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 صفاء طارق حبيب محمد حسين كرمهد. :   ـم ـــــــــاالســ

 علم النفس التربوي / القياس والتقويم:       صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

   أستاذ    الدرجة العلمية :

          التربوية والنفسية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / قسم العلوم:       عنوان العمل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1986  الرتبية املوصل

 1994 أبن رشد /الرتبية  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 1998 الرتبية / أبن رشد بغداد

 ما بعد الدكتوراه

 

 

ة ميتشغان /الواليات املتحد

 األمريكية

 2011 الرتبية

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1992- 1986 جامعة الموصل /كلية التربية مساعد باحث 1

 1994-1992 جامعة الموصل /كلية التربية مدرس مساعد 2

 1995-1994 وزارة التعليم العالي/ جهاز األشراف والتقويم العلمي مدرس مساعد 3

 1998-1995 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد مدرس مساعد 4

 2001 - 1998 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد مدرس 5

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 بتدريسها. ام: المقررات الدراسية التى ق ثالثا 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1995-1994 علم النفس الرتبوي اللغة األنكليزية 1

 1995-1994 التوجيه واألرشاد اللغة األنكليزية 2

 1995 - 1994 القياس والتقويم اللغة األنكليزية 3

 2010 – 1992 علم نفس الفروق الفردية العلوم الرتبوية والنفسية 4

 2009 – 1996 علم النفس التجرييب العلوم الرتبوية والنفسية 5

 وحلد اآلن – 1994 القياس والتقويم العلوم الرتبوية والنفسية    6

 وحلد اآلن 1998 األحصاء الرتبوي العلوم الرتبوية والنفسية 7

 وحلد اآلن 1998 األحصاء التطبيقي والوظيفي وم الرتبوية والنفسيةالعل 8

 2005– 1998 األختبارات التحصيلية العلوم الرتبوية والنفسية 9

 وحلد اآلن 2001 التصميم التجرييب والتحليل األحصائي العلوم الرتبوية والنفسية 10

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 أطروحة دكتوراه .  ثالثونرسالة ماجستير وعلى  أربعينعلى أشرف 

 2007 - 2001 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد أستاذ مساعد 6

 2004 -2002 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد لشؤون الطلبةمعاون العميد  7

 2004 - 2003 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية 8

 2013 - 2009 النسانيةللعلوم ا جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد رئيس لجنة الترقيات العلمية 9

 2013 – 2011 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد معاون العميد للشؤون األدارية 10

 2013 – 2011 للعلوم االنسانية جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد مدير المكتب األستشاري 10

 ولحد اآلن 2007 للعلوم االنسانية شدجامعة بغداد / كلية التربية / أبن ر أستاذ 11



 

 

 -المناقشات : -نامثا 

 أطروحة دكتوراه . سبعونرسالة ماجستير و مائة وثالثونترأس وأشترك بمناقشة 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

ــالسن عنوان ال ت

 ة 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد

رت ) حبث / بوس

 حضور(

200   املؤمتر القطري االول 1

1 

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد

200   ثانياملؤمتر القطري ال 2

2 

 ببحث كلية الرتبية / أبن رشد

200 ندوة دور الرياضة والشباب 3

3 

 ببحث نادي العلوية

200 املؤمتر العلمي الثامن لكلية املعلمني 4

4 

 ببحث يةكلية املعلمني / اجلامعة املستنصر

200 ورشة عمل حول كيفية تدريس املنهج التواصلي 5

8 

 قريرتب لبنان / بريوت

200 ورشة عمل حول اجلودة واألعتماد األكادميي 6

9 

 قريرتب مجهورية مصر العربية / الغردقة

200 املومتر القطري األول لضمان اجلودة واألعتماد األكادميي 7

9 

 عضو جلنة حتضريية لميوزارة التعليم العالي والبحث الع

201 ندوة دور الشباب يف بناء العراق اجلديد 8

0 

 حضور ورئاسة جلسة جامعة بغداد / كلية الرتبية للبنات

201 املؤمتر األول جلودة التعليم العالي 9

0 

 ببحث ورئاسة جلسة جامعة البصرة / كلية الرتبية

201 ورشة عمل لتطوير القيادات اجلامعية العليا 10

1 

 حضور جلسات الورشة الواليات املتحدة األمريكية / ميتشغان 

201 املؤمتر الدولي / العلوم األنسانية الواقع واملأمول 11

4 

 ببحث اململكة األردنية اهلامشية / جامعة األسراء

لضمان جودة التعليم  مؤمتر العربي الدولي اخلامس 12

 العالي

201

4 

 ببحث الشارقة األمارات العربية املتحدة / جامعة

201 امللتقى الرتبوي الثالث 13

5 

 ببحث اململكة األردنية اهلامشية / جامعة األسراء

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 رئيس لجنة العلوم التربوية والنفسية 2002-2001عضو جلنة األمتحانات املركزية 

 عضو الهيئة األستشارية لوحدة أبحاث الذكاء يف قسم اللغة الكردية املسائيةعضو جلنة دراسة وضع الدراسات 

 عضو الهيئة األستشارية لمجلة األستاذ عضو جلنة أمتحانات الدراسات العليا

 عضو اللجنة الوزارية لتقويم األداء عضو جلنة األمتحان التنافسي للطلبة املتقدمني للدراسات العليا

 عضو فرق الممارسة الميدانية لجامعة بغداد العلميةعضو لجنة الترقيات 

 عضو لجنة أعداد أختبارات القبول لجامعة النهرين عضو اللجنة العلمية في القسم



 

 

  . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2003 وزارة الرياضة والشباب اب ودورها في تطوير قدراتهمالسمات الشخصية للشب 1

 2008 وزارة التربية تقويم تجربة تعليم اللغة األنكليزية في محافظة المثنى / الفصل األول 2

 2008 وزارة التربية تقويم تجربة تعليم اللغة األنكليزية في محافظة المثنى / الفصل الثاني 3

 2010 وزارة الرياضة والشباب يادية للمنتمين الى المنتدياتبناء مقياس الشخصية الق 4

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 العراقية للعلوم الرتبوية والنفسيةمعية اجل 

 أحتاد الرتبويني العرب 

  اجلمعية العربية لألكادميني النفسسني واألطباء النفسيني 

 اجلمعية األمريكية للقياس النفسي. 

 

 شهادات التقدير.و اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2001 الرتبية / أبن رشدعميد كلية  شكر وتقدير 1

 2002 عميد كلية الرتبية أبن رشد شكر وتقدير 2

 2003 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2003 التعليم العالي والبحث العلمي وزير شكر وتقدير 4

 2005 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2008 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 6

 2009 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 7

 2008 وزير الرتبية شكر وتقدير 8



 

 

 2009 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 9

 2010 رئيس جامعة البصرة ديرشكر وتق 10

 2014 الرتبية / أبن رشدعميد كلية  شكر وتقدير 11

 2015 الرتبية / أبن رشدعميد كلية  شكر وتقدير 12

 2016 الرتبية / أبن رشدعميد كلية  شكر وتقدير 13

 2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 14

 2018 الي والبحث العلميوزير التعليم الع شكر وتقدير 15

 2019 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 16

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2003 علم النفس التجرييب 1

 2004 القياس النفسي والتقويم الرتبوي 2

 2014 األحصاء األستداللي املعلمي والألمعلمي 3

 2015 ةنظرية القياس احلديث 4

 2015 تطورات معاصرة يف القياس النفسي والرتبوي 5 النشؤ 

 2017 التقويم الرتبوي واجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي 6

 2018 بناء املقاييس النفسية وفقا لنظرية األستجابة للفقرة بأستعمال األمنوذج الكشفي املعمم 7

 2018 طبيقاتها يف بناء األختبارات واملقاييسنظرييت القياس التقليدية واحلديثة وت 8

 

 ثاني عشر : األحباث املنشورة و املقبولة للنشر / للدكتور صفاء طارق حبيب 

 

 مكان النشر وتاريخه الباحث عنوان البحث ت

األهدار ومستوى النجاح في كليات جامعة الموصل عام  1

1987/1988 

 صباح حنا هرمز

 علي سليمان حسين

 حبيب صفاء طارق

 جامعة الموصل / كلية التربية

محدود التداول/ معد لرئاسة جامعة 

 1988الموصل /

المؤتمر التربوي األول للجمعية العراقية  صفاء طارق حبيبدور التربية في بناءاألنسان العراقي الجديد في مرحلة  2



 

 

 /للعلوم التربوية و النفسية / فرع نينوى  عاصم محمود ندا الجهاد و البناء

 1992وحدة البحوث /

مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية و  صفاء طارق حبيب أثر التغذية المرتدة التصحيحية في التحصيل الدراسي 3

 1998مايس  28النفسية ، العدد 

ي لرسائل وأطاريح الدراسات العليا في التقويم العلم 4

ولغاية  1/1/1994جامعات القطر للفترة الزمنية من 

 دراسة تحليلية 31/12/1994

 صفاء طارق حبيب

 خالديه مصطفى عطا

محدود التداول / معد لرئيس جهاز التفتيش 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /

1994 

ة في تحصيل طالبات أثر أستراتيجية األختبارات القبلي 5

 الصف الثاني المتوسط في التربية األسالمية

 دعبد الزهرة باقر

 د.صفاء طارق حبيب

 ندى فيصل فهد

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

مجلة األستاذ / العدد الثاني و العشرون 

2000 

أثر أستراتيجية المنظمات المتقدمة في تحصيل طالبات  6

 في مادة القران الكريم تالوته و معانيهالخامس األعدادي 

 د.صفاء طارق حبيب

 د.حذام عثمان يوسف

 ساهرة عبد هللا

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

مجلة األستاذ / العدد الثاني و العشرون 

2000 

المنزلة األجتماعية للمهن من وجهة نظر الضباط الملتحقين  7

 بدورات مدرسة التوجيه السياسي

 د.ليلى عبد الرزاق

 د.صفاء طارق حبيب

محدود التداول / معد لمدرسة التوجيه 

 2000السياسي / وزارة الدفاع / 

أراء التدريسيين حول الممارسات الفعلية ألساليب التقويم  8

 التربوي

 د.صفاء طارق حبيب

 محمد أنور السامرائي

جامعة القدسية / كلية التربية/مجلة 

، ايلول /  3، العدد 1القادسية /  المجلد 

 2001تشرين األول 

تقويم البرنامج التعليمي للدراسات العليا في قسم العلوم  9

التربوية و النفسية / كلية التربية / أبن رشد من وجهة نظر 

 الطلبة

 د.صباح حسين العجيلي

 د.ليلى عبد الرزاق

 د.صفاء طارق حبيب

الجامعة المستنصرية / كلية التربية 

وقائع المؤتمر العلمي السنوي  األساسية /

 2001مايس  10-9الثامن / للفترة من 

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد /  د.صفاء طارق حبيب تقويم العادات الدراسية لدى طلبة كلية التربية / أبن رشد 10

مجلة األستاذ / عدد خاص بوقائع المؤتمر 

 2001القطري األول 

ة ودورها في كشف القابليات و بناء مقاييس الشخصي 11

 المواهب األبداعية للشباب

وثائق الندوة العلمية حول)برامج رعاية  د.صفاء طارق حبيب

الشباب و الرياضة وأثرها في التنمية 

األجتماعية(التي نظمتها وزارة الشباب و 

الرياضة بالتنسيق مع منظمة االمم المتحدة 

تشرين  13-12للطفولة )اليونيسيف( 

 2003ل األو

بناء مقياس أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ لدى  12

 طلبة الجامعة 

الجامعة المستنصرية / كلية التربية  د.صفاء طارق حبيب

األساسية / حولية أبحاث الذكاء / العدد 

 2006الثالث / الجزء األول /

البنية العاملية لمقياس نمطا الشصية ) أ ، ب( لدى طلبة  13

 الجامعة

الجامعة المستنصرية / كلية التربية / مجلة  د.صفاء طارق حبيب

 2007كلية التربية ،

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد /  د.صفاء طارق حبيب معايير تقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة بغداد 14

  2007،  34مجلة األستاذ ، العدد 

العقلية لدى طلبة نلسون للقدرة -تقنين أختبار همنون 15

 الجامعة

 د.صفاء طارق حبيب

 ياسين حميد عيال

جامعة القادسية / كلية التربية / مجلة 

 .2007القادسية ، 

أستخدام أنموذج راش للسمات الكامنة في بناء أختبار بمادة  16

 األحصاء الوصفي واألستداللي في التربية وعلم النفس

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 ور م.د.نبيل عبد الغف

الجامعة المستنصرية / كلية التربية 

األساسية / حولية أبحاث الذكاء / العدد 

  2008الرابع 

 أ.د.صفاء طارق حبيب المشكالت الرياضية اسلوب حلها وفائدتها في أداء التالميذ 17

 أزهار كامل محمد

جامعة بغداد / مجلة العلوم التربوية 

 2009، 62والنفسية ،العدد 

ار تحصيلي على وفق أنموذج راش في مادة بناء أختب 18

 القياس النفسي والتقويم التربوي

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

جامعة بغداد / مجلة العلوم التربوية 

 2009،  64والنفسية ، العدد 

صعوبات تدريس مادة حقوق األنسان من وجهة نظر  19

 التدريسيين والطلبة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.د.ليلى عبد الرزاق

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2011،  177مجلة األستاذ ،العدد 

بناء مقياس لمفهوم الذات وفقا ألستراتيجية التحليل البنائي  20

 الهرمي لدى طلبة الجامعة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أمنة قحطان علي

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2011،  178ستاذ ، العدد مجلة األ

بناء ملف أختباري لمادة علم النفس التربوي بأستخدام  21

 أنموذج راش

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2011،  161مجلة األستاذ ،العدد 



 

 

بناء أختبار محبوك في مادة علم النفس التربوي على وفق  22

 الستراتيجية ثنائية المرحلة في نظرية السمات الكامنة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2011،   157مجلة األستاذ ،العدد 
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تطوير أختبار كاليفورنيا لمهارت التفكير الناقد لدى طلبة  24

 الجامعة وفقا لنظرية السمات الكامنة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 النور عزيزصادق عبد 

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2012،   202مجلة األستاذ ،العدد 

أثر أنموذج أفراير في أكتساب المفاهيم في مادة القياس  25

 والتقويم لدى طالبات معهد أعداد المعلمات

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 نصير خزعل نزال

الجامعة المستنصرية / كلية التربية 

مجلة كلية التربية األساسية /  األساسية /

 2013العدد الرابع 

أثر أنموذج درايفر في تنمية التفكير األستداللي عند طالبات  26

 معهد أعداد المعلمات في مادة القياس والتقويم

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 نصير خزعل نزال

مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية 

 2013والنفسية العدد الخامس  ، 

التحليل األحصائي لمقياس األتجاه نحو الديمقراطية وفقا  27

 لنظرية السمات الكامنة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 م.د.عامر مهدي

 جامعة تكريت / كلية التربية

 2013العدد العاشر / 

بناء مقياس األتجاه نحو الديمقراطية وفقا لنظرية القياس  28

 التقليدية

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 ديم.د.عامر مه

 جامعة تكريت / كلية التربية

 2013العدد العاشر / 

بناء أختبار القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة  29

 على وفق نظرية السمات الكامنة بأستخدام أنموذج راش

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 مهند علي محمد حبيب

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2013،   206مجلة األستاذ ،العدد 

الخصائص السيكومترية ألختبار أوتس لينون للقدرة العقلية  30

 على وفق نظرية السمات الكامنة بأستخدام أنموذج راش

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

الجامعة المستنصرية / كلية التربية 

األساسية / مجلة كلية التربية األساسية / 

 2013العدد الرابع 

 أ.د.صفاء طارق حبيب ق حساب الثبات وفقا لنظرية األستجابة للفقرةطرائ 31

 أزهار كامل محمد الصفار

مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية 

 2014والنفسية العدد السابع  ، 

اعداد مقياس ميداس للذكاءات المتعددة وفقا لنظرية  32

 السمات الكامنة

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 الكريم م.د.وليد خالد عبد

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2015،   210مجلة األستاذ ،العدد 

 أ.د.صفاء طارق حبيب تقنين أختبار ميداس للذكاءات المتعددة على طلبة الجامعة 33

 م.د.وليد خالد عبد الكريم

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2015،   211مجلة األستاذ ،العدد 

 المرحلة اإلعداديةطلبــة  بناء مقياس االتساق المعرفي عند 34

 ً  الفقرة ةاالستجابلنظرية  وفقا

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 صادق عبد النور عزيز

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2015،   212مجلة األستاذ ،العدد 

المفاضلة بين نماذج ترتيب فقرات مقياس نفسي في  35

 اسية وفقاً لنظرية االستجابة للفقرةخصائصه القي

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 صادق عبد النور عزيز

جامعة بغداد / كلية التربية / أبن رشد / 

 2015،   213مجلة األستاذ ،العدد 

تقنين أختبار فيليب كارتر وكين راسل للقدرة العقلية على  36

 طلبة المرحلة األعدادية

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 صالح  أ.م.د.شيماء

جامعة األسراء / األردن / أعمال المؤتمر 

 2015الدولي للعلوم األنسانية 

معادلة اختبارات الذكاء باستعمال الدرجة الحقيقية في  37

 النظرية الكالسيكية

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

جامعة جرمو / السليمانية ، وقائع المؤتمر 

 2015، الدولي األول لكلية التربية

أستعمال التحليل العاملي في تحديد عدد فقرات مقاييس  38

 سمات الشخصية

 أ.د.صفاء طارق حبيب

 أ.م.د.بلقيس حمود كاظم

الجامعة المستنصرية / كلية التربية / وقائع 

 2016المؤتمر الثاني للعلوم التربوية 

 

 

 

  


