
 ) السيرة الذاتية (

 

 مظهر عبد الكريم سليم عبيد العبيدي  -سم :األ

 تدريسي  -المهنة :

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم األنسانية / قسم العلوم التربوية والنفسية . -مكان العمل :

 دكتوراة فلسفة التربية / علم النفس التربوي  -التأهيل العلمي :

 كلية أبن رشد علوم تربوية ونفسية جامعة بغداد/  بكلوريوس -ا :الشهادات التي حصل عليه

  جامعة بغداد/كلية أبن الهيثم  علم النفس التربويماجستير فلسفة التربية /                                    

 كلية أبن الهيثم/جامعة بغداد دكتوراة فلسفة التربية / علم النفس التربوي                                    

تمة  أسةتلالتي مةن  29/10/2005الةى وزارة التربيةة / مرشةد تربةوي فةي بغةداد  23/12/1991 -تاريخ التعيين :

جامعةة ديةالى / كليةة التربيةة  التعلةيم العةالي والب ةل العلمةي / وزارة باشرت فةي  2005 /29/10وزارة التربية في 

 األصمعي ومازل  مستمراً .

 ( شكر وتلدير في وزارة التربية 15حصولي على عدد كبير تجاوز ) رات :التلديرات والتشك

 حصولي على عدد من التشكرات والتلديرات من جامعة ديالى                                

المشةةةاركة فةةةي عةةةدد مةةةن المةةة تمرات التاصةةةة بازرشةةةاد التربةةةوي فةةةي وزارة التربيةةةة  -المشةةةاركات والمةةة تمرات :

وهةو المة تمر األرشةادي األول الةذي برعايةة  2005وأخر م تمر لالرشاد علد في عام  1992عام  وم سساتها منذ

 وزارة التربية .

وأصةب   م اضةراً فيهةا  1999التابعةة لةوزارة التربيةةعام  المفتوحةة المشاركة ضمن لجنة تأسيس الكليةة التربويةة

 . 2005حتى عام 

عةة ديةالى بصةفة مشةار  أو ح ةور التةي أقامتهةا جامعةة بغةداد وجام المشاركة في عةدد مةن النةدوات والمة تمرات    

  7/2010 /29 – 27علد في عمان من تاريخ الموهوبين الذي  م تمر - وكذلك المشاركة في

  م تمر الموهوبين في عمان وشارك  بب ل عن ت ديد الهوية الجنسية لألطفال والمراهلين من تاريخ - وكذلك

المشاركة في مة تمر الموهةوبين العةري فةي عمةان عةن الب ةل الموسةوم )اجةر برنةام   – . 10/2011/ 27 – 25 

 11/11/2012-10( من تاريخ االعدادية  لمرحلةارشادي ملترح في تنمية الوعي الذاتي لدى الطلبه المتفوقين ل

 2008-2005. رئيس لجنة االرشاد التربوي في كلية التربية االصمعي 

 2012-2008.ي في كلية التربية األصمعي ع و لجنة األرشاد التربو

 . 2012- 2011ملرر الدراسات العليا في قسم العلوم التربوية والنفسية 

  -الب وث والدراسات المنشورة :

 أجر تعلم بعض المهارات االجتماعية في خفض السلو  العدواني / وزارة التربية/ شعبة االرشاد التربوي . -1

سلوي الفاعلية الذاتية في تنمية األمانة المهنيةة والمسة ولية الشتصةية لةدى أجر برنام  أرشادي على وفق أ -2

 موظفي كلية التربية / مجلة ديالى للب وث االنسانية .

 دراسة ت ليلية في النمو ) مشكلة ت ديد الهوية الجنسية لدى األطفال والمراهلين ( مجلة ديالى  -3

 ية لدى طلبة الجامعة / مجلة الفتح .قلق األختيار وعالقته بالمكانة النفسية األجتماع -4

 اجر برنام  ارشادي )ملترح( في تنمية الوعي الذاتي لدى الموهوبين في للمرحله  االعدادية  -5

  1962بغداد  -مكان وتاريخ الوالدة :

 متزوج  -ال الة األجتماعية :

 س  بنات (  –تسعة  ) جالث أوالد  9 -عدد األبناء :

 الرياضة /كرة اللدم (  –تربية ال يوانات  –لصيد ا –) الزراعة  -الهواية :

 مستلل  ) سابلاً وحالياً (  -األتجاه السياسي :

 


