
 السٌرة الذاتٌه

 

       بشار خلٌل اسماعٌل محمود الزبٌدي:   االســــــــــــم الرباعً واللقب

  4697سنة   7ر شه 58ٌوم        : تارٌخ المٌـالد 

 متزوج       الحالة الزوجٌة : 

    6     عـــــدد األوالد  :

 الدٌـــــــــــانة   :   مسلم      

       نفس النمو )طفولة ومراهقة (علم :        التـخـصــص 

 :  تدرٌسً         الوظٌفــــــة  

    دكتور مساعد استاذ:  الدرجة العلمٌة 

        التربٌة الخاصة قسم  –تربٌة االساسٌة الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة ال:    عنوان العمل

 (  09907996060)(  09609460576:  )    الهاتف النقال

 basharismail532@gmail.com:     لإللكترونًالبرٌد 

 

 أوالً : المؤهالت العلمٌة . 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس

 

 7891 كلٌة اآلداب /قسم علم النفس                     بغدادجامعة   

 7889 كلٌة اآلداب /قسم علم النفس بغدادجامعة   الماجستٌر

 الدكتوراه

 

 2979 التربٌة للعلوم االنسانٌة بن رشد بغدادجامعة  



  ثانٌاً : التدرج الوظٌفً . 

 ثالثاً : التدرٌس الجامعً .

 .   االولٌة الدراسة فً بتدرٌسها قمت التً الدراسٌة المقررات:  رابعاً 

)حلقة علم  النفس العام , علم نفس النمو ,علم النفس التربوي, مناهج البحث التربوي ,قٌاس وتقوٌم ,سمنار 

,صحة نفسٌة ,ارشاد تربوي , تعدٌل السلوك ,صعوبات تعلم , ادارة تربوٌة , ,تطور معرفً,   دراسٌة (

( وفً جمٌع  2971والى  7882اضطرابات سلوكٌة ,علم النفس االكلٌنٌكً , خبرات معرفٌة , للفترة من) 

 االقسام العلمٌة واالنسانٌة .

 اسات العلٌاالدراسٌة التً درستها فً الدر المقررات

 , النفس الفسٌولوجً علم ,  اضطرابات سلوكٌة وانفعالٌة,دراسات متقدمة فً علم النفس النمو )  

 (, سمنار "حلقة دراسٌة فً التربٌة الخاصة" صعوبات تعلم 

 , او ناقشها , أو كخبٌر علمً فً تقوٌمها :خامساً: ) االطارٌح , الرسائل ( التً أشرف علٌها 

نوع  والجهة المانحة األطروحة  أو  الرسالةاسم  ت

 العضوٌة 

 السنــة

بناء وتطبٌق أنموذج تقوٌمً آلداء مدرسً التربٌة الفنٌة فً المرحلة  7

 االعدادٌة /رسالة ماجستٌر )معهد البحوث الدراسات العربٌة ( .

 2977 مناقش 

)جامعة  /رسالة ماجستٌر تطور أسالٌب الحٌاة لدى المراهقٌن والراشدٌن 2

 بغداد /كلٌة التربٌة / قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة (

 2972 مناقش

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 مدرس فً معهد المعلمٌن المركزي 7

 االنبا –

 7889ىال 7882 دٌالىوزارة التربٌة: محافظة 

 7885الى  7889 دٌالى   كلٌة المعلمٌن فً مدرس 2

 االن   الى 7886 المستنصرٌة-االساسٌة التربٌة  مدرس فً قسم التربٌة الخاصة 2



فاعلٌة برنامج معرفً سلوكً فً خفض الصعوبات االجتماعٌة واالنفعالٌة  2

اطروحة دكتوراة)جامعة لذوي صعوبات التعلم فً المرحلة االٌتدائٌة/ 

 .التربوٌة والنفسٌة(تكرٌت /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /قسم العلوم 

 2979 مناقش

)جامعة بغداد  /رسالة ماجستٌر تطور القدرة على التخطٌط لدى االطفال . 9

 ./كلٌة التربٌة / قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة (

 2975 مناقش

فاعلٌة برنامج محوسب لتنمٌة مهارات الكتابة لدى التالمٌذ بطًء التعلم  5

المستنصرٌة / كلٌة التربٌة  االساسٌة /قسم التربٌة /رسالة ماجستٌر )الجامعة 

 الخاصة (.

 2975 مناقش

خبرة ماوراء المزاج وعالقتها باالغتراب االجتماعً لدى طلبة الجامعة  6

/رسالة ماجستٌر )جامعة بابل /كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /قسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة(. 

 2976 مناقش

1 

 

 

 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً مبنً على نظرٌة التعلم المستند الى الدماغ فً تنمٌة 

التفكٌر التاملً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة / اطروحة دكتوراة)الجامعة 

 (المستنصرٌة / كلٌة التربٌة /قسم علم النفس

 2976 خبٌر علمً

التالمٌذ المتأخرٌن فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تنمٌة السرعة االدراكٌة لدى  9

رسالة ماجستٌر )الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة  االساسٌة  دراسٌا /

   /قسم التربٌة الخاصة (.

مشرف 

على 

 الرسالة

2971 

تطور الغٌرة لدى االطفال المحرومٌن من األم وأقرانهم غٌر المحرومٌن فً  8

التربٌة / قسم العلوم )جامعة بغداد /كلٌة  /رسالة ماجستٌرمحافظة بغداد 

 التربوٌة والنفسٌة (

 

 

 

 

مقوم علمً 

 وزاري

2971 

 


