
                       
 ))انسرية انذاتيت ((

 : انهقب انعهمي وانشهاداث انعهميت احلاصم عهيها: أولا  
  المقب العممي: مدرس 
 الشيادات الحاصل عمييا: 

  6112-6112ة القادسية / بتقدير ) جيد جدًا( لمعام الدراسي بكالوريوس في عمم النفس / جامع10
 6102بتقدير )جيد جدًا(  / مم النفس / جامعة بغدادير في عماجست16
 6102بتقدير )جيد جدًا( ي عمم النفس / جامعة بغداد / دكتوراه ف12

  
 ملهاو الداريت : ا:  ثانياا 
 ول وحذة الرشاد انرتبىي.مسؤ -

 

 املىاد انذراسيت انتي قاو بتذريسها:: ثانثاا 
 عمم النفس االداري والتنظيمي ، السمنار(عمم النفس التجريبي ، المرحمة الرابعة  )10
 (، االختبارات والمقاييس النفسية عمم نفس المراىقة والشيخوخة،  طرائق البحث العممي،  كبارعمم نفس ال المرحمة الثالثة  )16
 (االحصاء االستدالليالمرحمة الثانية ) 12
 المرحمة االولى  ) عمم النفس العام(10

 

 :انبحىث املنشىرة وانكتب املؤنفت : رابعاا 
 . الجمعية العراقية لمعموم التربوية والنفسية جتماعية / مجمةالشخصية الميزومة ذاتيًا وعالقتيا بالمكانة النفسية اال10
 بغدادجامعة  –. تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية في االتجاه نحو المخاطرة  / مجمة اآلداب 6
  مصر. – . تأثير االنتماء الوطني في االتجاه نحو المخاطرة لدى منتسبي مديرية الدفاع المدني / حوليات آداب عين الشمس2
 في مدينة الديوانية. . دراسة انتشار ظاىرة المخدرات0

 

 :) حماضز / مشارك (املؤمتزاث واننذواث واحلهقاث اننقاشيت :  خامساا 
 كمية اآلداب / حضور. –مؤتمر األمام الكاظم )عميو السالم( / جامعة القادسية 10
 كمية اآلداب / حضور. –مؤتمر األمام الباقر )عميو السالم( / جامعة القادسية 16
 كمية اآلداب / حضور. –ت المعاصرة في العموم االنسانية قراءة وتطبيق / جامعة القادسية مؤتمر االتجاىا12
 .مشارك ندوة / التعصب في المالعب الرياضية / .0

 .مشاركندوة  //  انتشار ظاىرة الطالق في المجتمع العراقي 15
 مشارك.ندوة  /لمرحمة ما بعد داعش /  عمى االطفال . اآلثار النفسية2

 املعهىماث انشخصيت

 ليث حمسة علي التميمي الدكتور  االسم الثالثي واللقة:

 ذكر الجنس:

 3891ديوانيت /  محل وتاريخ الوالدة:

 قسم علم النفس / كليت اآلداب / جامعت القادسيت الوظيفت الحاليت : تدريسي في

 1009/  31/  7في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :  تاريخ التعين

   LAYTH.ALTAMEEMI@qu.edu.iqااليميل : 

 07901735970 : رقم الجوال

 

 

mailto:LAYTH.ALTAMEEMI@qu.edu.iq


 لتعايش السممي وقبول اآلخر : الصعوبات والممكنات في العراق الجديد / ندوة / مشارك.ا .2
 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة / ندوة / مقرر. .8
 محاضر.حمقة نقاشية / . تداعيات ظاىرة االلحاد . االنتشار واالسباب . وسبل المعالجة / 2

 / حمقة نقاشية / محاضر. سبل المعالجة . ادمان مواقع التواصل االجتماعي .. آثاره .. 01
 . قراءة في مفيوم االنتماء الوطني / حمقة نقاشية / محاضر.00
 . مخاطر ظاىرة االستعمال السمبي ألجيزة الموبايل في األروقة الجامعية. / ندوة  /مقرر ومحاضر. 06
 .. / ندوة  /مقرر ومحاضرالتبغ )االركيمة( لدى الشباب الجامعي مكافحة. 02
 / ندوة  /محاضر. .. كيفية تعامل الطمبة مع منتسبي الجامعة وماىي االفعال التي تعد مخالفة وماىي العقوبات المقررة ليا00
 منيج البحث ،العينات ، االستبيان ، االساليب االحصائية./ حمقة نقاشية/ محاضر. –. المعايير العالمية لمنيجية بحوث االعمال 05
  محاضر./حمقة نقاشية. قراءة في ظاىرة االنتحار .. االسباب .. سبل المعالجة. /02

 

 :) حماضز / مشارك( انذوراث انتذريبيت وورش انعمم : اا سادس
 ) مشارك(. iTBتوفل  دورة 12رك (.    ) مشا IC3 تقنيات التعميمدورة  10
 ) مشارك(. تقييم اداء العاممين دورة 10التاىيل التربوي ) مشارك (.        دورة  16
  ) مشارك(. iso الجودة الشاممة في التعميمدورة . 2                 6. دورات حاسوب عدد / 5
 / محاضر. مرحمة الرابعةلدى طمبة ال تطوير ميارات كتابة بحوث التخرج. دورة 8                 . دورة تقنيات الحاسوب. 2
 . تدعيم األنا لدى األفراد في المجتمعات التي تعاني من األزمات / ورشة عمل / مشارك.2

 . ألية التعامل مع أطفال الشوارع بالتعاون مع البيت العراقي لألبداع / ورشة عمل / مشارك.01
 شارك./ م google scholarطريقة التسجيل وانشاء البحوث في موقع . دورة 00
 . االندماج االجتماعي والتأىيل النفسي لكبار السن / محاضر.06
 . سالمة المغة العربية الرابعة والثالثون. / مشارك. 02

 

 اا : انهجان انذائمت واملىقتت :سابع
 احتساب معدالت التخرج. لجنة 2       (  2لجان االرشاد التربوي ). 6 (   0جان االمتحانية )عضو / الم 10
 . لجنة ندوة ذوي االحتياجات الخاصة وسبل رعايتيم / عضو5. لجنة تنفيذ الحممة النفسية الوطنية الشاممة        0
 . لجنة تدقيق نتائج االمتحانات والقيد العام في االقسام العممية.2. لجنة المراجع الدورية لممناىج                    2
 . لجنة اختيار البحث الفائز لقسم عمم النفس.2  6102/6100لجنة استقبال المتقدمين لمدراسات العميا لمعام الدراسي . 8

 

 : كتب انشكز وانتقذيز: ناا ثام
 (. 02) :  (.            السيد عميد الكمية 4:  )  امعةالسيد رئيس الج 
 
 

 

 

 

 

 

 
 88العراق ص. ب  -الديوانية  -القادسية    جامعة        

  www.qu.edu.iqتروني .الموقع االلك                 
 edu.iq.E-mail :info@quااليميل                    

 

 0800ب  .ص الديوانية ــ العراق - اآلدابكمية             
  .qads.org–Arts wwwالموقع االلكتروني                             
 E-mail :artsqadisiya@yahoo.comااليميل .                          
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