
 السيرة الذاتية

 :األستاذ المساعد سالً طالب علواناالسم-

 :علم النفس التربويالتخصص العام والدقيق-

 معهد اعداد المعلمات معلمة ,:الشهادات التي حصلت عليها-

 والنفسٌة ,جامعة بغداد  بكلورٌوس ,قسم العلوم التربوٌة

 ماجستٌر,قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ,جامعة بغداد 

دكتوراه ,قسم االرشاد وعلم النفس التربوي ,جامعة الٌرموك,المملكة االردنٌة 

 الهاشمٌة

ولغاٌة العام  2102\2102منذ العام الدراسً  كلفت لمقررية الدراسات االولية-

 0101\2102الدراسً 

  2102-2101لسنة مقررة دراسات عليا  -

    3131\8\13الى مرتبة استاذ مساعد بتاريخ  لى الترقية العلميةحصلت ع -

 نفس النمو علم:علم النفس التربوي ,دراسات االوليةالمواد التي قمت بتدريسها لل-

 نظرٌات التعلم والتعلٌم,مبادئ فً التربٌة الخاصة,الصحة النفسٌةوللدراسات العليا:

 :البحوث التي شاركت بها في مؤتمرات دولية

جامعة , لدى تالمٌذ بطٌئً التعلم وعالقته باالتجاهات الوالدٌةالتوافق السلوكً -0

 .2102\01\22-22, بتارٌخ الٌرموك ,المملكة االردنٌة الهاشمٌة

 المملكة االردنٌة الهاشمٌةجامعة جرش , باب نحو العمل الحر,شاتجاهات ال-2

  .2101\4\22-22,بتارٌخ

لدى طلبة جامعة بغداد ,جامعة السعادة النفسٌة وعالقتها بالسلوك االجتماعً -2

 2101\2\20-21جرمو ,محافظة السلٌمانٌة ,بتارٌخ 

 :البحوث المنجزة والمنشورة

رحلة ند طلبة المدعم وعدالة المدرسٌن وعالقتها بمستوى الطموح ع-0

 .2102\2\21, بتارٌخ فً مجلة كلٌة التربٌة للبناتمنشور االعدادٌة,



فً مجلة البحوث التربوٌة منشور ,طلبة جامعة بغدادالكفاءة الذاتٌة المدركة عند -2

 .2102\2\1بتارٌخ  والنفسٌة

فً مجلة الجمعٌة العراقٌة منشور,المعتقدات المعرفٌة وعالقتها بالتعلم المنظم ذاتٌا-2

 .2102\02\21,بتارٌخ  للعلوم التربوٌة والنفسٌة

الطمأنٌنة االنفعالٌة وعالقتها بالمناخ االسري لدى طالبات قسم رٌاض االطفال, -4

 .2104\1\4بتارٌخ فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات منشور

 , منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات التفكٌرالحاذق عند طلبة الجامعة -2

 االشراف على رسائل الماجستير

الموسومة )التفكٌر الحاذق وعالقته بأسالٌب معالجة المعلومات عند طلبة المرحلة  -

 .2104-2102بتارٌخ االعدادٌة ( للطالبة هدٌل علً جبر

الموسومة )قلق التصور المعرفً وعالقته بأسالٌب الحٌاة عند طلبة الجامعة (  -

 .2102-2104بتارٌخ جالل حسن للطالبة مروة 

ؤل غٌرالواقعً وعالقته بالتفكٌر التأملً عند طلبة الجامعة ( الموسومة )التفا -

 .2102-2104بتارٌخ طالب حسون للطالبة االء 

لرسالة الدكتوراه الموسومة)فاعلٌة االسلوبٌن االرشادٌٌن العالج  خبير علمي-

باالفاضة وتقلٌل الحساسٌة التدرٌجً فً خفض القلق من االمتحان لدى طلبة 

 .2102\01\0بتارٌخ ة( المرحلة االبتدائٌ

 لجان مناقشة رسائل الماجستير 

الموسومة )التفكٌر الدوكماتً وعالقته باالنطواء وتقدٌر الذات عند طلبة جامعة  -

 .2104\00\22بغداد( للطالبة منى رحمن عبدهللا بتارٌخ 

الموسومة )تأثٌر برنامج عقالنً انفعالً سلوكً فً خفض مخاوف التواصل  -

الشفهً عند طالبات المرحلة المتوسطة( للطالبة عبٌر عبد المنعم احمد بتارٌخ 

22\2\2102 

الموسومة )اثر التعزٌز التفاضلً للسلوك النقٌض فً خفض الحساسٌة االنفعالٌة  -

,كلٌة التربٌة للبنات , قسم بة وفاء خلف رجه ( للطاللدى االطفال المعاقٌن سمعٌا 

  .2102\2\2رٌاض االطفال بتارٌخ 



الموسومة )توكٌد الذات وعالقته بالكفاءة الذاتٌة عند طلبة جامعة بغداد( للطالبة  -

  .2101\0\22 احالم حسٌن ورة بتارٌخ

بة منال الموسومة )التعب الذهنً والتوتر النفسً لدى تدرٌسً جامعة بغداد( للطال -

 .2101\2\24 اسعد جبار بتارٌخ

( للطالبة شهد علً الموسومة )االرادة وعالقتها بتولٌد االفكار لدى طلبة الجامعة - 

 .2101\02\20زهٌر بتارٌخ 

حكمة االختبار وعالقتها بالتنظٌم الذاتً لدى ذوي قلق االمتحان العالً الموسومة ) -

للطالب محمد محسن جاسم ,كلٌة التربٌة ,الجامعة  من طلبة الجامعة( ضفوالمنخ

 .2101\4\4المستنصرٌة بتارٌخ 

 .المرحلة الرابعة للدراسات االولٌة لطالبات  على بحوث التخرج أالشراف-

 حوث في مجلة كلية التربية للبناتتقويم الب

  ضغوط مابعد االحداث الصدمٌة وعالقته بمركز التحكم لدى طلبة الجامعة-0

تطوٌر كفاٌات أداء أعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً وانعكاساتها على تحقٌق -2

 التعلٌم العالً  فً مؤسسات ودة الشاملةالج

بناء مقٌاس الذكاء االجتماعً وتطبٌقه على عٌنة من المحرومٌن -2

 وغٌرالمحرومٌن

 ة لدى طلبة الجامعةالشخصٌة المتصنع-4

 ً مادة التطبٌقمعهد اعداد المدربٌن التقنٌٌن فتقوٌم اداء الطلبة المدرسٌن التقنٌن ل-2

 الحوار التربوي مهارات -1

 ةتقوٌم مصادر المعرف-2

 سطة بة المرحلة المتوصداقة لدى طلال-3

 طالبات الجامعة  قٌاس التناقض لدى-4

 ى طلبة الجامعة التفكٌر المزدوج لد-01

 صف الرابع االبتدائً مهارات التفكٌر وعالقتها ببعض المتغٌرات لتالمذة ال-00



 

 اات المشاركة بهردوال

 2102\0\04دورة  تدرٌبٌة بعنوان االرشاد ومهامه بتارٌخ -0

 2102\0\20-22فً كفاءة الحاسوب بتارٌخدورة الترقٌات العلمٌة  -2

, كلٌة فً قسم الحاسبات  Word 2010دورة نظام معالجة النصوص  -2

 2102\00\1-2التربٌة للبنات بتارٌخ  

 2104\2\24العربٌة بتارٌخ دورة اللغة  -4

 2102\02\22بتارٌخ  Google Scholar دورة -2

 الندوات المشاركة بها  

 2102\2\2التواصل االسري بتارٌخ -0

 2102\4\2الوراثة فً السلوك االنسانً بتارٌخ -0

 2102\4\01ثقافة الطفل فً ظل جودة التنشئة االجتماعٌة بتارٌخ -2

 2104\2\4البٌئة من التلوث بتارٌخ دور الطالبة فً الحفاظ على -2

 2104\2\03االرشاد االسري وسٌلة وقائٌة لمواجهة المشكالت بتارٌخ  -4

 2104\2\24فلسفة فً الذكاء االصطناعً بتارٌخ -2

 2102\2\ 20تارٌخ االبداع واالبتكار ب-1

 2102\4\21قضاٌا معاصرة وانعكاساتها على ظاهرة صراع االدوار بتارٌخ -2

 2102\2\22النتاجات العلمٌة بتارٌخ تسوٌق -3

 2101\2\02ظاهرة المخدرات فً االوساط التعلٌمٌة بتارٌخ  -4

 2101\0\02الحوار والسلم االهلً بتارٌخ -01

 2101\2\23هجرة الشباب الى الخارج )االسباب والحلول( بتارٌخ -00

 2101\4\03اسالٌب االرتقاء فً البحث العلمً الجامعً بتارٌخ -02

 2101بتارٌخ فً كلٌة العلوم للبنات الرشاد التربوي وخدمة المجتمع ا-02



ظاهرة المخدرات فً االوساط التعلٌمٌة فً قسم البحوث النفسٌة بتارٌخ  -04

02\2\2101 

 مقومات السلوك الجامعً ودوره فً تطوٌر العملٌة التربوٌة بتارٌخ  -02

02\0\21 

 ـانـــاللجــ

للدراسات االولٌة لسنة م العلوم التربوٌة والنفسٌة عضو لجنة امتحانٌة فً قس -

2100-2102  ,2102 -2102 ,2102-2104 ,2104-2102 ,2102-2101  

استالل لبحوث الترقٌة العلمٌة من مرتبة مدرس الى مرتبة استاذ عضو لجنة -

 ـمساعد الخاصة ب

 2102\4\0بتارٌخ  مً علً عباس -0

 2101\2\24اسماء عبد الحسٌن محمد بتارٌخ  -2

 2101\2\04نور مهدي عبد الكرٌم بتارٌخ  -2

  2101\01\20حزٌمة عبد المجٌد كمال بتارٌخ  -4

   2101\00\01فً كلٌة التربٌة للبنات بتارٌخ  عضو لجنة ارشادٌة-

 عث المنحلبعضو لجنة جرد الكتب واالطارٌح والرسائل التً تمجد حزب ال-

 2101\0\21بتارٌخ 

  والتقدير كتب الشكر 

ثمٌنا للعمل فً اللجنة  لبنات عمٌدة كلٌة التربٌة لالسٌدة من  شكر وتقدٌر -0

 2102\2\2بتارٌخ 2102-2100للعام الدراسً  االمتحانٌة

شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بمناسبة تقدم جامعة بغداد  -2

 2102\4\4بتارٌخ  ( جامعة عربٌة21ضمن افضل )

للمشاركة فً حفل تخرج طلبة  من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات كر وتقدٌرش -2

 2102\00\04بتارٌخ  2102-2102جامعة بغداد للعام الدراسً 



فً ٌوم السبت  تثمٌنا للدواممن السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقدٌر  -4

 2102\2\2بتارٌخ 

التربٌة للبنات تثمٌنا ألقامة الندوة العلمٌة شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة  -2

الموسومة)الوراثة فً السلوك االنسانً( فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة بتارٌخ 

04\2\2102 

كر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات تثمٌنا ألقامة الندوة العلمٌة ش -1

لوم التربوٌة والنفسٌة بتارٌخ الموسومة)الوراثة فً السلوك االنسانً( فً قسم الع

04\2\2102  

تثمٌنا للعمل فً اللجنة من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات  شكروتقدٌر -2

 2102\4\21بتارٌخ  االول )البٌئة والحٌاة( التحضٌرٌة للمعرض السنوي

تثمٌنا للعمل فً اللجنة من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات شكر وتقدٌر  -3

 2104\0\23بتارٌخ  2104-2102نٌة للعام الدراسً االمتحا

فً المؤتمر الوطنً المقام فً الكلٌة بعنوان )كلٌات شكر وتقدٌر تثمٌنا للعمل  -01

التربٌة فً التنمٌة البشرٌة( من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات بتارٌخ 

01\2\2102 

فً اللجان االمتحانٌة  شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد تثمٌنا للعمل -00

 2104\2\22بتارٌخ  2102-2102للعام الدراسً 

شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات تثمٌنا للعمل فً اللجان  -02

 2104\0\22بتارٌخ  2102-2102االمتحانٌة للعام الدراسً 

اللجان شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات تثمٌنا للعمل فً  -02

 2102\01\02بتارٌخ 2102-2104 االمتحانٌة للعام الدراسً

شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات تثمٌنا لحضور االحتفالٌة  -04

 2102\01\22بتارٌخ  2102-2104المركزٌة لتخرج الطالبات للعام الدراسً 

 2104\2\01بتارٌخ  شكر وتقدٌرمن السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً -02

شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات تثمٌنا للعمل فً اللجان  -01

    2101\02\2بتارٌخ  2101-2102 االمتحانٌة للعام الدراسً


