
  
 
 

 السیرة العلمیة                                     
 

 ابتسام ابراه�م شحل االسم الثالثي:

 اآلداب /  علم النفسالقسم: /الكل�ة 

 والتوج�ه التر�وي االرشاد النفسي  شع�ة/ عضوا في  مدرس الوظ�ف�ة الحال�ة:

 ماجستیر :الشهادات الحاصل علیها

 االرشاد النفسي والتر�وي  التخصص العام:

 االرشاد النفسي والتر�وي التخصص الدقیق: 

 اللغة االنكلیز�ة الخبرات اللغو�ة:

              �ل�ة اآلداب –الجامعة المستنصر�ة  / مدرسالجهة المانحة : /اللقب العلمي

 1993منذ  الجامع�ة:سنوات الخدمة 

 الصورة النمط�ة للمرأة لدى الرجل وعالقته �التوافق الزواجي عنوان رسالة الماجستیر:

  عنوان رسالة الد�توراه:

 0790257352 رقم الهاتف:

 dr.ibtisamibraheem2012@uomustansirig. البر�د اإللكتروني:

 :الجوائز والمنح الدراس�ة والتكر�م •

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكر�م ت
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 الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 
والعلمان�ة بین  االنتلجنس�ا

التجهیل الثقافي والتطرف 
 الفكري (دراسات معرف�ة

 2020-2019 العین �غداد

 

 ال�حوث العلم�ة المنشورة : •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان ال�حث ت

1 
التفرد الشخصي ت�عا 
 للفروقات الجندر�ة 

كل�ة 
التر��ة/جامعة 

 �غداد
 2016 مجلة النسق

2 
التحرش اللفظي وغیر 
اللفظي داخل الوسط 

 الجامعي

كل�ة 
التر��ة/الجامعة 

 المستنصر�ة
 2017 مجلة التر��ة

3 
فعال�ة برنامج ارشادي لتحفیز 
الذ�اء الوجداني في خفض 

 التنمر المدرسي

كل�ة 
التر��ة/الجامعة 

 المستنصر�ة
 2019 مجلة الكل�ة

4     

5     

 

 



 :)محاضرة /ورقة �حث (المؤتمرات والندوات  •

 السنة مكان انعقادها المؤتمر و الندوة اسم ت

1 
مشار�ة في مؤتمر الطف العلمي 

 والثقافي الدولي العاشر 
الجامعة المستنصر�ة/كل�ة 

 اآلداب
2018 

2 
مشار�ة في مؤتمر الدولي التخصصي 

 في المعلومات والمكت�ات
الجامعة المستنصر�ة/كل�ة 

 اآلداب
2019 

 2017 = ندوة العلمان�ة والتجهیل  3

 التوظ�ف واالرشاد الوظ�في 4
الجامعة المستنصر�ة /كل�ة 

 اآلداب
2018 

 تحسین الذ�اء الوجداني لدى الخر�جین 5
الجامعة المستنصر�ة/كل�ة 

 اآلداب 
2019 

 :أعمال قید اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و ال�حوث العلم�ة •

 ت
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و ال�حوث 

 العلم�ة
 العمل المقدم للنشر العمل قید اإلنجاز

 الخبرات التدر�س�ة:     •

 السنة اسم المادة التدر�س�ة ت

 2018-2015 االرشاد النفسي والتوج�ه التر�وي  1

 2020-2019 االمن االنساني 2

 التدر�ب�ة: الدورات •

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدر�ب اسم التدر�ب ت



1 
 التأهیلدورة 

 التر�وي 
 كل�ة التر��ةالجامعة المستنصر�ة/

 وحدة طرائق التدر�س
 كل�ة التر��ة

2013 

 2013 كل�ة التر��ة كل�ة التر��ةالجامعة المستنصر�ة/ دورة تعلم الحاسوب 2

3 
دورة برنامج االرشاد 

 االكاد�مي
الجامعة  مر�ز التعل�م المستمر

 المستنصر�ة
2017 

4 

دورة تدر�ب�ة تطو�ر 
التدر�س مهارات 

في معالجة مشاكل 
 االستالل

الجامعة  مر�ز التعل�م المستمر
 المستنصر�ة

2019 

 :لمناصب اإلدار�ةا •

 فترة التكلفة المناصب اإلدار�ة ت

1 
عضو وحدة االرشاد النفسي والتوج�ه 

 التر�وي 
2015-2018 

2 
عضو شع�ة االرشاد النفسي والتوج�ه 

 التر�وي 
2019-2020 

 

 بها:اللجان المشارك  •

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت
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