
 ((  السيرة العلمية))  

 

 عدنان محمود عباس رجب المهداوي   -االسم :

 جامعة ديالى / كلية التربية األصمعي / العميد وكالة  العراق /  -عنوان العمل الحالي :

 1955 -المواليد :

  أستاذ -اللقب العلمي :

 م  جامعة ديالى .13/10/2010في  14609تاريخ الحصول عليه :ـ 

 1996 -ين :تاريخ التعي

 علم النفس التربوي   -االختصاص العام :

                التوجيه واإلرشاد -: االختصاص الدقيق

 -الشهادات الحاصل عليها والجهة المانحة لها:

كلية  المستنصرية جامعة المن  1976:  واإلرشادفي التوجيه  تاريخ الحصول على شهادة البكالوريوس -

 .                .ربوياإلرشاد الت قسم اآلداب 

            في علم النفس التربوي / التوجيه واإلرشاد   1990  : تاريخ الحصول على شهادة الماجستير  -

 قسم العلوم التربوية والنفسية  . /جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  من

 . تنميتهاالشهداء ومقترحات ل أبناءالثقة بالنفس لدى  -:عنوان رسالة الماجستير  -

من جامعةبغداد في علم النفس التربوي / التوجيه واإلرشاد   1998تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه :  -

 ابن رشد /كلية التربية

 اإلرشاديةالمعاملة الوالدية وعالقتها بالحاجات  أساليب -الدكتوراه : أطروحةعنوان  -

 :ـالخبرات األكاديمية 

 العرب . عضو اتحاد التربويين -

  عضو الجمعية العراقية للعلوم التربوية . -

 . األولىالدورة  –ممثل جامعة ديالى في مجلس محافظة ديالى  -

 . رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية -

 رئيس لجنة التربية في محافظة ديالى . -

 لدراسة المسائية . / ا معاون عميد كلية التربية -

 ـ جامعة ديالى .  عميد كلية التربية /األصمعي -

 جامعة ديالى .  / األصمعي عضو في هيئة تحرير مجلة ديالى الصادرة عن كلية التربية -

 الدورة الثانية . –عضو مجلس محافظة ديالى  -

 الدورة الثالثة . –ممثل جامعة ديالى في مجلس محافظة ديالى  -



 عضو الجمعية العربية لضمان الجودة و األداء األكاديمي . -
 نة المركزية للترقيات العلمية في جامعة ديالى.عضو اللج -

 المؤلفات والكتب التي قام بأعدادها: -

 . التربية ةكتاب القياس والتقويم للصفوف الرابعة في كلي -

 .  التربية ةكتاب علم نفس النمو للصفوف الثانية في كلي -

 . التربية ةالتربوي للصفوف الثالثة في كلي اإلرشادكتاب  -

 . التربية ةلصحة النفسية للصفوف الثالثة في كليكتاب ا - 

 المؤتمرات والندوات العلمية:

  -: اآلتيةالمشاركة في المؤتمرات والندوات 

  :ــ المؤتمرات -

 .1997جامعة ديالى  / المؤتمر العلمي األول لكلية التربية -  1

 .1998جامعة ديالى  / المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية - 2 

 . 2000/   نيسان 10 -9جامعة ديالى / المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية -3  

 " األعداءاسم المؤتمر : " العلم والمعرفة ردنا الحضاري على همجية          

 .2001كلية التربية ابن رشد -جامعة بغداد / المؤتمر القطري األول للعلوم التربوية والنفسية -5

   2004 أيار 12 -11لمركز البحوث التربوية والنفسية بتاريخ  لثانياالمؤتمر العلمي  -4

 اسم المؤتمر" دور العلوم التربوية واالجتماعية في خدمة المجتمع "        

  .2005 – 2004المؤتمر التربوي الثاني لمركز البحوث التربوية والنفسية / جامعة بغداد  -6

   عنوان.2009/  5/ 12 -11 تاريخب ة اآلداب /الجامعة المستنصريةالمؤتمر السادس عشر الذي عقدته كلي -7 

 المؤتمر " العلوم اإلنسانية وثقافة اإلنسان المعاصر "

 :ــوالدورات التدريبية  الندوات -

 جامعة ديالى. - الطفولة أبحاثالطفولة التي عقدت في مركز  ندوة -  

  من ظاهرة اإلدمان " في جامعة ديالى / كلية التربية األصمعيبعنوان " دور الجامعة في الحد  علمية  ندوة -   

 .2009  -2008/  5/ 13تاريخ في 

الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة دياكونيا السويدية حول واقع الصحة النفسية للطفل في العرراق للفتررة مرن ـ   

 م (. 2009 1ت  16ـ15)



الجرامعي وورشرة عمرل تنميرة ادوار عمرداء الكليرات ورؤسراء  لريمالتعومعايير جرودة  أسسندوة علمية بعنوان  -

 .في جامعة نوروز العلمية  كقادة تربويين األقسام

دورة  تدريبية عن ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي التي أقامتها الموسسة العربية للتدريب واالعتماد  -

 .م (2010 1ت 23ـ  18من ) األكاديمي  في اسطنبول 

مية بعنوان )دور الجامعة في تحصين الشباب من المخدرات ( التي اقامتها الوحدة االرشادية في ندوة عل -

 2012-4 -11الكلية يوم االربعاء المصادف 

 -:دراسات األوليةفي الالمواضيع التي قام بتدريسها أثناء الخدمة الجامعية 

 اإلرشاد التربوي .  - 

 الصحة النفسية . -

 س النمو.علم نف  - 

 اإلحصاء التربوي . -

 لفروق الفردية .علم نفس ا -
 القياس والتقويم .   -

 
 -المواضيع التي قام بتدريسها في الدراسات العليا: 

 
 التربوي. اإلحصاء -
 القياس والتقويم. -
 منهج البحث العلمي. -

 .نظريات التعلم -
 
 -الرسائل التي جرى األشراف عليها: 

  الرو الديرةالغيررة وعالقتهرا   باسراليب المعاملرة "  ء عبرد الررزاق( بعنروانللطالبرة )خنسرا رسالة ماجستير - 1  

 .5/8/2004 تاريخفي  248  /العدد "لدى طالبات المرحلة المتوسطة

"دافررع االنجرراز الدراسرري وعالقترره برراالتزان  ( بعنرروانزيرراد عبررد الجبررار جررواد للطالررب ) رسررالة ماجسررتير - -2

 .5/8/2004 تاريخفي  248  /عددالاالنفعالي لدى طلبة الجامعة " 

فري  ( معرفي)البرمجة اللغوية العصبية أسلوبثر ا"  هللا حسن( بعنوان للطالب )حسن عبد رسالة ماجستير - 3

 .20/12/2005 تاريخفي 14العدد/ " تنمية مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة

بعررد  ضررطراب مرراعنررف المدرسرري وعالقترره باال"  رسررالة ماجسررتير للطالب)محمررد هررادي صررال ( بعنرروان - 4  

 20/12/2005 تاريخفي 14العدد/ "  ة لدى طلبة المرحلة المتوسطةيصدمالضغوط ال

نحرو  باتجاهراتهمتقدير الذات لدى المدرسرين وعالقتره "  بعنوان رسالة ماجستير للطالب)مؤيد حامد جاسم( - 5 

 .10/4/2007 تاريخفي   8لعدد/" ا الطلبة



لدى  االجتماعية وعالقتها بالحكم الخلقي المسؤولية" هللا(بعنوان مهدي عبد أحالم) اجستير للطالبةرسالة م - 6 

 .10/4/2007 تاريخفي  8العدد/" طلبة الجامعة 

 )منى زهير  رسالة ماجستير للطالبة -8

لضربط لردى طلبرة وعالقتره بموقرع ا األخالقريالرذكاء "  بعنروان رسالة ماجستير للطالبة)انهار خليفة احمرد( -9  

 . 2009 /3/1 تاريخفي  1 /العدد"  اإلعداديةالمرحلة 

رسررالة ماجسررتير للطالررب) كررريم عبدالحسررن مطيررر( بعنرروان) أثررر اإلرشرراد المعرفرري فرري تنميررة المهررارات   ـرر10

م جامعرة بغرداد /كليرة التربيرة ـ 25/10/2009فري  1297االجتماعية عند تالميذ المرحلة االبتدائية( ذي العردد 

 ابن رشد.

ـرر رسررالة ماجسررتير للطالررب ) عرردي علرري محمررد ( بعنرروان )أثررر برنررامج أرشررادي جمعرري فرري تنميررة عررادات 11

م جامعرررة ديرررالى كليرررة 28/9/2010فررري  766االسرررتذكار لررردى طلبرررة المرحلرررة المتوسرررطة ( كتررراب ذي العررردد 

 التربية/األصمعي  

 -:) المنشورة (  البحوث المنجزة 

 م2000مجلة ديالى /العدد السابع لسنة /" ربويين نحو تقييم الطلبة لهم اتجاهات المرشدين الت"  -1

العدد الثرامن / الجرزء الثراني لسرنة  مجلة ديالى /" ربية والمعلمينتالشخصية الناضجة لدى طلبة كليتي ال " -2

 (2000/  4 /23) عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية الذي عقد  في 2000

والنفسية   تحدية وعالقتها باساليب المعاملة الو الدية "  المؤتمر القطري األول للعلوم التربوية " الشخصية الم -3

)بحث مشترك (     : .م.                        .كلية التربية ابن رشد )عدد خاص (  –/ جامعة بغداد   2001

 .م. د . إحسان الدليمي          د.عدنان محمود عباس         

المؤتمر التربوي " ثر أسلوبي النمذجة والمحاضرة في تغيير اتجاهات الطلبة نحو الممتلكات المدرسية ا"  -4
 2004 -  أيار/12-11الثاني لمركز البحوث التربوية والنفسية بتاريخ 

 صال  مهدي صال   )بحث مشترك (     : ا.م. د.عدنان محمود عباس                   ا.م. د.        

/مجلة ديرالى الصرادرة عرن كليرة التربيرة  "  ( للشخصية )صيغة الراشدين(أيزنكعايير عراقية الختبار )م"     -5
 .2008( لسنة 30األصمعي /العدد )

 عليوي ناصر إحسان)بحث مشترك (     : ا.م. د.عدنان محمود عباس            ا.م. د.         
 

 األسررتاذمجلررة    " اإلعداديررةتمراعي لرردى طالبررات المرحلرة فري تنميررة التسررام  االج إرشرراديفاعليرة برنررامج "   -6
  2008( لسنة 77ابن رشد/جامعة بغداد /العدد ) -كلية التربية عنالصادرة 
 خنساء عبد الرزاق  )بحث مشترك ( : ا.م. د.عدنان محمود عباس                   م. م          
 

اآلداب       المؤتمر العلمي السادس عشرر/كلية /" مجتمع للالشخصية المضادة بالحرمان العاطفي وعالقته "  -7
 . 12/5/2009-11الجامعة المستنصرية بتاريخ 

 )بحث مشترك (     : ا.م. د.عدنان محمود عباس                   ا.م. د. هيثم احمد علي  



كليرة السادس عشر لؤتمر مال/" االتجاه المضاد للمجتمع وعالقته بموقع السكن لدى طلبة المرحلة المتوسطة "  -8

)بحث مشترك (     : ا.م.  .                              28/5/2009-27التربية/الجامعة المستنصرية بتاريخ 

 د.عدنان محمود عباس                   م. د. زهرة موسى جعفر 

 . 2005" العدد/  اإلرشادية وحاجاتهممشكالت طلبة جامعة ديالى  -9

  2000-1999التقويم الداخلي لكلية التربية للعام الدراسي ـ 10

 .  2004 /17" العدد/ اإلنسانيةمجدلة ديالى للبحوث  ألزواجي اإلرشادـ 11

 . " األمن النفسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية )دراسة مقارنة( "ـ 12

ات المدرسرية / مجلرة مركرز البحروث النمذجة والمحاضرة في تغيير اتجاهات الطلبرة نحرو الممتلكر أسلوباثر ـ 13

 .  د. عدنان محمود  صال  مهدي و د.   81التربوية والنفسية, المؤتمر التربوي الثاني, العدد 

 البحوث والرسائل واالطاري  التي قام بتقييمها

اخالقيات مهنة التعليم فري الفكرر التربروي االسرالمي واتجاهرات اطروحة الدكتوراه الموسومة ب )تقييم  -

-30في  3االبتدائية نحوها (للطالبة باسمة احمد جاسم _ تخصص فلسفة التربية بالعدد علمي المرحلة م

5-2012. 

-9-11في  83تقويم بحوث ترقية الى مرتبة استاذ مساعد في اختصاص )علم النفس التربوي ( بالعدد  -

2012. 

 
 -:الرسائل التي أشرف عليها وناقشها 

استثارة الدافعية  أساليباثر استخدام نمطين من " اهر محمود( بعنوان ماجستير للطالب )عدي طرسالة  -1

        " العربي ط في مادة التاريخ القديم للوطن المتوس األولفي التحصيل الدراسي لطالب الصف 

 .م 3/2004/ 8 /  تاريخب  359العدد 

لدى   الديةالواساليب المعاملة ب رزاق( بعنوان " الغيرة وعالقتهارسالة ماجستير للطالبة )خنساء عبد ال -2

 .9/2004/      تاريخ  ت المرحلة المتوسطة"  العدد           بطالبا

الجبار جواد ( بعنوان "دافع االنجاز الدراسي وعالقته باالتزان رسالة ماجستير للطالب )زياد عبد -3

 . 2006/       /      تاريخ   فعالي لدى طلبة الجامعة " العدد           باالن

 زهير (رسالة ماجستير للطالبة ) منى  -4

رسالة ماجستير للطالب )حسن عبد هللا حسن( بعنوان " اثر أسلوب معرفي)البرمجة اللغوية العصبية(  في  -5

  /       /        تاريخ ب          تنمية مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة " العدد

ائي لدى وعالقته بمشاهدة البث الفض ألقيميالنسق "  ( بعنوانرسالة ماجستير للطالب )علي عباس علي  -6

 .م 14/3/2006تاريخ/ ب  101العدد   "  طلبة الجامعة

الممارسات الديمقراطية لدى معلمي المرحلة "  بعنوان (إبراهيمرسالة ماجستير للطالب)حسين خليل  -7

 .15/8/2006اريخ/تب    390 العدد  " االبتدائية

 بعد ما باضطرابالعنف المدرسي وعالقته " )محمد هادي صال ( بعنوان  طالبرسالة ماجستير لل -8

 .26/12/2006تاريخ/ب   112العدد   " الصدمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة الضغوط



الذكاء االنفعالي وعالقته باساليب المعاملة " احمد( بعنوان  إبراهيمرسالة ماجستير للطالبة )ضمياء  -9

 .6/2/2007تاريخ/ب  60(العدد اإلعداديةلمرحلة الوالدية لدى طلبة ا

عالقة القدرة العقلية وسمات الشخصية بتحصيل " بعنوان محمد صيوان( إقبال) رسالة ماجستير للطالبة -10

 .13/1/2008تاريخ/ب 11العدد  "  طلبة الدراسات العليا

بالسلوك المضاد  التماسك األسري وعالقته" )رضاب منصور حسين( بعنوان رسالة ماجستير للطالبة -11

 .13/4/2008اريخ/تب  244العدد  " اإلعداديةللمجتمع لدى طلبة المرحلة 

االجتماعية وعالقتها بالحكم الخلقي  " المسؤوليةهللا( بعنوان مهدي عبد أحالمرسالة ماجستير للطالبة) -12

 .14/4/2008تاريخ/ب 250العدد  " لدى طلبة الجامعة

نحو  باتجاهاتهمتقدير الذات لدى المدرسين وعالقته " اسم(بعنوانرسالة ماجستير للطالب)مؤيد حامد ج -13

 .14/4/2008تاريخ/ب 246العدد  "  الطلبة

 أسلوب باستخدام إرشاديفاعلية برنامج "  مزهر حميد(بعنوان أميرة) رسالة ماجستير للطالبة -14

" المعلمات إعدادفي تنمية السلوك القيادي لدى طالبات معهد  االجتماعيةالمهارات 

 .10/11/2008تاريخ/ب270العدد

لتفاؤل لدى تنمية ا سعد ياس(بعنوان" اثر األسلوب العقالني العاطفي في أسماء) ماجستير للطالبة رسالة -15

 .10/11/2008اريخ/تب  719العدد  "طالبات المرحلة اإلعدادية

ماعية في رسالة ماجستير للطالب ) علي محمود خلف( بعنوان"  اثر أسلوب تعلم المهارات االجت -16

 25فوفين في معهد روناكي( العددخفض الشعور بالوحدة النفسية لدى التالميذ المك

 .14/1/2009بتاريخ/

حسن( بعنوان "  ضبط الذات وعالقته بالهوية االجتماعية لدى  إبراهيم) نظيرة  رسالة ماجستير للطالبة -17

 .16/3/2009تاريخ/ب   38المرحلة المتوسطة "  العدد طلبة 

بتاريخ  418ية / كلية التربية / العدد محمود نجم ( الجامعة المستنصر إيماناجستير للطالبة ) رسالة م -18

24/3/2009       

 -13من عمر ) ب ) مشتاق خالد جبار ( بعنوان " واقع التعصب لدى المراهقين لرسالة ماجستير للطا -19

  21/6/2009تاريخب  611( سنة  " العدد   17

اثر برنامج ارشادي باسلوب فاعلية ( بعنوان "  نادية عز الدين محمد امين )  ةرسالة ماجستير للطالب -20

  764" العدد    الذات في خفض التكاسل االجتماعي لدى طالبات المرحلة االعدادية 

  22/7/2012تاريخب

 

 

 

 

 -األطاريح التي تمت مناقشتها:

 

غيرر اآلمرن ويليرات الردفان النفسري  التعلرق" دكتوراه للطالبة ) الهام فاضل عباس ( بعنروان  طروحةأ -1
فررررري 330العررررردد/ "  أسررررررهمالرررررذين يعيشرررررون مرررررع  قررررررأنهماوعنرررررد المرررررراهقين فررررري دور الدولرررررة 

 .18/3/2006تاريخ/ب



-3مرن) أعمرار أطفاللدى  األفكارتطور فهم " دكتوراه للطالبة )سلمى خليل سعد ( بعنوان  أطروحة -2
 .13/6/2006تاريخ/في 825 العدد/ " ( سنوات7
فري  األفعرالتطرور التمثريالت الدالليرة لربعض " عبد الكريم ( بعنوان  أسيلدكتوراه للطالبة ) حةأطرو -3

 .14/8/2006تاريخ/في   727/45العدد/ " األطفالاللغة العربية لدى 
 تطور " دكتوراه للطالبة )زهرة موسى جعفر ( بعنوان  أطروحة -4

 .13/4/2008تاريخ/في 399العدد/ " األطفالاالستدالل التماثلي لدى 

 " ببنيررة الكلمررة  األطفررالتطررور معرفررة " دكترروراه للطالبررة )نبررراس مجبررل صررال  ( بعنرروان  أطروحررة -5
 .26/5/2008تاريخ/في  603العدد/

سررلوك العنررف وعالقترره بالشررعور بالنرردم " دكترروراه للطالررب )ليررث محمررد عيررا  ( بعنرروان  أطروحررة -6
 .4/6/2008تاريخ/في  447العدد/د.ن/ " واالحكام الخلقية لدى طلبة الجامعة

التفكيررر الحرراذق وعالقترره بالتفضرريل " دكترروراه للطالبررة )رفرراه محمررد علرري احمررد ( بعنرروان  أطروحررة -7
 .  23/11/2008تاريخ/في  1334العدد/د.ن/ " المعرفي وبالقدرة على حل المشكالت

االطفررال  " تطررور انمرراط التصررنيفات لرردى( بعنرروان  مشررتاق خالررد جبررار أطروحررة دكترروراه للطالررب ) -8
 11/2012/ 8تاريخفي  4952العدد/ المتواجدين في التعليم الحكومي واقرانهم في التعليم االهلي" 

" اثرر التهجيرر القسرري فري ( بعنروان  غرادة علري هرادي جعفرر ال هاشرم أطروحة دكتروراه للطالرب ) -9
 5/2012/ 4تاريخفي  853العدد/ االحكام الخلقية والنفسية لدى االطفال والمراهقين" 

" اثرر التهجيرر القسرري ( بعنروان  غادة علي هادي جعفرر ال هاشرم أطروحة دكتوراه للطالب ) -10
 5/2012/ 4تاريخفي  853العدد/ في االحكام الخلقية والنفسية لدى االطفال والمراهقين" 

 
 

  
 

 -:رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلشكر والتقديا

 

 1998 /4 /26تعليم العالي والبحث العلمي في تاريخ وزير ال شكر وتقدير من السيد 

  1999 /7/4المستنصرية في تاريخ جامعة الشكر وتقدير من السيد رئيس 

  11/4/1999تاريخ الجامعة المستنصرية في  /شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية 

  12/2/2000 تاريخالجامعة المستنصرية في  /شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية 

 6/2000/ 18بتاريخ  في  شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى 

  2001 /6 /27تاريخ جامعة ديالى في  /شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية 

  2001 /24/11شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية / الجامعة المستنصرية في تاريخ 

 12/2001/ 25ربية / جامعة ديالى في تاريخ شكر وتقدير من السيد عميد كلية الت 

 2002 /4 /21 تاريخ في  شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى 

 2002 /5 /8 في  تاريخ وكالة شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى 

  2002/ 8 /25خ تاريجامعة ديالى في  /شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية  

 4/9/2007في  5305مساعد رئيس جامعة ديالى في العدد  شكر وتقدير من السيد 

  19/1/2009في  1523شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العدد  

  9/6/2009في  6711شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى في العدد  

 18/3/2009في  300دد شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة / جامعة ديالى / في الع 

  21/6/2009في  7299شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى في العدد  



  3/2009 /23في  2992شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس جامعة واسط في العدد  

  1/4/2009في  3576شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى في العدد  

  12/5/2009/ الجامعة المستنصرية بال في  اآلدابشكر وتقدير من السيد عميد كلية  

  23/4/2012في  6151شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى في العدد 

  20/6/2012في  2180في العدد  العميدشكر وتقدير من السيد 

 


