انضيزي انذاجيً
الصورة

د صعذَن صهمان وجم مهحم

االصــــــــــــم :

جاريخ انميـالد 5964\2\55:
انحانة انزَجية  :محزَج
عـــــذد األَالد 3 :
انذيـــــــــــاوة  :مضهم
انحـخـصــص

 :فهضفً انحزبيً

انُظيفــــــً

 :جذريضي

انذرجة انعهمية :

مذرس

عىُان انعمم :

جامعً بغذاد \ كهيً انحزبيً \ ابه رشذ

ٌاجف انعمم :
37933837775

انٍاجف انىقال :
انبزيذ إالنكحزَوي :

أَالً  :انمؤٌالت انعهمية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

بغداد

كلٌه تربٌه ابن رشد

2991

الماجستير

بغداد

كلٌه تربٌه ابن رشد

2991

الدكتوراه

بغداد

كلٌه تربٌه ابن رشد

2991

أخرى

ث

الجهت

الوظيفت

الفترة مه  -الى

1

مذرس مساعذ

كليه المأمون الجامعه

1991-1995

2

مذرس

جامعه السابع مه ابريل -ليبيا

2001 -1991

3

استار مساعذ

معهذ اعذاد المعلميه الزوتان  -ليبيا 2005 – 2001

4

مذرس

جامعه بغذاد  -كليه التربيه ابه رشذ 2010 – 2005

ثانثا ً  :انحذريش انجامعي .
ث

الجامعت

الجهت (المعهذ  /الكليت)

الفترة مه  -الى

1

كلٌه المأمون الجامعه

االهلٌه

2991 - 2991

2

كلٌه االداب والعلوم

جامعه السابع من ابرٌل  -لٌبٌا

1002 – 2991

3

معهد اعداد المعلمٌن الزنتان

جامعه الجبل الغربً  -لٌبٌا

1001 – 1001

4

التربٌه ابن رشد

جامعه بغداد

1020 - 1001

رابعا ً  :انمقزرات انذراصية انحى قمث بحذريضٍا.
ت
2
1

القســـم
اللغة العربٌة والتارٌخ
قسم علم النفس

المـــــادة
علم النفس  -اسس تربٌه – علم نفس النمو
علم النفس  -اسس تربٌه – اصول تربٌه
 علم النفس البٌئً – مناهج تربوٌه-تخطٌط تربوي – المصطلحات انكلٌزٌه

السنـــــة
2991 – 2991
1002 – 2991

3

1

قسم اللغه العربٌه

علم النفس االجتماعً – طرق بحث –

والحاسبات

مبادئ االحصاء – القٌاس والتقوٌم

علم النفس

اسس التتربٌه – القٌاس والتقوٌم  -تربٌه

1001 – 1001

1020 – 1001

مقارنه – تربٌه بٌئٌه – علم نفس النمو –
علم نفس العام – فلسفه التربٌه – اصول
التربٌه البٌئٌه – اسس المناهج

خامضاً ( :االطاريح  ،انزصائم ) انحي أشزف عهيٍا:
0

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

2

ماجستٌر ودكتوراه

جامعه ام درمان االسالمٌه -لٌبٌا

1001

1

بناء منظومه قٌم تربوٌه للتنشئه

جامعه بغداد

1001

االجتماعٌه فً ضوء القرآن
الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌف
 ماجستٌر3

لناء منظومه قٌم تربوٌه بٌئٌه فً

جامعه بغداد

1

ضوء الرؤٌه القرآنٌه
الفلسفات التربوٌه السائده لدى

جامعه بغداد

تدرٌسً جامعه ذي قار

1009
1020

صادصاً :انمؤجمزات َانىذَات انعهمية انحي شارك فيٍا.
العنوان

ت

السنــة

1

المؤتمر العلمً الثالث

2991

مكان أنعقادها
بغداد – كلٌه المأمون

نوع المشاركة
بحث

( بحث  /بوستر

الجامعه
2

المؤتمر العلمً الرابع

2991

بغداد – كلٌه المأمون

بحث

3

الملتقى السابع العضاء هٌئه

2999

الجامعه
الزنتان  -لٌبٌا

بحث

حضور)

التدرٌس
4

الندوه العلمٌه حول التعلٌم

2999

طرابلس  -لٌبٌا

بحث

الجامعً الواقع واالفاق
5
6
7

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
مقرر علمً لفرع التربٌه وعلم النلفس

خارج الكلية
عضو لجنه الفلسفه التربوٌه فً بٌت
الحكمه

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

أسم البحث

السنة

محل النشر

1

العولمه من وجه نظر االسالمٌة

مجله العلوم التربوٌه

1001

2

االتجاهات البٌئٌه لدى طلبه الجامعه

والنفسٌة
مجله االستاذ

1001

3
4

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عضو لجنه فً بٌت الحكمه



عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

2
1
3
1
1

شكر وتقدٌر التقدير
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر وجائزه
شكر وتقدٌر
شكر وتقدٌر وقِدم شهر

الجهة المانحة
2991
كلٌه المأمون الجامعه
2991
كلٌه المأمون الجامعه
2991
كلٌه المأمون الجامعه
1000
جامعه السابع من ابرٌل
جامعه بغداد – مركز التطوٌر 1001
والتعلٌم المستمر

السنة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
2

أسم الكتاب
دراسه فً تطور الفكر التربوي البٌئً منذ بدء التارٌخ حتى فكر

سنة النشر
1001

التربوي المعاصر
1

دراسات فً فلسفة التربٌه والمناهج مكوناتها  ,نماذج بنائها  ,تقوٌمها

1001

3

التربوي واالرشاد النفسً بٌن النظرٌه والتطبٌق
التوجٌه
وتطوٌرها

1001

1

علم نفس نمو شخصٌه الطفل والمراهق

1001

1

مناهج البحث العلمً

1020

1

ثاني عشر :اللغــات .


العربيت



االوكليزيت



ملحوظت  :يتم تسليم وسخت على CD

