انضٛشِ انزاحٙ

االصــــــــــــى :

د .حضٍ عه ٙصٛذ انذساخٙ

حبسٚخ انًٛـالد :

بغذاد0791-6-52/

انحبنت انزٔخٛت :

يخزٔج

عـــــذد األٔالد :

6

انذٚـــــــــــبَت :

يضهى

انخـخـصــص

:

انٕظٛفــــــّ

 :حذسٚض ٙف ٙخبيعت بغذاد/كهٛت انخشبٛت ابٍ سشذ

انذسخت انعهًٛت :

االسشبد انُفضٙ

يذسس دكخٕس

عُٕاٌ انعًم  :خبيعت بغذاد/كهٛت انخشبٛت ابٍ سشذ
ْبحف انعًم :
انٓبحف انُقبل :

19710325200

انبشٚذ إالنكخشَٔdrhassan_ali@yahoo.com : ٙ

أٔالً  :انًؤْالث انعهًٛت .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

التربية ابن رشد

0222-9111

الماجستير

جامعة بغداد

التربية ابن رشد

0220-0222

الدكتوراه

جامعة بغداد

0222-0226

التربية ابن رشد

اخرى

ثبَٛب ً  :انخذسج انٕظٛفٙ

ت

الوظيفة

 1أخرى
مذرس مساعذ

الجهة

الفترة من  -الى

تذريسي /جامعة كربالء

2002_2006

2

مذرس

تذريسي /جامعة كربالء

2002-2002

3

مذرس

تذريسي/جامعة بغذاد

2010-2002

4
5
6

ثبنثب ً  :انخذسٚش اندبيع. ٙ
ت

الجامعة

الجهة (المعهذ  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

كلية التربية

جامعة كربالء

0222-0226

2

كلية التربية ابن رشد

جامعة بغداد

-0222

3
4
5

سابعب ً  :انًقشساث انذساصٛت انخٗ قًج بخذسٚضٓب.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

9

قسم العلوم التربوية والنفسية االرشاد النفس والتوجي التربو/ججامعة

0222-0226

0

نفس الشخصيةججامعة كربالء
قسم العلوم التربوية والنفسية علم
كربالء

0222-0226

3

قسم العلوم التربوية والنفسية الفرق الفرديةججامعة كربالء

4

قسم التاريخ

5

االرشاد النفس والصحة النفسيةججامعة
قسم اللغة العربية
كربالء
قسم العلوم التربوية والنفسية االرشاد النفس والتوجي التربو /ججامعة
بغداد

2

قسم العلوم التربوية والنفسية نظريات التعلمج دراسات عليا
ماجستيرججامعة بغداد

0221

2

قسم العلوم التربوية والنفسية التوجي المهن والتربو/جماجستيرججامعة
بغداد

0292

6

1

قسم التاريخ

االرشاد النفس والصحة النفسيةججامعة
كربالء

0226

االرشاد النفس والصحة النفسيةججامعة
بغداد

0222-0226
0222-0226
0292-0221

0292-0221

خبيضبً ( :االطبسٚح  ،انشصبئم ) انخ ٙأششف عهٓٛب:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

9

اثش بشَبيح حذسٚب ٙنخطٕٚش
فُٛبث انًقببهت االسشبدٚت نذٖ
انًششذٍٚ

قضى انعهٕو انخشبٕٚت ٔانُفضٛت

السنــة
0292-0221

0

قضى انعهٕو انخشبٕٚت ٔانُفضٛت

انًًبسصبث االسشبدٚت انًؤداة
ٔانًطهٕة ادؤْب يٍ قبم
يششذ٘ ٔيششذاث انصفٕف
ف ٙانًشحهت االبخذائٛت

-0292مستمر

صبدصبً :انًؤحًشاث ٔانُذٔاث انعهًٛت انخ ٙشبسك فٓٛب.

ت
1
2
3

العنوان

السنــة

موتمر جامعة كربالء الرابع 0222
0221
موتمر كلية االداب-جامعة

مكان أنعقادها
جامعة كربالء
كلية االداب

نوع المشاركة
مشارك-بحث
مشارك-بحث

( بحث  /بوستر
حضور)

بغداد

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
اقبيت يعشض عهً ٙحخصص ٙف ٙقضى
انعهٕو انخشبٕٚت ٔانُفضٛت نهعبو /5117
اقبيت يعشض عهً ٙف ٙقضى انعهٕو
انخشبٕٚت ٔانُفضٛت ٔنهعبو 5101
االششاف عهٗ ٔحذة االسشبد انُفض ٙداخم
انكهٛت/ابٍ سشذ

خارج الكلية

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

انعالج انُفضٔ ٙانًشكالث انقببهت نهخغٛٛش

يدهت انعهٕو انخشبٕٚت
ٔانُفضٛت/كهٛت االداة-
بغذاد

5112

2

إكخئبة يب بعذ انٕالدة نذٖ حذٚثبث انٕالدة
ٔعالقخّ بدُش انٕنٛذ ٔعذد يشاث انٕالدة فٙ
يحبفظت كشبالء

يدهت االصخبر/كهٛت
انخشبٛت ابٍ سشذ

2002

3

انقهق األخالقٔ ٙعالقخّ ببنخٕخّ انذُٙٚ
(اندْٕش٘-انظبْش٘) نذٖ طهبت
كهٛت انخشبٛت ابٍ سشذ

يدهت انبحٕد انخشبٕٚت
ٔانُفضٛت/خبيعت بغذاد

2002

4

فبعهٛت انـزاث االسشبدٚت ٔعالقخٓب ببنـشضب
عـــٍ انعًـم االسشـبد٘ نــذٖ انًــششــذٍٚ
انخشبٍٕٛٚ

يدهت كهٛت انخشبٛت
االصبصٛت/اندبيعت
انًضخُصشٚت

2010

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 عضو جمعية حقوق االنسان العراقية
 عضو جمعية العلوم التربوية والنفسية

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

9
0

التقديرتقدير
كتاب شكر—شهادة
كتاب شكر

الجهة المانحة
جامعة كربالء
كلية التربية ابن رشدججامعة
بغداد

السنة
0222-0226
0221

3
4

كتاب شكر

0292

كلية التربية ابن رشدججامعة
بغداد

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
9

أسم الكتاب
تاليف كتاب (االرشاد النفس والصحة النفسية) كتاب مساعد لالقسام
غير االختصاص

0

ثاني عشر :اللغــات .




ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر
0292

