
 السٌرة الذاتٌة

 : امل كاظم مٌرة سوٌف الربٌعًاالسم

 : تدرٌسٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة المهنة

 كلٌة التربٌة للبنات –:جامعة بغداد مكان العمل

 : الدكتوراه الشهادة

 9009:  تاريخ الحصول عليها

 : استاذ مساعد اللقب العلمي

 9009: تاريخ الحصول عليه

 : علم النفس التربوي االختصاص العام

 : علم النفس التربوي االختصاص الدقيق

المواد التً درستها فً الدراسات االولٌة: علم النفس التربوي ، علم نفس النمو ، 

 الصحة النفسٌة ،االدارة التربوٌةاالرشاد التربوي ، 

المواد التً درستها فً الدراسات العلٌا: مناهج البحث ،دراسات متقدمة فً 

 .بٌة الخاصة ، علم النفس التربوي ، علم نفس النموالتر

على عدد من بحوث التخرج لطالبات راسات االولٌة دفً الاالشراف  -

 .المرحلة الرابعة فً قسم العلوم التربوٌة النفسٌة

 راف ــــــــــاالش

فً تخصص  والدكتوراه على طالبات الدراسات العلٌا /الماجستٌراالشراف  -

 .علم النفس التربوي

 عبد الرحمناالشراف على طالبة الماجستٌر منى  -0

 نعمان االشراف على طالبة الماجستٌر سمر ادٌب -9

 عبد  االشراف على طالبة الماجستٌر سارة محمد -3

 عمرانحسٌن االشراف على طالبة الماجستٌر رنا  -4



 االشراف على طالبة الماجستٌر رواء حسٌن ناجً  -5

  االشراف على طالبة الدكتوراه -6

  اتـــــــــــالمناقش

جامعة  30/00/9000الماجستٌررجاء صدام جبر  طالبةمناقشة  -0

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة  9/3/9004 دعاء عٌدان عبدهللا الماجستٌر طالبةمناقشة  -9

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة بغداد/  0/3/9005 مرح محمود علً الماجستٌر طالبةمناقشة  -3

 تكلٌة التربٌة للبنا

جامعة  09/4/9005 الدكتوراه طلل غالب علوان طالبةمناقشة  -4

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة  90/6/9005 الدكتوراه نوار طارق عباس طالبةمناقشة  -5

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة  7/9/9006شٌماء محمد لطٌف  الماجستٌر طالبةمناقشة   -6

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة  94/4/9006رشا جواد كاظم  الماجستٌر طالبةمناقشة   -7

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات

جامعة  5/9006/ 30 جبار وفاء كاظم الدكتوراه طالبةمناقشة   -8

 بغداد/ كلٌة االداب

جامعة   98/9/9007نصٌف رحٌم مدٌحة  الماجستٌر طالبةمناقشة   -9

 بغداد/كلٌة االداب

جامعة   3/4/9007هادي رٌام محمد  الماجستٌر طالبةمناقشة  -00

 بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات  

 وورش العمل الندوات والمؤتمرات

المشاركة فً المؤتمر العلمً االول للتطوٌر التربوي فً الوطن العربً  -

 ( المنعقد فً االردن. Jump To Qualityتحت شعار )

والذي عقد فً جامعة  المشاركة فً مؤتمر )االرهاب فً العصر الرقمً( -

 ن بن طالل فً االردن.ٌسالح



 المشاركة فً المؤتمرات الدولٌة التً عقدت  فً كلٌة التربٌة للبنات. -

المشاركة فً المؤتمرات والندوات المحلٌة التً عقدت فً كلٌة التربٌة  -

 للبنات وباقً الكلٌات التابعة لجامعة بغداد.

 المشاركة فً مؤتمر جامعة جرش/االردن -

 ة السٌلمانٌةالمشاركة فً مؤتمر جامع -

المشاركة فً ورشة عمل بخصوص اعداد مٌثاق للطلبة فً الجامعات  -

 08/00/9006العراقٌة 

 والمقبولة للنشر  البحوث المنشورة

 الحاجات االرشادٌة لطالبات كلٌة التربٌة للبنات  -

 الذكاء العاطفً عند طلبة المرحلة االعدادٌة -

 طلبة جامعة بغداداالستقرار النفسً وعالقته بمستوى الطموح عند  -

 المناخ االسري وعالقته بالتكٌف االكادٌمً  -

 الكفاءة الذاتٌة وعالقتها باستراتٌجٌات التعلم عند طلبة جمعة بغداد -

كلٌة  طالبات عند النفسٌة بالصحة وعالقته( الطالبة) الزوجة ضد لعنفا -

 التربٌة للبنات

 الجامعة طلبة عند" ذاتٌا المنظم بالتعلم وعالقته المعرفٌة لمعتقدات -

 التلوث النفسً وعالقته بالتكٌف االجتماعً -

 اتجاهات الطلبة الجامعٌٌن نحو الزواج المبكر -

 الحر العمل نحو الشباب اتجاهات -

السلوك المضاد للمجتمع وعالقته بالحاجة الى الحب عند طلبة الجامعة/  -

 مقبول للنشر

 القلق االخالقً عند طلبة المرحلة الثانوٌة/مقبول للنشر -

 النسق القٌمً عند طلبة جامعة بغداد/ مقبول للنشر -

 

 

 

 الشكر والتقدير



شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بمناسبة تقدم جامعة  -

 9003\4\4( جامعة عربٌة بتارٌخ 50بغداد ضمن افضل )

 نٌةتثمٌنا للعمل فً اللجنة االمتحا السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌةشكر وتقدٌر من  -

 9004\0\98بتارٌخ 

اللجان  تثمٌنا للعمل فً السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌةشكر وتقدٌر من  -

 9004\0\93بتارٌخ االمتحانٌة 

شكر وتقدٌرمن السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بتارٌخ  -

06\9\9004 

 للجهود المبذولة فً عمل اللجان االمتحانٌة شكر وتقدٌر من عمٌدة الكلٌة -

09/00/9005 

  للتخرج للجهود الطٌبة فً االحتفالٌة المركزٌة شكر وتقدٌر من عمٌدة الكلٌة -

97/00/9005 

 97/4/9006شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة االداب  -

للجهود الطٌبة فً عمل اللجان االمتحانٌة شكر وتقدٌر من عمٌدة الكلٌة  -

5/09/9006 

 انــــــــــــاللج

الخاصة بالقسم منذ العام الدراسً عضو فً اللجنة االمتحانٌة  -

 ولغاٌة االن. 9003/9004

   00/00/9006فً القسم  عضو فً اللجنة االرشادٌة الفرعٌة -

للعام الدراسً   05/00/9005رئٌس اللجنة االجتماعٌة فً القسم    -

9005/9006 

 9006/9007للقسم للعام الدراسً عضو اللجنة العلمٌة  -

للعام الدراسً   3/0/9007الفرعٌة فً القسم عضو فً اللجنة االرشادٌة  -

9006/9007 

)ظاهرة هجرة الشباب الى الخارج  عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لندوة القسم -

 8/9/9006االسباب والحلول( 

عضو فً اللجنة الفرعٌة فً الكلٌة لمتابعة سٌر مناقشات طلبة الدراسات  -

 9006/9007العلٌا  للعام الدراسً 



 الل لبحوث ترقٌة الدكتورة حزٌمة كمال عبد المجٌدعضو فً لجنة است -

 عضو فً لجنة استالل لبحوث ترقٌة الدكتورة اسماء الحسٌن محمد -

 رئٌس لجنة استالل لبحوث ترقٌة الدكتورة ازهار هادي رشٌد -

 رئٌس لجنة استالل لبحوث ترقٌة المدرس المساعد نور مهدي عبد الكرٌم -

 ادات ــــــــــــــــــالشه

مشاركة من مركز التطوٌر و التعلٌم المستمر فً دورة ملئ استمارة التسجٌل  شهادة -

 .97/09/9005( Google scholarفً )

 09/0/9006شهادة مشاركة فً الحلقة النقاشٌة عن )الحوار والسلم االهلً(  -

شهادة مشاركة فً ندوة القسم العلمٌة الموسومة بـ)هجرة الشباب الى  -

 98/3/9006 الخارج االسباب والحلول(

شهادة مشاركة فً ندوة القسم العلمٌة الموسومة بـ )اسالٌب االرتقاء فً  -

 08/4/9006البحث العلمً الجامعً( 

شهادة تقدٌر من عمادة كلٌة العلوم للبنات للمشاركة فً ندوة االرشاد  -

 التربوي وخدمة المجتمع.
الحاسبات للفترة المقامة فً قسم  9000مشاركة فً دورة الماٌكروسوفت ورد تأٌٌد  -

 .3/00/9006ولغاٌة  0/00/9006من 

 04/0/9007شهادة مشاركة فً مؤتمر )حوار بغداد( فً  -

 ييمــــــــالتق

)االٌثار وعالقته بضبط الذات لدى طلبة الجامعة( تقٌٌم بحث للنشر فً مجلة الكلٌة -

09/00/9006 

 07/00/9005قوٌم علمً لرسالة الماجستٌر من كلٌة التربٌة ابن رشد ت -

المشكالت النفسٌة واالجتماعٌة لطلبة كلٌتً تقٌٌم بحث للنشر فً مجلة الكلٌة ) -

 .30/09/9005الهندسة والتربٌة للبنات (

المراقبة الوالدٌة وعالقتها بنمط الشخصٌة فً مجلة الكلٌة )تقٌٌم بحث للنشر  -

 90/9/9006لدى طلبة المرحلة الثانوٌة ( 

تقٌٌم بحث للنشر فً مجلة الكلٌة )فاعلٌة الذات القٌادٌة لدى عمداء الكلٌات من  -

 .09/00/9006نظر تدرٌسًٌ الجامعة(وجهة 



)التفكٌر التأملً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة( تقٌٌم بحث للنشر فً مجلة الكلٌة -

8/00/9006 

 


