سيرة ذاتية
أوالً  :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
المرتبة العلمية

د  .علي صكر جابر الخزاعي
أستاذ مساعد

مكان العمل

جامعة القادسية – كلية التربية – قسم العلوم التربوية والنفسية.

االسم

التخصص الدقيق

التخصص العام

علوم تربوية ونفسية

الموبايل

07823398333

البريد االلكتروني

Alisager2@yahoo.com

العنوان البريدي

ص .ب.

علم النفس التربوي

المدينة

ثـانـيـاً :المؤهالت الـعـلـمـيـة
ســنة التخـرج

الشهادة

الدكـتــــوراه
عنوان االطروحة

الماجســــتيـر
عنوان الرسالة

اســم الجامعـــة

الكلية والقسم

البلد

التخصص

العراق

علم نفس تربوي

التربية -علوم تربوية
المستنصرية
2006
ونفسية
اساليب معالجة المعلومات لذوي قوة التحمل النفسي (العالي – الوطئ) وعالقتها بالقدرة العقلية لدى
طلبة االعدادية
علم نفس تربوي
العراق
التربية -علوم تربوية
القادسية
2002
ونفسية
االمن النفسي وعالقته بمركز السيطرة لدى اعضاء الهيئات التعليمية

البكالوريـوس

-1988
1989

بغداد

التربية  -علوم تربوية
ونفسية

العراق

علوم تربوية ونفسية

ثـالـثـاً :االلقاب العلمية
اللقب العلمي

تاريخه

االمر االداري

مدرس مساعد

2003 / 8/5

 538في 2003 /8/5

مدرس

2006 / 12/14

 496في 2007/1/23

استاذ مساعد

2009/12/14

8030في2010/9/ 8

ثـالـثـاً :المناصب التي شغلها
الوظيفة

مكان العمل

المدة الزمنية

مقرر قسم العلوم التربوية
والنفسية
رئيس قسم العلوم التربوية
والنفسية
رئيس قسم العلوم التربوية
والنفسية

جامعة القادسية – كلية التربية

2005

جامعة القادسية – كلية التربية

 2006 /8/22لغاية
2009/12/17
 2010 /10/18لغاية /11 /18
2012

جامعة القادسية – كلية التربية

ثـالـثـاً :المواد الدراسية التي درسها في الدراسات العليا
التخصص

التاريخ

المادة الدراسية
علم نفس تربوي

ماجستير – علم نفس تربوي

2010

قياس وتقويم

ماجستير – علم نفس تربوي

2011

علم نفس معرفي

ماجستير علم نفس تربوي

 2012والسنوات الالحقة

نظريات تعلم

ماجستير تاريخ

2013- 2012

نظريات تعلم

ماجستير علوم حياة

2012 – 2011

احصاء تربوي

ماجستير علم نفس تربوي ـ ط ت تاريخ 2010- 2009

علم نفس رياضي

دكتوراه – تربية رياضية

2013 -2012

علم نفس تربوي

دكتوراه – علوم حياة

2013- 2012

رابعا :المواد التي درسها في الدراسة االولية
المادة الدراسية

السنة الدراسية

الصف والقسم

علم نفس النمو

الثالث – علوم تربوية ونفسية

2003- 2002

صحة نفسية وارشاد تربوي

الثالث – قسم اللغة االنكليزية

2006 – 2005

تربية خاصة

رابع – علوم تربوية ونفسية

2005 – 2004

علم نفس عام

اول – علوم تربوية ونفسية

2010- 2009

احصاء تربوي (وصفي –
استداللي)
علم نفس معرفي

الثاني -علوم تربوية ونفسية

2011 – 2003

الثالث – علوم تربوية ونفسية

2013 – 2012

خامسا  :البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة
1

محددات اداء مهام حل المشكالت لدى طلبة الجامعة من ذوي االنغالق المعرفي (الدوجماتية )
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13562
2

2

مرونة االنا وعالقتها بحيوية الضمير لدى طلبة الجامعة

3

الصورة الذهنية المدركة عن االستاذ الجامعي لدى طلبة الجامعة

4

القدرة على اتخاذ القرار على وفق كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى طلبة الجامعة
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13422
مهارات مابعد المعرفة المرتبطة باتخاذ القرار لدى طلبة االعدادية
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62585
االنغالق المعرفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62545
النزاهة االخالقية لدى طلبة الجامعة (مشترك )

8

االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة (مشترك )

9

قلق التصور المعرفي لدى طلبة الجامعة (مشترك )

10

االقناع االجتماعي لدى مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية (مشترك )

11

محددات ادارة المعرفة على وفق المعتقدات المعرفية لدى اساتذة الجامعة

12

العالقة السببية بين الذكاء الناجح وقوة السيطرة المعرفية لدى طلبة الجامعة

5
6
7

سادسا :رسائل الماجستير التي اشرف عليها
ً
عنوان الرسالة
م
1
2
3
4
5
6

اسم الطالب

التاريخ

النسق القيمي لذوي االنغالق المعرفي من طلبة

اسماء حميد

2012

الجامعة

تركي

االسلوب المعرفي (الشمولي – التحليلي ) وعالقته انس اسود شطب

2013

باالستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة
النزاهة االخالقية وعالقتها باالنتماء االجتماعي لدى

علياء قاسم علي

2013

طلبة الجامعة
اساليب التفكير لذوي االقناع االجتماعي من مرشدي

ايمان فخري

ومرشدات المدارس الثانوية

عزيز

قلق التصور المعرفي وعالقته بالكفاية الذاتية المدركة

ختام محمد حسن

لدى طلبة الجامعة

عباس

سترانيجيات التعلم المنظم ذاتيا على وفق الدافعية

ريام كريم

2013
2013
2014

العقلية لدى طلبة االعدادية

7

اسلوب حل المشكالت على وفق نمط السيطرة الدماغية

صفاء رياض

الرباعي لهيرمان لدى طلبة مدارس المتميزين واقرانهم

خورشيد

3

2014

العاديين

اطاريح الدكتوراه التي اشترك في مناقشتها
اسم الطالب

عنوان االطروحة

والتاريخ
1

تطور الحكمة في مرحلتي المراهقة والرشد

2

اساليب التفكير وعالقتها باساليب التعلم والعوامل الخمسة

بغداد – كلية
التربية ابن

مصطفى نعيم عبد اهلل

2011/3/10

رشد

المستنصرية
– كلية

الكبرى في الشخصية لدى طلبة الجامعة

صفاء عبد الرسول عبد
االمير

2012/3/27

التربية
3

بغداد – كلية

اعداد بطاريات االستعدادت الفارقة على وفق نظرية السمات

التربية ابن

الكامنة لدى طلبة المرحلة المتوسطة

نوال جبار صالح

2012/10/23

رشد
 4معالجة المعلومات للنظام اللغوي (عربي – كردي) لدى االطفال

بغداد – كلية
التربية ابن

ثنائي اللغة

سيناء احمد علي

2012/10/16

الهيثم
 5احداث الحياة الضاغطة وعالقتها بقدرة الذات على المواجهة

بغداد – كلية

واالسناد االجتماعي لدى طلبة الجامعة

عماد كريم برشاوي

2012/6/7

التربية ابن

الهيثم

 6اثر التهجير القسري في االحكام الخلقية والنفسية لدى االطفال

بغداد – كلية
التربية ابن

والمراهقين

غادة علي هادي

2012/6/11

رشد
معادلة اختبارات الذكاء المتقدمة باستعمال الدرجة الحقيقية في

بغداد – كلية

النظرية الكالسيكية ونظرية السمات الكامنة

التربية ابن

احمد عمار جواد

2012/10/22

رشد

 7الحاجة الى المعرفة وعالقتها بمهارات ماوراء المعرفة وتوليد

بغداد – كلية
التربية ابن

الحلول لدى طلبة المرحلة االعدادية

راضي حسن عبيد

2013 /3/5

الهيثم

 8فاعلية ستراتيجيتي التدريس بالتشبيهات والمتناقضات في

تحصيل مادة االحياء والتفضيل المعرفي وتنمية التفكير االبداعي

4

بغداد – كلية
التربية ابن

علي غني عبد المجيد

2013/ 4/4

الهيثم

لطالب الثالث المتوسط
 9التنبؤ بالتوجه نحو ابعاد التفوق الرياضي على وفق الكفاءة

القادسية –

االجتماعية واساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى العبي كرة

التربية

ادارة الهوية االجتماعية وعقتها بالذكاء الناجح وحل المشكالت

جامعة بغداد

اليد في العراق

رياض هاشم

2013/11/18

الرياضية
كلية التربية

هشام مهدي كريم

2014 / 9 / 0

ابن رشد

رسائل الماجستير التي اشترك في مناقشتها
ت

عنوان الرسالة

الجامعة والكلية

1

صورة الذات وعالقتها باالهتمام االجتماعي لدى

2

االغتراب وعالقته بحيوية الضمير لدى طلبة الجامعة القادسية – كلية التربية

هدى عباس فيصل

3

القادسية – كلية التربية

ناصر حسين ناصر

طلبة الجامعة

القابلية لالستهواء وعالقتها بالعجز المكتسب لدى

القادسية – كلية التربية

اسم الطالب

التاريخ

هشام مهدي كريم

2010/2/15
2011/2/8
2011/12/15

طلبة الجامعة
4

اساليب التفكير وعالقتها بمعنى الحياة لدى

5

التوجه نحو االخرين لذوي السلوك الالمعياري من

6

االستقواء وعالقته بقوة االنا لدى طلبة المرحلة

القادسية – كلية التربية

اسماء حامد جبر

2012 /5/ 10

طلبة الجامعة

القادسية – كلية التربية

علي حاكم حسون

بابل – كلية التربية

رحيم كشاش عبد الكاظم

7

االسلوب المعرفي (االندفاعي – المتروي ) وعالقته

القادسية – كلية التربية

علي رحيم هاني

2012/10/10

8

اساليب التفكير الشائعه لدى طلبة المرحلة

كربالء – كلية التربية

نور مكي حميد

2011

طلبة الجامعه
المتوسطة

بالقلق االجتماعي لدى طلبة الجامعة

المتوسطة من المتميزين واقرانهم العاديين (دراسة

2012/7/11
2012 /6/24

مقارنة )
 9بناء مقياس لمفهوم الذات وفقا الستراتيجية التحليل

بغداد – كلية التربية

امنة قحطان علي

2011

البنائي الهرمي لدى طلبة الجامعة
 10التفكير الجانبي وعالقته بالتفضيل المعرفي لدى

القادسية – كلية التربية

عبير ثامر يحي

2013 /12/29

طلبة الجامعة
 11قلق التفاعل وعالقته باالحباط الوجودي لدى طلبة

القادسية – كلية التربية

الجامعة
انماط السلوك االداري وعالقته باالمن النفسي لدى
رؤساء االقسام العلمية

القادسية -االداب

5

زيد عباس ناجي

2014/1/15
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