مناقشة طالب -1

بـ " النمو ما بعد الصدمة لدى المراهقٌن عن أطروحتها الموسومة  59/9/5191فً  991االنسانٌة بالعدد 

 ٌن ".والراشد

الدكتوراه )بان عدنان عبد الرحمن ( فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة ابن رشد  ةعضوا فً لجنة مناقشة طالب -2

بـ " تطور القابلٌة لالستهواء وعالقتها عن أطروحتها الموسومة  1/5/5191فً  159للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 بأزمة الهوٌة لدى المراهقٌن ".

الدكتوراه )نور جبار علً  ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد  ةعضوا فً لجنة مناقشة طالب -3

بـ " الفراغ الوجودي وتجاوز الذات وعالقتهما بالتصورات عن أطروحتها الموسومة  3/2/5191فً  9295

 المستقبلٌة لدى االرامل ".

بغداد/كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم معة عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )زكٌة حمٌد منخً ( فً جا -2

بـ " تطور أسالٌب التفكٌر لدى المراهقٌن عن أطروحتها الموسومة  1/3/5191فً  9951االنسانٌة بالعدد 

 والراشدٌن ".

دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )نظٌرة إبراهٌم حسن ( فً جامعة  -9

بـ " المخططات اإلدراكٌة وعالقتها بالتمركز حول عن أطروحتها الموسومة  51/1/5191فً  1153بالعدد 

  الذات ومهارة التعاٌش لدى الطلبة المتمٌزٌن(



بغداد/ كلٌة التربٌة ( فً جامعة   اسماء عبد الجبار سلمان كشكولعضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ) -1

مقترح لتنمٌة تأثٌر برنامج  بـ "عن أطروحته الموسومة  51/99/5191فً ش ص  9329بالعدد  للبنات

 المهارات الحٌاتٌة الخاصة بالبٌئة والتعامل مع المشاعر لدى اطفال الرٌاض "

بغداد/ كلٌة التربٌة ابن رشد عضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه )محمد حسن جابر  ( فً جامعة  -91

المكونات االساسٌة ألسالٌب التعلم بـ " عن أطروحته الموسومة  9/5/5192فً  115للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 لدى طلبة الجامعة "

بغداد/ كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم عضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه )علً عٌسى ادهم ( فً جامعة   -99

االجتماعٌة وعالقته تطور الهوٌة بـ " عن أطروحته الموسومة  51/1/5192فً  991اإلنسانٌة بالعدد 

 بالتعصب لدى المراهقٌن والراشدٌن "

بغداد/ كلٌة التربٌة ابن رشد عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )مرٌم هاشم حمد هاشم  ( فً جامعة  -95

تطور حب االستطالع وعالقته بـ " عن أطروحته الموسومة  92/2/5192فً  9111للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 ة االجتماعٌة لدى االطفال  "بأسالٌب التنشئ

بغداد/ كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم ( فً جامعة   قاسم محمد ندهعضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه ) -91

االحكام الخلقٌة والدٌنٌة عند االطفال  بـ "عن أطروحته الموسومة  95/91/5192فً  5929اإلنسانٌة بالعدد 

 "والمراهقٌن العراقٌٌن وعالقته بالذكاء االجتماعً 

عضوا ومشرفا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ) زٌاد عبد الجبار جواد ( فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  -91

السلوك االستكشافً  عن ْاطروحته الموسومة بـ " 5192/ 3/9فً 99111للعلوم االنسانٌة بالعدد دع / 

 والتسهٌل االجتماعً وعالقتهما بااْلبداع لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة " 

عضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ) نزار علً خضٌر ( فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم  -92

االحصائً وعالقته عن ْاطروحته الموسومة بـ " التفكٌر  5192/ 91/1فً  2112االنسانٌة بالعدد دع / 

 بتحمل الغموض والسعة العقلٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة "

عضوا فً لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ) نهلة علً التمٌمً ( فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  -93

المصٌر الذاتً لدى عن ْاطروحته الموسومة بـ " تطور الغٌرٌة وعالقته بتقرٌر  5193/ 53/1فً  111بالعدد 

 االطفال والمراهقٌن "

الدكتوراه ) تقوى محمد خضٌر عاٌد ( فً جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات  ةعضوا فً لجنة مناقشة طالب -92

" الوعً الذاتً بالعواطف واالندماج مع االخرٌن  عن ْاطروحته الموسومة بـ 5192/ 51/1فً  9133بالعدد 

 وعالقتهما بأسلوب المساعدة لدى اطفال الرٌاض "

الدكتوراه ) هدٌل خالد محمود( فً جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات  ةعضوا فً لجنة مناقشة طالب -99

الذاكرة وعالقته عن ْاطروحته الموسومة بـ " تطور مهارات ما وراء  5192/ 99/91فً  5239بالعدد 

 باالتزان االنفعالً والدافع المعرفً "

عضوا ومشرفا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه ) كرٌمة أحمد حسن ( فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  -91

عن ْاطروحتها الموسومة بـ " االصغاء بتفهم وتعاطف  5199/ 91/95فً  92959للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 وعالقتهما  بالوجود االفضل عند المرشدٌن والمرشدات التربوٌٌن  "وفٌض الخبرة 

عضوا فً لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه ) فاتن سبع خماس ( فً جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات بالعدد  -51

عن ْاطروحتها الموسومة بـ " عادات النوم وعالقتها بالخبرة المعرفٌة  5199/ 91/91/د.ع فً 9919

 ر التقاربً لدى اطفال الرٌاض " والتفكٌ

 



 تب الشكر والتقدير الحاصلة عليها.ك

 5/95/5112( فً  بتارٌخ  9951كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد )  -9

 59/9/5111( فً تارٌخ 919كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -5

 99/1/5111( فً تارٌخ 211كلٌة التربٌة األصمعً العدد )كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد  -1

  95/1/5111( فً تارٌخ 1199كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد ) -1

 2/2/5111( فً تارٌخ 9121كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -2

 3/2/5111( فً تارٌخ   992زي العدد )كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة الرا -3

 59/3/5111( فً تارٌخ 2511كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد ) -2

 5111/ 52/2( فً تارٌخ 9129كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد ) -9

 .1/5111 59(فً تارٌخ 99111)كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد  -1

(فً تارٌخ 5215كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -91

51/95/5111 . 

  1/5/5191(فً تارٌخ 131كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -99

(فً تارٌخ  912كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد)  -95

59/1/5191 . 

 .  5191/  5/ 55(فً 5319ب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد) كتا -91

( فً تارٌخ  9922كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد) -91

51/3/5191 . 

(فً تارٌخ  9932كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد )  -92

9/2/5191 . 

(فً تارٌخ 5111من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد )كتاب شكر وتقدٌر  -93

59/1/5191 . 

 .  5191/  99/ 11(فً 92133كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة دٌالى العدد)  -92

(فً تارٌخ 5919كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -99

99/99/5191 . 

  1/1/5199(فً تارٌخ 211د كلٌة التربٌة األصمعً العدد )كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌ -91

 .2/91/5199( فً 5111كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد) -51

 .99/91/5199( فً  5922كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة األصمعً العدد ) -59

  92/9/5195( فً 3كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة العدد ) -55

  1/1/5195( فً 9111كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة العدد ) -51

  92/3/5195( فً 929كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة العدد ) -51

( فً 5599كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة العدد ) -52

52/3/5195  



 .99/95/5195فً  213كتاب شكر وتقدٌر من مركز أبحاث الطفولة واألمومة بالعدد  -53

 . 1/1/5191( فً 919كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة العدد ) -52

تقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/ جامعة كربالء العدد كتاب شكر و -59

 . 51/91/5191فً  3/5199ع/

كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم/جامعة بغداد  العدد  -51

 1/99/5191فً 9131/

 1/1/5191فً  99332بالعدد دٌالى  وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة  شكركتاب  -11

كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/ جامعة كربالء العدد  -19

 .91/1/5192فً  3/5529ع/

بالعدد كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم/جامعة بغداد   -15

 92/5/5193فً  5292

 91115/ جامعة دٌالى بالعدد  التربٌة للعلوم اإلنسانٌةكتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة  -11

 .51/91/5192فً 

دٌالى العدد كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/ جامعة  -11

 9/99/5199فً  95329

 –دبً  5199ابرٌل   59-92من المجلس الدولً للغة العربٌة فً  كتاب شكر وتقدٌر -12

 االمارات العربٌة المتحدة 

  1139/جامعة دٌالى بالعدد  كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة -13

 .91/9/5199فً 

فً  2322بالعدد  للعلوم اإلنسانٌة ابن رشد كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة -12

53/99/5192. 

/جامعة دٌالى بالعدد  التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة -19

 .91/9/5199فً   9191

فً   99/911للبنات /جامعة بغداد بالعدد كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة  -11

993/9/5151. 

فً  115كتاب شكر وتقدٌر من جامعة واسط كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد  -11

1/1/5151  

 

 

 

 


