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 خلود رحٌم عصفور د.أ. -االسم:

 1965 -تارٌخ المٌالد:

 غٌر متزوجة -الحالة االجتماعٌة:

 مسلمة -الدٌانة:

 علم النفس التربوي -التخصص:

 دكتوراه -الدرجة العلمٌة:

 -عنوان العمل:
 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة للبنات 

 / قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة

 7708853873 -الهاتف النقال:

 
 
 

khuludraheemasfoor@gmail.com -البرٌد االلكترونً:  

 

 -الشهادات الحاصلة علٌها:

 
 التخصص الجامعة لتخرجا سنة  لعلمٌةاالدرجة 

عنوان الرسالة او 
 االطروحة

 بغداد / العراق 2007 الدكتوراه
علم النفس 

 يالتربو

تشخٌص كفاٌات التعلم لطلبة 
كلٌات التربٌة باستخدام 

والطرٌمة  Rachانموذج 
 التملٌدٌة

 المستنصرٌة / العراق 2003 الماجستٌر
علم النفس 

 التربوي

عاللة االسلوب المعرفً 
التعمٌد / البساطة بالتفكٌر 
االستداللً لطلبة المرحلة 

 االعدادٌة

  العلوم النفسٌة والتربوٌة قالمستنصرٌة / العرا 2001 البكالورٌوس
 

   المناصب االدارٌة

 السنة المنصب االداري ت

1 
 ممرر الدراسات العلٌا

2018 

2 
 سكرتٌر تحرٌر مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

2015 

3 
 عضو الوحدة االرشادٌة فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

2013 
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 السنة المنصب االداري ت

دراسات نفسٌة تصدر عن الهٌئة الوطنٌة  عضو هٌئة تحرٌر مجلة 4
 / الجزائر لترلٌة الصحة و البحث العلمً

2010 

 2009 مدٌرة وحدة بحوث المراة فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد 5

 

 الدورات وورش العمل المشاركة بها كمدرب
 السنة مكان التنفٌذ الدورة التدرٌبٌة ت 

1 

ورشة عمل لتدرٌب مدراء 
ظفً االلسام الداخلٌة فً ومو

الجامعات العرالٌة كافة / جهاز 
االشراف والتموٌم العلمً / 

االلسام الداخلٌة فً وزارة التعلٌم 
 العالً والبحث العلمً

لاعة التربٌة الرٌاضٌة / كلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة / جامعة 

 بغداد
2018 

1 
عدة دورات تدرٌبٌة فً التأهٌل 

 التربوي وطرائك التدرٌس
لتعلٌم المستمر / جامعة ا

 النهرٌن / بغداد
2015 - 2012 

2 
دورة تدرٌبٌة لمعلمات 

ومدٌرات الرٌاض المرانٌة 
 فً العتبة الحسٌنٌة الممدسة

مجمع سٌد الشهداء التابع 
للعتبة الحسٌنٌة الممدسة / 

 كربالء
2014 

3 
دورة تأهٌلٌة للمشرفٌن 

والمشرفات على االلسام 
 ادالداخلٌة فً جامعة بغد

كلٌة التربٌة للبنات / 
 جامعة بغداد 

2014 

4 
دورة تدرٌبٌة للجان االرشاد 

التربوي فً السام كلٌة التربٌة 
 للبنات

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة 
 بغداد 

2013 

5 
عدة ورش عمل للتنمٌة البشرٌة 

 لطالبات كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة وحدة االرشاد التربوي /

 عة بغداد التربٌة للبنات / جام
2013 
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 الدورات المشاركة بها كمتدرب

 السنة مكان التنفٌذ الدورة التدرٌبٌة ت

1 
دورة بناء المدرات " ممارسات جودة 

 االدارة والمهارات المٌادٌة" 
مكتب الٌونسكو /العراق 

 فً عمان
2015 

 دورة استراتٌجٌة التخطٌط الشخصً  2
االكادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب 

التطوٌر الشخصً و
 المٌادي

2013 

3 
للتدرٌسٌٌن فً  111دورة التأهٌل التربوي 

 جامعة بغداد
 2009 التعلٌم المستمر / جامعة بغداد

4 
دورة كفاءة الحاسوب الخاصة باساتذة 

 الجامعة
مركز الحاسبة االلكترونٌة 

 / جامعة بغداد
2009 

 السنة مكان التنفٌذ الدورة التدرٌبٌة ت

5 
رٌس والتدرٌب الجامعً دورة طرائك التد

 والتعلم بالحاسوب 
 2006 الجامعة التكنولوجٌة

 2006 الجامعة التكنولوجٌة دورة حموق االنسان والدٌممراطٌة 6

 

 التدرٌس بعد الحصول على الدكتوراه / الدراسات االولٌة

 السنة المادة ت

 علم النفس التجرٌبً 1
 وحتى االن 2113منذ 

 2012 - 2013 االحصاء التربوي 2

 2111 - 2111 االرشاد التربوي والصحة النفسٌة 3

 وحتى االن 2112منذ  المٌاس والتموٌم 4
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 التدرٌس بعد الحصول على الدكتوراه / الدراسات العلٌا
 السنة المرحلة والتخصص المادة ت 

 2012 - 2013 ماجستٌر علم النفس التربوي علم نفس النمو  1

 2012 - 2013 اهالدكتور تربٌة خاصة 2

 2012 - 2013 الدكتوراه علم النفس التربوي 3

 وحتى االن 2114منذ  ماجستٌر علم النفس التربوي علم نفس الشخصٌة 4

 وحتى االن 2113منذ  ماجستٌر علم النفس التربوي سمنار  5

6 
التصامٌم التجرٌبٌة 

 وتحلٌالتها االحصائٌة 
 وحتى االن 2116منذ  دكتوراه علم النفس التربوي

 

 االشراف على الرسائل العلمٌة
 السنة الطالبة والمرحلة الرسالة ت 

1 
استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا وعاللتها بمستوٌات 

 التنظٌم االنفعالً لدى طلبة الجامعة

ماجستٌر علم النفس 
التربوي / نور عبد 

 الجبار حسونً
2018 

2 
لدى طلبة المرحلة  العدوى االنفعالٌة والذاكرة الصدمٌة

 المتوسطة

ماجستٌر علم النفس 
التربوي / اٌة محمود 

 شاكر
2017 

3 
االتجاه نحو الهجرة وعاللته بالعبء المعرفً لدى 

 طلبة الجامعة

ماجستٌر علم النفس 
التربوي / نسرٌن عبد 

 الحسن
2017 

التدفك النفسً واالبداع لدى الطلبة المتمٌزٌن والرانهم  4
 العادٌٌن 

تٌر علم النفس ماجس
التربوي /رٌام دمحم 

 هادي
2017 

5 
حل المشكالت ذات المتطلبات العالٌة وعاللتها 

 باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة

ماجستٌر علم النفس 
التربوي/ مرح محمود 

 ابراهٌم
2015 



5 

 

 عضوٌة لجان مناقشة رسائل الماجستٌر والدكتوراه
 السنة لجامعةالمرحلة وا اسم الطالب الرسالة ت 

1 
الوجود النفسي الممتلىء وعالقتة 

 بصورة الجسد و التحكم المدرك
عباس اسمهان 

 ٌونس 

علم النفس دكتوراه 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2018 

2 
استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا 

وعاللتها بمستوٌات التنظٌم 

 االنفعالً لدى طلبة الجامعة

عبد الجبار نور 

 حسونً

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2018 

3 

االدارة المعرفٌة وعاللتها 

بالتفكٌر المزدوج لدى طلبة 

 الجامعة

 زهراء هاشم دمحم

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2017 

4 
االتجاه نحو الهجرة وعاللته 

بالعبء المعرفً لدى طلبة 

 الجامعة

نسرٌن علً عبد 

 الحسن

 ماجستٌر علم النفس

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2017 

5 

التدفك النفسً واالبداع لدى 

الطلبة المتمٌزٌن والرانهم 

 العادٌٌن

 رٌام دمحم هادي

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2017 

6 
كشف الذات وعاللتها 

بالشخصٌة غٌر المكتملة لدى 

 طالب الجامعة

سون علً مٌ

 حسٌن

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2016 

7 

اتخاذ المرار وعاللته 

باالسلوب االبداعً التجدٌدي 

/ التكٌفً ولوة السٌطرة 

 المعرفٌة عند طلبة الجامعة

 انعام مجٌد عبٌد
 دكتوراه علم النفس

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2015 
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 السنة لجامعةالمرحلة وا اسم الطالب الرسالة ت

8 

المدرة على حل المشكالت 

ذات المتطلبات العالٌة 

وعاللتها باالنفتاح على 

 الخبرة لدى طلبة الجامعة

مرح محمود 

 ابراهٌم

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2015 

9 

تحكم الوالد وعاللته بمفهوم 

الذات ومستوى الطموح عند 

 طلبة االعدادٌة

عامرة سعٌد 

 دمحم

دكتوراه علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2015 

10 

الكفاءة النوعٌة لطلبة 

الدراسات العلٌا فً 

التخصصات التربوٌة 

والنفسٌة فً كلٌات مدٌنة 

 بغداد 

استبرق دمحم 

 مهدي

ماجستٌر تربٌة / جامعة 

د كلٌة التربٌة بغدا

 للبنات

2014 

11 

دافع االنجاز وعاللته 

بالسلون التكٌفً والنضج 

االجتماعً لدى الطلبة االٌتام 

وغٌر االٌتام فً المرحلة 

 المتوسطة

ندوة محسن 

 موسى

دكتوراه علم النفس 

التربوي / الجامعة 

المستنصرٌة كلٌة 

 التربٌة

2014 

12 
المٌول المهنٌة لدى معلمات 

ت الهوٌة من وغٌر معلما

 طالبات المرحلة االعدادٌة

نور لاسم عبد 

 حسٌن

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / الجامعة 

المستنصرٌة كلٌة 

 التربٌة

2014 

13 

تأثٌر التخصص االكادٌمً 

والمرحلة الدراسٌة فً 

الشخصٌة االبداعٌة لدى 

 جمٌلةطالب معهد الفنون ال

مٌثم كاظم 

 مطرود

دبلوم / االرشاد التربوي 

 الجامعة المستنصرٌة
2013 
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 السنة لجامعةالمرحلة وا اسم الطالب الرسالة ت

14 

التفاعل الرمزي والعاللات 

االجتماعٌة المتبادلة والمبول 

االجتماعً لدى االٌتام بدور 

الدولة والرانهم فً المرحلة 

 الثانوٌة دراسة ممارنة

 اٌاد هاشم دمحم

دكتوراه علم النفس 

اد التربوي / جامعة بغد

  كلٌة التربٌة ابن الهٌثم

2013 

15 
اثر النمذجة فً تنمٌة الذكاء 

 العاطفً لدى اطفال الرٌاض
 ازهار علً مهدي

ماجستٌر رٌاض اطفال / 

جامعة بغداد كلٌة التربٌة 

 للبنات

2013 

16 

اثر برنامج ارشادي فً 

خفض السلون االنسحابً 

عند االطفال التوحدٌٌن بعمر 

 الروضة

ارٌج دمحم عبد 

 الرسول

ماجستٌر رٌاض اطفال / 

جامعة بغداد كلٌة التربٌة 

 للبنات

2011 

17 

اتجاهات طلبة المرحلة 

الثانوٌة نحو التدرٌس 

المدرسً والخصوصً  

 على وفك بعض المتغٌرات

نور مهدي عبد 

 الكرٌم

ماجستٌر علم النفس 

التربوي / جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للبنات

2010 

 

 

 ورة او المقبولة للنشرالبحوث المنش
 

 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

1 

انواع صراع االدوار 
لدى الطالبات 

المتزوجات فً كلٌة 
 التربٌة للبنات

حث منشور فً مجلة دراسات ب
عربٌة فً التربٌة وعلم النفس ، 

 2112ٌناٌر  13العدد 
 منفرد 2018

2 
التعلم استراتٌجٌات 

المنظم ذاتٌا لدى طلبة 
 معةالجا

 مشترن 2018 منشور فً مجلة العلوم النفسٌة بحث 
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 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

3 
التوجه الزمنً لدى 

طلبة الجامعة وعاللته 
 بنمط الشخصٌة أ و ب

/  22مجلة اداب المستنصرٌة العدد 
 العراق

 مشترن 2016

4 

الممارنة فً البناء 
النفسً للطلبة 

المتفولٌن العرالٌٌن 
الذٌن ٌعٌشون فً 

عراق والذٌن ٌمٌمون ال
فً االمارات العربٌة 

 المتحدة

ممبول للنشر فً مجلة كلٌة 
 االداب الجامعة المستنصرٌة

 منفرد 2016

5 

انواع الدافعٌة 
االكادٌمٌة على وفك 

التمرٌر الذاتً لطالبات 
 كلٌة التربٌة للبنات

مجلة االداب /كلٌة االداب 
 جامعة بغداد

 منفرد 2016

6 

ملٌة عاللة الٌمظة الع
بصراع االدوار لدى 
الطالبات المتزوجات 
 فً كلٌة التربٌة للبنات

مجلة كلٌة التربٌة / الجامعة 
المستنصرٌة عدد خاص 
بالمؤتمر العلمً الثانً 

 والعشرٌن للكلٌة

 مشترن 2016

7 

معاٌٌر النزاهة 
االكادٌمٌة لدى طالبات 

الدراسات العلٌا من 
 وجهة نظر المشرفٌن

لمً االول ولائع المؤتمر الع
لمجموعة النخب االكادٌمٌة / 

 بغداد
 مشترن 2016

8 

االفكار االٌجابٌة 
الالشعورٌة وعاللتها 
بمشروع الحٌاة لدى 

 طلبة الجامعة

مجلة االستاذ /كلٌة التربٌة ابن 
رشد عدد خاص بالمؤتمر 

 العلمً الثالث للكلٌة
 مشترن 2015

9 

المدرة على حل 
المشكالت ذات 

ات العالٌة لدى المتطلب
 طلبة الجامعة

مجلة كلٌة التربٌة للبنات مجلد 
 /جامعة بغداد2العدد 26

 مشترن 2015
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 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

10 

برنامج ممترح للتموٌم 
الحمٌمً للطلبة فً 

ضوء ضمان جودة 
 التعلٌم العالً

ولائع المؤتمر التربوي الثالث 
لكلٌة التربٌة للبنات / الجامعة 

 العرالٌة
 مشترن 2015

11 
شخصٌة االنتحاري 
بٌن اسالٌب تجنٌده 
 وانماذه من االنتحار

ولائع المؤتمر الدولً االول 
للعملٌات االنتحارٌة فً العراق من 
منظور نفسً واجتماعً / وزارة 

التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 /العراق

 مشترن 2014

ممترحات لمعالجة  12
خرٌجٌن فً بطالة ال
 العراق

المؤتمر االول لمعالجة بطالة 
الخرٌجٌن / جمهورٌة العراق 
 االمانة العامة لمجلس الوزراء

 مشترن 2014

13 
تصمٌم برنامج  

حاسوبً لتعلٌم التالمٌذ 
 المسمة الطوٌلة

ولائع ملتمى التعلٌم االلكترونً / 
 وحدة التعلٌم المستمر جامعة بغداد

 مشترن 2013

ٌة التمكٌن استراتٌج 14
النفسً لتعزٌز االمن 

 الفكري للشباب

ولائع مؤتمر وزارة الشباب فً 
العراق "االستراتٌجٌة الوطنٌة 

للشباب ودورها فً بناء السٌاسة 
 الوطنٌة"

 مشترن 2013

15 

اعادة هندسة التعلٌم 
العالً فً العراق " 

تصور ممترح العادة 
هندسة سٌاسة المبول 

 فً الجامعات "

تمر التربوي الدولً ولائع المؤ
الخامس فً جامعة الطفٌلة / 

 االردن
 مشترن 2013

البنٌة النفسٌة للطلبة  16
 المتفولٌن

ولائع المؤتمر التربوي الدولً 
الخامس فً جامعة الطفٌلة / 

 االردن
 منفرد 2013

17 
التفكٌر االٌجابً لدى 

 الشباب

المؤتمر االول لمسم الخدمة 
عٌة االجتماعٌة "الخدمة االجتما

والمتغٌرات فً العراق" لسم 
الخدمة االجتماعٌة / كلٌة التربٌة 

 للبنات جامعة بغداد

 مشترن 2013
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 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

الذاكرة الالشعورٌة  18
 وعاللتها بالوحدة النفسٌة

 14العدد  3مجلة الباحث مجلد 
 / جامعة كربالء

 مشترن 2013

19 
السلوكٌة المظاهر 

 لالطفال فالدي الوالدٌن

ممبول للنشر فً مجلة العلوم 
النفسٌة / مركز االبحاث النفسٌة 

 العراق -والتربوٌة 
 مشترن 2013

20 

عاللة فاعلٌة الذات 
باسالٌب مواجهة ازمة 

الهوٌة لدى طلبة المرحلة 
 االعدادٌة

مجلة امارابان / جامعة السلطان 
 لابوس سلطنة عمان

 مشترن 2013

21 
فاعلٌة الذات لدى طلبة 
المرحلة االعدادٌة على 

 وفك بعض المتغٌرات

ولائع الندوة العلمٌة لوزارة 
 الشباب / العراق

 مشترن 2013

22 
مرونة االنا وعاللته 

باسالٌب الحٌاة لدى طلبة 
 الجامعة

المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة ابن 
 رشد / جامعة بغداد

 مشترن 2013

23 
ازمة اسالٌب مواجهة 
الهوٌة لدى طلبة 

 االعدادٌة

ولائع المؤتمر العلمً الدولً 
االول لمسم االرشاد التربوي / 

كلٌة التربٌة الجامعة 
 المستنصرٌة

 مشترن 2012

24 
البناء النفسً للمراة 

 العرالٌة المبدعة

مجلد اعمال المؤتمر العلمً 
الوطنً النسوي االول / وزارة 

 العلوم والتكنولوجٌا بغداد
 منفرد 2012

بناء ممٌاس للعنف  25
 الجامعً

/ 11مجلة كلٌة االداب العدد 
 جامعة بغداد

 مشترن 2012

26 
مشاهدة التلفزٌون 

 وعاللته بسلون الطالبات

مجلة كلٌة التربٌة الجامعة 
المستنصرٌة / عدد خاص 

بالمؤتمر العلمً التاسع عشر 
 للكلٌة 

 مشترن 2012
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 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

27 
والع ادارة المعرفة فً 

 اتالجامع

مجلد اعمال المؤتمر الدولً 
الخامس لمسم علم االجتماع 
جامعة الزلازٌك " ادارة 

المعرفة بمؤسسات التعلٌم العالً 
 العربٌة"

 منفرد 2012

اتجاهات االمٌٌن نحو  28
 التعلم

ولائع الندوة العلمٌة لوزارة 
 الشباب / العراق

 مشترن 2011

29 
اتجاهات طلبة الجامعة 
نحو المراة على وفك 

 بعض المتغٌرات

/  124مجلة االستاذ العدد 
 جامعة بغداد

 مشترن 2011

ادمان المخدرات من  30
 وجهة نظر علماء النفس

الندوةالعلمٌة لوزارة الشباب / 
 العراق

 منفرد 2011

التربٌة البٌئٌة لطفل  31
 الروضة 

م رٌاض الندوة العلمٌة لمس
االطفال / كلٌة التربٌة للبنات 

 جامعة بغداد
 منفرد 2011

32 
بطالة الشباب فً العراق 

والسبل الصحٌحة 
 للمعالجة والحل

ولائع الندوة العلمٌة لوزارة 
 الشباب / العراق

 مشترن 2011

33 

ورشة عمل ممترحة 
لتطوٌر المٌادة التحوٌلٌة 
لدى المدراء فً ضوء 
 بٌة البرمجة اللغوٌة العص

المؤتمر العالمً اللتصادٌات 
االعمال / جامعة عجمان 
 االمارات العربٌة المتحدة

 مشترن 2011

34 

اختبار دالة الفمرة على 
ممٌاس الصحة النفسٌة 

على وفك نظرٌة المٌاس 
 الحدٌثة

مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة 
 / جامعة بغداد 22العدد 

 مشترن 2010

35 
العنف الجامعً مظاهره 

اسبابه من وجهة نظر و
 الطلبة 

مجلة كلٌة التربٌة الجامعة 
المستنصرٌة / عدد خاص 

بالمؤتمر العلمً السابع عشر 
 للكلٌة 

 مشترن 2010
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 نوع البحث السنة جهة النشر ومكانه عنوان البحث ت

36 
المعنى من الحٌاة كما 
 تدركه المراة العرالٌة

مجلد اعمال المؤتمر االللٌمً 
الثانً لعلم النفس/ رابطة 

 االخصائٌٌن النفسٌٌن المصرٌة
 ردمنف 2010

37 
بناء ممٌاس اتجاهات 

طلبة الجامعة نحو المراة 
  PCMعلى وفك 

/ 26مجلة العلوم النفسٌة العدد 
مركز االبحاث التربوٌة 

 والنفسٌة /العراق
 منفرد 2010

38 

بناء ممٌاس معنى الحٌاة 
كما تدركه طالبات 
الجامعة على وفك 

MIRT 

مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة 
 / جامعة بغداد 25العدد 

 منفرد 2010

39 
اثار العولمة االلتصادٌة 
على البٌئة واالنسان فً 

 العراق

مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة 
 / جامعة بغداد 23العدد 

 مشترن 2009

40 
استخدام البرمجة اللغوٌة 
العصبٌة فً نشر مفهوم 

 التسامح

العلمٌة لوزارة  ولائع الندوة
 الشباب / العراق

 منفرد 2009

دور الشباب فً حوار  41
 الحضارات 

ولائع اعمال الندوة العلمٌة 
 لوزارة الشباب العرالٌة

 منفرد 2009

42 
االمن النفسً لدى 

طالبات كلٌة التربٌة 
 للبنات

مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  
 / جامعة بغداد11العدد 

 منفرد 2008

43 

س االسلوب المعرفً لٌا
التعمٌد / البساطة على 

 Halfordوفك نظرٌة 
لدى طلبة المرحلة 

 االعدادٌة

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 / العراق23العدد 

 مشترن 2003

 

  54 -عدد كتب الشكر والتقدٌر الحاصلة علٌها:
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 عضوٌة اللجان

 السنة مكان عمل اللجنة اللجنة ت

1 
لجنة التصنٌف الوطنً عضو 

للجامعات فً كلٌة التربٌة 
 للبنات جامعة بغداد

لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

وحتى  2116منذ 
 االن

2 
تمارة عضو لجنة العمل فً اس

تمٌٌم األداء الخاص بشعبة 
 الضمان والجودة

لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

2112 

3 
اللجنة االمتحانٌة للدراسات 

 العلٌا
لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

2116 - 2112 

4 
الوزارٌة لوضع دلٌل اللجنة 

 عمل الموظف المتمٌز
التعلٌم العالً / جهاز وزارة 

 االشراف والتموٌم
2116 

5 

الوزارٌة لوضع دلٌل اللجنة 
عمل االرشاد التربوي فً 

االلسام الداخلٌة فً الجامعات 
 العرالٌة

التعلٌم العالً / جهاز وزارة 
 االشراف والتموٌم

2112 

6 
اللجنة الوزارٌة لرعاٌة الطلبة 

 ذوي االحتٌاجات الخاصة
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً / العراق
وحتى  2115منذ 

 االن

7 

اللجنة الوزارٌة لوضع مماٌٌس 
خاصة بتمٌٌم االداء التربوي 
العضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً 

 الجامعات 

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 ً / العراقالعلم

وحتى  2115منذ 
 االن

8 
لجنة السمنار للدراسات العلٌا / 

 الماجستٌر
لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

وحتى  2113منذ 
 االن

 لجان منالشة بحوث التخرج 9
لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

حتى و 2111منذ 
 االن

اللجنة االمتحانٌة للدراسات  10
 االولٌة

لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

2009 - 2013 
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 السنة مكان عمل اللجنة اللجنة ت

11 
لجنة االستالل االلكترونً 

للبحوث ورسائل الماجستٌر 
 والدكتوراه

لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

2015 

12 
سكرتٌر تحرٌر مجلة كلٌة 

 التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة للبنات / جامعة 

 بغداد
2014 - 2015 

13 
لجنة تحدٌث المناهج للدراسات 
العلٌا فً تخصص علم النفس 

 التربوي

لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / 
 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

2014 

14 
لجنة اختٌار وتحدٌد الكوادر 

 ً الروضات المرانٌة الكفؤة ف

دٌوان الولف الشٌعً / االمانة 
العامة للعتبة الحسٌنٌة الممدسة 

 / كربالء
2013 

لجنة تموٌم الملف التموٌمً  15
 لعضو هٌئة التدرٌس 

 2012 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

 لجنة تموٌم بحوث التخرج 16
ربوٌة والنفسٌة / لسم العلوم الت

 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد
2011 

لجنة منالشة وتموٌم ملف االداء  17
 العام للكلٌات

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة 
 بغداد

2011 

الهٌئة االدارٌة لوحدة بحوث  18
 المراة 

كلٌة التربٌة للبنات / جامعة 
 بغداد

2009 

 

زها فً قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة / عدد بحوث التخرج التً اشرفت على انجا

 بحث 22اكثر من   -تربٌة للبنات / جامعة بغداد :كلٌة ال
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 خدمة المجتمع

 الخدمة الممدمة ت

تمدٌم االستشارات النفسٌة والتربوٌة داخل وخارج كلٌة التربٌة للبنات  1
 وحتى االن 2112منذ 

اخل وخارج تمٌٌم البحوث العلمٌة والكتب وادوات المٌاس المختلفة من د 2
 وحتى االن 2112كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد منذ 

تمدٌم االستشارات النفسٌة والتربوٌة فً جمعٌة النهضة / االمارات  3
 2111العربٌة المتحدة فً عام 

الماء محاضرات نفسٌة وتربوٌة فً االمارات العربٌة المتحدة فً عام  4
2111 

ئً فً عجمان / االمارات العربٌة المتحدة التحكٌم العلمً للمعرض البٌ 5
 2111فً عام 

 

  -الكتب المطبوعة :

 عمل االرشاد التربوي فً الجامعات / االقسام الداخلٌةدلٌل  -1

فصل فً كتاب رسالتنا الثقافٌة للشباب اصدار وزارة الشباب والرٌاضة /  -2

 جمهورٌة العراق


