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 المؤهالت الدراسية 

 المؤهالت الدراسية  ت 
 . 2014-2-25 بتاريخ ( بروفسور ) درجة حصل على لقب   .1
 .2012  عتماد في كلية التربية للعلوم الصرفةُعين مدير الجودة واإل  .2

 . 2006  جتماعية عامالنفسية واإلُعين معاون مركز الخدمة   .3

4.  
-5-24مبن )  عتببارا  إ    3/3/2010( فبي  2698حصل على لقب أستاذ ُمساعد بموجبب اممبر الجبامعي )

 ( من جامعة كربالء.2009
 . تغيير اللقب من مدرس مساعد إلى مدرس دكتور 2006حصل على لقب مدرس    .5

6.  

ومعدل  %( جيد جدا .    84.166بمعدل )   2006( في فلسفة علم النفس التربوي  PH.Dدرجة الدكتوراه )
 : أطروحة دكتوراه بعنوان  2006/ 22/8في    2503%( اممر الجامعي العدد   (90  مناقشة الرسالة البالغ

Range Of Difference of the Psychometric Properties in Attitudes 

Admeasurements  According To difference  Method of Writing the Item style  

and Denotations Options progression  of  the Responding Sequence 

Alternatives at the University’s Students 

لمقاييس االتجاهات في ضوء تغاير إسلوب صياغة الفقرات   ةالسايكومتري مدى إختالف الخصائص 
 ودالالت خيارات أبعاد بدائل التدريج اإلستجابة لدى طلبة الجامعة   

  Baghdad University’sإسم الجامعة المانحة للشهادة : جامعة بغداد 
 . بدرجة مدرس مساعد    2003تعيَّن على المالك الدائم في جامعة كربالء .كلية التربية اإلنسانية  في    .7

8.  

%( ومعبدل 83.694بمعبدل)  2002( في فلسفة اإلرشاد والتوجيب   M.Scحصل على درجة الماجستير )
 :رسالة الماجستير بعنوان 31/7/2002في  14334%( اممر الجامعي العدد  90مناقشة الرسالة البالغ )

The Effect of Directorial Program in Developing the Moral Judgment 

in the Students high School 
  أثر برنامج ارشادي لتنمية الحكم امخالقي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

 Baghdad University’sإسم الجامعة المانحة للشهادة : جامعة بغداد  

9.  
بتقبدير   2000( من قسم العلوم التربوية والنفسية من جامعة بغبداد)بن رشبد(  B.Scدرجة البكالوريوس )

 30/6/2000  معدل أربع سنوات متتالية وثيقة التخرج بتاريخ %  86.205

10.  
بمعبدل  درس  16مبن أصبل  1409بمجموع   1991 -1990درجة الدبلوم من معهد إعداد المعلمين عام 

 11/1627  % رقم القيد  88.0625

11.  

مبن البدور  1985-1983للعام الدراسبي  –العراق .دراسة المتوسطة : تخرج من متوسطة الخليل للبنين 
من أصبل سبتة دروس   380  بمجموع    13/330امول باإلختبار الوزاري وفق رقم القبول في القيد العام  

 مقررة.
 1981-1980للعام الدراسي  -العراق.دراسة اإلبتدائية : تخرج من مدرسة الطالبية للبنين   .12
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 المواد التي قام بتدريسها
 مجال التخصص : دكتوراه فلسفة علم النفس التربوي  ت 

Field of Study (Specialty ): 

A Doctorate  Degree in the Educational  Psychology 

1 
 تخصصي -والصحة النفسية النفسي اإلرشاد 
 2020 – 2003من سنة  

2 
 علم النفس التربوي 

   2011 – 2003من سنة   

3 
 علم النفس اإلجتماعي 

  2019. وعام 2015 – 2003من سنة   

4 
 علم اإلجتماع التربوي 

   2011 – 2003من سنة   

5 
 غير االختصاص  – التقويم والقياس

 (2020 -2011ومن سنة ) 2006لعام   

6 
 علم النفس الشخصية 

   2008لعام  

7 
 علم النفس النمو 

 (2011( وعام ) 2008لعام )

8 
 اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي

 2013-2012في عام  

9 
 ماجستير(  –سيكولوجية تعليم التفكير )دراسات عليا 

 (2022-2010ومن عام )  2010- 2008في عام  

10 
 دكتوراه(  –الفلسفة وعلم النفس التربوي المتقدم )دراسات عليا 

 11/11/2012في  3037بموجب االمر االداري   2012في عام 

11 
 علم النفس اإلسالمي

 2014-2013في معهد االسالمي العالي التابع للعتبة الحسينة المقدسة للعام الدراسي 

12 
 اإلنساني تعديل السلوك

 (2022-2014للعام )

13 
 ماجستير(  –علم النفس النمو المتقدم )دراسات عليا 

 (2019-2014لعام )

14 
 ماجستير(  –التقويم والقياس )دراسات عليا 

2019-2022 
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 تقييم االداء  
 الجهة الصادرة الدرجة السنة ت

1 2003-2004   
2 2004-2005   
3 2005-2006   
4 2006-2007   
5 2007-2008   
 كلية التربية   83 2008-2009 6
 كلية التربية  80   2009-2010 7
 كلية التربية  83 2010-2011 8
 الصرفة 96 2011-2012 9
 الصرفة   96 2012-2013 10
11 2013-2014   
12 2014-2015   
13 2015-2016   
 كلية التربية   84 2016-2017 14
 كلية التربية   94 2017-2018 15
 كلية التربية   93 2018-2019 16
 كلية التربية  95 2019-2020 17
 كلية التربية   2020-2021 18
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 اللجان العلمية واإلدارية الُمشارك فيها 
 الجان العلمية واإلدارية  ت 

1 

/  11جامعة كربالء المرشح من كلية التربية بتاريخ معاون لجنة مركز الخدمات النفسية واالجتماعية في  
               ذي العببدد   2007/  9/  25( والمثبببت مببن قبببل كتبباب رئاسببة الجامعببة 2637ذي العببدد )  2006/  12
 .(  معاون رئيس مركز الخدمة النفسية واإلجتماعية8575) 

2 
فبي  ( 25عضو لجنة متابعة شؤون لمعرض السنوي لقسم التربية وعلم النفس/ جامعة كربالء ذي العدد )

4 /3  /2006. 
 21/11/2011في  (4389)عضو لجنة المخطوطات والكتب واالقراص المدمجة ذي العدد  3
   2008/ 31/3( في45جامعة كربالء ذي الرقم ). عضو الجنة العلمية في قسم التربية وعلم النفس 4
 5/2004/ 22( في 108عضو الجمعية النفسية العراقية ذي العدد ) 5
   2005/ 5/ 7( في 1375عضو الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية ذي العدد )  6
  2009 - 2008عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج لقسم التربية وعلم النفس للعام الدراسي  7
   2008/  8/  30( في  3180عضو مهرجان ربيع الشهادة  اللجنة التحضيرية ذي العدد ) 8

9 
/ 9/  3( فبي    3279عضو اإلشراف االمتحان التنافسبي ومقابلبة المتقبدمين للدراسبات العليبا  ذي العبدد )

2008   
  19/2/2011( في  53عضو لجنة االحتفال بيوم الجامعة في قسم التربية وعلم النفس ذي العدد ) 10

11 
لتحديبد عنوانبات بحبوث التخبرج عضو لجنة قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية من جامعة كربالء  

   19/2/2011( في  54للطلبة العدد )

12 
( للعبام 11عضو اللجنة العلمية الدائمة لمركز الخدمة النفسية واالجتماعية في جامعة كبربالء ذي العبدد )

  2011/  3/11( في 2012-2011الدراسي )
 2012عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي امول لكلية التربية للعلوم الصرفة للعام  13

14 
ي كليبة التربيبة للعلبوم الصبرفة / جامعبة كبربالء ذي العبدد رئيس لجنة االشراف على مهرجان الطف فب

 19/12/2012في  (3406)
  10/3/2013عضو الجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية للعلوم الصرفة للعام  15
  30/1/2013 في  (229)عضو لجنة التدقيق لتقييم التدريسين ذي العدد  16
17 

 

فببي  (1629)ذي العببدد  2013-2012رئببيس لجنببة اعتراضببات الطلبببة للببدور االول للعببام الدراسببي 
27/6/2013 

 22/9/2013في  (2192)رئيس لجنة حقوق االنسان ذي العدد  18
 2/10/2013في  (132)عضو لجنة استالل بحوث الترقية العلمية ذي العدد  19

20 
( بموجبب اممبر الجبامعي ياإللكترونبعضو لجنة مشروع ابن سينا االفتراضي )مركز ابن سبينا للتعلبيم  

 9/10/2013في  (17123)العدد 
  20/4/2014في  (1262)رة في جامعة القادسية ذي العدد ظعضو لجنة التقييم لكليات المتنا 21

22 
فببي  (858لنفسببية فببي جامعببة كببربالء ذي العببدد )عضببو اللجنببة العلميببة فببي قسببم العلببوم التربويببة وا

17/11/2014 

23 
ذي العبدد   عضو لجنة إقرار عنوانات بحوث التخرج في قسم العلوم التربوية والنفسية من جامعة كبربالء

 24/2/2015في  (914)
 2015نيسان   15رئيس لجنة مناقشة بحوث مؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم االنسانية بتاريخ  24
 21/5/2015في  (2620)عضو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسم العلوم التربوية والنفسية العدد  25
 2015-8-10في  (86) رسالة ماجستير الطالبة بسمة برهان رشيد العدد  استاللرئيس لجنة  26
 2015-8-30في  (91)رسالة ماجستير الطالب علي حمود العدد  استاللرئيس لجنة  27
 27/1/2016في  (157)لجنة االرشاد النفسي والتوجي  التربوي العدد  28
عضببو الهيئببة العلميببة واالستشببارية للمجلببة العلميببة المحكمببة )المهببارات الحياتيببة( جامعببة المسببيلة فببي  29
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  2016الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 20/4/2016في (  220)للدراسات العليا في قسم العلوم التربوية والنفسية العدد  اإلمتحانيةعضو اللجنة  30
 2016-2015ة البحوث التخرج لقسم العلوم التربوية والنفسية للعام رئيس لجنة مناقش 31

32 
 قسم العلوم التربويبة والنفسبية 2/5/2015في (  223)رئيس لجنة استالل بحوث علي عباس شنان العدد 

 جامعة كربالء
 3/8/2016في  (251)العدد   2017-2016عضو لجنة االشراف على االختبار التنافسي للعام  33
 4/8/2016( في 252عضو لجنة التصحيح للدراسات العليا  العدد ) 34
 17/8/2016في  (265)( العدد 2014-2011لألعوام الثالث ) اإلمتحانيةرئيس لجنة إتالف الدفاتر  35

36 
قسم العلوم التربوية والنفسية  12/12/2016في  (333)رئيس لجنة استالل بحوث اقبال جبار خلف العدد 

 جامعة كربالء

37 
قسبم العلبوم   23/1/2017فبي    (289)رئيس لجنة استالل بحبوث البدكتورة رجباء ياسبين عببد د العبدد  

 التربوية والنفسية جامعة كربالء

38 
بموجب كتاب قسم العلوم  2017-2016لعلوم التربوية والنفسية للعام الدراسي عضو اللجنة العلمية لقسم ا
 3/1/2017( في 347التربوية والنفسية العدد )

39 
 2017-2016للدراسبات العليبا لقسبم العلبوم التربويبة والنفسبية للعبام الدراسبي    اإلمتحانيبةعضو اللجنة  

 3/1/2017( في 347بموجب كتاب قسم العلوم التربوية والنفسية العدد )

40 
بموجبب كتباب   2017-2016عضو اللجنة االرشاد النفسي لقسم العلوم التربوية والنفسية للعبام الدراسبي  

 3/1/2017( في 347ية العدد )قسم العلوم التربوية والنفس

41 

عضو اللجنة تقييم المشاركين في جوائز التشجيعية لطلبة الجامعات. لجنبة وزارة التعلبيم العبالي والبحبث 
. كتباب جامعبة كبربالء قسبم الشبؤون 2/4/2017    ( فبي2712العلمي العراقية . كتباب البوزارة العبدد )

 2/4/2017( في 1352العلمية العدد )

42 
-2016عضو اللجنة االشراف والتنظيم والمقابلة لالختبار التنافسي لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسبي  

 . 22/6/2017( في 2036العدد ) 2017

43 
للدراسات العليا للتخصصين علم النفس التربوي وطرائق التبدريس االجتماعيبات   اإلمتحانيةاللجنة    عضو
 11/1/2018( في 624العدد )

 2017-11-27( في 589لدكتور عدنان مارد جبر العدد )ارئيس لجنة استالل لمرتبة االستاذ  44
 2018-7-6( في 2806العدد ) ما لود رئيس لجنة استالل لمرتبة االستاذ المساعد الدكتور فاطمة ذياب  45

46 
: صياغة برامج نحو إستثمار امجواء الجامعية   2017-7-31( في  3048عضو لجنة  أمر جامعي العدد )
 رهاب.واإل رهابي عش اإلطلبة وأساتذة في مكافحة فكر دا

47 
عضو اللجنة العلميبة لمبؤتمر المديريبة العامبة تربيبة القادسبية الراببع )االصبالي الترببوي واالقتصبادي 

  2019تحديات وتطلعات مستقبلية(. كانون االول 

48 
للمشاركة في وقائع الحلقة النقاشية   2019-11-11في    525دعوة مركز الدراسات االستراتيجية ذي العدد 

 2019-11-14ل مع االحتجاجات في العراق في يوم الخميس الموافق الموسومة : ادارة التعام

49 
 6فبي    486عضو هيئة التحرير لمجلة الباحث في كلية التربية للعلوم االنسانية جامعبة كبربالء ذو العبدد  

 2020شباط 

50 
االنسانية . جامعة كربالء العدد رئيس اللجنة العلمية في قسم العلوم التربوية والنفسية . كلية التربية للعلوم 

 2020شباط  6في  485

51 
اب  12( بتاريخ )4368عضو هيئة التحرير لمجلة كلية التربية للعلوم االنسانية . جامعة ذي قار . العدد )

2020) 

52 
عضو اللجنة الفرعية الخاصة باالمتحان التنافسي للمتقدمين على الدراسات العليبا الماجسبتير علبم البنفس 

 2020تشرين االول  11في  1526العدد  2021-2020التربوي للعام 

53 
رئيس لجنة مقابلة االمتحان التنافسي للمتقدمين على الدراسات العليا الماجستير علم النفس الترببوي للعبام 

 2020تشرين االول  19في  152العدد  2020-2021
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54 
مبن  16البى  15االساسية في جامعة الكوفبة المنعقبد بتباريخ عضو اللجنة العلمية في مؤتمر كلية التربية 

 2021شهر اذار 

55 
شهر نيسان   8عضو اللجنة العلمية في مؤتمر كلية التربية للعلوم االنسانية: جامعة كربالء المنعقد بتاريخ  

2021 

56 
المسباعد العلمبي جامعبة لبرامج توعوية وتثقفية للوقاية من المخبدرات . صبادر مبن مكتبب اللجنة    رئيس

 2021شباط  25في  982كربالء ذي العدد 

57 
 294بموجبب كتباب  2021-2020في قسم العلوم التربوية والنفسية للعباد الدراسبي عضو اللجنة العلمية 

 2021اذار  8في 

58 
والمقبررات اعداد الدراسات التحليليبة والعلميبة التخصصبية عبن تحبديث وتطبوير المنباهج عضو اللجنة  

 2021اذار  3في  506الدراسية ذي العدد 

59 
 601بموجبب كتباب    2021-2020الدراسبي    مفي قسم العلوم التربوية والنفسية للعاعضو اللجنة العلمية  

 2021اذار  17في 

60 

مرشح للوزارة من قبل رئاسة جامعة كبربالء  فبي كتاببة فصبول مبنهج دراسبي المسبمى : عضو اللجنة  
 1فبي  2091حزب البعث البائبد بموجبب كتباب الصبادر مبن المسباعد االداري لبرئيس الجامعبة  جرائم  
 2021نيسان 

61 
الجامعببة جامعببة  البحببوث والدراسببات الخاصببة بالببذكاء والقببدرات العقليببة عضببو هيئببة التحريببر لمجلببة 

 2021المستنصرية للعام 

62 
ايلبول  11و 10الخامس لزيارة االربعين المزمبع انعقباده فبي عضو اللجنة العلمية لمؤتمر العلمي الدولي  

2021 

63 

عضو لجنة وزارية في تعليم العلي والبحث العلمي العراقية لتطوير منهاج تخصصي لمادة حقوق االنسان 
وتدريسها في الجامعات العراقية الحكومية واالهلية . من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة فبي وزارة 

 2021حزيران  16في  4506يم العالي والبحث العلمي ذو العدد التعل

64 
فبي  3407عضو لجنة الحملة الوطنية االسالمية لمناهضة الغلو والتطرف واالرهاب فبي الجامعبة العبدد 

 2021اب  23
 2019عضو جمعية المنتدى الوطني لألبحاث الفكر والثقافة تاريخ االنتماء  65

 
 اإلشتراك بها الدورات التي تم 

 الدورات  ت 

1 
شهادة دورة الطرائق التدريس الصادرة من ) التعليم المستمر( في جامعة كربالء دورة الطرائق التبدريس 

 ( 29( التسلسل في القائمة )  2003/  9/  24 – 2003/  13/9الثالثة بتاريخ المحدد من ) 

2 
/   9 –  2006/    11/  25( جامعة كربالء المحدد في تاريخ )  زالويندوشهادة مركز الحاسبة ) نظام تشغيل  

12  /2006 ) 

3 
/  11 -2000/  4/   24( للفترة مبن )  30لتعليم الحاسوب لطلبة الدراسات العليا الدورة )  التأهيليةالدورة  

5  /2000 ) 

4 
ولغايببة  31/10/2010)محاضببر التببدريس فببي دورة طرائببق التببدريس الخامسببة عشببرة للفتببرة مببن 

 ( عنوان المحاضرة )مهام امستاذ الجامعي في اإلرشاد التربوي( 15/11/2010

5 
( 3/5/2011ولغايبة    18/4/2011محاضر التدريس في دورة طرائق التدريس السابع عشرة للفتبرة مبن)

 (24/4/2011امحد )عنوان المحاضرة )مهام امستاذ الجامعي في اإلرشاد التربوي ( يوم المحاضرة 

6 
( 9/12/2012ولغايبة    7/11/2012)  محاضر التدريس في دورة طرائق التبدريس العشبرون للفتبرة مبن

 في الواقع الجامعي (  –عنوان المحاضرة )مهام امستاذ الجامعي في اإلرشاد التربوي 
 15/10/2012-2ة من دورة ضمان الجودة واالداء الجامعي بعنوان : تطبيق نظم ادارة الجودة للفتر 7
( : عنوان المحاضبرة 3/10/2016محاضر دورة موظفي وموظفات االقسام الداخلية في جامعة كربالء ) 8
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 مهارات التواصل الفعال في حل المشكالت النفسية للطلبة 

9 
( عنوان 30/1/2021ولغاية  17/1/2021محاضر التدريس في دورة طرائق التدريس الرابعة للفترة من)

 (17/1/2021المحاضرة )العملية االرشادية داخل قاعة الدرس مبادئ واساليب( يوم المحاضرة امحد )

 
 اجتازها اإلختبارات التي 

 ت اإلختبارا ت 

/  2/  12فبي  (90( من أصل ) 34الترخيص بالكفاءة االنكليزية من جامعة بغداد كلية اللغات التسلسل )  1
2002 

كليبة التربيبة اببن الهيبثم  البدورة   –يم الحاسوب لطلبة الدراسات العليا / جامعبة بغبداد للتع  التأهيليةدورة   2
 11/5/2000ولغاية  24/4/200ثالثون للفترة 

لغايبة   13/9/2003شهادة دورة طرائق التدريس / جامعة كربالء / دورة طرائق التدريس الثالثة بتباريخ   3
 29التسلسل  24/9/2003

 9/12/2006لغاية  25/11/2006هادة مركز الحاسبة لنظام تشغيل الوندوز / جامعة كربالء بتاريخ ش 4

 مركز التوفل في جامعة كربالء 2011/ 30/10( في تاريخ 397) TOEFLاختبار  5

ولغايببة  2/10/2012دورة ضببمان الجببودة فببي تطبيببق نظببام ادارة الجببودة / جامعببة كببربالء للفتببرة  6
15/10/2012 

فببي مركببز  30/7/2013لغايببة  1/7/2013دورة ادارة واسببتخدام انظمببة وبببرامج الحاسببوب للمببدة مببن  7
 30/7/2013في  805جامعة اهل البيت العدد  –االستشاري لخدمة الحاسبات 

 

 
 كتب الشكر التي تم الحصول عليها 

 
 مجلس النواب العراقي

 مجلس النواب العراقي ت

 رياض محمد علي المسعوديالنائب د  2019 – نيسان -7كتاب مجلس النواب في  1

 النائب د خلف عبد الصمد خلف 2021 –اب  -11في  929كتاب مجلس النواب ذو العدد  2

 
 

 التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ت

(  3089المرفوع من قبل رئيس جامعة كربالء العبدد )  3/3/2011( في    245/15العدد )كتاب الوزارة   1
 13/3/2011( في 672/2( والمرفوع من قبل كلية التربية العدد ) 8/3/2001في )

( من وزير التعليم العالي والبحث العلمبي العراقبي بمناسببة يبوم العلبم 2/5/2013شهادة تقديرية بتاريخ ) 2
 2013-2012الدراسي للعام 

( والذي منح من خالل  قدم شهر بموجبب 3( التسلسل )10/9/2015( في )2247شكر وتقدير ذي العدد ) 3
 (.22/9/2015( في )3602االمر اإلداري ذي العدد )

 بمناسبة عيد المعلم ( 1/3/2021( في )432شكر وتقدير ذي العدد ) 4
  2021اذار  16في  485تثمين جهود ذي العدد  5

 2021-2020بمناسبة انتهاء العام الدراسي ( 2021/اب /18( في )1383شكر وتقدير ذي العدد ) 6
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 وزير حقوق اإلنسان العراقية 
 وزير حقوق اإلنسان العراقية  ت

 (9تسلسل ) 11/1/2012( في 561كتاب الوزارة العدد ) 1

 
 وزير العمل والشؤون االجتماعية العراق  

 وزير العمل والشؤون االجتماعية العراق ت

 2016شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر العلمي االول بعنوان العلم في خدمة المجتمع لعام  1

 
 رئيس جامعة كربالء 

 جامعة كربالء كتب الشكر والتقدير رئيس   ت

 (2004/  3/  7( في )  91الجامعة كربالء العدد ) كتاب شكر وتقدير رئيس  1

 ( 2005/  1/  3( في )  3كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء العدد )  2

 ( 2008/  7/  16( في )  216تثمين جهود العدد ) ا /  3

 ( 2008/  11/  5( في )  12789كتاب شكر رئيس الجامعة كربالء العدد )  4

وتقدير الخاص بالحصول على لقب أستاذ مساعد في مناسبة  يوم تأسيس جامعة كربالء التاسع كتاب شكر   5
 (2011)آذار 

كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء الخاص بتكرم المبؤلفين مبن الجامعبة  فبي مناسببة يبوم تأسبيس  6
 ( 2011جامعة كربالء التاسع )آذار 

 (7/3/2013المتميز لدعم الحركة العلمية في جامعة كربالء في )شهادة تقديرية لتثمين الدور  7

 30/5/2016( في 5280كتاب شكر وتقدير الخاص باللجان االمتحانية العدد ) 8

 21/6/2016في  (5863)كتاب شكر وتقدير مساعد االداري لرئيس جامعة كربالء العدد  9

 (2017/  7/  30( في )  2375كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء العدد )  10
 (2017/  7/  12( في )  362كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة الكوفة العدد )  11

 (2018/  3/  13( في )  3520كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة ذي قار العدد )  12

 (2019/  10/  24( في )  11240كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  13

 (2019/  11/  10( في )  11956كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  14

 (2020/  1/  23( في )  961تثمين جهود رئيس الجامعة كربالء  العدد ) 15

 63( تسلسل 2020/  6/  16( في )  3391كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  16

 6( تسلسل 2020/  12/  16( في )  7198وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد ) كتاب شكر  17

 372( تسلسل2020/  12/  16( في )  7198كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  18

( 2020/  12/  21( فبي )  4111كتاب شكر وتقبدير مسباعد العلمبي لبرئيس الجامعبة كبربالء  العبدد )  19
 1تسلسل

 ( 2/3/2021( في )  1395كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  20

 (23/3/2021( في )  1366الجامعة كربالء  العدد )  المساعد العلميكتاب شكر وتقدير  21

 (30/8/2021( في )  161كتاب شكر وتقدير رئيس الجامعة كربالء  العدد )  22

 1( تسلسل2021/  11/ 3( في )4652وتقدير مساعد العلمي لرئيس الجامعة كربالء  العدد )كتاب شكر  23
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 عمداء الكليات 
 كتب الشكر والتقدير عمداء الكليات  ت

 ( 2004/  1/  20( في )  109شكر وتقدير عميد كلية التربية اإلنسانية العدد )  1

 ( 2005/  1/  16( في )  20اإلنسانية العدد ) شكر وتقدير عميد كلية التربية  2
 ( 2007/  4/  16( في )  918شكر وتقدير عميد كلية التربية اإلنسانية العدد )  3

 ( 2005/  1/  16( في )  20شكر وتقدير عميد كلية التربية اإلنسانية العدد )  4

 ( 2007/  4/  16) ( في  918شكر وتقدير عميد كلية التربية اإلنسانية العدد )  5

 ( 2007/  4/  7( في )  816شكر وتقدير عميد كلية التربية اإلنسانية العدد )  6

( فبي 1807( العبدد ) 2007/  8/  10( فبي )  3138أمر قدم شهر لغرض العالوة والترفيع ذي العبدد )  7
(1/6/2011 ) 
على وفق الندوة العلمية بعنوان:))اإلدمبان وسبوء   -كتاب شكر وتقدير من كلية الزراعة / جامعة كربالء : 8

 21/11/2011في  1825استخدام المواد (( العدد 
 (28/5/2012( في )1047شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 9

 (1/10/2012( في )2655شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 10

 (23/10/2012( في )2902وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد )شكر  11

 (14/1/2013( في )59شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 12

 (26/3/2013( في )824شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 13

 (27/3/2013( في )862لصرفة العدد )شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم ا 14
 31/3/2013شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة في مؤتمر الثاني للكلية  15

 (7/8/2013( في )1867شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 16

 (27/11/2013)( في 2813شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم الصرفة العدد ) 17

 (2/9/2014( في )4259شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 18
شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسبانية علبى وفبق محاضبرة بعنبوان : ))التبباين المكباني لسبلوك  19

 (14/1/2015الطلبة الجامعيين(( في )
 (18/1/2015التربية للعلوم اإلنسانية في )شكر وتقدير عميد كلية  20

 ( المؤتمر2/3/2015-1شكر وتقدير عميد كلية العلوم السياحية جامعة كربالء في ) 21

 (13/9/2015( في )2257شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 22

 (2/9/2015( في )3445)شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد  23
 (4/11/2015( في )3482شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 24

 (2/2/2016( في )311شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 25

 (6/3/2017)( في 501شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 26

 (8/3/2017( في )635شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 27

 (28/3/2017( في )1045شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 28

 (17/10/2017( في )3399شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 29

 (24/1/2018( في )482وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد )شكر  30

 (30/1/2018( في )511شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 31

 (5/2/2018( في )627شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 32
 (7/2/2018( في )655التربية للعلوم اإلنسانية العدد )شكر وتقدير عميد كلية  33

 (8/2/2018( في )672شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 34

 (2/8/2018( في )3046شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 35

 (6/2/2019( في )412اإلنسانية العدد )شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم  36
 (24/2/2019( في )601شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 37
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شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية  علبى وقبائع النبدوة العلميبة بعنبوان تحفيبز البذات وعبالج  38
-3-31الكرب النفسي بالتعاون مع شعبة االرشاد النفسي والتوجي  التربوي الجامعية في يوم االحد الموافق  

2019  
 (6/11/2019( في )4334اإلنسانية العدد )شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم  39

 (2/12/2019( في )7811شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 40

 (21/1/2020( في )57شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 41
 (27/1/2020( في )112)شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد  42

 (21/6/2020( في )453شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 43

 (13/9/2020( في )821شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 44

 (12/11/2020)( في 1782شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 45

 (16/11/2020( في )1157شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 46

 (9/12/2020( في )1205شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 47

 (27/12/2020)( في 1229شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 48

 (7/6/2021( في )1132شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 49

 (8/9/2021( في )1198شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 50
 (21/10/2021( في )ب ت شكر وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) 51

 (28/11/2021( في )ب ت وتقدير عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد )شكر  52

 
 كتب الشكر من خارج الجامعة 

 كتب الشكر والتقدير من خارج الجامعة ت 

 ( 2004/  1/ 3( في )  45مؤسسة المعرفة الثقافية  العدد )  1

 جمعية السالم العراقية لدعم حقوق اإلنسان 2

 ( 2004/  12/ى  22( في )  1668كلية التربية بن رشد العدد ) جامعة بغداد  3

وزارة الشباب والرياضة جراء المشاركة في مبؤتمر العلمبي امول للدراسبات الخاصبة لتطبوير المعباقين  4
 للفترة

 ( 2008( كانون الثاني )  28 – 27مؤتمر الهندية امول لقطاع الرياضة والشباب )  5

وزارة الشباب والرياضة جبراء المشباركة فبي مبؤتمر العلمبي امول للدراسبات الخاصبة بتطبوير امنديبة  6
 ( 2007( كانون الثاني )  13– 11الرياضية العراقية  للفترة ) 

يبة امساسبية العبدد (جامعبة باببل / كليبة الترب2008/  25/10( فبي )1381قناة الغبدير الفضبائية العبدد )   7
 2011/  10/ 26( في 3530)

 كلية التربية امساسية –من جامعة بابل  -شكر وتقدير باإلضافة إلى شهادة تقديرية : 8
 للمشاركة في مؤتمرها العلمي الرابع 26/10/2011بتاريخ  

للجهود المبذولبة التبي أسبهمت فبي خدمبة   -مكتب النجف :  –كتاب شكر وتقدير من قناة كربالء الفضائية   9
 8/12/2011المجتمع وتطويره جزاء من التنمية البشرية المجتمعية في 

 (26/10/2011( في )3530شكر وتقدير من جامعة بابل / كلية التربية امساسية العدد ) 10

 14/9/2012( في 34من قناة الغدير الفضائية العدد )كتاب شكر وتقدير  11

شكر وتقدير من الجمعية التعاونية للخدمات االجتماعيبة فبي جمهوريبة مصبر العربيبة مركبز )رؤى( فبي  12
 (2012/ابريل 18-19)

 ( 19/4/2012شكر وتقدير من الجمعية المصرية للمعالجين النفسين في جمهورية مصر العربية في ) 13

 (30/9/2012( في )1939شكر وتقدير من جامعة بابل / كلية التربية الرياضية العدد ) 14

 (24/10/2012( في )2272شكر وتقدير من جامعة المثنى / كلية التربية العدد ) 15

 ( 2/4/2013شكر وتقدير من مجلة محطة امل الخاصة بالطالب الجامعي ) 16
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 5/6/2013في  (30172)شكر المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء العدد  17

 ( 4/7/2013( في )2418شكر وتقدير مديرية الشباب ورياضة /  مدينة كربالء العدد ) 18

 ( 24/9/2013( في )688شكر وتقدير جامعة الكوفة / االمانة العامة للمكتبة المركزية العدد ) 19
 15/12/2013( في 3538شكر وتقدير جامعة بابل / كلية التربية الرياضية العدد ) 20

 26/2/2014شكر وتقدير إذاعة الروضة الحسينية المقدسة بتاريخ  21

 (5/3/2014( في )254لية التربية العدد )شكر وتقدير جامعة البصرة / ك 22

 (25/9/2014( في )12510شكر وتقدير مجلس محافظة النجف االشرف العدد ) 23

 (19/10/2014( في )475شكر وتقدير قسم المكتبة المركزية جامعة كربالء العدد ) 24

 (29/1/2015)( في 1شكر وتقدير مركز المرتضى للتنمية اإلجتماعية العدد ) 25

 (25/4/2015( في )1611شكر وتقدير كلية الدراسات االنسانية الجامعة العدد ) 26

 ( 16/9/2015( في )4158شكر وتقدير جامعة بابل / كلية التربية الرياضية العدد ) 27

 ( 18/11/2015( في )3032شكر وتقدير جامعة المستنصرية / كلية التربية العدد ) 28

 ( 5/1/2016( في )3وتقدير مكتبة الهندية / العدد )شكر  29

 ( 17/1/2016( في )548شكر وتقدير محافظ النجف امشرف / العدد ) 30

 (5/4/2016( في)3291شكر وتقدير جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) 31

 (17/4/2016( في)253العدد) شكر وتقدير مجلس النواب العراقي: النائبة هناء تركي الطائي 32

 16/6/2016في  (2177)شكر وتقدير من مسجد الكوفة العدد  33

شبكر وتقببدير مببن كليببة التربيببة للطفولببة المبكببرة مبن جامعببة القبباهرة بمناسبببة مناقشببة الببدكتوراه بتبباريخ  34
18/7/2016 

شكر وتقدير من متندى الموسوي التخصصي للصحافة واإلعالم عبن نبدوة الموسبومة )الدعايبة اإلنفعاليبة  35
 الموافق الجمعة  26/8/2016رؤيا في علم النفس اإلعالمي(  بتاريخ 

 31/8/2016في (  9649)شكر وتقدير من جامعة القادسية . كلية التربية ذي العدد  36

 (21/8/2016( في )3029جامعة الكوفة كلية التربية االساسية العدد )شكر وتقدير من  37
 14/4/2017شكر وتقدير من صالون رأي الثقافي عن محاضرة )زواج القاصرات في المجتمع العراقي(   38

 غي اتحاد االدباء 
 (23/3/2017( في )2599شكر وتقدير من جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) 39

(. عن ندوة 2017-4-29شكر وتقدير قسم تطوير الموارد البشرية . االمانة العامة للعتبة الحسينية بتاريخ ) 30
 )االزمات االخالقية المعاصرة .ازمة عقل ام ازمة السلوك .دالالت وعالجات(

 26/7/2017في  (2799)شكر وتقدير جامعة الكوفة : كلية التربية امساسية )العميد( العدد  31

 16/11/2017في  (9032)كلية التربية امساسية )العميد( العدد : شكر وتقدير الجامعة المستنصرية  32
القران السنوي السادس للعام شكر وتقدير االمانة الخاصة لمزارات زيد الشهيد )ع( بمنسبة مهرجان حليف  33

2017 
 29/10/2017في (  8886)شكر وتقدير جامعة بابل : كلية التربية للعلوم اإلنسانية )العميد( العدد  34

 12/3/2018في  (1323)شكر وتقدير جامعة البصرة : كلية التربية للعلوم اإلنسانية )العميد( العدد  35

 11/7/2018في  (6858)شكر وتقدير جامعة بابل : كلية التربية للعلوم امساسية )العميد( العدد  36

 5/8/2018في  (1213)شكر وتقدير مركز كربالء للدراسات والبحوث العدد  37

 26/9/2018في  (1485 )كلية التربية للعلوم االنسانية العدد جامعة واسط : شكر وتقدير  38

 26/9/2018في (  1490)كلية التربية للعلوم االنسانية العدد جامعة واسط : شكر وتقدير  39
 15/10/2018( في  12639كلية التربية للعلوم االنسانية العدد )جامعة بابل : شكر وتقدير  40

 2018-10-30شكر وتقدير جامعة القاهرة . كلية التربية للطفولة المبكرة  بتاريخ   41

 9/12/2018( في  6092العدد )التربية للعلوم االنسانية  كليةجامعة البصرة : شكر وتقدير  42

 8/1/2019( في  26كلية التربية للعلوم الرياضة العدد )جامعة  المثنى : شكر وتقدير  43
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 2019-2-20شكر وتقدير نقابة امكاديميين العراقيين  بتاريخ   54

 2019-3-25شكر وتقدير جامعة وراث االنبياء : كلية العلوم االسالمية بتاريخ  55

شكر وتقدير على وقائع الورشة المقامة على قاعة اتحاد االدباء والكتاب في النجف بعنبوان )االنتحبار فبي  56
 االحد الساعة الخامسة عصرا  2019-3-31عصر العولمة بين مطرقة الجهل وسندان الفاقة( في يوم 

علبى  2019نيسبان  9الموافبق  1398 – 1-  20فبي    98.775شكر وتقدير جامعة قم )دانشكاه قم( العبدد   57
 هامش مؤتمر العلمي الدولي السابع لمنتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم 

 18/4/2019( في 4192كلية التربية العدد ) :شكر وتقدير جامعة القادسية  59

 (26/8/2019)  6103شكر وتقدير جامعة المستنصرية : كلية التربية االساسية )العميد( العدد  60

 (25/7/2019) 11818شكر وتقدير جامعة ديالى: كلية التربية للعلوم االنسانية )العميد( العدد  61

 (10/11/2019( في )3145كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة ذي قار  62
 (23/10/2019( في )8041كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة بابل  63

 (24/11/2019( في )548كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة العدد ) :شكر وتقدير جامعة كربالء  64

 39تسلسل  2020-1-9 في  6شكر وتقدير المديرية العامة لتربية جامعة القادسية العدد   65

 (1/3/2020( في )855كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة بابل  66

 (1/2/2020( في )195شكر وتقدير مركز كربالء للدراسات والبحوث العدد ) 67

 (15/3/2020( في )216كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة بابل  68

 (9/9/2020( في )816كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة بابل  69

 (7/9/2020( في )333كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ) :شكر وتقدير جامعة بابل  70

 116تسلسل  (15/9/2020( في )392شكر وتقدير الشبكة السويدية العراقية للدراسات العدد ) 71
 ( 9/9/2020( في )408العراقيين فرع كربالء المقدسة العدد ) نشكر وتقدير نقابة االكاديميي 72

 (13/10/2020)  4340شكر وتقدير جامعة المستنصرية : كلية التربية االساسية )العميد( العدد  73

 (3/11/2020)  1197شكر وتقدير جامعة كربالء : كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة )العميد( العدد  74

 (27/10/2020)  7974وتقدير جامعة ديالى : كلية التربية للعلوم االنسانية )العميد( العدد شكر  75
 (13/12/2020)  3725)العميد( العدد  اآلداب شكر وتقدير جامعة القادسية : كلية  76

 2021اذار  1منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم  شكر وتقدير  77

 (21/4/2021)  4580)العميد( العدد  التربيةشكر وتقدير جامعة القادسية : كلية  78

ايبار  3-2لالشتراك فبي مبؤتمر بتباريخ )العميد( االساسية    التربية: كلية    المستنصريةشكر وتقدير جامعة   79
2021 

 2021ايار  25في  2491ذو العدد )العميد( االساسية  التربية: كلية  المستنصريةشكر وتقدير جامعة  80
 2021حزيران  1في  4804ذو العدد )العميد( للعلوم االنسانية  التربية: كلية  ديالىشكر وتقدير جامعة  81

 2021حزيران  14في  1881ذو العدد )العميد( االساسية  التربية: كلية  الكوفةشكر وتقدير جامعة  82

 2021حزيران  22في  5743ذو العدد )العميد( للعلوم االنسانية  التربية: كلية  بابلشكر وتقدير جامعة  83

 2021تموز  4في  5956ذو العدد )العميد( للعلوم االنسانية  التربية: كلية  بابلشكر وتقدير جامعة  84

العلمبي االول لقسبم العلبوم التربويبة  مبؤتمرللعلوم االنسبانية  عبن  التربية: كلية   بابلشكر وتقدير جامعة   85
  2021-10-20والنفسية في كلية التربية للبنات : جامعة البصرة في 

الفكبري  مؤتمرعن  2021/ 11/ 17في  8895رئيس جامعة واسط ذو العدد :  واسطشكر وتقدير جامعة  86
 ديان السماوية الى االنسان. والثقافي الدولي االول. جامعة واسط الموسوم : التعايش والتسامح رسالة اال
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 الخارجية   ومشاركات الشهادات التقديرية
 الشهادات   الجهة المناحة  النوع  ت

1.  
 مؤتمر 
 محلي 

 جامعة بابل / كلية التربية الرياضية 
 2014تشرين االول    18-20

بمناسبببة المشبباركة فببي المببؤتمر العلمببي الببدولي لعلببوم التربيببة 
 . مشارك20/10/2014-18الرياضية للفترة 

2.  
 مؤتمر 
 محلي 

جامعة الكوفة كلية التربية ومؤسسة  
 وارث 

 2016تشرين االول    19-20

شكر وتقدير مبن جامعبة الكوفبة كليبة التربيبة ومؤسسبة وارث  
-19لالشتراك في ببحث في مؤتمر االصالي الحسيني للفتبرة )

 (. مشارك20/10/2016

3.  
 ندوة 
 محلي 

 للثقافة والحضارة ملتقى الرافدين 
 2017اذار 24

لإللقباء محاضبرة عبن حفباري القببور والبدفن    محاضر نددوة 
 . محاضر2017-3-24وحاالتهم النفسية وسماتهم المزاجية 

4.  
 ندوة 
 محلي 

 مدرس براعم كربالء االهلية
   2017نيسان   11

عن ندوة. تحت شعار : النهوض بالتعليم االهلبي  محاضر ندوة 
مهمة من وسائل تقدم المجتمع. عنوان المحاضرة : كيبف نبنبي 

 محاضر 2017-4-11أبناء بلدنا من جديد. بتاريخ 

5.  
 ندوة 
 محلي 

العتبة الحسينية . المنتدى الثقافي  
 االسبوعي 

 2020  نيسان 29

عبن نبدوة. تحبت شبعار : عنبوان المحاضبرة :   محاضر نددوة 
 29االزمببات االخالقيببة المعاصببرة دالالت وعالجببات. بتبباريخ 

 2020 نيسان

 ندوة   .6
 المنتدى الوطني مبحاث الفكر والثقافة 

 2018تموز    3
عن نبدوة تحبت شبعار : الرمزيبة والمقبدس فبي   محاضر ندوة 

  3/7/2018زيارة االربعين . بتاريخ 

7.  
 مؤتمر 
 عربي 

 القاهرة  –مؤتمر بناء االنسان العربي  
   2018تشرين الثاني   16

عببن مشبباركة : مببؤتمر التواصببل المصببري  محاضددر مددؤتمر 
العراقبي . عنبوان المحاضببرة : البيبداغوجيا التربيبة التشبباركية  

 2018-11-16بتاريخ 

8.  
 ر مؤتم
 محلي 

المؤتمر العلمي االول للذكاء والقدرات  
 العقلية 

   2019كانون االول   18

عبن مشبباركة : مبؤتمر العلمبي الببدولي االول مشدارك مدؤتمر  
كانون االول   18االنسانية الذكاء والقدرات العقلية في للدراسات 

2019 

9.  
 دورة 
 محلي 

جامعة كربالء االرشاد النفسي  
 الجامعي

   2020شباط  2-5

عبن مشباركة : دورة التدريبيبة لتنميبة مهبارات   محاضر دورة 
 2020شباط  5-2التعامل مع مشكالت الطلبة للفترة 

10.  
 دورة 
 محلي 

 الخدمية رابطة النجف االشرف 
 2020شباط   11-13

عبن مشباركة : دورة التدريبيبة لتنميبة مهبارات   محاضر دورة 
شببباط  13-11القائببد االداري وتعزيببز السببلم الببداخلي للفتببرة 

2020 

11.  
 ورشة 
 محلي 

جامعة المستنصرية . كلية التربية  
 االساسية . قسم معلم الصفوف االولى  

 2020ايار   14

عبببن مشببباركة : ورشبببة ضبببغوط العمبببل  مشدددارك ورشدددة 
واستراتيجيات مواجهتها بعد االنتهاء من فايروس كورونبا يبوم 

 2020ايار  14الخميس 

12.  
 ورشة 
 محلي 

جامعة المستنصرية. كلية التربية  
 االساسية 

 2020ايار   14

عبببن مشببباركة: ورشبببة ضبببغوط العمبببل  مشدددارك ورشدددة 
يببوم  coved-19واسببتراتيجيات بعببد االنتهبباء مببن فيببروس 

 2020ايار  14الخميس 

13.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية التربية للبنات 
 2020ايار   14

عن مشاركة : ورشة االم اسفل الظهر المسببب   مشارك ورشة 
 2020ايار   14والتشخيص والتأهيل  يوم 

14.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية التربية للبنات 
 2020ايار   15

عن مشاركة : ورشة علم النفس الرياضي يبوم   مشارك ورشة 
 2020ايار  15الجمعة 

15.  
 ورشة 
 محلي 

جمعية المندى الوطني مبحاث الفكر  
 والثقافة  

 2020ايار   15

عن مشباركة : ورشبة المنظومبة الدفاعيبة فبي   مشارك ورشة 
 199. تسلسل  2020ايار   15جسم االنسان يوم الجمعة 
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16.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة الكوفة : مركز التعليم المستمر 
 2020ايار   16

عن مشباركة : ورشبة االعتمباد البرامجبي فبي   مشارك ورشة 
 2020ايار  16البرنامج الحكومي يوم السبت 

17.  
 ورشة 
 محلي 

 بدن اكاديمي  
 2020ايار   16

عببن مشبباركة : ورشببة ادارة الجببودة المبببادئ  مشددارك ورشددة 
 2020ايار 16والتميز يوم 

18.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة البصرة : مركز علوم البحار 
 2020ايار   16

عن مشاركة : جائحة كورونا مبن العبالج البى  مشارك ورشدة 
 2020ايار  16اللقاي يوم السبت 

19.  
 ورشة 
 محلي 

جامعة كربالء. كلية التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة 

 2020ايار   17

عن مشاركة : ورشة دور التسويق السياسي في   مشارك ورشة 
 2020ايار  17جذب الناخب نحو صناديق االقتراع يوم االحد 

20.  
 ورشة 
 محلي 

جامعة كربالء . كلية التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة  

 2020ايار   17

عن مشاركة : ورشة دور التسويق السياسي في   مشارك ورشة 
 2020ايار  17االقتراع يوم االحد  قجذب النخب نحو صنادي

21.  
 ورشة 
 محلي 

 كلية المنصور الجامعة  
 2020ايار   17

عبن مشباركة : ورشبة جائحبة كورونبا وجهبة   مشارك ورشة 
 2020ايار  17نظر صحية واجتماعية يوم االحد 

22.  
 ورشة 
 محلي 

كلية المنصور الجامعة والجمعية  
 العراقية للمكتبات والمعلومات 

 2020ايار   17

عبن مشباركة : ورشبة جائحبة كورونبا وجهبة   مشارك ورشة 
 2020ايار  17نظر صحية اجتماعية يوم االحد 

23.  
 ورشة 
 محلي 

جامعة كربالء . كلية التربية البدنية  
 وعلوم الرياضة 

 2020ايار   18

عن مشاركة : ورشة الالعب الموهوب في كرة   مشارك ورشة 
  2020ايار   18القدم  يوم االثنين 

24.  
 ورشة 
 محلي 

 كلية الخضراء الجامعية  
 2020ايار  19-23

عن مشاركة : ورشة التعلبيم االلكترونبي علبى   مشارك ورشة 
 2020ايار  23-19الكالس رووم  يوم 

25.  
 ندوة 
 محلي 

 التربية للبنات جامعة القادسية . كلية 
 2020ايار   20

عببن مشبباركة : التحليببل التشببريحي والببباي  مشددارك ندددوة 
لحساب الطاقة المصبروفة اثنباء الجهبد الببدني  يبوم   يوميكانيك

 2020ايار  20

26.  
 ندوة 
 محلي 

 اآلداب جامعة القادسية . كلية 
 2020ايار   20

عن مشاركة : المباحبث فبي القبانون واالجتمباع   مشارك ندوة 
 2020ايار  20والسياسة يوم 

27.  
 ملتقى 
 محلي 

كلية التربية  جامعة المستنصرية . 
 البدنية وعلوم الرياضة 

 2020ايار  20-21

عبن مشباركة الملتقبى للقيباس والتقبويم البدولي   مشارك ملتقى 
 2020ايار   21-20االول  يوم االرعاء والخميس 

28.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية التربية للبنات 
 2020ايار   21

عن مشاركة : رؤيا اكاديمية تشخيصية لببعض   مشارك ورشة 
القيم العشوائية المستخرجة من نتائج البحوث والدراسبات البيبو 

 2020ايار  21ميكانيكية يوم الخميس 

29.  
 ندوة 
 محلي 

ابن رشد  جامعة بغداد . كلية التربية 
 للعلوم االنسانية 

 2020ايار   22

  22عن مشاركة : ادارة الضبغوط النفسبية  يبوم    مشارك ندوة 
 2020ايار 

30.  
 ندوة 
 دولي 

 تجمع علماء واساتذة بالد الرافدين
 2020ايار   23

ل ظبعن مشاركة : ورشة التعليم االلكتروني في    مشارك ندوة 
 2020ايار  23جائحة كورونا بين الواقع والطموي يوم السبت 

31.  
 ندوة 
 محلي 

الجامعية . وحدة التعليم  كلية الكوت 
 2020ايار   23المستمر  

عببن مشبباركة : ورشببة المنشببطات فببي المجببال  مشددارك ندددوة 
 2020ايار  23الرياضي يوم السبت 

32.  
 ندوة 
 محلي 

العلوم  جامعة المستنصرية . كلية 
 .   السياسية 

 2020ايار   23

عن مشاركة : دروس وعبر من التباريخ اموبئبة   مشارك ندوة 
 2020ايار   23والمحن واهمية الحجر الصحي  يوم السبت  
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33.  
 ندوة 
 محلي 

الجمعية الرياضية العراقية فرع علم  
 2020ايار   28النفس الرياضي  

عببن مشبباركة : ورشببة دور المرشببد النفسببي  مشددارك ندددوة 
ايبار   28الرياضي عامل رئيس لتحقيبق االنجباز يبوم الخمبيس  

2020 

34.  
 ورشة 
 محلي 

مركز التعليم  جامعة المستنصرية . 
 المستمر

 2020ايار   28

عن مشاركة : كيف تحصل على منحة دراسبية   مشارك ورشة 
 2020ايار  28في الواليات المتحدة االمريكية  يوم الخميس  

35.  
 ندوة 
 محلي 

. كلية التربية البدنية   بغداد جامعة  
 وعلوم الرياضة 

 2020ايار   29

عببن مشبباركة : المنظببور العلمببي والتببدريبي  مشددارك ندددوة 
 2020ايار   29الفسيولوجيا التحمل الهوائي  يوم 

36.  
 ندوة 
 محلي 

 االساسية  . كلية التربية   ديالىجامعة 
 2020ايار   29

عن مشاركة : اين نحن االن من جائحبة كورونبا    مشارك ندوة 
 2020ايار   29يوم 

37.  
 ندوة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية التربية  
 2020ايار   30

عببن مشبباركة : البنبباء النفسببي السببوي للببذات  محاضددر ندددوة 
 2020ايار   30االنسانية  يوم 

38.  
 ندوة 
 محلي 

 بدن اكاديمي مؤسسة 
 2020  ايار  30

عن مشباركة : الجهباز العصببي وداللتب  بعبض   مشارك ندوة 
 2020ايار   30يوم  الوظيفية القياسات العلمية 

39.  
 ندوة 
 محلي 

 للبنات جامعة الموصل : كلية التربية 
 2020ايار   31

عببن مشبباركة : ورشببة جببدول المواصببفات  مشددارك ندددوة 
ادمبودو  منصبتيمبع امثلبة تطبيقيبة علبى    يلالمتحان اإللكترون

 2020ايار  31وكوكل فروم يوم االحد 

40.  
 ندوة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية التربية
 2020ايار   31

عببن مشبباركة : المنبباهج الدراسببية والتعلببيم  مشددارك ندددوة 
 2020ايار   31االلكتروني بين النظرية والتطبيق  يوم 

41.  
 ندوة 
 محلي 

 . كلية التربية  البصرةجامعة 
 2020ايار   31

عن مشاركة : االرهباب محاولبة لتأصبيل نظبرة   مشارك ندوة 
 2020ايار   31نفسية اجتماعية جديدة  يوم 

42.  
 دورة 
 محلي 

 جامعة سومر  
 2020حزيران  1ايار الى  31

عببن مشبباركة الموسببومة: التخطببيط لالختبببار  مشددارك دورة 
حزيران   1ايار الى    31التحصيلي الجيد وبرمجت  الكترونيا يوم  

2020 

43.  
 دورة 
 محلي 

للعلوم   . كلية التربيةواسط جامعة  
 االنسانية 

 2020 حزيران  2-3

عبببن مشببباركة عبببن دورة حبببول االمتحبببان  مشدددارك دورة 
 1ايببار الببى  31االلكترونببي نحببو اختبببار تحصببيلي فببي اليببوم 

 2020حزيران 

44.  
 ورشة 
 محلي 

 للبنات  . كلية التربية القادسية جامعة 
 2020  حزيران  3

عن مشباركة : مببادئ نظبام اختببارات الكتباب  مشارك ورشة 
 2020 حزيران 3المفتوي  يوم 

45.  
 ندوة 
 محلي 

   الكوفةجامعة 
 2020  حزيران  3

 3عن مشاركة انواع اختبارات نظام المودل يوم    مشارك ندوة 
 2020 حزيران

46.  
 ندوة 
 محلي 

 مركز البحوث النفسية  
 2020حزيران   6

عبن مشباركة الضبغوط النفسبية واسبتراتيجيات  مشدارك نددوة 
حزيبران    6التعامل معها في ظل جائحبة كورونبا يبوم السببت  

2020 

47.  
 ورشة 
 محلي 

نقابة االكاديميين العراقيين فرع  
 ميسان 

 2020حزيران   8

عن مشاركة : كيبف تخبرج مبن دائبرة االمبان   مشارك ورشة 
 2020حزيران   8الوهمية الخاصة بك  يوم 

48.  
 ورشة 
 محلي 

 الجامعة الكوفة  
 2020حزيران   9

عن مشاركة : كيف كيفية استعمال بنك االسئلة   مشارك ورشة 
 2020حزيران   9على برنامج مودل  يوم 

49.  
 ورشة 
 محلي 

 الجامعة التقنية الوسطى  
 2020حزيران   9

  9عببن مشبباركة : االرهبباب االعالمببي يببوم  مشددارك ورشددة 
 2020حزيران 

مشبباركة أفضببل الممارسببات عببن مشبباركة :  مشددارك ورشددة  وزارة الخارجية الهولندية   ورشة   .50
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 2020حزيران   9يوم  وإنهاء تنفيذ االختبارات عبر اإلنترنت  2020حزيران   9 عالمي

51.  
 ندوة 
 محلي 

 بدن اكاديمي  مؤسسة 
 2020حزيران  11

عببن مشبباركة : اليببة حببدوث التعببب ووسببائل  مشددارك ندددوة 
 2020حزيران   11االستشفاء المائي  يوم 

52.  
 ندوة 
 محلي 

 الجامعة التقنية الوسطى  
 2020حزيران     13

عن مشاركة : المقارنة بين اسبتخدام كبالس روم   مشارك ندوة 
حزيبران    13النهائي  يوم    يوادمودو لعمل االمتحان اإللكترون

2020 

53.  
 ندوة 
 محلي 

 مركز البحوث النفسية 
 2020حزيران     13

عن مشاركة : تشريح التوحد من منظبور نمبائي   مشارك ندوة 
 2020حزيران   13عصبي معاصر يوم 

54.  
 ورشة 
 محلي 

 بدن اكاديمي مؤسسة 
 2020حزيران     13

عبببن مشببباركة : التفسبببيرات الفسبببيولوجية  مشدددارك ورشدددة 
 2020حزيران   13والعصبية لنظرية التقوية بعد التنشيط  يوم 

55.  
 ندوة 
 محلي 

الجامعة العراقية. مركز الحاسبات  
 واالنترنيت 

 2020حزيران     13

عن مشاركة توظيف العمل االلكتروني في اعداد   مشارك ندوة 
 2020حزيران   13وتنظيم رواتب الموظفين يوم 

56.  
 دورة 
 عربي 

 جمعية العهد لرعاية االيتام بالمظيلف 
 2020حزيران     13

حزيببران   13عببن مشبباركة اتخبباذ القببرار يببوم  مشددارك دورة 
2020 

57.  
 ملتقى 
 دولي 

 نقابة اطباء العراق  
 2020حزيران   13-14

عن مشاركة الصحة الطبية وازمة كورونا  يوم   مشارك ملتقى 
 2020حزيران   13-14

58.  
 ندوة 
 محلي 

متحف الفنون  جامعة القادسية . 
 واالثار 

 2020 حزيران  15

عن مشاركة : ادارة المتاحف فبي ظبل االزمبات   مشارك ندوة 
 2020حزيران   15جائحة كورونا إنموذجا  يوم 

59.  
 ندوة 
 محلي 

 جامعة الكرخ للعلوم 
 2020 حزيران  15

  15عن مشباركة : نظبام الصبحة العالميبة  يبوم    مشارك ندوة 
 2020حزيران 

60.  
 ندوة 
 محلي 

 مجموعة جامعات  مشتركة 
 2020 حزيران  18

عببن مشبباركة : واقببع العببراق فببي زمببن وببباء  ندددوة مشددارك 
  18كورونا على وفبق مقبدرات منظمبة الصبحة العالميبة  يبوم  

 2020حزيران 

61.  
 ورشة 
 محلي 

كرخ   –المديرية العامة لتربية بغداد 
 االولى 

 2020حزيران     19

عن مشاركة : استخدام السبورة االفتراضية في   مشارك ورشة 
 2020حزيران   19التعليم االلكتروني  يوم 

62.  
 مؤتمر 
 محلي 

 كلية اآلداب .   الكوفةجامعة 
 2020حزيران  20

عبن مشباركة : المبؤتمر العلمبي االفتراضبي:   مشارك مدؤتمر 
حزيببران  20العلببوم االنسببانية وتحببديات الجائحببة ومببا بعببدها 

2020 

63.  
 مؤتمر 
 محلي 

 المستنصرية وجامعة ذي قار جامعة 
 2020حزيران    20-21

عببن مشبباركة : المببؤتمر العلمببي االفتراضببي  مشددارك مددؤتمر 
 2020حزيران  21-20للعلوم اإلنسانية : نتعلم لنتمكن 

64.  
 مؤتمر 
 محلي 

 االساسية  . كلية التربية بابلجامعة  
 2020  حزيران  23-24

عببن مشبباركة : المببؤتمر العلمببي االفتراضببي  مشددارك مددؤتمر 
 حزيران 24-23االول: البحث العلمي يتحدى الظروف الصعبة 

2020 

65.  
 ندوة 
 عربي 

منتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم و  
 اتحاد االكاديميين العرب 

 2020تموز    4

عن مشاركة : الحوار االمريكي العراقي خلفيات   مشارك ندوة 
 2020تموز   4واقع  نتائج   يوم السبت 

66.  
 ملتقى  
 عربي 

 جمعية رؤية الشبابية الفلسطينية  
 2020تموز  18

عن مشباركة اليبوم العلمبي البدولي االلكترونبي   مشارك ملتقى 
 2020تموز   18بعنوان الصحة النفسية وازمة كورونا  يوم 

67.  
 ندوة 
 محلي 

 كلية التربية للبنات .  تكريت جامعة  
 2020 تموز  21

  21عن مشاركة : القبراد والحمبى النزفيبة  يبوم    مشارك ندوة 
 2020تموز 



18 

 

68.  
 ورشة 
 محلي 

 مؤسسة بدن اكاديمي 
 2020 تموز  25

عن مشاركة : فضيلة التفاني لدى العباملين فبي   مشارك ورشة 
 2020تموز  25المؤسسات الصحية  يوم 

69.  
 ورشة 
 محلي 

كلية التربية  .  المستنصرية جامعة 
 االساسية 

 2020  اب  6

عببن مشبباركة : برنببامج زووم واسببتخدام   مشددارك ورشددة 
 2020 اب  6االلكتروني  يوم 

70.  
 ورشة 
 محلي 

 مؤسسة بدن اكاديمي 
 2020  اب  18

عببن مشبباركة : المببرأة البدويببة فببي كتابببات  مشددارك ورشددة 
 2020اب  18الرحالة الغربيين  يوم 

71.  
 ندوة 
 محلي 

مركز كربالء للدراسات والبحوث  
 ومؤسسة بدن اكاديمي 

 2020اب   24

عن مشاركة : االستنصبار الحسبيني المسبوغات   مشارك ندوة 
 2020اب   24والدالالت  يوم االثنين 

72.  
 ندوة 
 محلي 

مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث  
 ومؤسسة بدن اكاديمي  العقلية

 2020اب   25

عبن مشباركة : كبربالء الحسبين حبدث متحبرك    مشارك ندوة 
 2020اب   25يوم 

73.  
 ورشة 
 محلي 

العلوم  . كلية  المستنصرية جامعة 
 السياسية 

 2020  اب  26

عببن مشبباركة : المنظمببات غيببر الحكوميببة  مشددارك ورشددة 
اب  26يبوم االربعباء     2003واالزمة المالية فبي العبراق بعبد  

2020 

74.  
 ندوة 
 محلي 

مركز كربالء للدراسات والبحوث  
 ومؤسسة بدن اكاديمي 

 2020اب   26

عن مشاركة : ابعاد الفكر الحسيني  يوم االربعاء  مشارك ندوة 
 2020اب   26

75.  
 ندوة 
 عالمي

المنظمة الدولية لحماية حقوق االنسان  
 اوكرانيا 

 2020  اب  28

عن مشاركة : اهمية مقارنة االديان  يوم الجمعة   مشارك ندوة 
 2020اب   28

76.  
 ندوة 
 محلي 

مركز كربالء للدراسات والبحوث  
 اكاديمي ومؤسسة بدن 

 2020اب   28

عن مشاركة : االمبام الحسبين والتبليبغ العقائبدي    مشارك ندوة 
 2020اب   28يوم الجمعة 

77.  
 ندوة 
 محلي 

 مركز كربالء للدراسات والبحوث 
 2020  ايلول 5 

عن مشاركة : الطف والنص المسبرحي العرببي   مشارك ندوة 
 2020ايلول   5عبد الرحمن الشرقاوي إنموذجا  يوم السبت 

78.  
 ورشة 
 محلي 

 مؤسسة بدن اكاديمي 
 2020 ايلول  5

عن مشاركة : التعليم بمنظور علم البنفس  يبوم   مشارك ورشة 
 2020ايلول  5

79.  
 ورشة 
 محلي 

مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث  
 ومؤسسة بدن اكاديمي  العقلية

 2020 ايلول  8

عن مشباركة : السبنن االلهيبة وواقعبة كبربالء    مشارك ورشة 
 2020ايلول  8يوم 

80.  
 ندوة 

 محاضر 

العتبة الحسينية. المنتدى الثقافي  
 االلكتروني 

 2020 ايلول  16 

عن مشاركة اثر االسبرة فبي العلبيم الفعبال  يبوم   مشارك ندوة 
 2020ايلول   16االربعاء 

81.  
 ورشة 
 محلي 

 بغداد العاصمة. مركز شباب جميلة  
 2020 ايلول  16 

  16عبن مشباركة الثقبة ببالنفس  يبوم االربعباء   مشارك ورشة 
 2020ايلول 

82.  
 ورشة 
 عالمي 

 جامعة هارفرد العالمية  
 2020 تشرين االول  6 

عن مشاركة التعليم علبى وفبق منهجيبة جامعبة   مشارك ورشة 
 2020 تشرين االول 6هارفرد  يوم 

83.  
 ورشة 
 عالمي 

 جامعة هارفرد العالمية  
 2020  تشرين الثاني  6 

عن مشاركة التعليم علبى وفبق منهجيبة جامعبة   مشارك ورشة 
 2020 تشرين الثاني 6هارفرد  يوم 

84.  
 ورشة 
 محلي 

 التربية للبنات جامعة ذي قار. كلية 
 2020 تشرين االول  4 

عن مشاركة : الفلسفة الدينية لظباهرة االنتحبار   مشارك ورشة 
 2020 تشرين االول 4في المجتمع االسالمي  يوم االحد  
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85.  
 ورشة 
 محلي 

المديرية العامة لتربية في محافظة  
 االنبار 

عن مشاركة : دور المعلبم فبي تطبوير العمليبة   مشارك ورشة 
 تشببرين االول 27التربويببة والتحصببيل الدراسببي  يببوم االحببد  

2020 

86.  
 ورشة 
 محلي 

 منصة الباحثين واالكاديميين  
عن مشاركة النشر العلمي طريبق الباحبث البى   مشارك ورشة 
 2020 تشرين الثاني 3العالمية  يوم 

87.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة الفلوجة  
متطلبات الفهرسة العلمية للمجالت عن مشاركة   مشارك ورشة 

 2020 تشرين الثاني 1يوم  العراقية

88.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة ذي قار . كلية التربية  
عن مشاركة الفلسفة الدينية لظاهرة االنتحار في   مشارك ورشة 

 2020 تشرين االول 4المجتمع االسالمي يوم 

89.  
 ورشة 
 محلي 

 جامعة القادسية . كلية الفنون الجميلة  
عن مشاركة رؤيبة الشبباب للفنبون أثنباء وبباء   مشارك ورشة 

 2020 تشرين الثاني 23كورونا يوم 

90.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

االبتزاز االلكتروني اثاره السبلبية عن مشاركة    ورشة   محاضر
 2021 شباط  7يوم  على الفرد والمجتمع

91.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

المخببدرات والعقبباقير ومببواد عببن مشبباركة  ورشددة  محاضددر
 2021 شباط  14يوم  وتشريعات قانونيةاالدمان مخاطر 

92.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

الحرية االكاديميبة فبي الجامعبات عن مشاركة    ورشة   محاضر
 2021 شباط  18يوم  العراقية

93.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

طرائق الحماية العمليبة مبن وبباء عن مشاركة    ورشة   محاضر
 شبباط   28يبوم    كورونا داخل قاعة الدرس وفي الميدان العملبي

2021 

94.  
 ورشة 
 عربية 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

اخالقيببات وصببفات المرشببد عببن مشبباركة  ورشددة  محاضددر
 اذار   11يبوم    التربوي السبيكولوجية والتربويبة فبي الجامعبات  

2021 

95.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

المرونة النفسية فبي تحمبل اعبباء عن مشاركة    ورشة   محاضر
 2021 اذار  25يوم  الدراسة االكاديمية والتمكن منها

96.  
 ورشة 
 عربية 

االرشاد النفسي  . القادسية جامعة 
   والتوجي  التربوي  

مكافحة االرهاب والتطرف الديني عن مشاركة   ورشة   محاضر
 2021 اذار  21يوم  والمذهبي وترسيخ قيم التعايش المجتمعي 

97.  
 ورشة 
 محلي 

االرشاد النفسي  .   كربالءجامعة 
   والتوجي  التربوي  

االغتراب لدى الشباب من منظور عن مشاركة   ورشة   محاضر
 2021 نيسان 10يوم  سيكوبولتك منها

98.  
 ورشة 
 محلي 

كلية العلوم  .  المستنصرية جامعة 
   السياسية  
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 مؤتمر 
 عربي 

النفسية  مركز المستقبل لالستشارات 
 بمصر   اوالسيكو درام
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حضور المبؤتمر العرببي االول عن مشاركة :    مشارك مؤتمر 
 للصحة النفسية 

102.  
ندوة  
 محلية 

 قسم العلوم التربوية والنفسية  
 جامعة القادسية  

 2021-11-1االثنين  

 1  اتجاهات حديثبة فبي اسباليب التقبويم الجبامعي   حضور ندوة
 2021 الثانيتشرين 
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المؤتمر الدولي لتطوير العملية التعليمية الذي تقيم  وكالة الشرق االوسط للتدريب واالستشارات للفترة   .54

20 -23-7-2016 
حاضرة ضمن وقائع الدورة التدريبية لُمعلمات قسم رياض امطفال. كلية التربية امساسية من جامعة م  .55

العراقية(. )عرضت فيها أبعاد نظرية علمية عالمية وعربية فضال  عن المحلية  7/8/2016الكوفة يوم 
تشخيصبي حول أفضل سبل التشخيص النفسبي وطرائبق القيباس وفبق معبايير البدليل اممريكبي فبي ال

 DSM 2013 )العقلية )التصنيف الخامس لالضطرابات اإلحصائي 
( بعنوان )دور امستاذ الجبامعي بوصبف  مرشبدا  نفسبيا  وموجهبا  32دورة التقنيات وطرائق التدريس )  .56

 : محاضر 2016-9-19 تربويا ( بتاريخ 
اون مبع مؤسسبة وراث مؤتمر االصالي الحسبيني االول فبي كليبة التربيبة مبن جامعبة الكوفبة وبالتعب  .57

 المشاركة ببحث   2016-10(20-19االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة للفترة بين )
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دورة المكتب االستشباري فبي جامعبة كبربالء بعنبوان )دور االسبتاذ الجبامعي بوصبف  مرشبدا نفسبيا   .58
 : محاضر33الدورة   2016-10-26 وموجها تربويا( بتاريخ 

البرنامج التوعوي المقتري من شعبة الدراسبات التخصصبية فبي زيبارة االربعبين للعبام المشاركة في    .59
 2016-10-6( في 1183بموجب كتاب المركز المرقم ) 2016

دورة المكتب االستشباري فبي جامعبة كبربالء بعنبوان )دور االسبتاذ الجبامعي بوصبف  مرشبدا نفسبيا   .60
 محاضر: 34الدورة   2017-1-18 وموجها تربويا( بتاريخ 

دورة المكتب االستشباري فبي جامعبة كبربالء بعنبوان )دور االسبتاذ الجبامعي بوصبف  مرشبدا نفسبيا   .61
 : محاضر35الدورة   2017-3-1 وموجها تربويا( بتاريخ 

بموجبب كتباب   2017-4-2 دورة تدريبية للمرشدين التربويين في ادارة مدارس الثانويبة يبوم االحبد   .62
  2017-3-23( في 14929المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء العدد )

 دورة المكتب االستشاري في جامعة كربالء بعنوان )فاعلية اإلرشاد النفسي في قاعة الدرس(   .63
 : محاضر36الدورة   2017-4-17بتاريخ 

 جامعة بغداد. كلية التربية للبنات.  2017-4-25  المؤتمر العلمي االول لقسم علوم القران بتاريخ    .64

 . بحث منفرد   2017-4-27  . .المؤتمر السنوي السابع القرآنية جامعة بابل. كلية الدراسات    .65
قسم    .66 وعالجات(  .دالالت  السلوك  ازمة  ام  عقل  .ازمة  المعاصرة  االخالقية  )االزمات  بعنوان  ندوة 

 . 2017-4-29  تطوير الموارد البشرية . االمانة العامة للعتبة الحسينية بتاريخ  
قبل    .67 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر 37الدورة    2017-8-10  الجامعي( بتاريخ  الطالب 
قبل    .68 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر 38الدورة   2017-10-15  الطالب الجامعي( بتاريخ  
بتاريخ    .69 العراقية   االسرة  كيان  على  للحفاظ  االول  الوطني  االرشاد    2018-1-19المؤتمر  مركز 

  : الموسوم  البحث  عن  للمتزوجين  االسري  المزاجي  بالنمط  وعالقت   السائدة  الزوجية  العاطفة  أنواع 
 والمتزوجات من طلبة الجامعة كربالء كلية التربية اإلنسانية إنموذجا  

70.  ( والنفسية  التربوية  للعلوم  االول  الوطني  التخصصي  ببح2018نيسان    4المؤتمر  المشاركة  ث  ( 
الموسوم : الهوية المكبلة وعالقتها بالتوج  نحو المستقبل لدى طلبة الجامعة. بحث مشترك مع الدكتور  

 ثائر الدباغ 
قبل    .71 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر41الدورة     2018-2-6  الطالب الجامعي( بتاريخ  
للتربية في محافظة كربالء    .72 العامة  المديرية  العليا في  الشهادات  الثاني لحملة  العلمي  -4-16المؤتمر 

 لمناقشة البحوث العلمية . رئيسا   2018
قبل    .73 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر 44الدورة    2018-4-29  الطالب الجامعي( بتاريخ  
-7( 11-8ورش تطويرية لكادر مدارس الوارث االبتدائية )معلمين والمعلمات( في العراق من تاريخ )  .74

 : محاضر : عنوان المحاضرة : استراتيجية التعلم التشاركي داخل غرفة الصف الدراسي.   2018
قبل    .75 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر45الدورة   2018-7-12  الطالب الجامعي( بتاريخ  
قبل    .76 من  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  )مهارات  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 

 : محاضر45الدورة  2018-9-4  الطالب الجامعي( بتاريخ  
ندوة مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة . تحت عنوان : اليوم السنوي للمنبر الحسيني المنبر    .77

 . رئيسا 2018-10-13بتاريخ ومهمة وعي الجمهور . 
مشاركة في محاضرة في الندوة الثقافية في مؤتمر : بناء االنسان العربي . التواصل المصري العربي    .78

 عنوان المحاضرة : البيدوغوجيا التعلم التشاركي   2018-11-16العراقي. مبادرة ابني وطنك  بتاريخ  
غرفة    .79 في  المعاصرة  النفسي  اإلرشاد  )أساليب  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 
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 : محاضر 48الدورة   2018-12-20الصف الدراسي( بتاريخ   
 ( 2018-12-31محاضرة اإلجهاد النفسي لذوي المهّن المتعلقة بالجمهور الديني . العتبة الحسينية  )  .80
العربية    .81 )المملكة  العدد  الجامعي  االمر  بموجب  )416السعودية  في  النفسي   2019/ 22/1(  مستشار   )

 ( من  للفترة  جدة  في  المقامة  الطاولة  كرة  لرواد  الدولية  السعودية  بطولة  في  العراقي  -1/ 27للفريق 
3 /2 /2019 ) 

الفق ( الزهراء عليها السالم أسوة وقدوة     .82 الكوفة )كلية  العلمي لجامعة  (  3/2019/ 7بتاريخ ) المؤتمر 
عن البحث الموسوم : مؤشرات غسيل المخ المتضمنة في )الفيسبوك( وعالقتها باإلتصال النفسي داخل  

 . امسرة العراقية . دراسة إكلينيكية لعينة من طلبة الجامعة
  الموسوم :امداء( عن البحث  3/2019/ 3المؤتمر العلمي لجامعة بغداد . كلية التربية للبنات  بتاريخ )   .83

    الجامعة  طلبة  نظر  وجهة من  امكاديمي اإلعتماد  على   القائمة التدريسية  الهيئة لعضو الفاعل  التعليمي 
84.   ( للفترة  تربوية  وآلفاق  علمية  مسارات  العاشر:  الدولي  ديالى  جامعة  عن  2019/ 4/ 11-10مؤتمر   )

 , التعديل( اإلنفعالي لدى طلبة الجامعة .  البحث الموسوم : التفكير المفعم باممل وعالقت  بب )التجاوب 
-9مع جامعة قم في ايران للفترة )   وبالتوأمة مؤتمر الدولي السابع لمنتدى السالم الدولي للثقافة والعلوم    .85

: مؤشرات 2019/ 4/ 10 الموسوم  البحث    زين   لإلمام   التائبين   ٌمناجات   في   الواردة  الذات   فحص   ( عن 
 ( ع)  العابدين 

-3-3المؤتمر العلمي االول لقسم العلوم التربوية والنفسية . كلية التربية للبنات . جامعة بغداد . بتاريخ    .86
اإلعتماد    2019 على  القائم  التدريسية  الهيئة  لعضو  الفاعل  التعليمي  امداء   : الموسوم  البحث  عن 

 امكاديمي من وجهة نظر طلبة الجامعة . مشترك  
جامعة    .87 في  الشخصية  محاضرة  في  االنا  )تكامل  بعنوان  االسالمية  العلوم  كلية   : االنبياء  وارث 

 2019-3-25االنسانية( في يوم  
-3-25محاضرة في العتبة الحسينة االمانة العامة بعنوان : الصفحة النفسية المهنية وتأثراتها في يوم    .88

2019 
العلمي الدولي السنوي السادس . جامعة القادسية )االتجاهات المعاصرة في العلوم    اآلداب مؤتمر كلية    .89

للمدة   المنعقد  الشعورية  2019اذار    28-27االنسانية(  الكراهية   : الموسوم  منفرد  ببحث  مشارك   .
للعلوم االنسانية القادسية  الجامعة منشور في مجلة  بالقرار السياسي عند طلبة    والالشعورية وعالقتها 

 15صفحة   2019نيسان   22المجلد  2العدد 
ندوة نفسية عربية محلية  في جامعة كربالء كلية التربية للعلوم االنسانية بعنوان : تحفيز الذات وعالج    .90

الموافق   االحد  يوم  في  النفسي  شعبان    2019-3-31الكرب  مارسلينا  الدكتور  البرفيسور  وباستضافة 
و السورية  العربية  جمهورية  من  وبرئاسة  حسن  الحيدري  عامر  الدكتور  العراقي  النفسي  الطبيب 

 الدكتور حيدر اليعقوبي 
ورشة  نفسية المقامة على قاعة اتحاد االدباء والكتاب في النجف بعنوان )االنتحار في عصر العولمة    .91

 االحد الساعة الخامسة عصرا  2019-3-31بين مطرقة الجهل وسندان الفاقة( في يوم  
العتبة الحسينة االمانة العامة بعنوان : الحصانة النفسية في الحياة العامة والعمل في يوم  محاضرة في    .92

1-4-2019 
والعلوم    مؤتمر   .93 للثقافة  الدولي  السالم  لمنتدى  السابع  الدولي  قم    بالتومةالعلمي  جامعة  )العلوم  مع 

-9قد في مدينة قم االيرانية للفترة االنسانية والتطبيقية في تراث اهل البيت ع وتطبيقاتها الحالية(. المنع
التائبين    2019ابريل    10 مناجات  في  الواردة  الذات  فحص  مؤشرات    : الموسوم  ببحث  مشاركة   .

 . فضال عن رئيس لجنة مناقشة بحوث المؤتمر. لإلمام زين العابدين ع 
االنسانية )جودة البحث العلمي  مؤتمر الدولي العاشر في جامعة ديالى المنظم من كلية التربية للعلوم    .94

للفترة   المفعم باممل     2019نيسان    11-10النظرية والتطبيق(  التفكير   : مشاركة في بحث الموسوم 
 وعالقت  بب )التجاوب . التعديل( االنفعالي لدى طلبة الجامعة. 

الدولي    .95 العلمي  التربية : قسم  مؤتمر  القادسية كلية  بالتعاون مع جامعة  القادسية  لتربية  العامة  لمديرية 
نيسان    29)تطوير المناهج في ضوء فلسفة التربية الحديثة( في  العلوم التربوية والنفسية تحت شعار:  



26 

 

تنمية     2019 في  الحديث  أندرسون  تصنيف  على  القائم  التدريس  أثر   : الموسوم  بحث  في  مشاركة 
 ات التفكير االبداعي لدى طلبة الجامعة  مهار

غرفة    .96 في  المعاصرة  النفسي  اإلرشاد  )أساليب  بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  دورة 
 : محاضر52الدورة   2019-7-22الصف الدراسي( بتاريخ   

النفسية    .97 البحوث  لمركز  العقلية(  والقدرات  )الذكاء  االنسانية  للدراسات  امول  الدولي  العلمي  مؤتمر 
االساسية   التربية  كلية  في  المستنصرية  يوم    –والجامعة  في  العقلية  والقدرات  الذكاء  أبحاث  وحدت 

الموافق   االول    18االربعاء  اإلنتماء  2019كانون   : الموسوم  بحث  في  مشاركة  لنصفّي    الذهني   : 
 الكرويين للدماغ وعالقت  بتصورات أنا متكونة في سلوكيات طلبة الدراسات العليا 

)مهار  .98 بعنوان  كربالء  جامعة  في  االستشاري  المكتب  للطالب  دورة  توظيفها  وسبل  التفكير  تعليم  ات 
 : محاضر   55الدورة    2020-1-2الجامعي( بتاريخ  

للعلوم التربوية والنفسية في كلية التربية بجامعة صالي الدين في اربيل    امول   الدولي  العلمي   مؤتمر   .99
الذات وعالقت  ببعض  االفصاي عن  :    الموسوم  بحث   في   مشاركة:    2020كانون الثاني    30-29للفترة  

 المتغيرات النفسية لدى طلبة الدراسات العليا 
  2020شباط   5-2دورة تدريبية في رئاسة جامعة كربالء لمسؤولي وحدات االرشاد في الجامعة للفترة   .100

بعنوان: .محاضر  الطلبة  مشكالت  مع  التعامل  مهارات  تنمية   : بعنوان  طبيعة    .  على  التعرف  كيفية 
 االرشادية( المشكلة العالقة 

للفترة    .101 الخدمية  االشرف  النجف  ورابطة  الطبية  حيان  بن  جابر  جامعة  تدريبية  شباط    13-11دورة 
. بعنوان : تنمية مهارات القائد االداري وتعزيز السلم الداخلي . محاضر بعنوان :  بناء السالم    2020

 الداخلي للذات للحد من الميل السلبي في التعامل  
النبوي الثامن لقسم العلوم التربوية والنفسية  في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية    العلمي   مؤتمر   .102

 3التسلسل  بحث  في  مشاركة:  2020شباط   17بتاريخ  
  24-23العلمي االفتراضي الدولي االول . جامعة بابل : كلية التربية للعلوم االنسانية للفترة     مؤتمر  .103

 2020حزيران  24جلسة  بحث  في  ة مشارك:  2020حزيران   
  11-10العلمي التربوي الدولي االفتراضي. جامعة طفيلة التقنية: كلية العلوم التربوية للفترة     مؤتمر  .104

 2021كانون الثاني  11جلسة  بحث  في  مشاركة:   2021كانون الثاني   
سيكولوجية التعامل من الذات واالخر رؤية  محاضرة في جامعة الزهراء : التعليم المستمر بعنوان :    .105

 2021-كانون الثاني  -24نفسية تحليلية. في يوم  
106.    .. المجتمع  على  واثارها  المخدرات   : بعنوان   : االسري  واالصالي  االرشاد  مؤسسة  في  محاضرة 

 smcعلى قاعة مركز االعالمي   2021-كانون الثاني  -26مشاكل وحلول. في يوم  

كربالء : شعبة االرشاد النفسي والتوجي  التربوي : اإلبتزاز اإللكتروني أثاره السلبية  محاضرة جامعة    .107
 2021شباط   7على الفرد والمجتمع مع ضابط امن متخصص في االحد 

ومواد    .108 والعقاقير  المخدرات   : التربوي  والتوجي   النفسي  االرشاد  شعبة   : كربالء  جامعة  محاضرة 
 2021شباط   14وتشريعات قانونية في االحد  االدمان مخاطر 

المستمردورة    .109 التعليم  قسم مركز  الرابعة  التدريس  تعليم    طرائق  )مهارات  بعنوان  في جامعة كربالء 
 : محاضر   4الدورة    2021-2-14بتاريخ     788كتاب  التفكير وسبل توظيفها للطالب الجامعي( 

اعداد المناهج  في جامعة كربالء بعنوان )  قسم مركز التعليم المستمر  الخامسةطرائق التدريس  دورة    .110
 : محاضر   5الدورة   2021-4-  8  بتاريخ  1647كتاب    ( المالئمة والمحاضرة بفاعلية عالية

. جامعة  الجزائر    مؤتمر   .111 الدولي  االفتراضي  الموسوم  العلمي  الوادي  المناهج  :    الشهيد حم  لخضر 
   : بالبحث  المشاركة   : والممارسات  النظريات  بالقيمة  التعليمية  الٌمقترن  الزمن  عامل  مقتري  فاعلية 

السلوك تعديل  مادة  في  اإلختبارية(  )الخارطة  الٌموصفات  بجدول  اإلختبارية  امسئلة  لبنود    التقديرية 
   2021   نيسان 7-6للفترة  

نحو منهج  :    الموسوم  العلمي االفتراضي الدولي .  كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة كربالء    مؤتمر   .112
مفهوم الذات المؤقتة المرتبطة بالتعلم االلكتروني لدى طلبة  : المشاركة بالبحث :     علمي معرفي منتج 
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 2021   نيسان   8  للفترة  كلية التربية االساسية في جامعة الكوفة 
  بين الواقع والمأمول   لبحث العلمي في الوطن العربي املتقى االمارات : مجموعة اطباء : الموسوم :    .113

online    .5    2021حزيران 
في    .114 كربالء  جامعة  الصرفة  للعلوم  التربية  كلية  في  العلمية  :    2021حزيران    14الندوة  الموسومة 

 المخدرات .. التطور من الفرد الى المجتمع 
حزيران    25المشاركة بسلسلة من الجلسات والندوات مع مفكري واساتذة جمهورية ايران للفترة بين    .115

العدد    2021تموز    3ولغاية   ذو  الجامعي من جامعة كربالء  االمر  حزيران    22في    2705لموجب 
2021 

الموسوم :  جامعة البصرة  كلية التربية للبنات :  العلمي االول لقسم العلوم التربوية والنفسية في    مؤتمر   .116
في   الجامعي.  التعليم  واقع  لتطوير  رؤية  لبينية  :    2021-10-20الدراسات  الموسوم  السعادة  بالبحث 

الم الجامعيات  الطالبات  نظر  وجهة  من  العراقية  للمرأة  الزواجي  التكيف  على  )كلية    تزوجات الدالة 

 ( التربية للعلوم االنسانية

التعايش والتسامح رسالة االديان    مؤتمر   .117 الموسوم :  الدولي االول. جامعة واسط  الفكري والثقافي 
في   االنسان.  الى  :    2021-11-18السماوية  الموسوم  للتسامح  بالبحث  والعربية  العالمية  المؤشرات 

فرنسيس الديني(زيارة     -)اإلجتماعي  الفاتيكان  بابا  المنه   قداسة  وفق  على  بحث  إنموذجا  ج  للعراق 
 النوعي 

 

 الدعوات للمشاركة الثقافية االجتماعية 
المنظم مكتب السيد الشهيد محمبد الصبدر   –المؤتمر الوطني السنوي االول للمثقف العراقي   حضور  .1

 . 4/3/2017الجهة الثقافية بتاريخ 

وسبائل ندوة مدارس براعم كربالء االهلية بعنوان: النهوض بالتعليم االهلي وسيلة مهمة من   محاضر  .2
 11/4/2017تقدم المجتمع. بتاريخ 

ندوة مدرس براعم كربالء االهلية . تحت شعار : النهوض بالتعليم االهلي مهمة من وسبائل  محاضر  .3
 2017-4-11تقدم المجتمع. عنوان المحاضرة : كيبف نبنبي أبنباء بلبدنا مبن جديبد. بتباريخ  

 محاضر
فريق )فكر بغيرك( على قاعة  برعاية   المظاهرات العراقيةسلوك اإلحتجاج في ندوة ثقافية  محاضر  .4

التربوية(   –السياسية  –إتحاد امدباء في مدينة النجف امشرف ندوت  الثقافية )النفسية 
برئاسة البرفيسور الدكتور حيدر اليعقوبي أستاذ علم النفس. وبعضوية    2018-9-2  بببتاريخ 

السياسية في جامعة الكوفة. والتربوي امستاذ أحمد   كل من الدكتور أياد العنبر أستاذ العلوم
 الموسوي. تناولت الندوة الثقافية العديد من المفاهيم أهمها: 

 • سلوك اإلحتجاج كون  باإلتجاه اإليجابي في التحول السياسي. 
 • الثقافة السياسية العقالنية بدال من الثقافة االنفعالية. 

 والتعبير عن اآلخر. • اإلحتجاج وسيلة تفاهم 
 • ضعف إستجابة السلوك اإلحتجاجي وصيرورت . 
 • تباين الشعارات المعبرة عن المطالب الشعبية.  

 • االعالم واالعالم الضد. 
 • عفوية التظاهرات وسلوك العنف. 

 • المنظومة امخالقية والتربوية وسلوك تحمل المسؤولية.  
 • سيكولوجية الهرمون الثوري. 

   2019-2-25مؤسسة البدور المنيرة لإلغاثة والتنمية بتاريخ   حضور  .5
-2قسم التنسيق والتأهيل التربوي : المعرض السنوي الثالث ليوم التوحد العاملي للفترة من   حضور  .6
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4 /4 /2019 
امسية رمضانية في مؤسسة العطاء لتنمية المواهب الموسومة : تدهور الذات في زمن  ندوة  محاضر   .7

 االثنين   2021ايار   1االغتراب الثقافي تحليل ومعالجة. بتاريخ 
  2021حزيران   16في   4506االشتراك في اللجنة الوزارية بموجب االمر االداري    مشارك  .8

 2021اب   24الحضور في مبنى الوزارة يوم الثالثاء الموافق 
جامعة الزهراء للبنات . محاضر لندوة بعنوان )التدابير الالزمة للحد من العنف ضد المرأة(  ندوة  .9

 2021-12-1بتاريخ  

 

 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر  
 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر النوع  ت 

 منفرد   .1
بناء وقياس الحرج الموقفي لدى المدرس المطبق في كلية التربية جامعة كربالء منجبز منفبرد 

  2007- 12( 6-5مؤتمر جامعة القادسية العلمي السادس )

 منفرد   .2
جوانب الشخصية المنافقة كما وردت في خطبة اإلمام علي بن أبي طالب )ع( دراسة تحليلية / 

 – 2007 - 4 - 22( فبي 107( العدد الثاني / حزيران العبدد) 5مجلة جامعة كربالء المجلد )
  155-135صفحة 

 مشترك  .3
المهجرات منجز مشترك طالبات  اللدى  وعالقتها  بآليات الالشعورية    شعور بالوحدة النفسية  ال

 2008 مؤتمر جامعة كربالء الرابع في جامعة كربالء 

 مشترك  .4
بناء برنامج نفسي رياضي لتنميبة  السبلوك ألتوكيبدي لبدى العببي كبرة القبدم المحتبرفين فبي 

كبانون امول   (13-11المنعقبد فبي)الدوري العراقي منجز مشترك مؤتمر الرياضبة والشبباب  
 ( في وزارة الرياضة والشباب 2007للعام) 

 مشترك  .5
 GREGOREGفاعليبببة تصبببميم تعليمبببي مسبببلوب التفكيبببر وفقبببا لتفضبببيالت نظريبببة 

  2009الفينوميثولوجية منجز مشترك 

 مشترك  .6
قياس مستوى الجودة الشاملة لمخرجات اإلطبار ألمفباهيمي لكليبة التربيبة مبن جامعبة كبربالء 

منجز مشترك في وزارة التعلبيم  -بالمعيار الشامل للجودة في كليات التربية للجامعات العالمية 
 العالي والبحث العلمي العراقية 

 منفرد   .7
صعوبات التعلم النوعية وعالقتها بقصور بعض الوظائف المعرفيبة لبدى امطفبال فبي بعبض 

 –منجز منفرد في مؤتمر كلية رياض امطفال فبي جامعبة القباهرة    -رياض امطفال العراقية  
  2010-5(6-4)مصر 

 مشترك  .8
 نموذجا إ كربالء جامعة -العراقية  للجامعات  العليا اإلدارية القيادة في عمل المرأة معوقات 

 2012-4-11في  648)قبول النشر العدد 

 منفرد   .9
 –أنبا    -المقترحبة لتحسبين جبودة    –أنبا متكونبة    -اثر برنامج تبوجيهي لتشبخيص تصبورات  

-2-8فبي    24)قببول النشبر العبدد    2011بالطريقة الذاتية لدى طلببة كليبة التربيبة الرياضبية  
2012 

 منفرد   .10
التكنولوجيا والتقنيات المعاصرة في العلوم التربوية والنفسية / جامعة بغداد /مركبز الدراسبات 

 2011-4-17في  506التربوية واالبحاث النفسية العدد 

 مشترك  .11
مستوى العمليات ما وراء معرفة الذكاء الوجداني لحكبام كبرة القبدم فبي المحافظبات الشبمالية 

  2011-10-23في  252)قبول النشر العدد  2011والجنوبية (( والفرات اموسط 

 منفرد   .12
 –االحتياجات الالزمة لفهم وتطبيق مادتي حقبوق اإلنسبان والديمقراطيبة لبدى طلببة الجامعبة  

مؤتمر المعهد البوطني لحقبوق اإلنسبان )وزارة حقبوق  –نموذجا إكلية التربية للعلوم الصرفة  
 14-15) 12-2011اإلنسان( للفترة بين )

 منفرد   .13
مستوى تعميم المفاهيم العلمية للطلبة وعالقتها بطريقة التبدريس مبن وجهبة نظبر التدريسبيين 

جامعبة اإلسبكندرية فبي جمهوريبة مصبر  2012)قبول النشر العبدد العاشبر ابريبل   –  2012
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 العربية(

 مشترك  .14

المؤتمر العلمي االول التخصصي للبحث العلمي / كلية التربية الرياضية للبنات فبي الجادريبة 
 في بحثين :  2013-1 – 10-9للفترة )

مسببتوى اسببلوب البحببث العلمببي وجببودة معببايير البحببث العربببي مببن وجهببة نظببر اسبباتذة  -1
 2012-11-13( في 2العدد )–االشراف 

قاتهببا مببن وجهببة نظببر طلبببة الدراسببات العليببا صببعوبات فهببم الوسببائل االحصببائية وتطبي -2
 2012-11-13( في 3بحث منفرد العدد ) –( والدكتوراه)الماجستير 

 منفرد   .15
 –( سبنوات فبي مدينبة كبربالء  6بعمبر )  لألطفبالاثر برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الوجبداني  

-12-11فبي  3100رقم البحث  410دراسة تجريبية : بحث منفرد مجلة جامعة كربالء العدد 
2013 

 مشترك  .16
الهوية للذات واالستجابة للمواقف الضاغطة وعالقاتها باإلثارة الحسية ومشاعر الغضبب لبدى 

 68الرياضبية العبدد طلبة كلية التربية الرياضية : بحث مشترك :مجلة كربالء للعلبوم التربيبة 
 2013-12-12المجلد االول العدد الخامس في 

 منفرد   .17
رياض االطفبال علبى وفبق   مطفال(  البيولوجيةفاعلية برنامج تدريبي لتنمية المفاهيم العلمية )

الفكبر  مبحباث ( في مدينة كربالء : بحث منفبرد: مجلبة المنتبدى البوطني  يفيجو تسكنظرية )
 2013-10-30في  56والثقافة في مدينة النجف االشرف العدد 

18.   
الضغوط النفسية وعالقت  بنوعية الحياة والمكانة االجتماعية لبدى حفباري القببور والبدفن فبي 

-1-6فبي   736مية الجامعبة العبدد  مدينة النجف االشرف : بحث منفرد : مجلبة الكليبة االسبال
2014 

 منفرد   .19
لجامعة كبربالء جبراء هجرين  المُ الجامعيين  طلبة  بامعراض اإلكتئابية لل  نوعية الحياة وعالقت ُ 

 2014-2013معركة امنبار. مؤتمر جامعة واسط للعام الدراسي 

 منفرد   .20
الرياضية وعالقت  بالشعور بالذنب محتوى الذاكرة الالشعورية للطلبة منخفضي اداء المهارات 

في كلية التربية للعلوم الرياضية. مؤتمر العالمي لعلوم التربيبة الرياضبية جامعبة باببل للفتبرة 
(18-20)10-2014 

 منفرد   .21
تأثير السياحة الدينية في العتبة العلوية المقدسة في خفض اإلغتراب النفسي لدى الزائبرين مبن 

 2015-3(2-1مؤتمر كلية السياحة جامعة كربالء ) فيها.وجهة نظر العاملين 

 منفرد   .22
اإلستجابة للمواقف الضاغطة وعالقتها بسلوك المواطنة لظاهرة الحشَّد الشعبي من وجهة نظر 

-11طلبة العلوم التربوية والنفسبية )دراسبة وصبفية(. مبؤتمر كليبة التربيبة . جامعبة واسبط )
12)3-2015 

 منفرد   .23
اإلستجابة لقلق التصور المعرفي وعالقت  بالحالة اإلنفعالية )قبل وبعد( الدخول لغرفة المفراس 

دراسبة شبب    -الحلزوني لعينة الفحص التشريحي بحسب متغيري الجبنس والحالبة االجتماعيبة
 (64-29( الصفحة )19تجريبية. جامعة كربالء  مجلة الباحث العدد )

 منفرد   .24
)النفسي إ اممن  للطلبة    -ستراتيجية  العراقي  السياسي  اممن  بتحقيق  وعالقت   الفكري( 

 المتظاهرين )حالة القميص امبيض( لطلبة كلية التربية اإلنسانية إنموذجا .  

 منفرد   .25
تحفيز   في  العقل  عادات  على  قائم  تدريبي  برنامج  الجانبي    استراتيجيات فاعلية  التفكير 

والبرمجية التعليمية لدى طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية في المؤتمر الدولي لتطوير العملية  
   7/2016/ 23- 20التعليمية الذي تقيم  وكالة الشرق االوسط للتدريب واالستشارات للفترة  

 منفرد   .26
. مؤتمر االصالي الحسيني  تحليل الشخصية الحسينية اإلصالحية وفق أنماط الشخصية لريسو 

 (. 2016/ 10/ 20-19االول للفترة )

 مشترك  .27
في تنمية التفكير المتوازي لدى طلبة المرحلة االعدادية . جامعة كربالء     أثر برنامج الكورت 

 ( 2016/ 12/ 21( في ) 357مجلة الباحث عدد كتاب قبول النشر ) 

 مشترك  .28
مهارات االبداع الجاد لدى طلبة كلية الفنون الجميلة . جامعة كربالء  مجلة الباحث عدد كتاب  

 ( 2017/ 7/ 15( في ) 24قبول النشر ) 
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 مشترك  .29
طلبة   نظر  وجهة  من  الرقمية  المواطنة  بسلوكيات  وعالقت   العراقية  لألسرة  امسري  المناخ 
القران بتاريخ   العلمي االول لقسم علوم  المؤتمر  للبنات.  التربية  الجامعة . جامعة بغداد. كلية 

(25 /4 /2017  .) 

30.  
 منفرد 
 منشور 

الفا بالتوقعات  وعالقت   اآلخر  مع  للتعايش  الحوار  الذاتية. فنيات  بابل.   علية  كلية    جامعة 
   (.  27/4/2017المؤتمر السنوي السابع ) .القرآنية الدراسات 

 مشترك  .31
مجلة   كربالء   جامعة   . الجميلة  الجامعة  طلبة  لدى  الذات  بتشظي  وعالقت   الفكري  التلوث 

 (.  2017/ 8/10( في ) 414الباحث عدد كتاب قبول النشر )

 مشترك  .32
قياس المعتقدات المحفزة لدى )طالب وطالبات( جامعة كربالء . جامعة كربالء  مجلة الباحث  

 ( .  2017/ 11/ 22( في ) 482عدد كتاب قبول النشر ) 

 مشترك  .33
التفكير الكارثي لدى طلبة الجامعة ممن فقدوا احد االبوين . جامعة كربالء  مجلة الباحث عدد  

 ( .  2018/ 1/ 17( في )33كتاب قبول النشر ) 

 منفرد   .34
مؤتمر   في  مشارك  الجامعة.  طلبة  لدى  المستقبل  نحو  بالتوج   وعالقتها  المكبلة  الهوية 

 ( 2018نيسان   4التخصصي الوطني االول للعلوم التربوية والنفسية بتاريخ ) 

 مشترك  .35
جامعة كربالء  مجلة الباحث عدد كتاب    لدى االستاذ الجامعي في كربالء. المرونة االيجابية  

 ( . 2018/ 19/11( في ) 470قبول النشر ) 

 منفرد   .36
باإلتصال   وعالقتها  )الفيسبوك(  في  المتضمنة  المخ  غسيل  مؤشرات   : الموسوم  البحث  عن 
العلمي   مؤتمر  في  الجامعة.  طلبة  من  لعينة  إكلينيكية  دراسة   . العراقية  امسرة  داخل  النفسي 

 (. 7/3/2019السالم أسوة وقدوة  بتاريخ ) لجامعة الكوفة )كلية الفق ( الزهراء عليها 

 مشترك  .37
  نظر   وجهة   من   امكاديمي  اإلعتماد   على  القائمة   التدريسية  الهيئة   لعضو  الفاعل  التعليمي   امداء
 (. 2019/ 3/3. في المؤتمر العلمي لجامعة بغداد. كلية التربية للبنات  بتاريخ )   الجامعة طلبة

 منفرد   .38
مؤتمر  التفكير المفعم باممل وعالقت  بب )التجاوب, التعديل( اإلنفعالي لدى طلبة الجامعة . في  

 ( 2019/ 11/4-10للفترة )  جامعة ديالى الدولي العاشر: مسارات علمية وآلفاق تربوية 

 مشترك  .39
مؤتمر  (ع)   العابدين   زين  لإلمام  التائبين   ٌمناجات   في  الواردة  الذات   فحص   مؤشرات  في   .

والعلوم   للثقافة  الدولي  السالم  لمنتدى  السابع  للفترة    وبالتوأمة الدولي  ايران  في  قم  جامعة  مع 
 ( عن البحث الموسوم :  2019/ 4/ 9-10)

 منفرد   .40
في   منشور  الجامعة  طلبة  عند  السياسي  بالقرار  وعالقتها  والالشعورية  الشعورية  الكراهية 

 15صفحة    2019نيسان   22المجلد  2عدد مجلة القادسية للعلوم االنسانية ال

 مشترك  .41
الجامعة   طلبة  لدى  التفكير  العدد  اصالة  الباحث  مجلة  في  للنشر  بتاريخ    566قبول 

29 /9 /2019 

 مشترك  .42
الجامعة   طلبة  لدى  السياسي  العدد  االقتدار  الباحث  مجلة  للنشر  بتاريخ    619قبول 

23 /10/2019 

 مشترك  .43
قبول للنشر مجلة الباحث العدد   العالي( لدى أمهات ذوي اإلعاقة   -)المنخفض  االجهاد النفسي  

 3/12/2019بتاريخ  763

 منفرد   .44
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4 Chi-square -  منفرد  2011 –للعينات الصغيرح  -االختبار الالمعلمي 
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 اللقاءات اإلعالمية )السمعية والمرئية(
 اإلعالمية )السمعية والمرئية( ت 

   2004النشاط اإلعالمي للعام  أوالا 

 2004قناح األنوار الفضائية )سمعي مرئي( عنوان )المدتمت العراقي في الوقت الرالن (  1

 2004األنوار الفضائية )سمعي مرئي( عنوان )سيكولودية االنتخابات( قناح  2

ا   2007النشاط اإلعالمي للعام  ثانيا

 2007( حلقات دور ة 8إذاعة كربالء )سمعي( عنوان )لحن الحياح ( ) 3

ا   2008النشاط اإلعالمي للعام  ثالثا

 2008الحسينية(  إذاعة المعارف )سمعي( عنوان )سيكولودية الشعائر  4

 2008( حلقات دور ة  11إذاعة المعارف )سمعي ( عنوان )من أنا( )  5

  1دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  6

 2008/ 10/ 10) الخوف عني األطفال(  

 2دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي( عنوان )أكبادنا(  7

 2008/  10/  17االدتماعي عني األطفال( )الخدل 

 2008/  10/  30الشباب ) عالقة الشباب بكبار السن(  8

 4دزء   -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا(  9

 2008/  10/ 31)التبول إال إرادي عني األطفال( 

 )البكاء  عني األطفال(  6دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي( عنوان )أكبادنا(  10

 )الغيرح عني األطفال(  5دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي( عنوان )أكبادنا(  11

 6دزء   -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي( عنوان )أكبادنا (  12



34 

 

 اإلعاقة النفسية التوحي ال فولي(  –) األطفال المعوقين  

 2009النشاط االعالمي للعا   رابعا  

 )الصياقة عني األطفال( 7دزء –قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  13

 20  /3/2009 

 8دزء   –قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا(  14
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 25/9/2009)األطفال والتلفز ون( 
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 9/10/2009)الخدل عني األطفال( 
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 2009/ 10/ 30)الضغوط النفسية(  
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 2009/ 11/ 6)أساليب التعامل األسري (  

  9دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  25

 2009/ 11/ 13)الصياقة( 

   10دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  26

 2009/ 11/ 20)األسئلة المحردة لل فل(  

   11دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  27

 2009/ 12/ 4)األطفال في عيي الغي ر( 

ا   2010النشاط اإلعالمي للعام  خامسا

   12دزء  -قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي ( عنوان )أكبادنا (  28

 2010/ 1/ 1)كيف نشوإل ال لبة في الصف( 

 2011النشاط االعالمي للعا    29

 ( الغز الثقافي )أمسية من كربالء( 2011/ 17/3قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي( ) 30

 2011/ 10/ 8عنوان  )اطروحة تحت الضوء( قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي(  31

 15/10/2011قناح الغي ر الفضائية  )سمعي مرئي( عنوان )أطروحة تحت الضوء (  32

 ( التربية أوال : اثنتا عشرح حلقة11/2011/  8-3قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي( ) 33

 2011/ 11/ 15)سيكولودية البكاء على اإلما  الحسين  ( قناح العراقية الفضائية )سمعي مرئي( عنوان  34
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ا   2012النشاط اإلعالمي للعام  سادسا

 اعة الغي ر الفضائية )سمعي( برنامج )وتعاونوا على البر والتقوى( : ذ ا 35

 2012/ 10/8الحلقة األولى )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سوء الحياح الزودية   36

 17/8/2012الثانية )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سوء المعيشة لكبار السن الحلقة  37

 2012/ 8/ 31الحلقة الثالثة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( اإلدمان والمخيرات  38

 2012/ 7/9الحلقة الرابعة)وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سيكولودية االنتحار  39

 2012/ 9/ 14الحلقة الخامسة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( لمادا ال تدعلوني اعمل في بليي  40

الحلقة السادسة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( استعمال السلبي للتقنيات والموبا ل وإثرلا في   41

 2012/ 10/ 5المدتمت 

 12/10/2012والتقوى(: )سمعي( العالقة الزودية الحلقة السابعة )وتعاونوا على البر  42

 2012/ 10/ 19الحلقة الثامنة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( االكراه على زواج االقارب   43

 12/2012/ 21الحلقة التاسعة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( اخالقيات ز ارح الصالحين    44

ا   2013اإلعالمي للعام النشاط   سابعا

الحلقة التاسعة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سلوك العناد عني االطفال والتصلب عني الكبار    45

25 /1 /2013 

 2013/ 2/ 8الحلقة التاسعة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سلوك البكاء والحزن    46

 2/2013/ 15والتقوى(: )سمعي( الزواج المبكر للشباب  الحلقة التاسعة )وتعاونوا على البر  47

صي قه    48 من  اخته  زواج  على  االخ  غصب  )سمعي(  والتقوى(:  البر  على  )وتعاونوا  التاسعة  الحلقة 

22 /2 /2013 

 2013/ 3/ 1الحلقة التاسعة )وتعاونوا على البر والتقوى(: )سمعي( سلوك المنافقة في المدتمت   49

50 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها   2013/ 1/ 29قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 بالمظهر الخاردي  

51 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها    2013/ 2/ 5قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 ( 1بالمظهر االدتماعي ) 

52   ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها   2013/ 2/ 12)قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 ( 2بالمظهر االدتماعي ) 

53 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها   2013/ 2/ 19قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 ( 1بالمظهر الودياني ) 

54 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  :    2013/ 2/ 25قناح  شخصيتك   : برنامج  وعالقتها (  الشخصية 

 ( 2بالمظهر الودياني ) 

55 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها    2013/ 3/ 5قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 بالمظهر العقلي 

56 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  وعالقتها   2013/ 3/ 12قناح  الشخصية   : شخصيتك   : برنامج   )

 بال بت  

( برنامج : معدم الشهادح : مفهو  الهو ة مت    11/2013/ 11قناح العراقية الفضائية )سمعي مرئي ( )  57

 الحسين   

ا   2014النشاط اإلعالمي للعام  ثامنا

 2014/ 1/ 8انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( عامة  الحلقة األولى )من  58

 2014/ 15/1الحلقة الثانية )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( لو ة الذات    59
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 2014/ 22/1الحلقة الثالثة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( كيف نتاعمل مت المرالقين   60

 2014/ 29/1انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( التغلب على القلق  الحلقة الرابعة )من  61

62 (  ) مرئي  )سمعي  الغي ر  العراقية  الدامعي   2014/ 7/2قناح  ال الب   : الخير  صباح   : برنامج   )

 وسلوكياته النفسية 

مت   63 نتعامل  كيف   ) العلو ة  الروضة  اذاعة  )سمعي  المحبين(:  )مت  االولى  المرالقين  الحلقة 

11 /2 /2014 

 12/2/2014الحلقة الخامسة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( سؤ العالقة الزودية    64

 19/2/2014الحلقة السادسة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( الشخصية اإلكتئابية   65

 18/2/2014العلو ة ( السلوك العيواني لل لبة  الحلقة الثانية )مت المحبين(: )سمعي اذاعة الروضة  66

 2014/ 2/ 26الحلقة السابعة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( الشخصية اإلزدوادية    67

 2014/ 3/ 4الحلقة الثالثة )مت المحبين(: )سمعي اذاعة الروضة العلو ة(  68

 2014/ 5/3الحسينية ( الشخصية  الشكاكة  الحلقة الثامنة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة  69

 2014/ 3/ 11الحلقة الثانية )مت المحبين(: )سمعي اذاعة الروضة العلو ة ( التوتر النفسي   70

 12/3/2014الحلقة التاسعة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( الشخصية المزادية    71

 2014/ 19/3الحلقة التاسعة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( تاثير الشخصية بااللوان   72

 2014/ 4/ 2الحلقة التاسعة )من انا(: )سمعي اذاعة الروضة الحسينية ( تاثير الشخصية باالسماء   73

عالقة   74  ) العلو ة  الروضة  اذاعة  )سمعي  المحبين(:  )مت  الثانية  العائلة  الحلقة  ب بيعة  الدي يح  الزودة 

 4/2014/ 15الدي يح  

 ( برنامج : ظالرح وتحقيق  25/8/2014قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي ( ) 75

ا   2015النشاط اإلعالمي للعام  تاسعا

76  (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  ..   2015/ 8/ 16قناح  المحرمة  العالقة   : كلمة  للشباب   : برنامج   )

 مباشر 

77 (  ) مرئي  )سمعي  الفضائية  كربالء  الراحة   9/2015/ 13قناح  وقت  إدارح   : كلمة  للشباب   : برنامج   )

 والفراغ للشباب. .. مباشر 

( برنامج : للشباب كلمة : الشباب وفن التخ يط..   9/2015/ 20قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي ( ) 78

 مباشر 

الفضائية   79 كربالء  )قناح   ) مرئي  الفعال   2015/ 27/9)سمعي  التواصل   : كلمة  للشباب   : برنامج   )

 للشباب.. مباشر 

 : الثقة بين الشباب.. مباشر( برنامج : للشباب كلمة 2015/ 10/ 4( )قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي 80

 الثقافي للشباب. مباشر  الغزو( برنامج:للشباب كلمة:2015/ 10/ 11() قناح كربالء الفضائية)سمعي مرئي 81

مرئي() ق 82 الفضائية)سمعي  المعارف  االربعين2015/ 11/ 27ناح  حشي  سيكولودية.    (برنامج:  صورح 

 مباشر 

 : النداح والشباب.. مباشر ( برنامج : للشباب كلمة13/12/2015فضائية )سمعي مرئي( )قناح كربالء ال 83

الوفاء)سمعي   84 الكبيرح.  (:12/2015/ 29مرئي() قناح  والمدتمعات  الصغيرح  المدتمعات  في  االدمان 

 مباشر 

 2016النشاط اإلعالمي للعام  عاشراا 

 ( عنوان الحلقة )العنف األسري .. أسباب ومعادات  2016/ 4/8 )سمعي مرئي (قناح المنهاج الفضائية 85

  –برنامج للشباب كلمة عنوان الحلقة ) السلوك السائل   2016/ 9/ 9قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي(   86

 للشباب الذكور. –التميت  
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 ( : العنف األسري للزودة.. مباشر  10/2016/ 27قناح الوفاء )سمعي مرئي ( )  87

 2017النشاط اإلعالمي للعام  الحادي عشر

 في الصحة النفسية.  وتأثيراتهالشرود الذلني  17/4/2017قناح كربالء الفضائية )سمعي مرئي(  88

 2018النشاط اإلعالمي للعام  الثاني عشر 

فلسفة الصالح في عنوان الحلقة ) الهيى شهربرنامج  2018/ 5/ 24قناح المنهاج الفضائية )سمعي مرئي(   89

 ( العالم االسالمي

آفق التواصل العراقي المصري حلقة خاصة : فتح    2018/ 12/ 28قناح النعيم الفضائية )سمعي مرئي(   90

 كاد مي بين الدامعات .. المناقشات العلمية في القالرح للعراقيين  األ

 المشاركات الصحفية
 المشاركات الصحفية ت

 (5( مقالة )مستقبلنا السيكولودي( ص )2003/ آب /  16( السبت ) 2صحيفة الدامعة ) كربالء( العيد ) 1

الصنفحة   2006( تشنر ن االول للعنا   15مدلة روافي الثقافية / دار الكتب والوثائق / وزارح الثقافة العنيد ) 2

(57 ) 

( نشنر المشناركة لمنؤتمر العلمني 2007( األسنبو  الثالث/كنانون األول  110صحيفة كربالء اليو  العنيد) 3

 (11لوزارح الر اضة والشباب( ص)األول 

نشننر المشنناركة لمننؤتمر العلمنني األول  2008كننانون الثنناني  28االثنننين  1306الصننباح الر اضنني العننيد  4

 (24لوزارح الر اضة والشباب( ص)

نشنر المشناركة فني )البحنور تنير ب   2008(األسبو  الثناني/ شنباط /  117صحيفة كربالء اليو  العيد )   5

 11المعاقين( ص 

( /السننة الثالثنة / تشنر ن 17العيد )2008السنة الثالثة/ تشر ن الثاني /  17صحيفة الدامعة)كربالء( العيد   6

 2008الثاني/ 

خر دو العلو  اإلنسانية بنين 2009(/ السنة الثانية / األسبو  الثاني/ آذار/  16صحيفة أنوار كربالء العيد)   7

 االنتظارالتهميش أو 

( / السننة الثانينة مقالنة 10مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عنن طلبنة دامعنة كنربالء العنيد ) 8

 ( 5)االستشارات ال البية( ص )

( مقالة )تحقينق طموحنات 16مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عن طلبة دامعة كربالء العيد ) 9

 (10)أنا( االكادمية لل الب الدامعي )الشخصية المعاصرح ( ص )

( مقالنة )العالقنة المتبادلنة 17مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عن طلبة دامعة كربالء العنيد ) 10

 (10بين ال الب واألستاذ عالقة ورد أ  استشفاء ( ص ) العكسية

( مقالنة )التحلينل النفسني 18مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عن طلبة دامعة كنربالء العنيد ) 11

 (6لل البة الدامعية في المرحلة الرابعة وما بعي التخرج الدامعي ( ص )

: العنالج فني علنم الننفس   8ص    2010( / تشنر ن الثناني   29العنيد )صحيفة )الدامعة( للسنة السادسنة :   12

التديدي دودح تحسين )انا( .. ال ر قة المبتكرح في العالج النفسي : العنالج بتحسنين )اننا( الفنرد بال ر قنة 

 2011الذاتية 

 : المؤلفات  10ص  2012( السنة السابعة / ا لول 39صحيفة )الدامعة( العيد ) 13

: التفكننك  8ص  2012/ كننانون االول 16االحنني  –السنننة االولننى  18صننحيفة )كننربالء المسننتقبل( العننيد  14

 االسري الى ا ن ؟ : رؤ ا في علم النفس االسري 

: العشق المثلي  8ص  2012/ كانون االول 23االحي  –السنة االولى   19صحيفة )كربالء المستقبل( العيد   15

 للشباب بين المكبوتات االدتماعية والتحليل النفسي :رؤ ا في علم النفس الشباب 
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دامعنة كنربالء فني  ألسناتذح: مشناركة متمينزح  5ص  29/1/2013الثالثناء  13صحيفة الر اضني العنيد  16

 كلية التربية الر اضية المؤتمر العلمي التخصصي االول في دامعة بغياد 

: الخياننة   8ص    2013/ كنانون الثناني  27االحني    –السننة االولنى    23صحيفة )كنربالء المسنتقبل( العنيد   17

قسما من المتزودات  مارسن سنلوك الخياننة الزودينة رؤ نا منن ودهنة نظنر التحلينل   –الزودية للزودة  

 النفسي لشخصياتهن  

: سيكولودية االحتضار  4ص  2013/ شباط 3االحي  –السنة االولى  24صحيفة )كربالء المستقبل( العيد  18

نشعر به نفسيا في مرحلة االحتضنار عنني المنوت ؟ : رؤ نا فني علنم الننفس   يما لذ موت االنسان :    لما قب

 الموت 

: الشخصننية  8ص  2013/ شننباط 10االحنني  –السنننة االولننى  25صننحيفة )كننربالء المسننتقبل( العننيد  19

لنالك اشخاص لي هم اكثر من وده  تعاملون به .. كيف نتعامل معهم ؟ : رؤ ا في علم النفس   –االزدوادية  

 دتماعي للشخصية اال

: النيوافت االعالمينة   8ص    2013/ شنباط  17االحني    –السنة االولى    26صحيفة )كربالء المستقبل( العيد   20

نحو العنف والدر مة : لماذا  قي   قسم من االعنال  المرئني علنى النيوا  سنلوكيات العننف : رؤ نا فني علنم 

 االدتما  النفسي االعالمي 

: سنيكولودية رمني  8ص  2013/ شنباط  24االحني    –السنة االولنى    27صحيفة )كربالء المستقبل( العيد   21

النفا ات في ال رقات العامة : لماذا  تسالل الكثير منا فني رمني النفا نات فني الشنوار  ؟ : رؤ نا فني علنم 

 االدتما  الصحي 

: سننيكولودية سننلوك  8ص  2013/ اذار3ي االحنن –السنننة االولننى  28صننحيفة )كننربالء المسننتقبل( العننيد  22

 المنافقين : الرغبات الينيو ة البعييح عن الروح الي ن االسالمي : رؤ ا في علم االدتما  الي ني 

ا نار   -( / السننة الخامسنة24مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عن طلبة دامعة كنربالء العنيد ) 23

 (15الفكر الحسيني رؤ ا تار خية بتحليالت معاصرح( ص )مقالة )التنمية القيمية في 

سيكولودية  –كانون الثاني سلسلة علم النفس االخالقي   2014للعا     3مدلة دردات )دامعة كربالء( العيد   24

 74الغضب وادارته وعالده ص 

نيسنان  -السنة السادسنة( / 26مدلة مح ة أمل . مدلة ثقافية منوعة تصير عن طلبة دامعة كربالء العيد ) 25

 (7مقالة )الحي ث في االدارح المؤسساتية الخيار ردل الضرورح ا  مدتمت الضرورح( ص ) 2014

 20:سيسيولوديا السياسة . الصفحة 2014( للعا  115مدلة الندف االشرف .السنة العشرح العيد) 26

:إنتبه لوليك المرالنق كينف  تصنرف: 2015( للعا   125مدلة الندف االشرف .السنة الحاد ة عشر العيد) 27

الذاكرح الالشعور ة نحو المواقف لي التي تقود سلوك أوالدنا المرالقين لممارسة عادات سلوكية . الصفحة 

40 

:سلسنلة فني بيتننا مرالنق: مناذا وراء المشنكالت النفسنية 2016( للعا  1مدلة الشباب .السنة االولى العيد) 28

 44 ا تحليلية في علم النفس المرالقة. الصفحة ألبنائنا المرالقين رؤ

 4: سيكولودية الغضب ادارته وعالده . الصفحة  2016ا ار  9صحيفة )عين( العيد االول  29

: الع لة الصيفية بين استثمار الوقت  22: صفحة  2017تموز  14للسنة  146مدلة الندف االشرف العيد  30

 وقتل الفراغ
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 والدراسات الماجستير والدكتوراه والكتب العلمية التي تم تقيمها البحوث 
 البحوث والكتب العلمية المقيمة  (1 ت 

 2007/  1/ 13في   1/2007/ 18 مسلوب المواقف اللفظية تبعا لبديل اإلجابة ةالسايكومتريالخصائص  1

 2008-10-7اتجاهات طلبة نحو عمل المرأة في المجاالت السياسية واالجتماعية في المرحلة الراهنة  2

اثر العصف الذهني كطريقة في التفكير بتطوير التربية العملية )التطبيق( لطالبات كلية التربية للبنات فبي  3
25 – 2 -2007 

والديمقراطي إلدارة الصف في تحصيل طلبة كلية التربية جامعبة كبربالء اثر استخدام امسلوب التسلطي   4
 2007-2- 17في 

 2007-3-14الظواهر السلوكية السلبية السائدة لدى امطفال في مرحلة الدراسة االبتدائية في  5

اثر السلوك امسري الخاطئ في ظباهرة الغبش الدراسبي والبدافع لالنجباز علبى طلببة الجامعبة فبي ليبيبا  6
 2007/ 3/ 26العظمى في 

اثر استعمال التدريس المصغر في اكتساب طلبة كلية التربية امساسية قسم التاريخ لبعض مهارات التمهيد  7
 2008-4-15للدرس في 

المقوم العلمي لرسالة الماجستير الموسومة : العطف على الذات وعالقت  بالخوف مبن التقيبيم االجتمباعي  8
/ قسبم علبم البنفس بموجبب كتباب جهباز  اآلداب السلبي لدى طلبة الجامعبة( جامعبة المستنصبرية / كليبة 

 (1/10/2012( في )2104)ويم العلمي في وزارة التعليم العالي العراقية العدد قاالشراف والت

/ 14فبي  2827التدريسبي / مجلبة جامعبة كبربالء العلميبة العبدد  لبألداءمستوى إستيعاب الطلببة للمبواد   9
11/2012 

 اآلداب تقييم كتاب ) نظرية العقل لدى االطفال التنظير الحديث في نمو المعرفبي( جامعبة القادسبية /كليبة   10
 17/1/2013في  15العدد 

( فبببي 363مجلبببة الباحبببث العبببدد ) –اسببلوب التفكيبببر التحريبببري لبببدى مدرسبببي المرحلببة االعداديبببة  11
(30/11/2014) 

 –التدقيق( وعالقت  بالذاكرة العاملة البصرية السمعية لبدى طلببة الجامعبة    –امسلوب المعرفي )الفحص   12
 (23/12/2014( في )387مجلة الباحث العدد )

 (13/4/2015درجة مساهمة العلوم االنسانية بالجامعات الفلسطينية في التربية السياسية للطالب ) 13

وعالقت  بالتدفق المهاري لالعبي النخبة بالكرة الطائرة . مجلة العلوم التربية الرياضية . التوج  التنافسي   14
 2015-6-23تاريخ  234جامعة بابل . العدد 

مجلة السبط العبدد الجامعة في محافظة كربالء  لما قبأساليب تدني مستوى التحصيل الدراسي في مرحلة  15
 . 2015-8-14في  74

الشخصبية وعالقتهبا باضبطرابات مابعبد الضبغوط الصبدمية لبدى طلببة الجامعبة مبن ذوي شبهداء قوى   16
 202016-1تاريخ  21االرهاب. جامعة كربالء . مجلة الباحث العدد 

مؤسسببات المجتمببع المببدني والحشببد الشببعبي . مببؤتمر العلمببي الببدولي االول .مركببز كببربالء للدراسببات  17
 والبحوث 

إمكانيبات(. مبؤتمر العلمبي البدولي االول .مركبز  الشعبي في ناحية االحرار )مقومات .خصائص.الحشد   18
 كربالء للدراسات والبحوث 

قراءة خطاب هادي العامري في صفحات التواصل مقاربة تداولية. مبؤتمر العلمبي البدولي االول .مركبز  19
 كربالء للدراسات والبحوث 

التربويببة لببدى طلببة الجامعببة. مببؤتمر العلمبي الببدولي االول .مركببز كببربالء تبأثير االرهبباب علببى القبيم  20
 للدراسات والبحوث 
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العشائر العراقية ودعمها للحشد الشبعبي فبي اطبار فتبوى الجهباد الكفبائي. مبؤتمر العلمبي البدولي االول  21
 .مركز كربالء للدراسات والبحوث 

الشبعبي. مبؤتمر العلمبي البدولي االول .مركبز كبربالء للدراسبات قياس االنتماء الوطني لمقباتلي الحشبد   22
 والبحوث 

 الصالبة النفسية لدى ابناء الحشد الشعبي. مؤتمر العلمي الدولي االول .مركز كربالء للدراسات والبحوث  23

كبربالء االرهاب الفكبري وتأثيراتب  النفسبية علبى الفبرد العراقبي. مبؤتمر العلمبي البدولي االول .مركبز  24
 للدراسات والبحوث 

تصورات طالبات قسم الكيمياء نحو التعليم والبتعلم واثبر برنبامج مقتبري علبى وفبق التربيبة البنائيبة فبي  25
 4/4/2016(  في 105تطوير تلك التصورات . جامعة كراء . مجلة الباحث العدد )

المدارس االبتدائية في مركز مدينة كربالء . مجلبة الخصائص السلوكية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في  26
 15/8/2016في  168السبط مركز كربالء للدراسات والبحوث . العدد 

 6/12/2016في  324العنف الرمزي لدى طلبة المرحلة الثانوية . مجلة الباحث جامعة كربالء . العدد  27

انماط االستشارات الفائقة لدى الطلبة المتميبزين والعباديين فبي المبدارس الثانويبة دراسبة مقارنبة. مجلبة  28
  13/12/2016في  336الباحث جامعة كربالء . العدد 

الصورة النمطية لخطباء المنابر الحسينية من وجهة نظر طلبة الجامعة . كتباب تقيبيم مجلبة السببط العبدد  29
 (21/12/2016( في )201)

 (25/12/2016( في )363الحكمة وعالقتها بالتفكير الحدسي. كتاب تقييم مجلة الباحث العدد ) 30

( فبي 203زيارة االربعين وأثرها في إرساء الوحدة والتعبايش السبلمي كتباب تقيبيم مجلبة السببط العبدد ) 31
(23/12/2016) 

سط النبازحين واقبرانهم العباديين كتباب تقيبيم لدى طلبة جامعات الفرات االو  الجنبيةاضطراب الشخصية   32
 (22/1/2017( في )29مجلة الباحث العدد )

( فبي 16االمام علبي )ع( واثارهبا التربويبة فبي تنشبئة المجتمبع .كتباب تقيبيم مجلبة المببين العبدد )  نشأة 33
(28/1/2017) 

 (17/9/2017( في )359قياس الذكاء العملي لدى طلبة الجامعة . كتاب تقييم مجلة الباحث العدد ) 34

( 395االحتياجات الخصة . كتاب تقييم مجلة الباحث العدد )االفكار السلبية التلقائية لدى اولياء امور ذوي  35
 (24/9/2017في )

 (15/11/2017( في )3االثار النفسية والتربوية لزيارة االربعين للزائر. كتاب تقييم مجلة السبط العدد ) 36

الباحبث العبدد  التكاسل االجتماعي وعالقت  بالنرجسية الجماعية لدى طلبة جامعة بابل . كتاب تقييم مجلبة 37
 (23/10/2017( في )449)

التفكير االيجابي وعالقت  بالتوافق الزواجي لدى الطلبة المتزوجين في جامعة كربالء . كتاب تقيبيم مجلبة  38
 (26/11/2017( في )499الباحث العدد )

( 490الباحث العبدد )االغتراب السياسي وعالقت  بسلوك االحتجاج لدى طلبة الجامعة . كتاب تقييم مجلة   40
 (26/11/2017في )

القيم التربوية المستوحاة من واقعة الطف )زيارة االربعين( كتباب تقيبيم مجلبة مركبز كبربالء للدراسبات  41
 (29/8/2018( في )40والبحوث العدد )

سات والبحوث الزيارة االربعينية قراءة في االبعاد الروحية والثورية كتاب تقييم مجلة مركز كربالء للدرا 42
 (12/7/2018( في )10العدد )

 (18/9/2018( في )351التفكير اإلختراقي لدى رؤساء االقسام . كتاب تقييم مجلة الباحث العدد ) 43

 (30/9/2018( في )376االزدهار النفسي لدى تدريسي جامعة كربالء. كتاب تقييم مجلة الباحث العدد ) 44

( في 445الشخصية االخالقية لدى مدرسي المرحلة االعدادية ومدرسيهم. كتاب تقييم مجلة الباحث العدد ) 45
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(5/11/2018) 

دور الزيارة االربعينية في تنمية فكر الشباب وتربيتهم دينيا. كتاب تقييم مجلبة امركبز كبربالء للدراسبات  46
 2019-11-16في  489والبحوث .  العدد 

 

 

 وأستاذ مساعد تقييم بحوث الترقية الى درجة أستاذ 
  ت 

 الترقيات العلمية جامعة القادسية : د. علي صكر جابر الخزاعي :البحوث المقدمة لترقية استاذ 

(  6/2016/ 1( في ) 252اساليب التفكير وتياخالتها الثنائية ليى مرشيي ومرشيات الميارس الثانو ة العيد ) 1

 لدنة الترقيات المركز ة دامعة القادسية  

الخاردية( ليى طلبة الدامعة من ذوي السعات العقلية   -الكفا ة التواصلية والتودهات اليافعية )الياخلية 2

 ( لدنة الترقيات المركز ة دامعة القادسية 6/2016/ 1( في )252المختلفة د. علي صكر دابر الخزاعي العيد )

   سط : مالك فيصل القريشي: الترقيات العلمية جامعة وا البحوث المقدمة لترقية استاذ مساعد

-5( في ) 144. د مالك فضيل القر شي العيد )النداح المهني وعالقته بدودح الحياح ليى المرشي ن التربو ين 3

11-2018 ) 

( في  144. د مالك فضيل القر شي العيد )الحساسية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ االكاد مي ليى طلبة الدامعة 4

(5-11-2018 ) 

( في  144الشخصية المنافقة وعالقتها بااللتما  االدتماعي ليى طلبة الدامعة . د مالك فضيل القر شي العيد ) 5

(5-11-2018 ) 

-2-3( في )24المشكالت التي تواده طلبة االقسا  الياخلية في دامعة واسط . د مالك فضيل القر شي العيد ) 6

2019 ) 

   لترقية استاذ مساعد : الترقيات العلمية جامعة بابل :البحوث المقدمة 

 ( 2018-12-26( في ) 436التفكير االرتيابي ليى ال لبة المرالقين في المرحلة المتوس ة العيد ) 7

 ( 2018-12-26( في )436االغتراب النفسي وعالقته بقلق المستقبل ليى ال لبة النازحين في دامعة بابل ) 8

-12-26( في ) 436المعرفي وعالقته بال موح االكاد مي ليى طلبة الصف الخامس االعيادي ) االخفاإل  9

2018 ) 

 ( 2018-12-26( في ) 436ال الإل العاطفي ليى موظفي دامعة بابل )  10

 البحوث المقدمة لترقية استاذ : الترقيات العلمية جامعة البصرة :

 ( 2019-6-16( في )57التربو ين العيد )ي ن مهارات االتصال عني المرش 11

 ( 2019-6-16( في )57العيد ) االبيا  االنفعالي عني عينة من طلبة قسم االرشاد النفسي في دامعة البصرح 12

-6-16( في ) 57العيد ) الصعوبات التي تواده عمل المرشي التربوي في ميارس مركز محافظة البصرح 13

2019 ) 

( في 57العيد )تصميم برنامج ارشادي تربوي للحي من ظالرح السلوك العيواني عني طالب مرحلة المتوس ة  14

(16-6-2019 ) 

 ( 2019-6-16( في ) 57العيد ) الذات المهنية وعالقتها باالستقرار المهني عني المرشي ن التربو ين 15

 : قاسم الخضراء: الترقيات العلمية جامعة  مدرسالبحوث المقدمة لترقية 

 اثر اسلوب التعليمات الذاتية في تنمية االستقاللية ليى طالبات المرحلة االعياد ة  16

 في منت االنتكاسة في التأليل النفسي اثر العالج السلوكي االسري وفق انموذج فالونر  17

 تأثير العالج العقالني في خفض االستقواء ليى طالبات المرحلة الثانو ة  18
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 تأثير العالج العقالني االنفعالي السلوكي في التأليل النفسي االدتماعي لمرض االكتئاب  19

في  40بمودب كتاب ذو العيد  :  بغداد كلية التربية للبنات: الترقيات العلمية جامعة  مدرسالبحوث المقدمة لترقية 

 2021اذار  23

 مها  ميراء ميارس المتوس ة في ضوء ادارح الوقت من ودهة نظر المي ر ن  20

 العلمية دردة ممارسة اللدان العلمية في دامعة بغياد ومهامهما من ودهة نظر رؤساء االقسا   21

 دور الدامعة في تعز ز ثقافة العمل الت وعي ليى ال لبة  22

 2021ايار  25في   40العدد :   للنشر في مجلة جمعية المنتدى الوطني لألبحاث الفكر والثقافةالبحوث المقدمة 

 اتدالات الدمهور العراقي ازاء اخالقيات االعالن في القنوات الفضائية العربية   23

  16بمودب كتاب ذو العيد بال في  : القادسية كلية اآلداب: الترقيات العلمية جامعة  مدرسالبحوث المقدمة لترقية 

 2021ا ار 

 القادسية التدول العقلي وعالقته باالنتباه ليى طلبة دامعة  24

 الرضا الوظيفي وعالقته بالتعب العقلي ليى المعلمين 25

 واقت استخيا  التقنيات التعليمية الحي ثة في كلية التربية  26

 2021ا ار  27في  57بحث مدلة السبط في مي نة كربالء العيد 

 دور الز ارح االربعينية في االحياء اليائم للمنهج الحسيني التربوي   27

 2021تقييم بحوث مؤتمر كلية التربية للعلوم االنسانية 

 2021اذار   17في  144الرلاب ليى التالميذ ضعاف البصر  العيد  28

اذار  17في   177لنظر ة االستدابية  العيد الخصائص القياسية لمقياس الكفاءح الثقافية ليى طلبة الدامعة وفقا  29

2021 

اذار  11في  117مرونة االنا ليى المواطن اللبناني ودورلا في الوقا ة من االكتئاب واالفكار السوداو ة العيد  30

2021 

بموجب كتاب ذو  : الكوفة كلية التربية االساسية: الترقيات العلمية جامعة  استاذ مساعدالبحوث المقدمة لترقية 

 2021حزيران   140العدد بال في 

 االستقاللية وعالقتها بالمهارات االدتماعية ليى اطفال الر اض  31

 االسناد االدتماعي وعالقته باالستقرار المهني  ليى المرشي ن التربو ين  32

 وعالقتها بالقلق االخالقي ليى طلبة الدامعة  الدنبية 33

 ليى ر اضيي االلعاب البار أولمبية  الشعور بالنقص وعالقته بالتعو ض المفرط 34

 غموض اليور وعالقته باإلدهاد ليى  المرشي ن التربو ين  35

 2021أب  11( في 13807)تقييم كتاب )سيكولودية  ذوي االحتيادات الخاصة( دامعة الكوفة العيد  36

 

 

 الدراسات الماجستير والدكتوراه التي ناقشها  
 الموضو  المناسبة  ت 

1 

إقرار  

 مادستير 

 عضوا 

  2012/ 13/9( في  1817مناقشة إقرار موضو  دراسة المادستير / دامعة بابل العيد )

تأثير االكتشاف الموده وفقا أسلوب التفكير لنظر ة كر كورك في تعلم  :للبحث الموسو  

 بعض المهارات األساسية لسالح الشيش ل لبة كلية التربية الر اضية 

2 
 مناقشة 

 مادستير 

( في تعلم بعض المهنارات Gregorgالتفكير لنظر ة )  ألسلوب االكتشاف الموده وفقا    تأثير

االساسية بسالح الشيش لل الب : رسالة مادستير. دامعنة بابنل . كلينة التربينة الر اضنية . 
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 عضوا 8/12/2013:  و  المناقشة  6/11/2013في  3147/11العيد   عضوا 

3 
 اقرار 

 دكتوراه 

 عضوا 

رشادي ليعم الصالبة النفسية وكبت التلنور النفسني لنيى طلبنة كلينة التربينة ابرنامج    تأثير

. دامعنة بابنل . كلينة التربينة الر اضنية . العنيد دكتوراهالر اضية في دامعة بابل. اطروحة 

 عضوا 3/3/2014في  45/620/3

4 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

لدامعنة .رسنالة مادسنتير . دامعنة التما ز النفسي وعالقتنه بسنمات الشخصنية لنيى طلبنة ا

( فنني 2944كننربالء . كليننة التربيننة االنسننانية . قسننم العلننو  التربو ننة والنفسننية العننيد )

 ( عضوا  8/7/2014)

5 

 مناقشة 

 دكتوراه 

 عضوا 

فاعلية برنامج ارشادي لخفض االغتراب النفسي واثره فني اداء بعنض المهنارات االساسنية 

. دامعنة بابنل . كلينة التربينة الر اضنية . العنيد دكتنوراهلل البات بركنرح السنلة . اطروحنة 

 عضوا   23/7/2014في  1888

6 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

االنفعناالت لنيى طلبنة الدامعنة. رسنالة مادسنتير . قنس   بنددارحالرضا عن الحياح وعالقتنه  

 ( .عضوا  23/9/2014( في )13636العلو  التربو ة والنفسية . دامعة القادسية العيد )

7 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

المعرفة في تغيينر اتدالنات ال البنات نحنو منادح   اثر برنامج تير بي الستراتيديات ماوراء

علم النفس للصف الخامس ادبني . رسنالة مادسنتير . دامعنة البصنرح . قسنم التربينة وعلنم 

 ( رئيساَ 27/10/2014( في )25814النفس العيد)

8 

 دكتوراه 

مقو  

 علمي 

إدارح قلنق اإلمتحنان اثر أسلوبا التعامل مت الذات وإعادح البناء المعرفي فني تنمينة مهنارات  

 (18/11/2014( في )459ليى طالبات المرحلة اإلعياد ة في محافظة البصرح . العيد)

9 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

أثر برنامج إرشادي دمعي في تنمينة الكفناءح الذاتينة لمعلمنات ذوي اإلحتيادنات الخاصنة . 

 (30/12/2014( في )565دامعة البصرح . قسم االرشاد النفسي والتوديه . العيد)

10 

مناقشة  

 مادستير 

 عضوا 

القننيم التربو ننة فنني رسننو  مدلننة الحسننيني الصننغير . دامعننة بابننل . كليننة الفنننون الدميلننة 

 ( عضو لدنة مناقشة .عضوا  31/12/2014( في )7934.العيد)

11 

مناقشة  

 مادستير 

 عضوا 

السنمعية( لنيى   –التيقيق( وعالقته بالذاكرح العاملنة )البصنر ة    –أسلوب المعرفي )الفحص  

. 4/3/2015( فني 886طلبة الدامعة . قسم العلو  التربو ة والنفسية . دامعة كربالء العيد )

 عضوا  

12 

مناقشة  

 دكتوراه 

 عضوا 

فاعلية برنامج إرشادي نفسي ليعم الصالبة النفسية وخفض التلور النفسي ليى طالب كلينة 

 (. عضوا  17/8/2015( في )3772التربية الر اضية في دامعة واسط . دامعة بابل العيد )

13 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

فاعلية الذات األكاد مي وعالقتها بالتعلم المنظم ذاتيا  ليى طلبة الدامعة . قسم العلو  التربو ة 

 (.13/9/2015)( في 366والنفسية . كلية التربية . دامعة واسط العيد )

14 

مناقشة  

 دكتوراه 

 عضوا 

الحادات النفسية األساسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالسعادح الحقيقينة . 

( فننني 663الدامعنننة المستنصنننر ة . قسنننم االرشننناد النفسننني والتودينننه التربنننوي. العنننيد )

 (.عضوا  14/9/2015)

15 

مناقشة  

 مادستير 

 عضوا 

التفاوضية وعالقتها بالتفكير المزدوج واتخاذ القنرار لنيى رؤسناء األقسنا  . قسنم الشخصية  

 . عضوا  1/10/2015( في 3712العلو  التربو ة والنفسية . دامعة كربالء العيد )

 الحرفي وعالقته بالسعادح النفسية واالنيماج الدامعي ليى طلبنة  –التمثيل االسلوب الفراسي  مناقشة   16
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 مادستير 

 رئيسا 

. 2015/ 30/12( في 4471الدامعة . . قسم العلو  التربو ة والنفسية . دامعة كربالء العيد )

 رئيسا  

17 

مناقشة  

 مادستير 

 رئيسا 

قلق االنفصنال وعالقتنه باالتدالنات الوالي نة لنيى االطفنال المضن ربين سنلوكيا واقنرانهم 

 . رئيسا   1/3/2016( في 13العيد )العاد ين . دامعة بابل . قسم العلو  التربو ة والنفسية 

18 

 القاهرة

مناقشة  

 دكتوراه 

 عضوا 

برنامج نفسي حركي للحي من اض راب تشتت االنتبناه وفنرط الحركنة لنيى طفنل الروضنة 

دامعة القالرح بمصر العربية . كلية التربية لل فولة المبكنرح .   ال البة : شيماء محمي الفقي..

 . عضوا  2016-7-18قسم العلو  النفسية . تار خ المناقشة 

19 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

المتصلة( على وفنق الفضنول االدراكني لنيى طلبنة الدامعنة .  –طرائق المعرفة )المنفصلة 

 . رئيسا   27/7/2016( في 7000لنفسية . العيد )دامعة القادسية . قسم العلو  التربو ة وا

20 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

السلوك التوكييي وعالقته بالكفاح من أدل اليقة لنيى طلبنة الدامعنة . قسنم العلنو  التربو نة 

 (.24/10/2016( في )661والنفسية . كلية التربية . دامعة القادسية العيد )

21 

 مناقشة 

عضو  

 مشرف

اثر برنامج الكورت في تنمية التفكير المتوازي ليى طلبنة المرحلنة االعياد نة . قسنم العلنو  

( فنني 130التربو ننة والنفسننية . كليننة التربيننة للعلننو  االنسننانية. دامعننة كننربالء العننيد )

(10/1/2017.) 

22 

 مناقشة 

عضو  

 مشرف

طلبنة كلينة الفننون الدميلنة . انماط التفضيل المعرفي وعالقتها بمهارات االبيا  الدناد لنيى 

( في 225قسم العلو  التربو ة والنفسية . كلية التربية للعلو  االنسانية. دامعة كربالء العيد )

(17/1/2017.) 

23 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

الفراغ الودودي وعالقته بالشخصية التدنبية ليى طلبة الدامعة النازحين واقرانهم العاد ين. 

( في 675التربو ة والنفسية . كلية التربية للعلو  االنسانية. دامعة كربالء العيد )قسم العلو   

(26/2/2017.) 

24 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

قوح السي رح المعرفية وعالقتها بأسناليب التفكينر لنيى طلبنة المرحلنة الثانو نة. قسنم العلنو  

( فنني 2763كننربالء العننيد ) التربو ننة والنفسننية . كليننة التربيننة للعلننو  االنسننانية. دامعننة

(30/8/2017.) 

25 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

أثر برنامج تعليمي مسنتني علنى اللعنب التمثيلني فني تنمينة التعناطف لنيى أطفنال الروضنة 

(  و  المناقشنة 9/10/2017( في )299.الدامعة المستنصر ة .كلية التربية االساسية العيد )

 ( االثنين13/11/2017: )

26 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

التفاؤل وعالقته بالضغوط المهنية ليى المرشي ن التربو ين. دامعة البصنرح . قسنم االرشناد 

 ( 7/11/2017( في )691النفسي والتوديه التربوي العيد )

27 

لدنة  

إقرار  

 مادستير 

 رئيسا 

تأثير البي ل االقوى فاعلية عني ابعاد البيائل الخ اء بدسنلوب تنيو ر موقعنه فني التحقنق منن 

صعوبة فقرح االسئلة وتميزلا الختبار االختيار من المتعنيد لمنادتي طرائنق التنير س وكنرح 

اليي لكليات التربية البينية وعلو  الر اضة في محافظات الفرات األوسط. كلية التربية البينية 

 27/11/2017في  1631دامعة المثنى العيد  –لو  الر اضة وع

28 

 مشرف

 مادستير 

المعتقيات المحفزح وعالقتها بالروح المعرفية واسلوب التفكير الملكي لنيى طلبنة الدامعنة . 

(.  نو  2017-12-25( فني )4373دامعة كربالء. قسم العلو  التربو نة والنفسنية . العنيد )

 ال الب : اسير داسم دياد (.2018-2-8)المناقشة 

29 
مشرف 

 مادستير 

التفكير الكارثي وعالقته باالسنى النفسني لنيى طلبنة الدامعنة. دامعنة كنربالء. قسنم العلنو  

 (.2018-2-5(.  ننو  المناقشننة )2017-12-25( فنني )4355التربو ننة والنفسننية . العننيد )



45 

 

 ال الب: مها ع ا هللا عر بي

30 

مشرف 

 مادستير 

التلور الفكري وعالقته بالهو نة الملتبسنة وتشنظي النذات لنيى طلبنة الدامعنة. قسنم العلنو  

: (.2018-1-31(.  نو  المناقشنة )2017-12-25( فني )4327التربو ة والنفسنية . العنيد )

 ال الب: امنة حيير الوس عباس

31 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

التفكير التخيلي واالنتباه التنفيذي وعالقتهما بالشخصية القلقة ليى طلبة المرحلنة اإلعياد نة. 

 ( 29/12/2017( في )8885دامعة بابل . قسم العلو  التربو ة والنفسية العيد )

32 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

التربو نة والنفسنية . الشداعة وعالقتها بحسن الحال ليى طلبة دامعة كربالء . قسنم العلنو   

(.: ال البة: ضحى طالنب 2018-1-25(.  و  المناقشة )2017-12-25( في )4313العيد )

 شنان

33 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

اإلغتراب السياسي وعالقتنه بسنلوك اإلحتدناج لنيى طلبنة الدامعنة . قسنم العلنو  التربو نة 

(.: ال البننة: 2018-2-7المناقشننة )(.  ننو  2017-12-25( فنني )4349والنفسننية . العننيد )

 محمود قح ان مبير

34 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

التماسك االسري وعالقته بالتسامح االدتماعي ليى طلبنة االرشناد النفسني. قسنم االرشناد . 

(: ال البنة : 2018-3-12.  نو  المناقشنة )  31/1/2018فني    1817دامعة البصرح . العيد  

 صبا سعي حسين

35 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

 تأديل اإلشبا  األكاد مي وعالقته بالترفيه ليى طلبة دامعة واسط . دامعة واسط . 

(: ال البة : برو ن محمي عيسى 2018-9-26.  و  المناقشة )  19/8/2018في   1170العيد  

 مراد 

36 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

الرفالية النفسية وعالقتها بمنظور زمن المستقبل ليى طلبنة الدامعنة. دامعنة واسنط . قسنم 

 ( 26/2018( في )1489العلو  التربو ة والنفسية العيد )

37 

 القاهرة

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

بعض استراتيديات التقييم الي نامي لتنمية المهرات الحسنية لنيى األطفنال المعناقين   استخيا 

لقنابلين للتعلنيم. ال البنة : أسنماء بنيراوي السنعيي البنيراوي .دامعنة القنالرح بمصنر عقليا ا

 2018-11-10العربية . كلية التربية لل فولة المبكرح . قسم العلو  النفسية . تار خ المناقشنة 

 السبت.

38 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

اليراسات العلينا . دامعنة بابنل . التفكير المنتج وعالقته باألداء القائم على الحكمة ليى طلبة  

 (15/10/2018( في )12638قسم العلو  التربو ة والنفسية العيد )

39 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

 االنتباه المنقسم وعالقته بالسلوك االستكشافي ليى طلبة الدامعة. دامعة البصرح

اسننعي دبننار (: ال الننب : 2018-12-10.  ننو  المناقشننة ) 18/10/2018فنني  1026العننيد 

 عباس محسن

40 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

اسلوب تيو ر موقت البي ل االقوى فاعلية عني ابعاد البيائل الخ أ في صعوبة الفقرح وتميز ها 

. لمادتي طرائق التير س وكرح اليني ل لبنة كلينات واقسنا  التربينة البينينة وعلنو  الر اضنة 

 دامعة المثنى

 علوان(: ال البة : بشرى حسين 2019-1-8.  و  المناقشة ) 4/12/2018في  1480العيد  

41 

 مناقشة 

عضو  

 مشرف

التفكيننر السننيميائي وعالقتننه بالتكامننل المعرفنني والمرونننة اال دابيننة لننيى تير سنني دامعننة 

(.  و  المناقشة 2018-12-31( في )5193كربالء. . قسم العلو  التربو ة والنفسية . العيد )

 (. ال الب: أثير دميل دعفر6-2-2019)

42 
 مناقشة 

 مادستير 

النفسي وعالقته بالتنظيم الذاتي ليى تير سي دامعة كربالء. . قسم العلو  التربو ة   االزدلار

(. ال الننب: 2019-2-12(.  ننو  المناقشننة )2018-12-24( فنني )5051والنفسننية . العننيد )



46 

 

 عمار عبي االمير عبيي  رئيسا 

43 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

الدامعة. قسم العلو  التربو ة والنفسية . االمن الودودي وعالقته بالتنافر المعرفي ليى طلبة  

(. ال الب: محمي فؤاد عبي 2019-2-24(.  و  المناقشة )2018-12-26( في )5095العيد )

 علي عباس

45 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

الكفنناءح التكيفيننة وعالقتهننا بالحساسننية العاطفيننة عننني طلبننة الدامعننة. قسننم العلننو  التربو ننة 

-7-25(.  ننو  المناقشننة )2019-6-196( فنني )10501والنفسننية . دامعننة د ننالى .العننيد )

 (. ال الب: حيير عباس ابراليم 2019

46 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

باالتزان االنفعالي ليى طلبة الدامعنات االللينة. قسنم العلنو  قلق التصور المعرفي وعالقته  

-10(.  نو  المناقشنة )2019-10-3( في )2845التربو ة والنفسية . دامعة ذي قار .العيد )

 (. ال الب: كر م حسن علوان11-2019

47 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

بالتحصننيل اليراسنني لننيى طلبننة الهيمنننة اليماغيننة وتحمننل الغمننوض االكنناد مي وعالقتهمننا 

 2019-10-3في  475الدامعة . دامعة البصرح . كلية التربية للعلو  االنسانية . العيد 

48 

مشرف 

 مادستير 

االقتيار السياسي وعالقته بمركز التفكير على وفنق نظنا  اإلنكنرا  ألنمناط الشخصنية لنيى 

(.  نو  2019-10-29( فني )4179العنيد )طلبة الدامعة. قسنم العلنو  التربو نة والنفسنية .  

 (.: ال الب: حسين لادي كاظم المالكي2019-12-2المناقشة )

49 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

التضليل االخالقي االستغاللي وعالقته بأنماط التفكير ليى طلبة دامعة بابل . دامعنة بابنل . 

 2019-10-23في  8042كلية التربية للعلو  االنسانية . العيد 

50 

رئيسا  

اقرار  

موضو   

 مادستير 

المهاري بياللة اليقظة العقلية والتفكير اال دابي لالعبي كرح القني  الشنباب فني   باألداءالتنبؤ  

محافظات الفرات االوسط. . دامعة كربالء . كلينة التربينة البينينة وعلنو  الر اضنة . العنيد 

 2019-11-19في  539

51 

مشرف 

 مادستير 

طلبنة الدامعنة. قسنم العلنو  التنظيم االنفعالي وعالقته بأصنالة التفكينر ودنيارح النذات لنيى 

(.: 2020-1-4(.  ننو  المناقشننة )2019-12-26( فنني )5063التربو ننة والنفسننية . العننيد )

 ال الب: سمير غانم شعالن

52 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

ادارح الصرا  التنظيمي وعالقتها بالشخصية المنتدة ليى ميراء المنيارس منن ودهنة نظنر 

(. 2020-1-21(.  و  المناقشنة )2019-12-8( في )4798العيد )الميرسين والميرسات .  

 ال الب: مرتضى زكي كامل

53 

 مناقشة 

 ه دكتورا

 عضوا 

بنية الالشعور وتدلياتها في الفن األوربي الحي ث في ضوء نظر ة داك الكان. دامعة بابنل 

 2020-1-7في  111. كلية الفنون الدميلة . العيد 

54 

 مناقشة 

 ه دكتورا

 عضوا 

اليفاعية اللمسنية وعالقتهنا بالمحنيدات البيئينة لنيى التالمينذ ذو صنعوبات النتعلم النمائينة . 

 2020-1-15في  252دامعة بابل . كلية التربية للعلو  االنسانية . العيد 

55 

مشرف 

 مادستير 

العنالي لنيى امهنات ذوي   –النفسني المننخفض    باإلدهاد المستعار وعالقته    –االمل المختار  

(.  نو  المناقشنة 2020-1-30( فني )126االعاقة. قسنم العلنو  التربو نة والنفسنية . العنيد )

 (.: ال البة: مسار عبي الواحي داسم15-3-2020)

56 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

قسنم الحساسية االنفعالية وعالقتها بلو  الذات ليى اباء وامهات ذوي االحتيادات الخاصنة .  

(.  نو  المناقشنة 2020-5-17( فني )363العلو  التربو ة والنفسية  دامعة كنربالء. العنيد )

 (.: ال البة: ميالد محمي علي كر م8-6-2020)



47 

 

57 

مشرف 

 مادستير 

الحنو على الذات وعالقته بالمثنابرح واالعتنيال المزادني لنيى طلبنة الدامعنة . قسنم العلنو  

-6-21(.  نو  المناقشنة )2020-5-17( في )362ء. العيد )التربو ة والنفسية  دامعة كربال

 (.: ال البة: ورود خالي نعمة2020

58 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

اال قا  الشخصي وعالقته بكفاءح التمثيل المعرفي ليى طلبة الدامعة . قسنم العلنو  التربو نة 

(.: 2020-6-17المناقشنة )(.  نو  2020-5-17( فني )576والنفسية  دامعة واسط. العيد )

 ال البة: ثر ا سعي خير هللا

59 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

لتنمية مهارح فهنم اللغنة   vvفاعلية برنامج تير بي مستني الى دمج بين نظر ة تر ز وبرنامج  

-6-21( في )3104العيد ) . دامعة واسط. المسموعة ليى تالميذ ذوي االحتيادات الخاصة

 (.: ال الب: محمي مهيي مديي 2020-7-1(.  و  المناقشة )2020

60 

 مناقشة 

 مادستير 

 مشرف

الكفاءح التكيفية وعالقتها باعتبار الذات والمدابهة اال دابية ليى ضباط قوى االمنن النياخلي 

-9-9( .  و  المناقشة )2020-8-26( في )768العيد )دامعة كربالء. في الفرات االوسط . 

 ( : ال الب : حيير عبي الرضا حسين الشحماني 2020

61 

 مناقشة 

 مادستير 

 مشرف

الكفاءح االخالقية وعالقتها بالتحيز اإلدراكي لنيى ضنباط قنوى االمنن النياخلي فني الفنرات 

( : 2020-9-13( .  و  المناقشة )2020-8-25( في )769العيد )دامعة كربالء. االوسط . 

 ال الب : حيير زلراوي عبي الحسن

62 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

( 5808  ليى طلبة الدامعة. دامعة د الى. العيد )الخبرح االنفعالية وعالقتها بتكو ن االن با

 ( : ال البة : سنان حسين كاظم2020-9-15( .  و  المناقشة )2020-8-31في )

63 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

المدابهة اال دابية وعالقتها بأساليب االحتواء ليى ميرسي مرحلة االعياد ة . دامعة بابنل . 

 2020-9-7في  3329االنسانية . العيد كلية التربية للعلو  

64 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

االسننتمتا  بالحينناح وعالقتننه بقننوح االرادح لننيى طالبننات قسننم ر نناض االطفننال . دامعننة 

-10-13.  نو  المناقشنة )2020-9-24في    262المستنصر ة. كلية التربية االساسية. العيد  

 ( : ال البة : ا مان عبي هللا ابحيت 2020

65 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

أحننيار الحينناح الضنناغ ة وعالقتهننا بننالتحكم بالننذات لننيى المرشنني ن التربننو ين . دامعننة 

-10-18).  و  المناقشة 2020-9-28في     264المستنصر ة. كلية التربية االساسية. العيد   

 ( : ال البة : حوراء ل يف كيم عون2020

66 

 مناقشة 

 دكتوراه 

 عضوا 

وعالقتها بالتعبير االنفعالي والتفكير المتفتح ليى طلبة الدامعنة . دامعنة د نالى.   النوستالديا

-10-27.  ننو  المناقشننة )2020-10-6فنني   7260كليننة التربيننة للعلننو  االنسننانية. العننيد  

 ( : ال البة : قبيلة ابراليم حسن2020

67 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

الهدومي بياللة اليقظة العقلية والتفكير اال دابي لنيى العبني التنبؤ بمستوى االداء المهاري  

-30في  354كرح القي  الشباب . دامعة كربالء. كلية التربية البينية وعلو  الر اضة. العيد  

 ( : ال الب : عبي الرضا عبي المحسن عبيي 2020-11-3.  و  المناقشة )9-2020

68 

 مناقشة 

 مادستير 

 مشرف

وعالقتها بالوعي االنفعالي ليى معلمي الميارس االبتيائية ومعلمتهنا فني مي ننة حما ة الذات  

-16.  نو  المناقشنة )2020-11-1فني  1121كربالء. كلية التربية للعلو  االنسانية. العنيد  

 ( : ال الب : أحمي موحان تومان11-2020

69 

رئيسا  

اقرار  

موضو   

 مادستير 

االنفعالي واليقظة العقلية ليى  لالعبي كرح القني  الشنباب فني حما ة الذات وعالقتها بالوعي  

محافظات الفرات االوسط. . دامعة كربالء . كلينة التربينة البينينة وعلنو  الر اضنة . العنيد 

 2020-11-1في  403

لالعبي كنرح القني    اعتبار الذات الر اضية وعالقتها بالتميكن النفسي والتفكير اال دابي ليىرئيسا   70
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اقرار  

موضو   

 مادستير 

الشباب في محافظات الفرات االوسط. . دامعة كربالء . كلية التربية البينية وعلو  الر اضة 

 2020-11-1في  402. العيد  

71 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

التفاعل الرمزي وعالقته باألنظمة التمثيلينة لنيى ميرسني مركنز محافظنة كنربالء. دامعنة 

(.: ال البننة: 2020-12-9(.  ننو  المناقشننة )2020-11-19( فنني )1255)كننربالء.  العننيد 

 الصافي علياء حسين اسماعيل

72 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

المعرفة االخالقية لنيى منوظفي دوائنر اليولنة . دامعنة   ءشخصنة السل ة وعالقتها بما ورا

( : 2020-12-14.  ننو  المناقشننة )2020-11-4فنني  3102القادسننية. كليننة اآلداب. العننيد  

 ال البة : ز نب محمي حمزح

73 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

التنظيم الذاتي وعالقتنه بالتودنه اال دنابي لنيى اوليناء امنور اطفنال التوحني فني محافظنات 

-2-8فني    1401الفرات االوسنط . دامعنة كنربالء. كلينة التربينة للعلنو  االنسنانية. العنيد   

 ( : ال البة : زلراء رسول ع ية2020-12-27).  و  المناقشة 2020

74 

 مناقشة 

 مادستير 

 عضوا 

. دامعنة التوقت اال دابي وعالقته بأسناليب ادارح الحيناح لنيى طالبنات قسنم ر ناض االطفنال

-5-25.  نو  المناقشنة )2021-5-6فني    314. العنيد   االساسنية. كلية التربينة  المستنصر ة

 نديب رسل صباح :  ة( : ال الب2021

75 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

. كلينة التربينة د نالى. دامعنة  االنانية العقالنية وعالقتها بتحقيق االلياف ليى طلبة الدامعنة

( : ال النب : 2021-6-1.  نو  المناقشنة )2021-5-10فني   4328للعلو  االنسانية. العنيد   

 مؤ ي لاشم بهلول اليوري

76 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

( فنني 190العننيد ) الننتعلم  ب ننيءابراكسننيا الكننال  وعالقتهننا بتشننتت االنتبنناه لننيى التالميننذ 

 (2021/حز ران/10)

77 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

. التفاوض االدتماعي وعالقته بالمن ق العاطفي ليى المرشي ن التربو ين في محافظنة بابنل

 . 2021-6-21في  5727. كلية التربية للعلو  االنسانية. العيد  بابلدامعة 

78 

 دكتوراه 

مقو  

 علمي 

االصرار على الحياح والمناعة الفكر ة وعالقتهما باألسلوب المعرفني تحمنل الغمنوض لنيى 

 .2021-7-421فني  5957. كلية التربية للعلو  االنسانية. العنيد  بابل. دامعة  طلبة الدامعة

 ال الب : عباس نوح

79 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

. كلينة التربينة الموصنل. دامعنة  العدز النفسي وعالقته بالتخيل ليى طلبة دامعنة الموصنل

  .2021- اب  -3في  2996للعلو  االنسانية. العيد  

80 

 مادستير 

مقو  

 علمي 

. العنيد  اآلداب . كلينة  المستنصنر ة. دامعنة  النقي الميرك وعالقته بد ذاء النذات لنيى الشنباب 

  .2021-اب  -17في  767

81 

مشرف 

 مادستير 

الصورح الذلنية )اال دابية السلبية( وعالقتها بتفضيالت السعادح ليى الزودات المعنفات في 

-8-23( في )1115. قسم العلو  التربو ة والنفسية  دامعة كربالء. العيد )  محافظة الي وانية

 نور كر م لالل التميمي(.: ال البة: 2021-9-8(.  و  المناقشة )2021

82 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

. قسنم وعالقتها باالنغمناس االكناد مي لنيى أعضناء الهيئنة التير سنية  ةالشخصية الكار زمي

(.  نو  المناقشنة 2021-9-15( فني )1258العلو  التربو ة والنفسية  دامعة كربالء. العيد )

 حسا  أحمي عباس محمي (.: ال الب: 12-10-2021)

83 
مشرف 

 مادستير 

)اال دابي  العقلي  بنوعا  -التدول  وعالقتهما  )الذاتيةالسلبي(  االبياعية  المعرفة    -الماوراء 

(  1236الموقفية( ليى االستاذ الدامعي قسم العلو  التربو ة والنفسية  دامعة كربالء. العيد ) 
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 فردوس مهيي لاشم (.: ال البة: 2021-10-21(.  و  المناقشة )2021-9-13في )

84 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

وعالقتها   المفدوعة  التربو ة  الشخصية  العلو   قسم  الدامعة  طلبة  ليى  الي نية  اليودماتية 

)  والنفسية العيد  كربالء.  ) 1450دامعة  في   )25-10-2021 ( المناقشة  -11-22(.  و  

 حسين دابر علي داري (.: ال الب: 2021

85 

 مناقشة 

 مادستير 

 رئيسا 

قسم   العليا  اليراسات  طلبة  ليى  باالستهواء  وعالقتها  النفسية  التربو ة  الحوادز  العلو  

)  والنفسية العيد  كربالء.  ) 7503دامعة  في   )31-10-2021 ( المناقشة  -11-28(.  و  

 محمي عبي الرحمن حبيب (.: ال الب: 2021

 

 

 الدراسات الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليها 
 نو  اليردة ال الب  المشرف عليها  الرسائل ت 

أثر برنامج كورت في تنمية التفكير المتوازي لنيى   .1

 طلبة المرحلة االعياد ة  

 مادستير  ثائر قاسم الصفار. 

أنمنناط التفضننيل المعرفنني وعالقتننه باإلبننيا  الدنناد   .2

 ليى طلبة الفنون الدميلة 

 مادستير  شهالء داوود سلمان.

( في  1730دكتوراه ) ا ناس داسم محمي  االسلوب االسقاطي في فهم النص القرآني   .3

4 /5 /2016 

التلور الفكري وعالقته بالهو ة الملتبسة والتشنظي   .4

 الذات ليى طلبة الدامعة 

 مادستير  امنة حيير الوس 

  و  المناقشة 

 31-1-2018 

التفكير الكارثي وعالقته باالسى النفسي لنيى طلبنة   .5

 الدامعة 

 مادستير  مها ع ا هللا عر بي 

  و  المناقشة 

 5-2-2018 

المعتقننيات المحفننزح وعالقتهننا بننالروح المعرفيننة   .6

 واسلوب التفكير الملكي ليى طلبة الدامعة 

 مادستير  اسير داسم دياد 

  و  المناقشة 

 8-2-2018 

 التفكينننر السنننيميائي وعالقتنننه بالتكامنننل المعرفننني  .7

  والمرونة المعرفية ليى االستاذ الدامعي

 مادستير  دميل دعفر اثير 

  و  المناقشة 

 6-2-2019 

 دكتوراه  إ ناس داسم محمي اليروغي  اإلسلوب اإلسقاطي في فهم النص القرآني   .8

  و  المناقشة 

 1-10-2018 

وعالقته بمركز التفكير وفق نظا    االقتيار السياسي  .9

 اإلنكرا  ألنماط الشخصية ليى طلبة الدامعة 

 مادستير  لادي المالكي   حسين

  و  المناقشة 

 2-12-2019 

وعالقتننه باإلدهنناد  المختننار( -االمننل )المسننتعار  .10

ذوي  أمهننات العننالي( لننيى  -النفسنني )المنننخفض 

 اإلعاقة 

  داسم  عبي الواحي  مسار

التنظيم اإلنفعالي وعالقته بأصنالة التفكينر ودنيارح   .11

 الذات ليى طلبة الدامعة 

 مادستير  الوائلي غانم  سمير

  و  المناقشة 

 4-1-2020 
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 واالعتننيالالحنننو علننى الننذات وعالقتننه بالمثننابرح   .12

 المزادي ليى طلبة الدامعة 

 مادستير  نعمة خالي  ورود 

  و  المناقشة 

 21-6-2020 

 لنيى  اإلدراكني  بنالتحيز  وعالقتها  األخالقية  الكفاءح  .13

 األوسط الفرات  في الياخلي األمن قوى ضباط

حيير زلراوي عبي الحسن 

 المكصوصي 

 مادستير 

  و  المناقشة 

 13-9-2020 

  والمدابهة الذات  بدعتبار  وعالقتها التكيفية الكفاءح  .14

 الفرات  في الياخلي األمن قوى ضباط ليى اإل دابية

 األوسط 

حيير عبي الرضا حسين  

 الشحماني 

 مادستير 

  و  المناقشة 

 9-9-2020 

ليى    .15 االنفعالي  بالوعي  وعالقتها  الذات  حما ة 

مي نة   في  ومعلمتها  االبتيائية  الميارس  معلمي 

 كربالء

أحمي موحان تومان  

 ي الحميياو

 مادستير 

  و  المناقشة 

 16-11-2020 

العقلي    .16 بنوعا  -)اال دابيالتدول  السلبي( وعالقتهما 

)الذاتية االبياعية  المعرفة  ليى   -الماوراء  الموقفية( 

 االستاذ الدامعي 

فردوس مهيي لاشم  

 التميمي 

 مادستير 

  و  المناقشة 

 21-10-2021 

الشخصية   .17 السمات  ببعض  وعالقته  االنتظار  سأ  

 ليى طلبة الدامعة 

نهلة لادي موسى عبي  

 الحسن ندف 

 

طلبة    .18 ليى  المزاج  بأنماط  وعالقته  الهيف  صرا  

 اليراسات العليا. 

  ز نب علي عبي الحسين 

)اإل دابية    .19 الذلنية  وعالقتهما    –الصورح  السلبية( 

في  المعنفات  الزودات  ليى  السعادح  بتفضيالت 

 محافظة القادسية  

نور كر م لالل حسن  

 التميمي 

 

 مادستير 

 2021-9-8 و  المناقشة  

طلبة    .20 ليى  المزاج  بأنماط  وعالقته  الهيف  صرا  

 اليراسات العليا 

    ز نب علي عبي الحسين

الراسخ( وعالقتهما بالتكتيكات   –اإلستيالل )المتاح   .21

ليى رؤساء االقسا  العلمية في دامعات  التدنبية 

 الفرات االوسط 

 بشائر سعيي الدبوري  

 

 

وعالقتها بالتحيز اإل دابي واالتاحة    ةالحيو ة الذاتي  .22

وعلو    البينية  التربية  كلية  طلبة  ليى  االنفعالية 

 الر اضة 

  فاطمه

 

 

 

 

 التي أشرف عليها  سالبكالوريو البحوث 
 البحوث المشرف عليها  ت

فني   733مي ر ة الشباب والر اضة : مي نة كنربالء ذي العنيد    –اثر التقنيات الحي ثة في استق اب الشباب    .1

  5/3/2013في  558وكتاب دامعة كربالء : كلية التربية للعلو  الصرفة ذي العيد  27/2/2013

مستوى اليافعية نحو الدان المختارح في العمل الت وعي ليى الشباب فني منتني ات الشنباب والر اضنة فني   .2

 مي نة كربالء 

 دامعة كربالء ليى طلبة العلو  التربو ة والنفسيةزمات وعالقته بيافت الحما ة للذات قلق األ  .3

 2015-2014بحث تخرج للعا  اليراسي 

في االتزان االنفعالي ليى طلبة العلو  التربو نة والنفسنية دامعنة كنربالء بحنث   وتأثيرلا  الشعور ةالذاكرح    .4
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 2015-2014تخرج للعا  اليراسي 

 قيم الحقوإل االدتماعية في رسالة الحقوإل لإلما  ز ن العابي ن عليه السال    .5

  إنموذداالسييح ز نب بنت علي  ةاإلرسالي المرأحشخصية   .6

ز يان.   .7 نبراس رزاإل  والنفسية.  التربو ة  العلو   قسم  ليى طلبة  الضبط  بموقت  اإلدتماعي وعالقتهُ  الوعي 

 2016دامعة كربالء قسم علم النفس 

نبأ خضير   .8 والنفسية.  التربو ة  العلو   قسم  طلبة  ليى  والمرحلة  الدنس  بمتغيري  وعالقته  الدامعي  العنف 

 2016عباس. دامعة كربالء قسم علم النفس 

لفته    .9 التربو ة والنفسية. ز نب قاسم  العلو   أزمة الهو ة وعالقته بمتغيري الدنس والمرحلة ليى طلبة قسم 

 2016س .دامعة كربالء قسم علم النف 

التلكؤ االكاد مي وعالقته بالسلوك الفوضوي ليى طلبة قسم العلو  التربو ة والنفسية. زلراء عينان مديي.    .10

 2016دامعة كربالء قسم علم النفس 

التفاعل االدتماعي وعالقته بالمعنى الودودي ليى طلبة قسم العلو  التربو ة والنفسية. زلراء سالم حسون.    .11

 2016علم النفس دامعة كربالء قسم  

. كلية اليراسات االنسانية : عبني هللا كنير إنموذداالصفات االخالقية لليهود في القران الكر م . سورح البقرح   .12

 2016ال ذ الميالي 

. كلينة اليراسنات   إنموذدنادالالت مفهو  الحرب واساليبه فني القنران الكنر م سنورتي االنفنال واالحنزاب    .13

 2016االنسانية : كرار دواد الحسني 

 2016الحياح والموت في القران الكر م دراسة تفسير ة . كلية اليراسات االنسانية : حسن نادح عتيق   .14

قاسنم لفتنه .  ب والنفسية. ز نتها بمتغيري الدنس والمرحلة ليى طلبة قسم العلو  التربو ة ازمة الهو ة وعال  .15

 2016دامعة كربالء قسم علم النفس 

رزاإل ز نيان .   سوالنفسنية. نبنراالوعي االدتماعي وعالقته بموقت الضبط ليى طلبة قسم العلو  التربو نة    .16

 2016دامعة كربالء قسم علم النفس 

اسراء  .نداح محمي  ي والنفسية. ضح التربو ةحب الحياح وعالقتها بالصحة النفسية ليى طلبة قسم العلو    .17

 2017. دامعة كربالء قسم علم النفس كوثر محمي دواد .دبار دواد 

نور   .غسق حميي  .سدى فالح .والنفسية  التربو ةتنظيم الذات وعالقته بالسال  الياخلي ليى طلبة قسم العلو    .18

 2017. دامعة كربالء قسم علم النفس  ظافر

مؤ ي عبي الحسين   .والنفسية التربو ةليى طلبة قسم العلو  التفكير التخيلي وعالقته بالرضا عن الحياح   .19

 2017م علم النفس خضير. دامعة كربالء قس

استبرإل عبي الهادي . دامعة  .والنفسية  التربو ةليى طلبة قسم العلو   باألملالحرمان العاطفي وعالقته   .20

 2017كربالء قسم علم النفس  

وعالقته    .21 ليى    بأسلوب اإلنتماء  كربالءالتفكير  دامعة  من  والنفسية  التربو ة  العلو   قسم  الباحثتان    طلبة 

 2018تغر ي عليكان الموسوي  –.سرور حميي عباس الخفادي 

ليى    .22 الذات  بفاعلية  االنسانية فيطلبة  التي ن وعالقته  العلو   .دعاء خضير  دامعة كربالء  كلية  الباحثتان   .

 2018نور عباس سعيي  –راضي سعي 

السو ة  .23 الشخصية  السمات  ببعض  وعالقته  الحياح  نحو  اال دابي  التربو ة  ليى     التوده  العلو   قسم  طلبة 

 2018زلراء علي داخل  –. الباحثان. احمي مادي داسم  والنفسية من دامعة كربالء

المؤلمة    .24 ليى    –الخبرات  الذات  بتقي ر  وعالقتها  دامعة  السارح  من  والنفسية  التربو ة  العلو   قسم  طلبة 

 2018. الباحثة. سارح سلمان عبي اليا م كربالء

والنفسية.   التربو ة  العلو   قسم  ل لبة  والنفسية  الي مغرافية  المتغيرات   ببعض   وعالقته  المخاطرح  سلوك  .25

 2018الباحثة. ز نب صفاء عبي العز ز 

 الباحثة القيرح المكانية للعاملين في قناح كربالء الفضائية .  اض راب   .26

   2019  بتول محمي ورسل مالر

 الباحثة نو  التولم المرضي ليى الموظفات في مرحلة الحمل.   .27
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 2019رفاه داوود وسارح عبي هللا

 الباحثة  مشكالت البناء النفسي لل فل من ودهة نظر أمهاتهم الموظفات .   .28

   2019مروح عمران موسى 

 فاطمة الباحثة طبيعة التفاعل األسري ممن  ملكون أطفال من ذوي اإلعاقة.   .29

 2019فارس أموري 

 الباحثة  مفهو  الذات ليى كبار السن  المودعين في دار المسنين بمي نة كربالء.   .30

 2019 فاطمة حاز  حميي 

   ةالباحث أول العز  إنموذدا. –اإلنفعاالت النفسية لألنبياء في القران الكر م    .31

 2019نعمة   نور عبي الحمزح

  الباحث  المعنى الودودي بالحياح القضائية ل لبة اليراسين في كلية القانون.  .32

 2019ز ي زلير عبي الحسين 

 عوائق االبداع ومسبباتها من وجهة نظر طلبة الجامعة. الباحثان :    .33
 2021حسين ورسل سالم عبد زيد  فاضل احمد 

  جعفر حيدر  زينب هبر و   محسن بتول التعلق الوجداني بالقيم من وجهة نظر اساتذة الجامعة الباحثان :   .34
2021 

 . الباحثان : التعزيز التفاضلي لسلوك االخر من وجهة نضر طلب  العلوم التربوية النفسية  .35

 2021حسن رقي  احمد و  االء حسون نعم  

 .  التواصل االجتماعي عند طلبة الجامعةاالستقواء التكنولوجي في صفحات   .36

 2021حسن علي  امتنان الباحثة 

 . االضطرابات المصاحبة للصدمة لدى المصابين بفايروس كورونا من طلبة الجامعة  .37

 2021علي   عزيز  امن الباحثة 

 . خبرات التفكك وعالقتها بالدقة الشخصية لدى طلبة الجامعة  .38

 2021حبيب  محمد  حسين  

 2021عباس   سالم  جيهان  الباحثة. الوعي بتحديات التعليم الجامعي من وجهة نظر اساتذة الجامعة  .39

 .  الوضوي اإلنفعالي للتعامل بين طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية  .40
 2022 نفال راشد حسين عباس الطائي أ

   ٌمستوى اإلرتباط امخالقي للزوجة الموظفة في جامعة كربالء  .41
 2022 الخفاجي ةحسين عبد الحمز راضي نعام أ

   مؤشرات العنف الموقفي لدى عينة من شرطة المرور في مدينة كربالء  .42
 2022 أيسر نجاي 

43.   
44.   
45.   
46.   

 

 المناصب التي شغلها
 المناصب التي شغلها  ت

 (.22/5/2004( في )108عضو الدمعية النفسية العراقية العيد ) عضو   .1

 (.7/5/2005( في )25العراقية للعلو  اإلدتماعية العيد )عضو الدمعية  عضو   .2

3.  

 معاون 

معاون مركز الخيمة النفسية واالدتماعية في دامعة كربالء. المرشح من قبل كلية التربية االنسانية العنيد 

منارس العمنل  25/9/2007( فني 8575والمثبت من رئاسة الدامعة العنيد )  11/12/2006( في  2637)

 .2010لغا ة 
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 .2009/ 3/ 3في (2184) رئيس وحيح اإلرشاد التربوي واألنش ة الالصفي في الدامعة  رئيس   .4

 .3/11/2011مي ر شعبة ضمان الدودح واألداء الدامعي  رئيس   .5

 .19/4/2012عضو الدمعية المصر ة للمعالدين النفسيين في دمهور ة مصر العربية في  عضو   .6

 .1/10/2012( في 2655الدودح واالداء الدامعي. كلية التربية للعلو  الصرفة العيد )رئيس فر ق ضمان   رئيس   .7

 .22/9/2013( في 2192رئيس لدنة حقوإل االنسان في كلية التربية للعلو  الصرفة ذو العيد) رئيس   .8

9.  
 عضو 

االلكترونني ( أمنر دنامعي مسؤول القسم التربوي بمشرو  ابن سينا االفتراضي )مركز ابن سنينا للتعلنيم 

 .9/10/2013( في 17123العيد )

10.  
 رئيس 

( فنني 20منني ر الموقننت األكتروننني لمركننز المرتضننى للتنميننة االدتماعيننة. الندننف االشننرف ذي العننيد )

27/10/2014 

 .2018-2017رئيس لدنة تقييم رسائل المادستير في قسم العلو  التربو ة والنفسية دامعة كربالء للعا   رئيس   .11

12.  
 ممثل

( فني 2577ممثل دامعة القالرح في دمهور ة مصر العربية لفتح افاإل التعاون العلمي واالكاد مي العنيد )

11/7/2016 

13.  
 رئيس 

( فني 10253رئيس شعبة االرشاد النفسي والتوديه الدامعي في الدامعة بمودب االمر الدامعي المنرقم )

  2018-11-12( في 4236و االمر االداري لكلية التربية للعلو  االنسانية العيد ) 6-11-2018

 (1/12/2018( بتار خ )1501عضو الدمعية العراقية لليراسات التربو ة والنفسية العيد ) عضو   .14

15.  
 رئيس 

رئيس شعبة االرشاد النفسي والتوديه الدامعي في الدامعة لليورح الثانية , بمودب االمر الدامعي المنرقم 

  2021-2-3( في 757)

16.  
 رئيس 

رئيس اللدنة العلمية متخصصة للتيقيق في بحور د مناف فتحي من ادل ترقيته , بمودب االمنر االداري 

  2021-2-4( في 25السري المرقم )

مي ر   .17

ادارح  

 التحر ر 

منن كلينة  2021-11-22فني  2247مي ر ادارح تحر ر مدلنة الباحنث بمودنب االمنر االداري ذي العنيد 

 التربية للعلو  االنسانية

 

 دورات التنمية البشرية المحلية والعربية والعالمية 

 الدورات المحلية 
 دورات التنمية البشرية  ت

 –فني مهنارات )القينادح الفعالنة  25/3/2013-19شهادح : منتيى العربي للتنمينة البشنر ة دورح  للفتنرح    .1

الذكاء الودياني(  –الذكاء االبياعي   –مهارات االتصال والتواصل    –ادارح الذات   –استراتيديات النداح  

International Licence For Human Development 

شهادح : موسوعة التكامل االقتصادي العربي االفر قي الصادرح من دامعة النيول العربينة بالتعناون منت   .2

 License International Development Human 30/3/2013مفوضية االتحاد االفر قي في 

 :في   Global  ISO Institut Documenting Certificates  30/3  /2013شهادح :   .3

License International Development Human 

رقنم  License  Development  Human Internationalشهادح : اليبلو  االسنالمي النيولي فني     .4

 19/3/2013في  300التسلسل 

 
 


