بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة بغداد
كلٌة التربٌة للبنات  /السٌرة العلمٌة والذاتٌة
اوالً :السٌرة الذاتٌة والشخصٌة
.1

االسم واللمب  :د .نوال إبراهٌم دمحم ألد لٌمً

.2

محل وتارٌخ الوالدة  :بغداد 1959 /

.3

عدد سنوات الخدمة فً الجامعة  34 ( :سنة و 6أشهر )

.4

اللمب العلمً وتارٌخ الحصول علٌه :أستاذ فً 2113 / 6 /11

.5

الشهادة وتارٌخ الحصول علٌها :دكتوراه فً فلسفة التربٌة فً 1995/12/16

.6

االختصاص العام :التربٌة وعلم النفس  /فلسفة تربٌة

.7

االختصاص الدلٌك  :الفكر التربوي

ثانٌا ً  :السٌرة العلمٌة
-1

بكالورٌوس آداب فً علم النفس  ،كلٌة اآلداب  ،الجامعة المستنصرٌة – بغداد 1984

-2

ماجستٌر فً آداب التربٌة وعلم النفس التربوي  ،كلٌة التربٌة – جامعة بغداد 1989

-3

دكتوراه فً فلسفة التربٌة  /كلٌة التربٌة -جامعة بغداد فً 1995

ثالثاً :الخبرات العلمٌة فً التدرٌس والبحث العلمً
العمل فً التدرٌس الجامعً منذ تارٌخ  1985/4/15فً كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد وكلٌة
الفنون الجمٌلة  /لسم الفنون التشكٌلٌة  ،وكذلن فً كلٌة المأمون  /لسم اللغة االنكلٌزٌة والحاسبات
لغاٌة  – 1998/11/27ثم التحمت للعمل فً جامعة السابع من أبرٌل فً لٌبٌا  1998/11/7لغاٌة
 ،2112/6/31بعدها اي فً  2112/12/1ولغاٌة  2113/3/25تفرغت للعمل البحثً فً مؤسسة دار
الحكمة وفً  2113/9/17وباشرت العمل بمسم التربٌة وعلم النفس بمسم التربٌة وعلم النفس فً
كلٌة التربٌة للبنات والزلت مستمرة فً الخدمة لغاٌة أعداد هذه السٌرة فً  2114/3/31وخالل
بلغت
فترة خدمتً الجامعٌة لمت بتدرٌس المواد التربوٌة والنفسٌة الدراسات االولٌة والعلٌا
(  ) 21مادة دراسٌة واألشراف على بحوث التخرج وكذلن عملت خبٌرة تربوٌة لمجلة
األطفال(شمس) التً تصدرها شهرٌا ً فً بغداد المنظمة لحموق اإلنسان (HRC.) 11منذ 2116/11/1
الماء
ولغاٌة  . 2119/11/1االشراف ومنالشة عدد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه -18
المحاضرات التربوٌة فً دورات اعداد المرشدٌن والمشرفٌن فً لٌبٌا ()2112/2111

ثالثا  :البحوث المنشورة-:
الصعوبات التً تواجه معلمً ومعلمات مادة التربٌة اإلسالمٌة من وجهة نظر المدرسٌن-
-1
منشور فً ولائع مؤتمر الحملة اإلٌمانٌة  /جامعة تكرٌت – كلٌة التربٌة .1996/4/26
المضامٌن التربوٌة فً وصاٌا اآلباء ألبنائهم فً التراث العربً اإلسالمً ،منشور فً مجلة
-2
البحوث النفسٌة والتربوٌة التً ٌصدرها مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة لجامعة بغداد ع - 46
لسنة .2114
المحتوى ألمٌمً التربوي فً لصص األطفال اللٌبٌة  ،نشر فً مجلة البحوث التربوٌة
-3
والنفسٌة ع 49 ،سنة .2114
-4

الفكر التربوي عند عبد هللا عبد الدائم  ،نشر فً مجلة البحوث النفسٌة والتربوٌة ع 51

-5

 ،سنة .2114

السلوكٌات غٌر المرغوب فٌها لدى مستخدمً الحاسوب واالنترنت  ،منشور فً مجلة
-6
البحوث النفسٌة والتربوٌة – جامعة بغداد –ع61 -الصادر فً .2117
االستخدام السٌئ للحاسوب واالنترنت وعاللته باإلرهاب فً العصر الرلمً فً ولائع المؤتمر
-7
الدولً اإلرهاب فً العصر الرلمً  ،جامعة الحسٌن بن طالل  /األردن فً فً / 7 / 13 - 11
.2118
ممترح لبناء منظومة اخاللٌة ورلة عمل ضمن اعمال الندوة :اخاللٌات التعلٌم الجامعً
-8
التً عمدت فً 2118/5/11
مهمات األستاذ الجامعً والمهارات المطلوبة منه  /ولائع المؤتمر السنوي الرابع الذي ألامه
-9
مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة فً جامعة بغداد حول التدرٌسً الجامعً ......المعاناة والرؤٌة
المستمبلٌة فً 2118/ 12/23
 -11المناهج الدراسٌة الجامعٌة فً ضوء متغٌرات المعلوماتٌة  /الوالع والمستمبل منشور فً
ولائع مؤتمر – جامعة جرش  /األردن – التربٌة والتعلٌم ومتغٌرات المعلوماتٌة2118 .
 -11إشكالٌة مفهوم المواطنة .وبنائها فً مؤسسات التربٌة والتعلٌم فً العراق ،المؤتمر الدولً
لبٌت الحكمة "بناء اإلنسان  ،بناء العراق بغداد 2119
 -12التربٌة العربٌة فً مواجهة تبدالت تٌارات ما بعد الحداثة .المؤتمر التربوي الثانً الذي
عمدته جامعة الزٌتونة  ،األردن  /عمان للفترة 2112/ 11/15-14
 -13اإلشكالٌات التً تواجه فلسفة التربٌة فً ضوء متغٌرات المعلوماتٌة(التكنو -اجتماعً) فً
ضوء مجتمع المعرفة والمعلوماتٌة  ،المؤتمر الدولً العلمً الذي عمدته كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة
بغداد  /بغداد بتارٌخ 2111/11/11
دور مؤسسات التربٌة والتعلٌم فً مواجهة اإلشكالٌات التً تواجه الشباب فً الوضع مابعد
-14
الحداثة -ف ً الندوة العلمٌة حول دور الشباب فً عملٌة التنمٌة والبناء المنعمد فً  2113وزارة
الشباب.

 -15اإلشكالٌات التً تواجه التواصل األسري -فً  2112 / 5 / 16ندوة كلٌة التربٌة للبنات –
جامعة بغداد .
 -16المنظومة المٌمٌة واألخاللٌة الالزمة ألعداد طالبات كلٌات التربٌة – مجلة كلٌة التربٌة للبنات
ع. 2113 ،37
 -17ثمافة الطفل العرالً فً ظل مفهوم جودة التنشئة االجتماعٌة ،ورلة بحثٌة لدمت اعمال ندوة
جودة التنشئة االجتماعٌة 2113/4/16
 -18االثار السلبٌة لتكنلوجٌا االتصاالت والمعلومات وعاللتها بتزٌٌف الوعً االنسانً ورلة بحثٌة
ممدمة الى ندوة (الذكاء الصناعً التً عمدت /كلٌة التربٌة للبنات  /لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة /
بتارٌخ2114
 -19المٌم التربوٌة الالزمة للمرشد التربوي ورلة بحثٌة لدمت فً الندوة العلمٌة حول (بناء
المٌم التربوٌة فً المؤسسة التعلٌمٌة فً كلٌة علوم بنات /لسم االرشاد التربوي التً عمدت بتارٌخ
2115/11/17
 -21المصور التربوي لبناء الشباب فً العراق واثره فً الهجرة ،ورلة عمل بحثٌة لدمت للندوة
العلمٌة التً عمدت فً كلٌة التربٌة للبنات بتارٌخ  1116/3/28تحت عنوان (هجرة الشباب الى
الخارج (االسباب والحلول )
 -21مستوى البحث العلمً فً الجامعات العرالٌة (المشكالت والمعولات ) ورلة بحثٌة لدمت
للندوة العلمٌة الموسومة (اسالٌب االرتماء فً البحث العلمً الجامعً ) والتً عمدت فً كلٌة التربٌة
للبنات بتارٌخ2116/4/18
 -22دور الجامعة فً تنمٌة مجتمع المعرفة  ،نشر فً مجلة جامعة المصطفى 2118
 -23دواعً التعلم عن بعد ومتطلباته فً ضوء تجدٌد فلسفة التربٌة نشر مجلة مركز اٌحاث لندن
بالتعاون مع مدار سالمستمبل بتارٌخ 2121 / 11 / 28

رابعا  :المماالت الثمافٌة وهً ( ) 18ممال

-1ظاهرة التسول  /حاجه التصادٌة ام انحراف  ،جرٌدة المستمبل 1998/8/5
 -2االبستومولوجٌا او نظرٌة المعرفة جرٌدة عالمات 1998/7/27
 -3المٌم اإلسالمٌة وأزمة اإلنسان المعاصر /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة لٌبٌا ع  715فً 1999/7/5
 -4اإلسالم وأمراض العصر (للك اإلنسان) جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة  /ع 719فً 1999/6/28
 -5المٌم اإلسالمٌة ضرورة عصرٌة /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة لٌبٌا/ع  781/فً 2111/2/9
 -6متى ٌصبح التراث لٌمة عصرٌة /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 792/فً 2111/3/9

 -7األٌمان أحدى مرتكزات السلون اإلسالمً جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 729 /فً 2111/3/6
 -8الوصاٌا أحدى اآلداب األخاللٌة اإلسالمٌة  /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا فً 2111/4/11
 -9الشٌخة وأثرها فً حركة الثمافة العربٌة اإلسالمٌة  /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 741 /فً
1999/11/24
 -11التسبٌح واألذكار وتجلٌاتها النفسٌة جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 717 /فً .1999/9/27
 -11المدارس اإلسالمٌة ودور المرأة فً حركة إنشائها /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع/
1999/12/24
 -12الحركة العلمٌة شهده االبري جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 744 /فً 2111/4/4
 -13وصاٌا اآلباء ألبنائهم فً التراث العربً اإلسالمً /جرٌدة الدعوة اإلسالمٌة /لٌبٌا /ع 721 /فً
2111/11/18

خامسا  :عدد المماالت التربوٌة والنفسٌة فً لٌٌبا والعراق

-1الصٌام والصحة النفسٌة /مجلة الجامعة اإلسالمٌة بغداد 2114/11/1
 -2ثمافة الطفل العربً فً ظل العولمة مجلة النبأ– العراق تصدر عن المستمبل للثمافة واإلعالم
بتارٌخ  112114/21ع 12
 -3األلماب والمصطلحات التربوٌة والتدرٌسٌة المستخدمة فً التعلٌم اإلسالمً مجلة الجامعة
اإلسالمٌة بغداد 2114/11/21
 -4الحاسوب واالنترنٌت /التعامل غٌر الموجه السلوكٌات غٌر المرغوبة /جرٌدة التاجً فً
2115/9/5
 -5الصٌام من خالل منظومة المٌم الرمضانٌة  ،جرٌدة التخخً فً  2115/11/2ع 4648
 -6مناهجنا الدٌنٌة بٌن متطلبات التعلٌم الوطنً والدعوات المختلفة للتطور والتغٌٌر ،فً
 2115/12/19ع4648 /
 -7ازمات الحمٌمة والحرٌة فً التربٌة العربٌة المعاصرة جرٌدة التخخً الصحفٌة التربوٌة  .ع 4813
فً 2116/7/24
 -8إشكالٌات نظامنا التربوي وتساؤالته  .جرٌدة التخخً الصحفٌة التربوٌة ع 4821/فً 2116/8/1
.8

علم النفس والعولمة ع  4877فً جرٌدة التخخً الصحافٌة التربوٌة ع  4827فً 2116/8/7

9.

آراء ابن األزرق فً بعض المفاهٌم التربوٌة والحضارٌة جرٌدة التخخً  4831فً 2116/9/2

 .11إعادة صٌاغة شخصٌة المراءة فً ظل ثمافة العولمة الفضائٌات والمنوات اإلعالمٌة أنموذجا
،جرٌدة التخخً ع 4664/فً . 2116/2/9
.11
وخارجه
.12

المشاركة فً عدد من المؤتمرات والندوات العلمٌة فً مجال التربٌة وعلم النفس فً العراق

االشراف ومنالشة عدد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه

سادسا  :المشاركة بعدد كبٌر فً المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه

