
ةالذاتٌ السٌرة  

                                                        علً صالح حسي علً     :االسن الرباعً -

 4991/  3/  02 :تارٌخ الىالدة - 

 0249/  3/ 44     :تارٌخ الحصىل علٍها                                     هاجستٍر   :الشهادة - 

 علن الٌفس التربىي  :التخصص الذلٍك          العلىم التربىٌت والٌفسٍت  :التخصص العام -

 0249/  3/  44 : تارٌخ الحصىل علٍه                    هذرس هساعذ       :اللمب العلوً -

 ( سٌت0) : سٌت     عذد سٌىاث الخذهت فً التعلٍن العالً -

 psycholoali@gmail.com : البرٌذ االلكتروًً - 

 العراق / جاهعت دٌالى / كلٍت التربٍت للعلىم االًساًٍت  :الجهت الواًحت للشهادة البكلىرٌىس - 

 العراق / جاهعت دٌالى / كلٍت التربٍت للعلىم االًساًٍت   :الجهت الواًحت لشهادة الواجستٍر - 

  : شغلها التً الوظائف - 

 الى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت
  21/1322/  03 جامعة دٌالى عقد وزاري 1

 21/1/1312 جامعة دٌالى مسؤول وحدة التأهٌل التوظٌف والمتابعة 2

 

 بتدرٌسها قام التً الدراسٌة المواضٌع •

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

 1312 تعلٌم التفكٌر

التربٌة للعلوم  دٌالى 2

 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

 1312 االحصاء االستداللً

التربٌة للعلوم  دٌالى 3

 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

 1312 االحصاء الوصفً

 



التربٌة للعلوم  دٌالى 4

 االنسانٌة

 1312 مشاهدة وتطبٌق الجغرافٌة

التربٌة للعلوم  دٌالى 5

 االنسانٌة

 1312 قٌاس والتقوٌم الجغرافٌة

 

 .فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات •

 
 ت

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العٌىاى
 (حضور -بحث)

 السنة

 1322 حضور جامعة دٌالى مراكز االرشاد الجمعً 1

 1312 مشارك  جامعة دٌالى  التعلٌم االلكترونً بٌن الواقع والطموح  2

 1312 حضور  جامعة دٌالى االتجاهات الحدٌثة فً اعداد معلم المستقبل  3

 1312 حضور جامعة دٌالى االختبارات االلكترونٌة بٌن الواقع والطموح  4

 1312 حضور  جامعة دٌالى حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة  5

 1312 حضور جامعة دٌالى التفكٌر االبداعً وصعوبات التحصٌل 6

التأثٌر السلبً الستدام مواقع االنترنٌت  7
 والتواصل االجتماعً على العائالت العراقٌة

 1312 مشارك جامعة دٌالى

اثر التعلٌم االلكترونً االفتراضً على  8
 التحصٌل العلمً لطلبة الجامعة 

 1312 حضور جامعة دٌالى

 

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

 السنة النشر محل البحث عنوان ت

 1322 جامعة دٌالى عند طلبة الجامعة الذكاء الشخصً -1

الذكاء الشخصً وعالقته بالكفاءة  -2
 الفكرٌة عند طلبة الجامعة 

مركز االصباح للتعلٌم 
والدراسات الحضارٌة 

 واالستراتٌجٌة 

1312 

 

 ٌجٌدها التً اللغات •

    العربٌة - 2



 المجتمع خدمة فً مساهمات   -

ناشط متطوع فً لجنة التربٌة والتعلٌم )مدرب تنمٌة بشرٌة( فً منظمة خٌرات النهرٌن  – 2

 االنسانٌة / محافظة دٌالى

 

 (CD)  قرص على ونسخة ورقٌة نسخة تسلٌم ٌتم / مالحظة

 


