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 أحمذ عثذ الكاظم جٌني كاظم المطٌقي:   ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1771 : الد ــجاسيخ الميـ

 محزًج الحالة الزًجية :

 مسلم  :   الذيـــــــــــانة

   : علم النفس صــــــالحـخـص

  اسحار جامعي : وــــــــــــالٌظيف

 اسحار مساعذ  الذسجة العلمية :

  جامعة القادسية / كلية اآلداب / قسم علم النفس:       عنٌان العمل

 dr.ahmed152@yahoo.com    - Ahmed.johni@qu.edu.iq   :كحشًني الثشيذ إالل

 : المؤىالت العلمية أًال

 التاروخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

 بكالوريوس

 

 2004 اآلداب القاددوة

 2008 الرتبوة القاددوة املاجستري

 هالدكتورا

 

 2014 الرتبوة املستنصروة

 االلقاب العلميةثانياً : 

 تاسَخ الحصىل علً اللقة  اللقة العلوٍ  خ

 2002 هذسط هغاعذ 1

 2014 هذسط 2

 2012 اعتار هغاعذ 3
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 : المقشسات الذساسية الحَ قمث تحذسيسيا ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2009/2010 علم النفس العام النفسعلم  1

 2009/2010 علم نفس اخلواص علم النفس 2

 2017/2018 الطفولة واملراهقة علم النفس 3

 2010/2011 علم نفس الشواذ علم النفس 4

 2014/2015/2016 علم النفس التجرويب علم النفس 5

  2018/2019/  2011 اإلختبارات واملقاووس علم النفس 6

 2012/2013/2014 علم النفس اإلداري النفسعلم  7

 2017/2019 نظروات التعلم علم النفس 8

 2016/2017 السمنار علم النفس 9

 2018/2019 علم النفس التكووين علم النفس  10

 

 :الحي أششف علييا( الشسائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

هاتعذ الصذهح وعالقته تثعض الوتغُشاخ االَجاتُح لذي عُنح هن الناصحُن اضطشاب  1

 جاهعح طنطا/  قهشاً فٍ هحافظح رٌ قاس / اششاف هشتشك
 2016 علم النفس

 2018 علم النفس هقاوهح االغشاء وعالقتها تاتعاد الصالتح النفغُح لذي هذَشٌ الوذاسط 2

 2018 علم النفس هىظفٍ دوائش الذولحالتىاضع وعالقته تالغعادج النفغُح لذي  3

 2019 علم النفس هخاوف الشفقح وعالقتها تالزكاء الشخصٍ لذي االَتام الوشاهقُن 4

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الحي شاسك فيياالعلمية ًالنذًات المؤجمشات : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

1 

 

 

 

 

 

ثقافة الحهار والتدامح وبناء العالقات التربهية ندوة اشاعة 
 الدميمة / كمية الهندسة

 حماضر كلوة اهلنددة 2011

ندوة اشاعة ثقافة الحهار والتدامح وبناء العالقات التربهية  2
 الدميمة / كمية  الزراعة

 حماضر كلوة الزراعة 2012

 حماضر جمموعة كلوات 2016 الجامعيندوة هجرة الذباب الى الخارج واثرها عمى الذباب  3

 جلنة حتضريوة كلوة االداب 2015 مؤتمر االمام الحدين بن عمي ) عميهما الدالم(. 4

مؤتمر االمام عمي بن الحدين )ع( اشراقات فكر مجيد وافاق منهج  5
 قهيم

 حضور كلوة االداب 2016

وتطمعات االمام دمحم الباقر)ع( مقهمات نهضهية فكرية اصيمة مؤتمر  6
 حداثهية واعية

 حضور كلوة االداب 2017

 باحث كلوة االداب 2019 مؤتمر االتجاهات المعاصرة في العمهم االندانية قراءة وتطبيقا   2

 حضور كلوة االداب 2019 كيفية التعامل مع منتدبي الجامعة وقانهن العقهبات  8

 باحث مركز البحوث 2019 مؤتمر واقع ذوي االحتياجات الخاصة 2

 

  االخشٍ: األنشطة العلمية  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 مناقشة ارروحة دكتوراه / اجلامعة املستنصروة مناقشة جمموعة من ردائل املاجستري

 تقووم معامالت ترقوة ملرتبة أ.م / مدرس 15/4/2019يف  1882ورذة تدعوم االنا لدى االفراد 

 حماضرة عن اجلرمية املنظمة يف مركز االرذاد االدري 2017يف  1452واملرضي يف الصحة  حلقة نقاذوة عن املنشأ الصحي

  12/12/2018يف 4774حماضرة ارذادوة يف االنضباط اجلامعي 

  7/5/2019يف  2266مهرجان الووم املفتوح 

  تقووم البحوث العلموة

 

 ً شيادات الحقذيش. الجٌائز كحة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير الشكر أوكتاب  ت

 1005 عميد الكلية 21/1/1005في  2951 عميد كلية 1

 1020 عميد الكلية 21/3/1020في  2005 كلية عميد 2



 

 

 

 

 

 

 

 1020 عميد الكلية 25/20/1020في  3251كلية عميد 3

 1020 عميد الكلية 1/21/1020في  3523 عميد كلية 4

 1022 رئيس الجامعة 22/9/1022في  1111 الجامعةرئيس  5

 1021 عميد الكلية 11/21/1021في  7111 عميد كلية 6

 1023 رئيس الجامعة 32/21/1023في  12111 رئيس الجامعة 7

 1027 عميد الكلية 29/9/1027في  2009 عميد كلية 8

 1027 عميد الكلية 1/22/1027في  21700 عميد كلية 9

 1021 رئيس الجامعة 24/10/2016فٍ  1182الجاهعح سئُظ  10

 1021 عميد الكلية 31/10/2016فٍ  5105 عوُذ كلُح 11

 1021 عميد الكلية 31/10/2016فٍ  5106 عوُذ كلُح 12

 1021 عميد الكلية 10/05/2012فٍ  1806 عوُذ كلُح 13

 1021 عميد الكلية 12/11/2012فٍ  2841عوُذ كلُح  14

 1021 عميد الكلية 18/05/2012فٍ  1806كلُح عوُذ  15

 1021 عميد الكلية 02/02/2012فٍ  2322عوُذ كلُح  16

 1021 رئيس الجامعة 12/12/2012فٍ  18118سئُظ الجاهعح  17

 1021 عميد الكلية 02/10/2012فٍ  2324عوُذ كلُح  18

 1020 عميد الكلية 03/02/2018فٍ  2050عوُذ كلُح  19

 1020 عميد الكلية 11/06/2018فٍ  122كلُح عوُذ  20

 1025 عميد الكلية 22/2/2012فٍ  823عوُذ الكلُح  21

 1025 عميد الكلية 6/3/2012فٍ  232عوُذ الكلُح  22

 1025 عميد الكلية 3/1/2012فٍ  10عوُذ الكلُح  23

 1025 عميد الكلية 2/1/2012فٍ  26عوُذ الكلُح  24

 1025 عميد الكلية 24/3/2012فٍ  1386عوُذ الكلُح  25

 1025 عميد الكلية 8/4/2012فٍ  1216عوُذ الكلُح  26

 1025 عميد الكلية 28/4/2012فٍ  2108عوُذ الكلُح  27

 1025 رئيس الجامعة 22/4/2012فٍ  526سئُظ الجاهعح  28

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثحٌخ العلمية :ثامنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2014 دساعح هُذانُح فٍ هذَنح الذَىانُح  –ظاهشج تعاطٍ الوخذساخ  1

 2016 االنفتاح علً الخثشج وعالقته تحظ الذعاتح 2

 2016 شخصنح الغلطح وعالقتها تالثالىث الوظلن  3

 2016 الوتشائوح( –اتهام الزاخ وعالقته تالتىقعاخ الوغتقثلُح        ) الوتفائلح  4

 2018 وعالقته تالوخططاخ الوعشفُح العذوانُح لذي طلثح الوشحلح اإلعذادَحاالعتقىاء  5

 2019 اعثاب االصهاخ فٍ الوجتوع العشاقٍ هن وجهح نظش طلثح الجاهعح 6

 2019 البصر ضعاف ذوي من المراهقين لدى الذات وكشف االستعراضية الحاجة 7

 

 الكحة المؤلفة أً المحشجمة.:"جاسعا

 سنة النشش أسم الكحاب ت

 2016 هاوساء الوضاج ) عوح وحالح( 1

 2018 عالجه -اعثاته  –التحشػ الجنغٍ هفهىهه  2

 

 ات .ــ:اللغ "عاششا

 ٍعشت             

 ٌانكلُض           

 


