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       السيرة العلمية        

                                                                        
 هيثم أحمد علي شهاب -االسم الرباعي:-

 91/91/9191 -تاريخ الوالدة:-

 11/1/1002 -دكتوراه                      تاريخ الحصول عليها: -الشهادة :-

 شخصية  -لم النفس       التخصص الدقيق :ع -التخصص العام :-

 6/5/1002 -استاذ مساعد      تاريخ الحصول عليه: -اللقلب العلمي :-

 تسع سنوات وشهر -عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 اليوجد  -عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :-

 alzubaidi72@yahoo.com البريد االلكتروني :-

 جامعة بغداد  -يوس:المانحة لشهادة البكلور الجهة-

 جامعة بغداد  -الجهة المانحة لشهادة الماجستير :-

 جامعة بغداد -الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : -

 الشعور بالذنب وعالقته ببعض االمراض السيكوسوماتية   -عنوان رسالة الماجسير : -

الموت وبعض االضطرابات النفسية  عالقته بمعتقدالحزن المرضي و -عنوان اطروحة الدكتوراه :-

 الوظائف التي شغلها :-

 الى-الفترة من  مكان العمل  الوظيفة ت

 1009-1005 جامعة ديالى مدير وحدة ابحاث الشيخوخة 9

 1009-1005 جامعة ديالى معاون عميد 1

 1090-1001 جامعة ديالى مقرر الدراسات العليا 1

 1091-109 جامعة ديالى تدريسمدير وحدة طرائق ال 2

 1002-1009 مجلة رؤية /السليمانية محرر وكاتب 5

 المعاهد التي درس فيها  أوالجامعات  -

 مالحظاتال الى  –الفترة من  الجهة )الجامعة)الكلية(/المعهد( ت

تنسبت بسبب سؤ  1006-1002 كلية التربية -جامعة ديالى 9

الظروف االمنية في 

 ديالى
 1001-1009 كلية االداب -ليمانيةجامعة س 1

 مستمر في الدوام 1091-1001 كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى 1

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

التربية للعلوم  ديالى 9

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

ة و علم نفس الشخصي

 فسيولوجي

1002-

1006 
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وراثة وبايولوجي وعلم نفس  علم النفس االداب السليمانية 1

 الشخصية وعلم نفس االبداع 

1009-

1001 

التربية للعلوم  ديالى 1

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

علم النفس العام وعلم النفس 

التربوي والشخصية و الصحة 

 النفسية

1001- 

1091 

              راسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها المقررات الد -  

 الدراسية ةالسن المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1009 علم نفس االبداع علم النفس االداب السليمانية 9

 

 على الرسائل واالطاريح اإلشراف -

السنة  عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

التربية  يالىد 9

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

أثر برنامج ارشادي جمعي في 

تنمية عادات االستذكار لدى طلبة 

 المرحلة المتوسطة

 

 

 

1001 

التربية  ديالى  1

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

االستثارة الحسية وعالقتها 

باتساق الذات لدى طلبة المرحلة 

 االعدادية

 

1090 

التربية  ديالى 1

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

المعنى في الحياة وعالقته 

بالصحة النفسية لدى الطلبة 

 فاقدي االب في المرحلة المتوسطة

 

1099 

التربية  السليمانية 2

 االساسية

العلوم 

 االحتماعية

الميول االنتحارية وعالقتها 

باالتزان االنفعالي لدى المراهقين 

بة االعدادية في منطقة من طل

 كرميان

 

 

 

1099 

التربية  ديالى 5

 االساسية

علوم تربوية 

 ونفسية

السلوك المتصنع وعالقته 

بالشعور بالنقص لدى طلبة 

 الجامعة 

 

1099 

التربية  ديالى 6

للعلوم 

للعلوم 

التربوية 

 االنسانيةو

علوم تربوية 

 ونفسية

التلكؤ االكاديمي وعالقته 

دى طلبة بالضغوط النفسية ل

 الجامعة 

 

1091 

التربية  ديالى 9

للعلوم 

التربويةواال

 نسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

احترام الوقت وعالقته بنمطي 

ب( لدى تدريسيسي -الشخصية )ا

 الجامعة

 

1091 
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التربية  ديالى 2

للعلوم 

التربوية 

 واالنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

اثر مشاهدة الرسوم المتحركة في 

عنيفي لدى تالميذ السلوك الت

 المرحلة االبتدائية

 

1091 

التربية  ديالى 1

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

المناعة النفسية وعالقتها 

بالمساندة االجتماعية لدى طلبة 

 الجامعة

 

1091 

التربية  ديالى 90

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

المناخ التنظيمي وعالقته بدافع 

لدى مدرسي المرحلة االنجاز 

 الثانوية

 

1091 

التربية  ديالى 99

للعلوم 

 االنسانية

علوم تربوية 

 ونفسية

الفراغ الوجودي وتجاوز الذات 

وعالقته بتصورات المستقبلية 

 لدى االرامل

 

أطروحة 

دكتوراه 

 قيد الكتابة

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

مكان  عنوانال                    ت

 االنعقاد

المشاركة نوع 

 حضور( -)بحث

 السنة

 91/90/1002 حضور بغداد ندوة الجمعية النفسية العراقية 9

 1005-96/99 بحث اربيل مؤتمر وزارة حقوق االنسان 1

 5/2/1005 حضور بغداد ندوة وزارة العمل والشؤون االجتماعية  1

جامعة  مؤتمر كلية التربية  2

 ديالى

 95/2/1005 بحث

ندوة وزارة الصحة عن حصانة االطباء  5

 واساتذة الجامعات

 1/6/1005 حضور بغداد

 11/91/1005 حضور بغداد ندوة بيت الحكمة  6

 12/11/1006 ورقة عمل بغداد مؤتمر وزارة التخطيط 9

جامعة  مؤتمر كلية التربية 2

 ديالى

 12/1/1006 بحث

 1/5/1006 ورقة عمل  بكلية االدا-ندوة جامعة السليمانية 1

جامعة  ندوة وحدة ابحاث الشيخوخة 90

 ديالى

 15/6/1006 بحث
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 15/9/1006 حضور بغداد ندوة وزارة العمل والشؤون االجتماعية 99

 92/96/1009 بحث اربيل المؤتمر العلمي للتعليم العالي  91

 1/2/1/1002 بحث بغداد ندوة بيت الحكمة  91

 1/90/1002 بحث بابل كلية التربيةمؤتمر جامعة بابل  92

النجف  مؤتمر جامعة الكوفة 95

 االشراف

 99/91/1002 بحث

/19/11/2 بحث كركوك مؤتمر جامعة كركوك 96

1001 

كلية –مؤتمر الجامعة المستنصرية  99

 االداب

/99/91/5 بحث بغداد

1001 

/91/92/91 بحث ديالى مؤتمر جامعة ديالى 92

1001 

 92/95/1090 بحث ديالى كلية التربية –ديالى مؤتمر جامعة  91

 الءكرب مؤتمر جامعة كربالء 10

 المقدسة

 9/1/5/1090 بحث

مؤتمر المجلس العربي للموهوبين  19

 والمتفوقين 

-عمان 

 االردن

/12/11/9 بحث

1090 

-مصر  مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية 11

 القاهرة

/19/11/91 بحث

1090 

 9/1/91/1090 بحث ميسان امعة ميسان كلية التربيةمؤتمر ج 11

كلية التربية للعلوم -مؤتمر جامعة جرش 12

 التربوية 

–ردن اال

 -جرش

/10/10/1 بحث

1099 

كلية –مؤتمر الجامعة المستنصرية  15

 التربية 

/10/19/2 بحث بغداد

1090 

 6/1/9/1099 بحث استنبول المؤتمر الدولي لجامعة استنبول 16

تمر المجلس العربي للموهوبين مؤ 19

 والمتفوقين

 -االردن 

 عمان

/95/92/90 بحث

1099 
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للجمعية  –المؤتمر الدولي االول  12

 العلمية لالبحاث العلمية لالعاقة العقلية 

–لبنان 

-بيروت

نقابة 

 االطباء

 

 حضور

12/11/90/

1099 

كلية -المؤتمر االقليمي لجامعة القاهرة 11

 االداب

 1/99/2/1091 بحث القاهرة

مؤتمر المجلس العربي للموهوبين  10

 والمتفوقين

-االردن 

 عمان

 90/99/1091 بحث

كلية العلوم –مؤتمر جامعة الكويت  19

 االجتماعية

/16/11/1 بحث الكويت

1091 

كلية التربية –مؤتمر جامعة ديالى  11

 للعلوم االنسانية

جامعة 

 ديالى

 15/16/1091 بحث

/11/11/5 بحث كركوك مؤتمر جامعة كركوك 11

1091 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 1006-1005 جامعة ديالى دوراة طرائق التدريس 9

اساليب حديثة في التعامل لدى المرشدين  1

 والمرشدات

 1002 تربية ديالى

 1090 تربية ديالى ال عنف االطفال  1

 1090 جامعة ديالى ائق التدريسدوراة طر 2

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث             ت

 1002 مجلة جامعة ديالى قياس قوة االنا لدى المسنين 9
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الحرمان العاطفي وعالقتة بالشخصية المضادة  1

 للمجتمع 

 1002 امعة بغدادمجلة ج

 مجلة جامعة ديالى االنتحار من وجهة نظر المنظور النفسي والديني 1

 التربية االساسية

1002 

 1002 مجلة جامعة بابل  اضطراب التوحد  2

مجلة جامعة ديالى  سيكولوجية اللعب في رياض االطفال  5

كلية التربية 

 االساسية

1002 

مجلة المجلس  تفكير االبداعي فاعلية العصف الذهني في تنمية ال 6

 العربي للموهوبين

1090 

األثار النفسية وعالقتها بصالبة الشخصية لدى  9

 االرامل 

 1090 مجلة جامعة ديالى

الشعور بالذنب وعالقتة با العراض  2

 االكتأبيةوالذبحة الصدرية لدى المسنين

مجلة كلية التربية 

-لللعلوم االنسانية 

 ديالى

1090 

مجلة وزارة التعليم  العصف الذهني في التدريس  فاعلية 1

 اربيل-العالي 

1009 

مجلة المنظمة  العصف الذهني في االعالم  90

 مصر –العربية 

1090 

تربويا وثقافيا )تربية الجامعة في تنمية المجتمع  99

 (ومعرفيا 

 1099 مجلة جامعة جرش 

فاعلية الذات وعالقتها بأدارة االنفعاالت لدى  91

 والمتميزينلموهوبين ا

مجلة الجامعة 

 المستنصرية

1091 

مجلة المجلس  الكشف عن االضطرابات السلوكية لدى الموهوبين  91

-العربي للموهوبين

 االردن

1099 

قياس االتزان االنفعالي وعالقته بالصحة النفسية  92

 لدى الموهوبين 

مجلة المجلس 

 العربي للموهوبين

1091 
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 1002 مجلة جامعة الكوفة  التحوليةالقته بالهستيريا الحزن المرضي وع 95

قلق العولمة وعالقته باالستقرار النفسي لدى  96

 تدريسي الجامعة 

مجلة كلية التربية 

-للعلوم االنسانية 

 ديالى

1091 

مجلة كلية التربية  معتقد الموت بين المنظور الديني والنفسي  99

-للعلوم االنسانية 

 ديالى

1001 

مجلة الجامعة  حزن المرضي وعالقته ببعض المتغيراتال 92

كلية -المستنصرية

 االداب

1099 

أحداث الحياة الضاغطة وعالقتة بجودة الحياة لدى  91

 طابة الجامعة 

مجلة كلية التربية 

-للعلوم االنسانية 

 ديالى

1091 

ادارة االنفعاالت وعالقتة ببعض المتغيرات لدى  10

 التدريسيات 

التربية مجلة كلية 

-للعلوم االنسانية 

 ديالى

1091 

لدى ( ب -ا)الكشف عن نمطي الشخصية  19

 الموهوبين 

مجلة المجلس 

 العربي للموهوبين

1091 

مجلة المجلس  التفكير االبداعي لدى موظفي الدولة  11

 العربي للموهوبين

1091 

عولمة االعالم المرئي وانعكاساته لدى الطفل  11

 العربي 

 1091 جرش مجلة جامعة

مجلة كلية االتربية  أثر البيئة االعالمية في التكوين النفسي للحدث  12

-للعلوم االنسانية 

 ديالى

1091 

 1091 مجلة جامعة كركوك التحكم الذاتي لدى المرشدات والمرشدين  15

المعنى في الحياة وعالقتة بالصحة النفسية لدى  16

 فاقدي االب

مجلة جامعة القاهرة 

 االدابكلية –

1091 
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كلية –مجلة كركوك  معتقد الموت لدى المسنين الفاقدين ذويهم بالموت 19

 التربية 

1091 

دور وسائل االعالم المرئية في تربية الطفل  12

 )التلفزيون انموذجا(

مجلة جامعة الكويت 

كلية العلوم –

 االجتماعية

1091 

االستثارة الحسية وعالقتها باتساق الذات لدى  11

 المرحلة االعدادية طلبة

مجلة الجامعة 

كلية –المستنصرية 

 التربية االساسية

1091 

 احداث الحياة الضاغطة 10

 وعالقته بصالبة الشخصية لدى المسنين  

مجلة جامعة القاهرة 

 كلية االداب –

1091 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية ومجالت )-

 السنه العدد الذي نشر فيه نوان البحثع الدولة اسم المجلة ت

      

      

 

 ات المحلية والدوليةئعضوية الهي-

تاريخ  محلية /دولية اسم الهيئة ت

 االنتساب

مازال عضوا 

/انتهاء 

 العضوية

 مالحظاتال

عضو الجمعية النفسية  9

 العراقية

  مازال 1002 محلية

عضو جمعية العلوم  1

 االجتماعية

  زالما 1009 محلية

عضو جمعية العلوم التربوية  1

 والنفسية

  مازال 1001 محلية

عضو التنمية البشرية /بيت  2

 الحكمة

  مازال 1006 محلية
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عضو المجلس العربي  5

 للموهوبين

  مازال 1090 دولية

  مازال 1090 دولية االردن-عضو التبادل الثقافي 6

  مازال 1005 دولية عضو شبكة العلوم النفسية  9

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز /شهادات تقديرات /كتب شكر ( -

نوع االبداع او  ت

 النشاط

ماحصل عليه 

)جائزة /شهادة 

 تقدير /كتاب شكر (

الجهة 

 المانحة 

عنوان 

النشاط او 

 االبداع

 السنة

نشر عدد كبير من  9

 المقاالت

 1005  جامعة ديالى درع جامعةديالى

لم استحداث قسم ع 1

 كلية االداب–النفس 

جامعة  كتاب شكر

 السليمانية

 1006 

 1099  السيد الوزير كتاب شكر تأليف كتاب 1

 1091  السيد الوزير كتاب شكر تاليف كتاب 2

 1091  السيد العميد كتاب شكر تاليف كتاب 5

ًء اوة ستقديريت مالحظة : معظم المؤتمرات التي شاركت فيها قد احصلت على كتب شكر وشهادا

 خارجه. أوداخل العراق 

 والترجمة  التأليف-

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 النشر

عدد 

 الطبعات

منهجية /غير 

 منهجية

 غير منهجية 200 1099 منظمة انسانية معا ضد العنف 9

ثقافة العنف في المجتمع  1

 العراقي

 غيرمنهجية 100 1099 سوريا-دارتموز

–التوحد)طبيعته  1

 طرائق عالجه(-شخيصهت

 غيرمنهجية 50 1091 جامعة ديالى

سيكولوجية اللعب  2

التعليمي في رياض 

 االطفال

دار نشر 

 )جوارجرا(السليمانية

 غير منهجية 500 1091
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 كتاب مساعد قيد الطبع 1091 سوريا-دار تموز مدخل الى الصحة النفسية 5

 غير منهجي طبعقيد ال 1091 سوريا-دار تموز سيكولوجية االنتحار 6

 

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية  -9

 اللغة االنكليزية  -1

 مساهمة في خدمة المجتمع  -

 واالجتماعية تقديم االستشارات النفسية  -9

 تقديم التوعية النفسية  الفراد المجتمع -1

 نشاطات اخرى 

 كتابة المقاالت في الصحف -9

1- 

 (CDونسخة على قرص ) يتم تسليم نسخة ورقية مالحظة /

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 م.م. وسام عماد عبد الغني                                                                     

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                                                            

 

 

 


