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 محافظة بابل  2:63:تاريخ وحمم انىالدج
 تربوي ونفسي  إرشاد/آداب: دكتوراه فمسفة/انتحصيم انعهًي

 بكالوريوس عموم تربوية ونفسية/الجامعة المستنصرية /العراق -2:انشهاداخ احلاصم عهيها
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   وعشرون سنة  تسع( سنة  :3مساعد لو خدمة تدريسية جامعية)  : أستاذاندرجح انعهًيح
 حاليا يستحق الترقية إلى مرتبة األستاذية.                    

 21/2:85/:3:تاريخ أول تعيني
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 االرشاد االسري  .36
 المقابمة االرشادية  .37
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النفسييية والتربوييية وطرائييق  واألوليييةنيية توزيييع المييواد الدراسييية لمدراسييات العميييا رئيييس لج .5
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 رئيس لجنة توزيع المواد التربوية والنفسية ألقسام كمية التربية / الجامعة المستنصرية  .6

اإلشيراف عميى تحدييد عنوانيات رسيائل الماجسيتير واطياريح اليدكتوراه وتحدييد  رئيس لجنية .7
 الجامعة المستنصرية  –كمية التربية  –المشرفين عمييا 



رئيييس لجنيية تحديييد لجييان المناقشييات لرسييائل الماجسييتير واطيياريح الييدكتوراه فييي قسييمي  .8
الجامعيية  –ة التربييية كمييي –التربييوي والعمييوم التربوييية والنفسييية وطرائييق التييدريس  اإلرشيياد

 المستنصرية 
 

 املؤمتزاخ انعهًيح املشارك فيها : سادسا
 بعض مؤتمرات ىيئة المعاىد الفنية  .2
 مؤتمرات الجمعية العراقية لمعموم التربوية والنفسية  .3

 بعض مؤتمرات اتحاد التربويين العرب  .4

  3/3112/:-8المؤتمر الوطني لمتعميم العالي والبحث العممي لمفترة من  .5

جامعة المستنصرية  –كمية التربية  –المؤتمر القطري األول لمعموم التربوية والنفسية  .6
  39/4/3112-38لمفترة

رئيس  8/6-7المؤتمر العممي األول لوحدة أبحاث التعميم العالي والبحث العممي من  .7
 3112لجنة مناقشات أربعة بحوث 

 5/5/3112-4المستنصرية من الجامعة  –المؤتمر العممي الرابع عشر لكمية التربية  .8
 )رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر( 

( بحوث مشاركة في 7المؤتمر العممي السادس لجامعة القادسية , رئيس لجنة مناقشة ) .9
  7/2/3118-6المؤتمر من 

/ جامعيية القادسييية والمشيياركة فييي  اآلدابالمييؤتمر العممييي لمكافحيية المخييدرات فييي كمييية  .:
 بحث في ىذا المجال 

  :::2-9::2لجامعة المرج في ليبيا لسنة  األولشاركة في المؤتمر التربوي الم .21

 
 انتشكزاخ وانتقديزاخ: :ساتعا
ب شكر اكت ( عشرون31وتقدير ومكافئات مادية منيا ) شكر ستون (71أكثر من ) لو .2

وتقدير من وزير التربية ورؤساء جامعات ورئيس ىيئة المعاىد الفنية حصل من خبلليا 
 . عمى مبلك التدريس الجامعي وعممياً  ظيفي لجيوده المبذولة إدارياً عمى قدم و 

 لو ثمانية كتب شكر وتقدير من الجامعات الميبية .3

 



 
  انثحىث واندراساخ :ُثاينا  
عدادتصميم  .2 حقيبية لموضيوع لحيام العناصير االلكترونيية فيي األليواح المطبوعية وقيياس  وا 

 .فاعميتيا في التدريب 
الصيفوف طمبية لطمبة ىيئة المعاىد الفنية في العراق من وجيية نظير المشكبلت التعميمية  .3

 الثانية 

 تطبيقيا  أثناءالمشكبلت التي تواجو طمبة معاىد المعممين  .4

 األطماع االستعمارية في الخميج العربي وتأثيرىا عمى الشخصية العربية نفسيًا  .5

بحييث  قييياس مفيييوم الييذات بييين طمبيية كميتييي اآلداب والتربييية فييي الجامعيية المستنصييرية) .6
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 بناء مقياس المسؤولية المينية لطمبة ىيئة المعاىد الفنية في العراق )بحث معضد(  .7
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 د( المستنصرية )بحث معض

 االستجابة لئلشاعة في الوسط الجامعي من وجية نظر طمبة الجامعة المستنصرية  .9
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الصعوبات التي تواجو اإلرشاد التربوي في مرحمة الدراسة المتوسطة في العراق من  .22
 نظر المرشدين والمرشدات وجية 

 لطمبة الجامعات العراقية بناء وتطبيق البطاقة اإلرشادية   .23

 –بناء برنامج إرشادي لتخفيف حدة المشكبلت الدراسية لدى طبلب المرحمة اإلعدادية  .24
 )بحث مشترك(  

طمبة المرحمة اإلعدادية )بحث القمق من المستقبل وعبلقتو بمستوى الطموح لدى  .25
 مشترك( 

 في الوجود البشري من وجية نظر طمبة الجامعات العراقية )بحث مشترك(  الحب  .26

صعوبات التعميم لذوي القدرة العقمية العامة العالية والتحصيل المنخفض من طمبة  .27
 اإلعدادية )بحث مشترك( 

 واقع اإلرشاد النفسي والتربوي من وجية نظر أساتذة جامعة القادسية  .28



 ام الداخمية في جامعة القادسية الوحدة النفسية لطالبات األقس .29

 مشكبلت الشباب الجامعي في جامعة القادسية )بحث مشترك(  .:2

 نصرية نحو كبار السن )بحث معضد( اتجاىات طمبة الجامعة المست .31

 اآلثار السمبية لمبث الفضائي عمى الشباب )بحث معضد(  .32

 التوجو الصحي لدى طمبة جامعة القادسية  .33
 بقدرة الذات عمى المواجو لدى طمبة الجامعو )بحث مشترك( التوجو نحو الحياة وعبلقتو .34

 
  كهيح اآلداب   –األعًال انتي قاو تها يف جايعح انقادسيح :  تاسعا
مين خيبلل وجيوده كييرئيس قسيم تيم فييتح الدراسيات العمييا لطمبيية الماجسيتير لمعيام الدراسييي  .2

  4::2ألول مرة عمما بان القسم فتح عام  :3119-311
 قسم عمم النفس وبإشرافو ثبلث غرف وترميميا لتدريسي  القيام ببناء .3

 القيام ببناء حمامات لمتدريسيين وبإشرافو  .4

 القيام ببناء شرفة لمطمبة وتييئة الكراسي البلزمة ليا لجموس الطمبة وبإشرافو  .5

تجييز غرف التدريسيين وطمبة الدراسات العميا بأثاث يميق بالتدريسيين وطمبة الدراسات  .6
 بإشرافو الشخصي العميا و 

تجييز مكتبة عممية لقسم عمم النفس وبإشرافو الشخصي وشراء الكتب العممية وبأسعار  .7
 ( كتاب 2111مناسبة بمغت )

 القيام بترميم مكتب رئيس القسم والسكرتارية  .8

 إقامة ندوات عممية وتربوية في القسم  .9

ة كمية الطب البيطري القيام بمحاضرات إرشادية وبتوجيو من رئيس جامعة القادسية لطمب .:
( اربع مرات  من  5) حصل من خبلليا عمى شكر وتقديروكمية اليندسة وكمية االداب 
 السيد رئيس جامعة القادسية 

 كتابة مقاالت عممية في مجمة جامعة القادسية  .21
القيام ببحث عنوانو التاثير االجتماعي واالقتصادي والصحي لممخدرات عمى الشباب في   .22

 جامعة القادسية حصل عمى شكر وتقدير من عميد كمية العموم في حينيا كمية العموم 
 
 



 التقويم العممي  -عاشرآ :
____________________ 

( ثبلثين رسالة ماجستير واطروحة دكتوارة من مختمف 41مقوم عممي الكثر من )-2
 الجامعات العراقية 

د الى مدرس ومن ( عشرين ترقية عميمة من مدرس مساع31مقوم عممي الكثر من ) -3
مدرس الى استاذ مساعد ومن جامعة الموصل _ االنبار _ البصرة _ واسط _ بغداد ابن 

 رشد _تربية مستنصرية _الكوفة تربية _ بابل تربية 
( اربعين بحثآ لغرض النشر في المجبلت العممية ومن 51مقوم عممي الكثر من ) -4

من كمية التربية جامعة )السمطان  ( ثبلثة بحوث4مختمف الجامعات العراقية فضآل عن )
قابوس ( سمطنة عمان وبحثآ في عمم النفس من الكمية التربوية في الجامعة االمريكية 

 مجمة )) اماراباك (( ومدير تحريرىا الدكتور يوسف الجبوري 
 

 التاليف  -:احدى عشر 
 ((3123لو كتاب من تاليفو )) االرشاد النفسي والتربوي في االسبلم _-2

 
 الدورات  -ثنتا عشر :ا
 

 الجامعة المستنصرية  –تدريس اربع دورات في طرائق التدريس في كمية التربية -2
دخل دورة تدريبية عربية في تصميم وتنفيذ التدريس واستخدام التقنيات التربوية الحديثة  -3

 نظميا االتحاد العربي لمتعميم التقني  1::2اذار  :3-28لمفترة من 
ى تقدير وشكر وامتنان من االمين العام لبلتحاد العربي لمتعميم حصل من خبلليا عم

  1::2-7-25التقني بتاريخ 
 (( 1:,   9.  2بموجب كتاب المعيد ))

/  46جامعة القادسية بالعدد )) –دخل الدورة التربوية لمتأىيل التربوية في كمية التربية -4
 (( :311في  9675



(( في كمية عموم الحاسبات 34ثة والعشرون ))اجتاز الدورة التقنية التعميمية الثال-5
(( وكان تسمسمو في 3121- 2- 35(( في )):211والرياضيات بموجب الكتاب ))

 (( 4الدورة ))
شيادة اجتياز دورة الحاسبات المتقدمة في مركز الحاسبة االلكترونية وخدمات  -6

االمتحان  (( واجتاز3119 – 6 – 39(( ولغاية ))3119-5-38االنترنيت بتاريخ ))
 ms powerعرض شرائح  -3مايكروسوفت ويندوز نظام التشغيل  -2-بنجاح لممواد :

points   4-  معالجة النصوصms word   5-  معالجة جداولms Excel  

اجتياز دورة االنترنيت المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية وخدمات االنترنيت بتاريخ -7
((وقد اجتاز االمتحان بنجاح بموجب كتاب  3119- 6-36(( ولغاية ))9-6-3119))

(( في 4:7مركز الحاسبة االلكترونية وخدمات االنترنيت في جامعة القادسية المرقم ))
((23-7-3119)) 
   

 
 


