
 
 

 
 

 
 
 

 تأنزاحٛ أنسٛشِ
 

 
 

 
 انعخابٙ حاغٙ  صْاس ْاد٘ سشٛذ أ:     ـى ـــــــــســاأل

  2/11/1918د      بغذا : حاسٚخ انًٛـالد 

  : يخضٔصت صخًاعٛتانحانت اال

 س انخشبٕ٘فعهى انُ:     انعاو  صــانخـخـص

 ش () حعهٛى انخفكٛ عهى انُفس انخشبٕ٘:   انذقٛق انخـخـصــص
 

 فٙ قسى انعهٕو انخشبٕٚت ٔانُفسٛت ) اسخار يساعذ (  تحذسٚسٛ:       تانٕظٛف

ٙ نخعهٛى يٓاساث انخفكٛش انًحٕسٚت نخاليٛز انًشحهت االبخذائٛت  ذكخٕساِان ة انعهًٛت :شٓادان   "" بشَايش حذسٚب

  ُفسٛت نقسى انعهٕو انخشبٕٚت ٔا/ كهٛت انخشبٛت نهبُاث/  صايعت بغذاد:     عُٕاٌ انعًم

     87884131922:    انٓاحف انُقال

  azhar.h@coeduw.uobaghdad.edu.iq: كخشَٔٙأالنانبشٚذ 

 أٔالً : انًؤْالث انعهًٛت . 

 

 التارٌخ ةـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 9119 / قسم علم النفس داباآل المستنصرٌة

 9115 قسم علم النفس/ داباآل المستنصرٌة الماجستير

 هالدكتورا
 
 
 د

 

/ قسم العلوم التربوٌة التربٌة للبنات بغداد
 والنفسٌة

9099 

 



 
 

 
 

 
 
 

 راَٛاً : انخذسس انٕظٛفٙ .  

 .انخبشاث انعهًٛترانزاً :  

 إنً -يٍ انفترح   انًكبٌ انجهخ د

 9002-9117 القبة / لٌبٌا مدربٌنالمعهد العالً ألعداد الالتدرٌس فً  1

/  باحث تدرٌس فً مركز البحوث النفسٌة 9

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 9092 – 9002 جامعة بغداد

كلٌة التربٌة للبنات / قسم العلوم  ) استاذ مساعد ( تدرٌسٌة 2

 التربوٌة والنفسٌة

 ولحد االن -9092

 المنشورة المشروعات البحثية اً: رابع

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ً ئالشعاعات ) االستنباء ( لدى استنبااقدرة االحساس ب 1

 عراقً دراسة حالة

 9002 مجلة مركز البحوث النفسٌة

من النفسً وعالقته باالغتراب  النفسً لدى طلبة اال 2

 الجامعة

السنوي العلمً الموتمر وقائع 

 لمركز البحوث النفسٌة

9005 

السنوي العلمً الموتمر وقائع  لمغترب العراقً العائد الى الوطناالغتراب النفسً لدى ا 3

 لمركز البحوث النفسٌة

9002 

لفعلٌة للتخصصات البعثات الدراسٌة وعالقتها بالحاجات ا 4

 العلمٌة فً الجامعات العراقٌة ) دراسة جدوى (

 9002 مجلة مركز البحوث النفسٌة

5  
 هشخصُخ انفبضذحانُفطُخ نطًبد ان

 األول  ولبئع انًؤتًر انعهًٍ انطُىٌ
 يجهخ هُئخ انُساهخنهُئخ انُساهخ / 

2002 

 انً -انفترح يٍ  انجهخ انىظُفخ د

 يذرش -يذرش يطبعذ  1

 

 

 2014/ 1991 يركس انجحىث انُفطُخ / جبيعخ ثغذاد      

 2014/2021 جبيعخ ثغذاد / كهُخ انترثُخ نهجُبد       يذرش / اضتبر يطبعذ 2



 
 

 
 

 
 
 

6  
 يطتىي انتفكُر يب وراء انًعرفٍ نطهجخ جبيعخ ثغذاد

 
 انجحىث انترثىَخ وانُفطُخ يجهخ

2013 

 2014 يجهخ انعهىو انُفطُخ ثرايج تعهُى يهبراد انتفكُر ) ثٍُ االهًُخ وانتطجُك ( 7

8  
 انتطجُمبد انعًهُخ نُظرَخ ويمُبش هُريبٌ

ولبىع انًىتًر انعهًٍ انذونٍ نعهىو 
كهُخ انترثُخ اثٍ نانترثُخ انًشترن 

 رشذ وكهُخ انترثُخ نهجُبد

2014 

( لدى A-Bلتوجه الزمنً وعالقته بنمطً الشخصٌة )ا 9

 مع أ.د خلود رحٌم عصفورمشترك بحث / طلبة الجامعة

 9092 المستنصرٌة آدابمجلة 

 

 

 

اضبنُت انتفكُر وعاللتهب ثبنحبجخ انً انًعرفخ نذي طهجخ  11
 انجبيعخ

 
 يجهخ كهُخ انترثُخ نهجُبد

2011 

رًَخ ويذنىالتهب فٍ االحبر انُفطُخ الضتخذاو االحجبر انك 11
 االكططىاراد نذي طبنجبد انجبيعخ

ولبئع انًؤتًر انعهًٍ انذونٍ فٍ 
 يعهذ انفُىٌ انتطجُمُخ

2012 

ولبئع انًؤتًر انعهًٍ انتبضع نهُأح  تعسَس يفبهُى انُساهخ فٍ يُبهج انترثُخ وانتعهُى 12
 / انعراقانُساهخ 

2012 

ُبء وتًُُخ ثرَبيج يمترح نهتصذٌ نالرهبة انفكرٌ وث 13
 انتفكُر االَجبثٍ نذي انطهجخ فٍ يرحهخ يب ثعذ داعش

ثحج يشترن يع أ.د خهىد رحُى عصفىر ، أ.د ضهبو كبظى 
  ًَر 

انخبٍَ نهعهىو  ولبئع انًؤتًر انذونٍ
واالداة فٍ انترثُخ وعهى انُفص 

ثبنتعبوٌ ثٍُ يركس انجحىث انُفطُخ 
 وجبيعخ صالح انذٍَ فٍ ارثُم 

2012 
 

ولبئع يهرجبٌ رثُع انشهبدح انخمبفٍ  د انشخصُخ نهطُذح انحىراء زَُت عهُهب انطالوانطًب 14
 انعبنًٍ انراثع عشر / انعراق

2012 

االَهبن انُفطٍ نذي طبنجبد انًرحهخ انجبيعُخ وفك ثعض  15
 انًتغُراد انفردَخ وانُفطُخ وانطهىكُخ

 ثحج يشترن يع أ.د ضهبو كبظى ًَر

ذونٍ األول ولبئع انًؤتًر انعهًٍ ان
 انجسائرانصحخ انُفطُخ / فٍ 

2012 

يطتىَبد االخفبق انًعرفٍ عهً وفك أًَبط انطُطرح  16

 انذيبغُخ انطبئذح نذي طهجخ االعذادَخ
 ثحج يشترن يع و. و اًَبر يىضً كبظى

ٍ شًص /  يجهخ انحىنُبد / جبيعخ عُ

 يصر

2019 

 



 
 

 
 

 
 
 

 تدريسها  تمتالمواد التي : اً خامس

رحلة الم مادةأسم ال ت

 الدراسية
اسس التربٌة / علم نفس النمو / علم النفس التربوي / القٌاس والتقوٌم /  9

 / تعلٌم التفكٌر علم النفس الفسٌولوجً 

 

 

 

 الدراسات االولٌة

نظرٌات التعلم والتعلٌم دراسات متقدمة فً تعلٌم التفكٌر / علم نفس اللغة /  9

 للماجستٌر / والدكتوراهالسمنارحلقة / 

 لدراسات العلٌاا

، انًشاسكت فٙ انعذٚذ يٍ انًؤحًشاث ٔانُذٔاث ٔٔسش انعًم انًحهٛت ٔانعشبٛت سادساً :

 ٔعضٕة فٙ انعذٚذ يٍ انهضاٌ انٕصاسٚت ، ٔانهضاٌ عهٗ يسخٕٖ انكهٛت ٔانقسى .

، ( كخب شكش يٍ ٔصٚش انخعهٛى انعانٙ ٔانبحذ انعهًٙ  رالرت: انحصٕل عهٗ )  سابعاً 

( يٍ سئٛس صٓاص االششاف ٔانخقٕٚى انعهًٙ فٙ ٔصاسة انخعهٛى انعانٙ ٔكخابٍٛ )شكش

 ٔانبحذ انعهًٙ ، ٔ) كخابٍٛ ( شكش يٍ سئٛس صايعت بغذاد ،  ٔعذة كخب شكش يٍ انعًٛذ 

 انبحٕد انخٙ حى االششاف عهٛٓا : رايُاً 

 (  بحذ حخشس نطانباث انًشحهت انشابعت / انذساساث االٔنٛت 28) -

 انباث انذساساث انعهٛا / انًاصسخٛش نط رالرت بحٕد -

 انذكخٕساِ نطانباث انذساساث انعهٛا /بحزٍٛ  -

/ صٓاص االششاف ٔانخقٕٚى حقذيج انباحزت بًقخشط انٗ  ٔصاسة انخعهٛى انعانٙ ٔانبحذ انعهًٙ  -

 جدخال يادة حعهٛى يٓاساث انخفكٛش فٙ انًشحهت انضايعٛت ٔحًأل (2812)عاو انعهًٙ 

 .انًٕافقت عهّٛ 


