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  8591: بغداد  التولد

 
 :   الشهادات العلمٌة

o 2891سنة  اآلدابجامعة بغداد كلٌة  البكالورٌوس 
o  2891سنة   اآلدابالماجستٌر جامعة بغداد كلٌة 
o  1001سنة   اآلدابالدكتوراه  جامعة بغداد كلٌة  

 
 فً المدٌرٌة العامة لتربٌة ذي قار  12/21/2880 : الدولة تارٌخ التعٌٌن فً دوائر

 
  12/1/2881جامعة القادسٌة فً  من وزارة التربٌة الى وزارة التعلٌم العالً / النقل :  تارٌخ التعٌٌن فً وزارة التعلٌم العالً

 
 فً قسم علم النفس  تدرٌسً :  المنصب الحالً

 
 : المسؤولٌات والمناصب االدارٌة السابقة

o  /1022الى كانون االول  1009مدٌر قسم ضمان الجودة من تموز 
o  22/1022لغاٌة  22/1021رئٌس قسم علم النفس من 
o  21/1001لغاٌة  3/1001رئٌس قسم علم النفس من 
o  1/1002لغاٌة  21/1001معاون عمٌد كلٌة االداب من 
o  1004لغاٌة  1003رئٌس قسم علم النفس من 
o  2/1002لغاٌة  1/1002عمٌد كلٌة التربٌة من 

 
  : البحوث المنشورة

o الكحول على المدمنٌن غٌر عن للمدمنٌن الممٌزة الشخصٌة خصائص  
o الجامعٌٌن الطلبة منظور من الكحول تعاطً دوافع  
o الذكور الجامعٌٌن الطلبة لدى للمرأة النمطٌة الصورة    
o التجارٌة التلفزٌون اعالنات فً السائدة المضامٌن  
o (مشترك) القادسٌة محافظة فً الحسٌة فوق القدرات لذوي مسحٌة دراسة 
o ونقد عرض:  العدوان نظرٌات 
o (مشترك) القادسٌة محافظة فً والترفٌه اللعب محالت الرتٌاد والتربوٌة االجتماعٌة االبعاد 
o للتجاوز والحاجة الوجودي بالقلق وعالقته الحٌاة معنى  
o (مشترك) والدٌه مع المراهق توافق 
o مشترك( بابل جامعة طلبة لدى النفسً باالمن الشعور قٌاس( 
o مشترك( الجامعة طلبة لدى النفسً التمرد( 

 
 عن مؤسسة مدارك فً بغداد 1009 العنف فً العراق بٌن العنف الممتد والصحوة الطارئة )مشترك(:  الكتب المطبوعة

 
 : االمتحانٌة اللجان التحقٌقٌة واالدارٌة و

               
 .11/08/1022فً  22138  رئٌس اللجنة التحقٌقٌة المشكلة بموجب االمر الجامعًاللجان التحقيقية : اوال :       

 
 اللجان االدارية :ثانيا :       

o   12/20/1022فً 1414عضو لجنة انجاز تقرٌر التقٌٌم الذاتً بموجب االمر االداري ذي العدد   
o 12/01/1022  فً 2191بموجب االمر االمر االداري  رئاسة لجنة توأمة كلٌة االداب 
o  14/01/1022فً  2128رئاسة لجنة مراجعة وتقٌٌم الكلٌات بموجب االمر االداري    



o  28/01/1022فً  430عضوٌة لجنة اعداد دراسة حول كٌفٌة انتاج الجامعة لخبراء متمٌزٌن بموجب االمر االداري   
o 14/02/1022فً  182ام جدٌدة بموجب االمر االداري ذي العدد عضوٌة لجنة تقدٌم مقترحات فتح اقس  . 
o  فً  1188رئاسة لجنة تحدٌد طلبة الدراسات االولٌة والعلٌا من االجهزة المختبرٌة والمستلزمات العلمٌة بموجب االمر 

      21/01/1021. 
                       

 : اللجنة االمتحانيةثالثا:     
o     فضال  .10/08/1022فً  1181االداري ذي العدد  بموجب االمر  1022/1023للعام  فً القسم   االمتحانٌة ةرئٌس اللجن

        سنوات .  8عن رئاسة او عضوٌة  اللجنة  االمتحانٌة فً القسم ألكثر من 

 
 : الشهادات التقدٌرٌة

o  13/02/1021واالجتماعٌة لقسم علم النفس فً عن المشاركة فً ندوة تمكٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة من البٌئة المادٌة 
o  ً10/02/1022-28عن المشاركة فً اعمال اللجنة العلمٌة لمؤتمر االمام الحسن علٌه السالم الذي اقامته كلٌة االداب ف 
o  21/02/1021عن المشاركة فً ندوة كلٌة التربٌة فً موضوع  جودة التعلٌم بتارٌخ    

 

 :كتب الشكر والتقدٌر
o 13/22/1022فً 21443ٌر رئٌس الجامعة ذي العدد شكر وتقد 
o  23/03/1022فً  2902ذي العدد  اآلدابشكر وتقدٌر عمٌد كلٌة  
o  12/21/1021فً  12141شكر وتقدٌر رئٌس الجامعة ذي العدد  
o  20/01/1022فً  313شكر وتقدٌر عمٌد الكلٌة ذي العدد  
o  10/02/1022فً  2491شكر وتقدٌر رئٌس الجامعة ذي العدد  

 
            
  الدورات :

o    فً كلٌة االدارة واالقتصاد 2884دورة القٌاس والتقوٌم فً رئاسة الجامعة خالل العام 
o    دورة  power point  ً1008/1020فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة خالل العام الدراس  

 
 متزوج وله ثالثة أبناء وبنت واحدة : الحالة االجتماعٌة

 
 sahaha2007@yahoo.com :  او البرٌد االلكترونًالموباٌل رقم 

           


