
 

 

 

 

 

 

 

 

 حالزاذُ جالسُش
 

 

 

 

 وغم هادٌ حسُه:  ـم ـــــــــاالســ

  2/11/1791 : الدــذاسَخ المُـ

 مرزوجح الحالح الزوجُح :

 مسلمح :  الذَـــــــــــاوح

 علم الىفس :  صــــــالرـخـص

  ذذسَسُح : حــــــــــــالىظُف

 أسرار مساعذ  الذسجح العلمُح :

     جامعح القادسُح / كلُح اِداب / قسم علم الىفس:   عىىان العمل

 Nagham.hadi@qu.edu.iq :كرشووٍ الثشَذ إالل

 أوالً : المؤهالخ العلمُح

 الًاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

 بكالوريوس

 

 1998 اآلداب الؼاددقة

 2006 اآلداب املسًـصروة املاجستري

 هالدكتورا

 

- - - 

 - - - أخرى

 االلقاب العلمُحثاوُاً : 

 

 

 تاسَخ انحصىل عهً انهقة  انهقة انعهًٍ  خ

 2002 يذسس 1

 2012 أستار يساعذ 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقشساخ الذساسُح الرً قمد ترذسَسها ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2017_2006 سؾم نػس الػسقولوجي سؾم الـػس 1

 2010_2006 السؿـار سؾم الـػس 2

 2010-2006 سؾم نػس الؽيار )الشقخوخة( سؾم الـػس 3

4 

 

 

 2016-2015و  2010-2009 سؾم نػس االتصال سؾم الـػس

 2019-2007 سؾم الـػس اليقىي سؾم الـػس 5

 2011-2010 سؾم نػس الطػولة واملراهؼة سؾم الـػس 6

 2014-2009 سؾم الـػس االجًؿاسي سؾم الـػس 7

 2010-2009 احلؼوق والدميؼرارقة سؾم الـػس 8

 2018-2016 )العؾقا( مـاهج حبث سؾم الـػس 9

 2019-2018 )العؾقا( سؾم الـػس االجًؿاسي سؾم الـػس 10

 :الرٍ أششف علُها( الشسائل ،األطاسَح): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األطروحة  أو  ادم ت

الشخصقة االدًغاللقة وسالقًفا بضيط الذات لدى موزػي بعض الدوائر يف حمافظة  1

 الـجف االذرف

 28/12/2017ماجسًري  سؾم الـػس

ادارة اهلووة االجًؿاسقة وسالقًفا بالذات الرحقؿة لدى العامؾني مبفـة الًؿروض يف  2

 حمافظة الدووانقة

 28/12/2017ماجسًري  سؾم الـػس

 2/12/2018ماجسًري  سؾم الـػس االفؽار السؾيقة الًؾؼائقة وسالقًفا بالؼؾق الوجودي لدى جرحى احلشد الشعيب 3

 الرٍ شاسك فُهاالعلمُح والىذواخ المؤذمشاخ : خامسا"

 التاريخ محل انعقادها اسسها ت
العراق/ جامعة القادسية/ كمية  مؤتسر االمام عمي بن الحدين عميه الدالم 1

 اآلداب 
 7117أيار 

العراق/ جامعة بغداد/ مركز  مؤتسر واقع السدشين في العراق 7
 البحهث الشفدية

 7118اذار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 7118 جامعة القادسية / كمية اآلداب ندوة معأ لسحاربة السخدرات 3
 7118 اآلدابجامعة القادسية / كمية  ندوة االدمان خطر يهدد حياة الذباب 4
 7117 جامعة القادسية/ كمية اآلداب ندوة الهعي الدياسي لدى السجتسع العراقي 5
 7118 جامعة القادسية/ كمية اآلداب ندوة مكافحة التبغ )االركيمة( 6
 7118 جامعة القادسية/ كمية اآلداب ندوة سيكهلهجية الحركات االجتساعية في العراق 7
 7118 جامعة القادسية/ كمية اآلداب التدهل اسباب ومعالجةحمقة نقاشية ظاهرة  8
 7118 جامعة القادسية/ كمية اآلداب حمقة نقاشية مشهج البحث والعيشات 9
 7119 جامعة القادسية/ كمية اآلداب حمقة نقاشية التمهث الزهضائي 11
 7118 جامعة القادسية/ كمية اآلداب ورشة عسل عن اطفال الذهارع 11
 7113 جامعة القادسية/ كمية اآلداب ممتقى عمسي ثقافي عن التعرب الرياضي 17
ورشة عسل تدعيم االنا لدى االفراد في السجتسعات  13

 78/3/7119_77التي تعاني من االزمات
في 1887العدد جامعة القادسية/ كمية اآلداب

15/4/7119 
14 
 

السؤتسر العمسي الدولي الدشهي الدادس )االتجاهات 
 السعاصرة في العمهم االندانية قراءة وتطبيقا(

 7119 جامعة القادسية/ كمية اآلداب

  االخشي: األوشطح العلمُح  سادسا" 

  11/4/2012فٍ  1315سفشج عهًُح نذاس االَتاو انعذد 

  13/3/2012فٍ  454سفشج عهًُح نًعهذ انشجاء نزوٌ االحتُاجاخ انخاصح انعذد 

  1/2/2014 فٍ 622حفم فشحح َتُى انعذد 

  12/11/2012فٍ  262دوسج تذسَثُح عن ساليح انهغح انعشتُح 

  دوسج تذسَثُح يجانُح نزوٌ االحتُاجاخ انخاصح 

  ٌ25/2/2012فٍ  103402انعذد  63دوسج انتاهُم انتشتى  

  24/3/2012فٍ  1411دوسج انعًهُاخ انحساتُح فٍ تشنايج االكسم انعذد 

  2/6/2016فٍ  134تقىَى تحىث انعذد 

 24/4/2014فٍ  122تقىَى تحىث انعذد 

  6/10/2015فٍ  242تقىَى تحىث انعذد 

  25/5/2016فٍ  123تقىَى تحىث انعذد 

  يجهح كهُح انتشتُح االساسُح جايعح تاتم 2012/ 14/3فٍ  224تقىَى تحج انعذد 

  16/4/2012فٍ  1202حًهح تطىعُح  انعذد 

  22/4/2012فٍ  2152حًهح تطىعُح انعذد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 َشَح نهًشاسكح فٍ انًؤتًش انعهًٍ انذونٍ انسنىٌ انسادس )االتجاهاخ شهادج تقذ

 3/2012/ 24_22انًعاصشج فٍ انعهىو االنسانُح قشاءج وتطثُقا( 

 ( اِدابيؤتًش كهُح شهادج تقذَشَح نهًشاسكح فٍ انًؤتًش انعهًٍ انذونٍ انسنىٌ انثانج 

ُح انًنهج وانسانُح ساليانعهًٍ انسنىٌ انثانج )نهضح االياو انحسُن عهُه انسالو ا

  انشؤي(

 

 شهاداخ الرقذَش.و الجىائز ، كرة الشكش: "ساتعا

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدير

 رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة

 31/17/7113في  71767 الديد رئيس الجامعة اختيار جامعتشا كافزل جامعة اقميسية 1
 8/4/7114في  6765 الديد رئيس الجامعة اقامة معرض بيهم الجامعة 7
 74/1/7117في / 1187 الديد رئيس الجامعة انجاز اعسال المجشة االمتحانية 3
 انجاز اعسال المجشة االمتحانية 4

 لمدراسات العميا
 17/17/7117في  118118 الديد رئيس الجامعة

اقامة دورة تدريبية مجانية عن ذوي  5
 االحتياجات الخاصة

 79/17/7114في  16888 مداعد رئيس الجامعةالديد 

 19/11/7117في  7841 الديد العسيد انجاز اعسال المجشة االمتحانية 6
انجاز اعسال المجشة االمتحانية  7

 لمدراسات العميا
 71/11/7117في  8758 الديد العسيد

 77/17/7116في  5743 الديد العسيد انجاز اعسال المجشة االمتحانية 8
 19/4/7117في  1417 الديد العسيد زيارة دور الدولة لاليتام 9
 77/4/7115في  1579 الديد العسيد انجاز اعسال المجشة االمتحانية 11
 1/4/7115في  1771 الديد العسيد ندوة ازمة السهاطشة في السجتسع العراقي 11
 74/7/7114في  711 الديد العسيد دورة حهسبة المجان االمتحانية 17
 7/5/7118في  7191 الديد العسيد ندوة االدمان خطر يهدد حياة الذباب 13
 1/7/7118في  677 الديد العسيد حفل فرحة يتيم 14
ندوة الهعي الدياسي لدى السجتسع  15

 العراقي
 14/7/7118في  837 الديد العسيد

 16/4/7118في  1747 الديد العسيد حمقة نقاشية التمهث الزهضائي 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 17/17/7118في  4779 الديد العسيد ورشة عسل اطفال الذهارع 17
 15/5/7114في  1813 الديد العسيد السمتقى الثقافي عن التعرب الرياضي 18
السؤتسر العمسي الدادس )االتجاهات  19

السعاصرة في العمهم االندانية قراءة 
 وتطبيقا(

 74/3/7119في  1387 الديد العسيد

لمسذاركة في السؤتسر شهادة تقديرية  71
 العمسي الدولي الدشهي الثالث

 7116 الديد العسيد

شهادة تقديرية لمسذاركة في السؤتسر  71
العمسي الدولي الدشهي الدادس 
)االتجاهات السعاصرة في العمهم 

 االندانية قراءة وتطبيقا

 7119 الديد العسيد

 الثحىز العلمُح  :ثامىا"

  مجميييية / وعالقتهييييا بزييييبل اليييييات لييييدى مييييهظفي بعيييي  الييييدوائر فييييي محافعييييةالذخرييييية االسييييتغاللية
 مذترك 7118, القادسية لمعمهم االندانية

  ادارة الههييييية االجتساعييييية وعالقتهييييا باليييييات الرحيسيييية لييييدى العيييياممين بسهشيييية التسييييري  فييييي محافعيييية
 7118لديشة  ,47, العيدد ة/جامعة بابلندانياالساسية لمعمهم التربهية واالمجمة كمية التربية / الديهانية
 مذترك

  االزمييات التييي تعيياني مشهييا جامعيية القادسييية ميين وجهيية نعيير أعزيياء الهيكيية التدريدييية / مجميية كمييية
 مذترك مع م. عمي عبد الرحيم .7119التربية جامعة واسل / العدد الخامس / نيدان 

 طي  والقتيل / مجمية اضطرابات ما بعد الزغهط الردمية لبع  األسر التيي تعيرض أحيد أبشائهيا لمخ
 مشفرد .7119( آذار 1/ العدد )17القادسية لمعمهم االندانية / السجمد 

  األسييشاد االجتسيياعي وعالقتييه بالرييحة الشفدييية / مجميية القادسييية فييي اآلداب والعمييهم التربهييية / السجمييد
 مذترك مع م. عساد .7119( 7( العدد )8)

 / 16السجمييد  مجميية القادسييية لمعمييهم االندييانية / اضييطراب تذييهج الجدييد الييههسي لييدى طمبيية الجامعيية /
 مذترك مع م. عمي عبد الرحيم 7113(  4العدد) 

  بع  أشكال العش  السهجه ضد االطفال العاممين في االسهاق في محافعة القادسيية. مجمية القادسيية
 مشفرد 7115, الدشة15, السجمد 3في اآلداب والعمهم التربهية/جامعة القادسية, العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلداباالكاديسي ليدى طالبيات كميية  باإلنجازعدر السزاج الدابق لمدورة الذهرية وعالقته  ضطرابا /
 مذترك مع م. عمي عبد الرحيم 7117( في  31جامعة طشطا/ العدد) اآلدابمجمة كمية 

 مجمية . تأثير بع  سسات الذخرية )القمق, الخجل, االنطهاء( عمى جهدة الخيل ليدى طمبية الجامعية
 مشفرد 7117, لدشة 36, العدد /جامعة بابلالندانيةالتربية االساسية لمعمهم التربهية واكمية 

 مجمية القادسيية لمعميهم  التفاؤل وعالقته بالرحة الشفدية لدى طمبية كميية االداب فيي جامعية القادسيية /
 مشفرد 7118, االندانية

 م/ مجمة القادسية لمعمهم االندانيةبرَّ الهالدين في رسالة الحقهق لألمام زين العابدين عميه الدال 

 م مذترك مع أ.م زيشة عمي الرحيم1/7117السجمد العذرون: العدد 
  الحرمان العياطفي مين الهاليدين وعالقتيه بيالعش  السدرسيي ليدى تالمييي السرحمية االبتدائيية فيي محافعية

جامعييية واسيييل, الجيييزء  . مجمييية الرك لمفمديييفة والمديييانيات والعميييهم االجتساعيييية / كميييية اآلدابالقادسيييية
 . مشفرد7118, لدشة  78الثالث من العدد 

 مجمية  الذعهر بالينب وعالقته باألحكام التمقائية الياتية لدى الشدياء السطمقيات فيي محافعية القادسيية :
 78الرك لمفمدفة والمدانيات والعمهم االجتساعية / كمية اآلداب جامعة واسل, الجزء الثالث مين العيدد 

 . مذترك مع أ.م زيشة عمي الرحيم7118, لدشة 
  /مجمية كميية متالزمة الطسث وعالقتها بالدافعية نحه االنجاز الهظيفي ليدى مهظفيات جامعية القادسيية

 مذترك 7118, لدشة 43, العدد ة/جامعة بابلندانيالتربية االساسية لمعمهم التربهية واال
 

 الكرة المؤلفح أو المرشجمح. :"ذاسعا

 التاريخ جهة الشذر او مترجممؤل   العشهان ت
 7113 دار صفاء لمشذر مؤل  االنداني لمدمهك والعربية الهراثية االسس كتاب 1
 7118 دار صفاء لمشذر مؤل  التحرش الجشدي مفههمه اسبابه عالجه  7
 7118 دار صفاء لمشذر مؤل  عمم الشفس البيكي 3
 7118 دار صفاء لمشذر مؤل  مشاهج البحث العمسي في التربية وعمم الشفس 4
 7118 دار صفاء لمشذر مؤل  الدوافع الشفدية والذخرية لدى الستعمسين 5

 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ٍعشت             

 ٌانكهُز           


