اﻻسم  :انتصار هاشم مهدي الزيدي
المواليد  :بغداد ١٩٧٤،

الشهادة  :دكتوراه علم النفس التربوي  /علم نفس النمو

تاريخ الحصول على الشهادة ٢٠٠٩ :
اللقب العلمي  :استاذ مساعد.

مكان العمل  :كلية التربية – ابن رشد /مديرة الوحدة التربوية لدراسات السﻼم وحقوق اﻻنسان

البحوث المنشورة :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

تطور الوعي البيئي لدى اﻻطفال
السلوك العدواني لدى اﻻطفال
السلوك العدواني لدى اﻻطفال وعﻼقته بالذكاء.
قياس حب اﻻستطﻼع المعرفي لدى المراهقين باعمار ) (١٤ ، ١٣، ١٢سنة.
العنف النفسي الموجه نحو طالبات الدراسة المسائية .
سمات الشخصية الديمقراطية لدى طلبة كلية التربية /ابن رشد
تطور القيم الجمالية لدى المراهقين .

 .٨فاعلية الذات التدريسية وعﻼقتها ببعض المتغيرات لدى مدرسات المرحلة الثانوية
 .٩العنف العاطفي الموجه نحو اﻻطفال .

.

 .١٠سمات الشخص ة المسالمة وعﻼقتها اساليب المعاملة الوالد ة

 .١١صعوبات تدريس مادة حقوق اﻷنسان من وجهة نظر التدريسيين والطلبة .
 .١٢التفكير اﻻضطهادي لدى طالبات الجامعة .
 .١٣تطور المعتقد الصحي لدى اﻻطفال
 .١٤تطور الحديث الداخلي لدى اﻻطفال
 .١٥اﻻرهاب الفكري وتاثيراته النفسية على الفرد العراقي
 .١٦المواطنة وحقوق اﻻنسان في فكر اهل البيت
 .١٧تطور ثبات المزاج لدى اﻻطفال .

 .١٨دور العمل التطوعي في تنم ة ثقافة حقوق اﻻنسان لد

الش اب .

 .١٩توكيد الذات وعﻼقته بالنزعة نحو الكمال والوعي باﻻبداع لدى طلبة معاهد الفنون
الجميلة .
 .٢٠التعصب الديني لدى طلبة كلية التربية – ابن رشد .
 .٢١الشعور باﻻنتماء لدى المراهقين .
 .٢٢تطور المحاججة لدى اﻻطفال وعﻼقتها باﻻسلوب الوالدي الديمقراطي.
 .٢٣دور العمل التطوعي في تنمية المسؤولية اﻻجتماعية لدى طلبة المرحلة اﻻعدادية.

الشهادات  :شهادة التدريب على حقوق اﻻنسان من معهد السﻼم اﻻمريكي
)(tot

الدورات :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

طرائق تدريس حقوق اﻻنسان ) (٢٠٠٨اربيل .معهد السﻼم اﻻمريكي
طرق تدريس خﻼقة في تدريس حقوق اﻻنسان ) (٢٠١١عمان.معهد السﻼم
اﻻمريكي.
ورشة عمل في حقوق اﻻنسان ) (٢٠٠٩بيروت  .معهد السﻼم اﻻمريكي.
ورشة عمل طرق تدريس حقوق اﻻنسان  .٢٠١٢وزارة حقوق اﻻنسان .
ورشة تدريب للمدربين على حقوق اﻻنسان ) (٢٠١٣سليمانية  .المعهد العراقي
لحقوق اﻻنسان .

الكتابة في الصحف :

 صحيفة اليوم اﻵخر
 صحيفة الصباح

