
 م.د. رشا ابراهٌم خلٌل حاتم النعٌمً 

م بغداد 1981-8-1موالٌد    

  الدرجة العلمٌة                     

3111-11-11مدرس منذ     -  

3111-7-11مدرس مساعد منذ    -  

 تربٌة خاصة التخصص : 
 الجامعة المستنصرٌة  –: كلٌة التربٌة االساسٌة  مكان العمل 
  ًالتحصٌل العلم 

3117/ الجامعة المستنصرٌة عام حاصلة على شهادة البكالورٌوس فً التربٌة الخاصة   

3111حاصلة على شهادة الماجستٌر فً التربٌة الخاصة / الجامعة المستنصرٌة عام   

 عنوان الرسالة ) اثر برنامج كورت فً تنمٌة القدرة على حل المشكالت لدى المتفوقٌن عقلٌا ( 

كتوراة فً التربٌة الخاصة / جامعة عٌن شمس / كلٌة التربٌة / جمهورٌة حاصلة على شهادة الد
  3131مصرالعربٌة عام  

عنوان االطروحة ) برنامج قائم على نظرٌة الذكاء الناجح لتحسٌن التحصٌل الدراسً والتفاعل االجتماعً 
 لدى المتفوقٌن عقلٌا منخفضً التحصٌل (

  المقررات الدراسٌة التً قمت بتدرٌسها 

 –طرٌقة براٌل  –االعاقة الذهنٌة  –سٌكولوجٌة االبداع  –التفوق العقلً  –استاذة لمادة سٌكولوجٌة المسنٌن 
صعوبات التعلم .  –وسائل تعلٌمٌة للمعاقٌن بصرٌا  –وسائل تعلٌمٌة للمعاقٌن سمعٌا  –لغة االشارة   

تنصرٌة لطلبة المرحلة االولٌة فً كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المس  

  االبحاث العلمٌة فً مجال التخصص 

( ابحاث منشورة ومقبولة للنشر 5)  

االمن النفسً لدى التالمٌذ الذٌن ٌعانون من صعوبات فً التعلم كما ٌراه معلمو التربٌة الخاصة  -  

تقنٌن اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة على المعاقٌن سمعٌا -  

اتجاهات طلبة المرحلة االعدادٌة من المتفوقٌن نحو مدرسٌهم  -  

االدراك الحسً لدى تالمذة بطٌئً التعلم  -  

( واقرانهم الصفوف االعتٌادٌة )دراسة مقارنة االحتراق النفسً لدى معلمً ومعلمات الصفوف الخاصة -  

 



  الخصائص السٌكومترٌة الختبار الذكاء الناجح  -

 ل الندوات وورش العم 

( ندوات بعنوان4)  

) حل المشكالت بطرائق ابداعٌة (    

 )تثقٌف الطلبة لقبول اعاقات التالمذة ذوي االحتٌاجات الخاصة ( 

  ) رؤٌة استراتٌجٌة نحو التعلٌم فً العراق وفقا للتعلٌم االلكترونً (  

  ) التعلٌم االلكترونً لالطفال ذوي االعاقة فً العراق (  

( ورش عمل بعنوان 9)  

 )صعوبات التعلم لذوي االحتٌاجات الخاصة واسالٌب عالجها ( 

) الغذاء الصحً لذوي االحتٌاجات الخاصة (   

نظرٌة ستٌرنبرغ وتطبٌقاتها فً مجال التربٌة الخاصة ()   

)واقع الطلبة المبتعثٌن للدراسة فً الدول العربٌة _ الجامعات المصرٌة انموذجا (   

ل االعالم فً دعم ذوي االحتٌاجات الخاصة (دور وسائ)    

 )االتجاهات الحدٌثة فً مجال التربٌة الخاصة ( 

   (الذكاء الناجح للمتفوقٌن عقلٌا( 

  رؤٌا مستقبلٌة للصفوف الخاصة فً العراق( ) 

 ) دور االسرة فً الوقاٌة من االعاقة (

  االنشطة العلمٌة 

  خارج الكلٌة 

عضو مشروع شبكات الترابط بٌن المدارس وكلٌات التربٌة   -  

عضو اللجان التدقٌقٌة والتحقٌقٌة  -  

  داخل الكلٌة 

عضو لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعً   -  

عضو لجنة االستالل لبحوث الدراسات العلٌا  -  

ضباطٌة ة االرشادٌة واالنعضو اللجن -  



عضو اللجنة االمتحانٌة  -  

لجنة الثقافٌة عضو ال -  

  كتب الشكر وشهادات التقدٌر 

( كتاب شكر وتقدٌر من مكتب رئٌس الوزراء 1حاصلة على )  

( كتاب شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 1حاصلة على )  

( كتاب شكر وتقدٌر من رئاسة مجلس الوزراء  ) بٌت الحكمة ( 1حاصلة على )  

شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس الجامعة المستنصرٌة ( كتاب 4حاصلة على )  

  ( كتب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة االساسٌة / الجامعة المستنصرٌة 11حاصلة على )

 خبرة علمٌة 

مجلة حمورابً تقٌٌم بحث بعنوان ) دور الفضائٌات العربٌة فً تشكٌل اتجاهات النخبة االكادٌمٌة العراقٌة 
 ازاء المعاهدة الخلٌجٌة االسرائٌلٌة ( 

      مجلة حمورابً تقٌٌم بحث بعنوان ) الدبلوماسٌة وفق التفاوض السٌاسً ( 

  ًالعنوان الحال 

 جمهورٌة العراق 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

كلٌة التربٌة االساسٌة  –الجامعة المستنصرٌة   

17818159481الهاتف :  

rashibrahim_asi2000@yahoo.com 
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