السيرة الذاتية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم الكامل  :شٌماء صالح حسٌن عبد الكرٌم العبٌدي
اللقب العلمً  :استاذ مساعد
تارٌخ المٌالد 2661\4\4
التخصص العام :علم النفس التربوي \ قٌاس وتقوٌم
التخصص الدقٌق :قٌاس وتقوٌم
الوصف العلمً :
ــــــــــــــــــــــــــ
 -2بكالورٌوس احصاء من كلٌة االدارة واالقتصاد – جامعة بغداد2985-
 -1دبلوم عالً ( تطبٌقات احصائٌة )من المعهد العربً للتدرٌب والبحوث والدراسات االحصائٌة
جامعة الدول العربٌة –بغداد. )2994( -
 -3ماجستٌر( علم النفس التربوي \ قٌاس وتقوٌم ) من كلٌة التربٌة ( ابن رشد) – جامعة بغداد
(. )1222
 -4دكتوراة ( علم النفس التربوي \ قٌاس وتقوٌم ) من كلٌة التربٌة ( ابن رشد) – جامعة بغداد
(. )1226

اوال :المهام التدرٌسٌة :
ـــــــــــــــــــــــــــ
الدراسات االولٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2تدرٌس مادة القٌاس والتقوٌم للصف الرابع لعدد من االقسام فً الكلٌة .

الدراسات العلٌا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2تدرٌس طلبة الماجستٌر فً (مادة القٌاس والتقوٌم )\ اختصاص علم النفس التربوي.
 -1تدرٌس طلبة الماجستٌر فً مادة (االختبارات التحصٌلٌة )\ اختصاص طرائق التدرٌس
-3تدرٌس طلبة الدكتوراة فً مادة ( نظرٌة القٌاس ) \اختصاص علم النفس التربوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحوث المنشورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2نشر عدد من البحوث فً المجالت والمؤتمرات
 -1المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات
 -3عضو فً مجلة الكلٌة و واللجنة العلمٌة و اللجنة االمتحانٌة واللجان الداخلٌة فً القسم

-4المشاركة فً العدٌد من الدورات ( االنترنٌت ,طرائق التدرٌس ,كوكل سكولر ,الخ)

 -5الحصول على العدٌد من التشكرات

-6عضو فً مجلة الكلٌة و واللجنة العلمٌة و اللجنة االمتحانٌة واللجان الداخلٌة فً القسم

-7المشاركة فً العدٌد من الدورات ( االنترنٌت ,طرائق التدرٌس ,كوكل سكولر ,الخ)
 -8الحصول على العدٌد من التشكرات
 -9عضو فً المجلس العربً للموهوبٌن والمتفوقٌن
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First: the teaching tasks:
preliminary studies
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
measurement and evaluation of teaching fourth grade for a number of
departments in the College.

1-eaching MBA students (measurement and evaluation )
material/competence of educational psychology.
2. teach MBA students (tests realizable) competence of teaching methods
3. teaching doctoral students in the article (the measurement theory)
competence of educational psychology literature
1-published research in journals and conferences
2. participation in numerous conferences
3-member of the College magazine and the Scientific Committee and the
Commission internal commissions test section
4 – participation in many courses (Internet , Teaching methods, Google
Schlosser, etc)
5- get many alchkrat
6-member of the College magazine and Scientific Committee and exam .
Committee and internal committees in section
7- member of the Arab Concil for gifted and talented

