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جامعيأستاذ:المهنة
بغداد-العراق:السكن
المستنصريةالجامعة:العمل

دكتوراه:الشهادة
ونفسيةتربويةعلوم:العامالتخصص
التربوي النفسعلم:الدقيقالتخصص

(وولدبنات3)،متزوج:اإلجتماعيةالحالة
/الدامجوالتعليماإلعاقة:مهنيةخبرات
اإلستطالعيةالدراساتوتنفيذتصميم
اراتاإلختبوحوسبةبناء:تخصصيإهتمام

والنفسيةالتربويةوالمقاييس
أليفالت،البحث،التدريس:العلميالتركيز

ةالعلميللمؤسساتإستشارات:إرتباطات
ةعلميجمعياتوعضويةتأسيس:نشاطات

الحواراتالرياضة،القراءة،:اإلهتمامات

الشهادات العلمية األساسية
2003كلية التربية ابن رشد -جامعة بغداد// علوم تربوية ونفسية –بكالوريوس •
2006كلية التربية –الجامعة المستنصرية // علم النفس التربوي –ماجستير •

«السلوك المتطرف لدى طلبة الجامعة » : موضوع الرسالة
2010التربية كلية –الجامعة المستنصرية // علم النفس التربوي –دكتوراه  •

ندسة بناء بطارية اختبارات اإلستعدادات األساسية لدى طلبة كليات اله» : موضوع األطروحة
«وإستخدامها للتنبؤ بتحصيلهم الدراسي 

يةسيرة ذاتية وعلم

نبذة مختصرة

المؤسسات والجمعيات
(2012)العام  .. الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية -عضو مؤسس•
(2021–2018).. العراقية للدراسات التربوية والنفسية رئيس الجمعية •
(2018)منذ العام .. عضو جمعية حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية •
(2017)منذ العام .. وزارة التربية -عضو اللجنة الوطنية للتربية الخاصة•
(2018)منذ العام .. محور التعليم الدامج _ المجلس الثقافي البريطاني -مستشار محلي•
(2013)منذ .. مركز الفيض إلستطالعات الرأي والدراسات المجتمعية-مستشار علمي•

مهارات ناعمة
SPSSمهارة متقدمة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية •
– Word)حقيبة برامج ميكروسوفت اوفيس • power point – Excel)
(.ويندوز ، صيانة)بشكل عام إجادة العمل على الكومبيوتر•
– photo shop)بعض برامج التصميم الصوري والطباعي  • Corel Draw)
.إجادة العمل على شبكة االنترنت والتطبيقات المختلفة والتواصل االلكتروني•
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نشاطات علمية ومجتمعية
علم)ومنها،ةوالنفسيالتربويةالتخصصاتضمنوالعليااالوليةالدراساتمستوى علىالدراسية(المقررات)الموادتدريس•

-التوحدولوجيةسيك-التعلمصعوبات-والتقويمالقياس-التربوي اإلحصاء-البحثمناهج-العامالنفسعلم-التربوي النفس
.(وغيرها...السلوكتعديل-واإلنفعاليةالسلوكيةاإلضطرابات-اإلبداعسيكولوجية

.والعليااألوليةالدراساتمستوى علىالعلميةالبحوثعلىاإلشراف•
.وخارجهالعراقداخل(وااللكترونيةالحضورية)العلميةالمؤتمراتمنكثيرفيكباحثالمشاركة•
المحكمةعلميةالالمجالتضمنالمنشورةالعلميةوالبحوث(المنهجية)الدراسيةالكتبمنكثير(تقويم)تحكيمفيالمشاركة•

.العلميةالمؤتمراتفيوالمشاركة
.حكوميةغيرمراكزومنرسميةجامعاتمنتصدروالتي،محكمةعلميةمجالتأربعمنألكثرتحريرهيأةعضوية•
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2012(راشدغائبعدنان.د.أمعمشترك)
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2013(حسنرجبهناء.د.أمعمشترك)«وتعليمه
برنامجعلىوالنفسيالتربوي االحصاءفيتدريبات-3

SPSS(حسنرجبهناء.د.أمعمشترك)2014
التربويةالبحوثإحصاءاتفيوتدريباتدروس-4

2019(منفرد)SPSSبــوالنفسية
ثالباحمعمشترك)الذاتويينلألطفالالسيكودراما-5

2020(هاملحسينخلف
املهحسينخلفالباحمعمشترك)السلوكيةالعادات-6

2021
(شبرمعلواناحمد.دمعمشترك)المضطربالسلوك-7

2021

المنشورةالبحوث
الرتبةعاليالتفكيرإختباراتبطاريةبناء-1
التفكيربألساليبرامسون -هاريسون لمقياسالسيكومتريةالخصائص-2
.المعرفيبالدافعالتنبؤيةوقيمهاللشخصيةالكبرى الخمسةالعوامل-3
.النفسيبالوهنالمرضتوهمعالقة-4
«تطوريةدراسة»الناقدالتفكير-5
.سمعياالمعاقينلدىالذاتتأكيدقياس-6
.اإلنيَكرامنظاموفقالشخصيةأنماط-7
.النفسيةالضغوطمواجهةإستراتيجات-8
.األسري البناءعلىالتواصلمواقعأثر-9

.العقليةأحاديةالشخصية-10
.المتعلمالعجزمقياسوتقنينبناء-11
.الذاتوييناألطفاللدىالذاتصورة-12
.الذكيالتعلمتطبيقتواجهالتيالتحديات-13
.التعلمصعوباتذوي التالمذةلدىاالنتباه-14
.التوحدطيفإضطرابذوي لألطفالالسيكودراما-15
.الجنوحنحوالنزعةمقياسبناء-16
.الجانحينلدىالناس(عنبعيدا–ضد–نحو)التحرك-17
.او–اماوسلوكالتطرف-18
.المفرطالحركةونشاطاالنتباهقصور-19
.االنيَكرامنظامحسبالجانحالحدثشخصية-20
.الذاتويينلألطفالالسيكودراماالىمستندبرنامجفاعلية-21
.م1801منذتتبعيةدراسة..وقياسهالذكاء-22

تصميمفيسنوات(8)منألكثرعمليةخبرة+

.الرأيإستطالعاتوتنفيذ

إستطالعا(40)منأكثروتنفيذوتصميمبناء+

.المجاالتمختلففيالعراقيالعامللرأي

عددفيومستمرمشارك

ةالعلمياألنشطةمنكبير

المتقدمةوالثقافية

..ةواأللكترونيالحضورية

،العلميةالمؤتمرات

العملوورش،والندوات

..التدريبيةوالدورات،

(ومشاركامحاضرا)


