الســرية الذاتيــة

االسـم  :رحيم هملي معارج حامي االزيرجاوي
محل وتاريخ الوالدة  :ميسان 1970
الحالة االجتماعية  :متزوج
عدد االوالد  :خمسة
التخصص العام  :علم النفس التربوي
التخصص الدقيق  :ارشاد نفسي وتوجيه تربوي
الوظيفة  :تدريسي
الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
آخر شهادة  :الدكتوراه
محل العمل  :كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية – قسم العلوم التربوية والنفسية
المنصب الحالي  :معاون العميد للشؤون االدارية
الهاتف 07708840301 :
البريد االلكتروني dr.raheem.h@gmail.com :
المؤهالت العلمية:
 حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد  /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
ســنة 2002م .
 حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد  /كلية التربية ابن الهيثم سنة 2005م .
 حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية  /كلية التربية سنة 2011م .

الدورات التي اجتازها:
 دورة التأهيل التربوي واللغة العربية للتدريسين .
 دورة الحاسبات لطلبة الدراسات العليا من مركز الحاسبة االلكترونية  /الجامعة المستنصرية .
 دورة الحاسبات من مركز الحاسبة االلكترونية لغرض الترقية العلمية في جامعة بغداد .
المناصب التي شغلها :
 مقرر الدراسات االولية والعليا في قسم العلوم التربوية والنفسية .
 تكليف بمهام امانة مجلس الكلية منذ عام 2012م حتــى عام 2016م .
 معاون العميد للشؤون االدارية منذ عام 2016م ولغاية االن .
البحوث


عدد من البحوث المنشورة والمقبولة للنشر .

الرسائل التي ناقشها:
 .1اثر برنامج ارشادي في تنمية مفهوم المواطنة لدى طالبات المرحلة المتوسطة .
 .2تأثير الجنس والسكن في الخجل االجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة الديوانية .
 .3فاعلية الذات وعالقتها بالكفاية المهنية لدى المرشدين التربويين في محافظة النجف االشرف .
 .4اثر برنامج ارشادي في خفض االنسحاب االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية .
 .5اثر برنامج ارشادي لخفض الخوف من الفشل لدى طلبة المرحلة االعدادية .
 .6اثر برنامج ارشادي في تعديل اتجاهات طلبة الجامعة نحو ذوي االحتياجات الخاصة .
 .7اثر برنامج ارشادي في خفض االضطرابات السلوكية لدى اطفال دور الدولة .
 .8تأثير برنامج ارشادي معرفي في تنمية اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة االعدادية .
 .9الوعي االخالقي وعالقته بالتسامح االجتماعي لدى طالبات المرحلة االعدادية المهجرات قسرا ً .
 .10االتجاه نحو االرشاد النفسي وعالقته بأساليب التعامل المدرسي لدى مديرات ومديري المدارس الثانوية .
 .11اثر برنامج ارشادي في تنمية الكفاية المهنية لدى منتسبي حمايات جامعة بغداد .
 .12تأثير الجنس والحالة االجتماعية واالقتصادية في قوة األنا لدى طلبة الجامعة .
 .13واقعية االتقان وعالقتها باضطرابات النوم لدى طلبة الصف الخامس االعدادي .
 .14الجهد االنفعالي وعالقته بالبيئة االرشادية لدى المرشدين التربويين .
 .15اثر برنامج ارشادي في خفض التمركز االثنى لدى طالبات المرحلة الجامعية .
 .16اثر االرشاد بالواقع في تنمية ضبط الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية .

الخبرات العلميــة :
 خبير علمـي للعديد من الرسائل واالطاريح الجامعيـة .
 خبير علمـي للعديد من البحوث العلمية .
اللجـان العلمية واالدارية:
















عضو اللجنة التدقيقية لقوائم القبول في الدراسات المسائية سنة . 2012
عضو اللجنة االمتحانية في قسم العلوم التربوية والنفسية سنة . 2013
عضو اللجنة المالية واالدارية للمؤتمر العلمي الثاني المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية ســنة 2013م .
عضو لجنة االمتحانات االولية المركزية للعام الدراسي . 2013-2012
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية سنة
2013م .
رئيس اللجنة المالية لمعرض المشهد الحسيني الشريف المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية/قسم علوم القرآن الكريم سنة 2013م .
رئيس اللجنة المالية للمؤتمر الوطني االول لقسم العلوم التربوية والنفسية سنة 2013م .
عضو في اللجنة االدارية والمالية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث المقام في كلية التربية ابن
رشد للعلوم االنسانية سنة 2014م .
عضو في اللجنة االدارية والمالية للمؤتمر الدولي الثاني المقام في كليتنا سنة 2014م .
عضو في لجنة تدقيق سجالت الخريجين سنويا ً .
عضو في لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي سنة 2015م .
رئيسا ً للجنة الفحص العامة للدراستين الصباحية والمسائية في كلية التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية سنة 2015م .
عضو في اللجنة المركزية لألمتحانات التنافسية للعام الدراسي . 2017-2016
عضو اللجنة االدارية والمالية للمؤتمر النبوي العلمي الثالث /كلية التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية سنة 2016م .
عضو اللجنة االدارية والمالية لمؤتمر الجودة المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
سنة 2016م .
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كتاب الشكر او شهادة التقدير

الجهة المــانحــة

السـنــة

شكر وتقدير من مكتب السيد رئيس الوزراء

مكتب السيد رئيس الوزراء

2016م

شكر وتقدير من معالي الوزير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2016م

شكر وتقدير من معالي الوزير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2014م

شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عدد ()6

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 2016م

شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عدد ()5

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 2015م

شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية االساسية جامعة ديالى/كلية التربية االساسية
شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عدد ()2
شكر وتقدير من رئيس نقابة المعلمين

2015م

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 2014م
نقابة المعلمين فرع بغداد/الرصافة

2014م

شككككككككر وتقدير من االمانة العامة للعتبة العباسكككككككية
االمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة 2014م
المقدسة

.10
شكر وتقدير من السيد عميد الكلية عدد ()7
شككككر وتقدير من مسكككاعد رئيس الجامعة للشكككؤون
.11
جامعة بغداد
العلمية

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 2013م
2013م

الشهادات التقديرية :






شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العملية الموسومة (فن الخطابة) المقامة في جامعة بغداد
 /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية سنة 2016م .
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي االول تحت شعار (اشراقات تربوية من السيرة المحمدية)
سنة 2013م .
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية الذي تقيمهُ كلية التربية ابن رشد
للعلوم االنسانية وكلية التربية للبنات /جامعة بغداد سنة 2014م .
شهادة مشاركة في دورة التأهيل التربوي ( )176من جامعة بغداد – مركز التطوير والتعليم
المستمر سنة 2013م .
شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة (مشكلة المخدرات – تشخيص الواقع)من االمانة
العامة للعتبة الحسينية المقدسة مركز كربالء للدراسات والبحوث سنة 2014م .
















شهادة مشاركة في مهرجان ربيع الرسالة الثقافي الثامن – االمانتان العامتان للعتبتين
الحسينية والعباسية سنة2014م .
شهادة تقديرية من مهرجان (االبداع رافد التميز والطموح رافد االبداع) – المقام في كلية
التربية ابن رشد للعلوم االنسانية سنة  2016م .
شهادة مشاركة في المؤتمر الوطني االول لضمان الجودة في التعليم العالي – المقام في كلية
التربية ابن رشد للعلوم االنسانية سنة  2016م .
شهادة مشاركة في المؤتمر النبوي الثالث – المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
سنة 2016م .
شهادة تقديرية من وزارة الصحة – دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة – المركز
الوطني لنقل الدم .
شهادة مشاركة وتقدير عن المؤتمر العلمي (الفكر التأريخي بين االصالة والمعاصرة) –
المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية /قسم التاريخ سنة 2016م .
شهادة تقديرية عن المؤتمر النبوي الثاني المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
/قسم العلوم التربوية والنفسية .
شهادة مشاركة عن المؤتمر العلمي االول المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية /
قسم اللغة االنكليزية تحت عنوان (اللغة االنكليزية وتحديات عصر العولمة) سنة 2016م.
شهادة تقديرية عن المؤتمر الوطني السنوي الذي تقيمه كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
وكلية التربية للبنات سنة 2013م .
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية المقام في كلية التربية ابن رشد
للعلوم االنسانية وكلية التربية للبنات سنة 2014م .
شهادة مشاركة في دورة الخبر الصحفي واالعالم الجامعي المقامة في كلية التربية ابن رشد
للعلوم االنسانية سنة 2016م .
شهادة تقديرية من المؤتمر الوطني االول – المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
/قسم العلوم التربوية والنفسية تحت شعار (العلوم التربوية والنفسية تسهم في بناء العراق
الجديد) سنة 2013م .
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الثالث المقام في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
سنة 2015م .

