
 الذاتية السيرة

 

 الفريجي حمو بندر خشن عبدالكريم الدكتور المدرس

  : الشخصية المعمومات

 عراقية  الجنسية: 
  22/5/9151 -بغداد  مكان وتاريخ الميالد:

 متزوج   الحالة اإلجتماعية:
 iq_abad59@yahoo.com البريد االلكتروني:

 07707242174 رقم الموبايل:
 92/9د -19ز -723م -حي أور -بغدادالعنوان الحالي: 

 : العممية المؤهالت
 .جامعة بغداد -من كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية 2999دكتوراه/ عمم نفس النمو / -

 .جامعة بغداد -من كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية 2999ماجستير/ عمم نفس النمو /  -

/ الدراسات من كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية 9111بكالوريوس تربية وعمم النفس /  -
 جامعة بغداد. -المسائية

 قسم التربة. -من المعهد الزراعي الفني في بغداد -9112دبموم فني/ -

 



 : الخبرات العممية

-9111االعوام: لتدريس في معاىد اعداد المعممين والمعممات المركزية ا -
 في بغداد الرصافة. ..0229-0222و0222

قسم عمم النفس  -كمية اآلداب -جامعة عمر المختار -التدريس في الجماىيرية الميبية -
 .0222-0220و 0220-0229 االعوام:

 .0222-0222قسم عمم النفس عام  -كمية اآلداب -التدريس في جامعة القادسية -
قسم العموم التربوية والنفسية واقسام  -االنسانيةالتدريس في كمية التربية ابن رشد لمعموم  -

 0222المغة العربية والمغة االنكميزية والمغة الكردية لمادة عمم نفس النمو.. منذ عام 
 ولحد اآلن.

 : المواد التي قام بتدريسها

عمم نفس النمو, عمم النفس العام, عمم النفس التربوي, الصحة النفسية, عمم النفس     
 االجتماعي, عمم نفس الطفل, مناىج وطرائق عامة.

 : البحوث المنشورة وغير المنشورة

" سنوات : رسالة ماجستير, 2أثر رياض األطفال في التفكير االبداعي لمألطفال بعمر " -
 . 0229بغداد, كمية التربية/ ابن رشد, غير منشورة, جامعة 

( سنة: 91, 92, 92الحكم الخمقي وعالقتو بالتفكير المنطقي لدى المراىقين باألعمار) -
 .0292اطروحة دكتوراه, غير منشورة, جامعة بغداد, كمية التربية/ ابن رشد, 

اء, تطور االستدالل الحدسي لدى المراىقين : بحث مشترك, منشور, مجمة أبحاث الذك -
 الجامعة المستنصرية, كمية التربية األساسية.

( سنة : بحث منجز في 91, 91, 92الكفاءة الذاتية المدركة لدى المراىقين باالعمار) -
 طور النشر.

 



 : البحوث التي اشرف عميها

لدى أطفال ما قبل المدرسة : بحث ماجستير, غير منشور,  تطور الوظيفة التنفيذية -
الطالب محمود محمد طالب, جامعة بغداد, كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية, 

0292  . 
لدى المراىقين : بحث ماجستير, غير منشور, الطالبة اتحاد حسين  تطور قوة االنا -

 .  0292حيوان, جامعة بغداد, كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية, 
تطور الغيرة عند األطفال المحرومين من األم وأقرانيم غير المحرومين في محافظة  -

الكريم ميرولي الجاف, شيماء عبدبغداد : بحث ماجستير, في طور االنجاز, الطالبة 
 .0291جامعة بغداد, كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية, 

أشرف عمى العديد من بحوث التخرج في جامعة عمر المختار في الجماىيرية الميبية,  -
 كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية. -وفي جامعة القادسية, وفي جامعة بغداد

 لمقاييس واالختبارات النفسية خالل مسيرة حياتو العممية.وأسيم في تحكيم العديد من ا -

 : المساهمات العممية األخرى

ساىم في تأليف ثالث كتب لمعاىد اعداد المعممين ومعاىد الفنون الجميمة التابعة لوزارة  -
التربية في العراق مع عدد من االساتذة االخرين في المواد) عمم النفس العام, وعمم 

 .فس التربوي (الن

 

 

 

  

 


