
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍشي انزاجًٍ
 

 

 

 

      د.محمذ أوُس محمُد:    ـم ـــــــــاالصــ

  7691 : جاسٌخ انمٍـالد 

 محزَج  انحانة انزَجٍة :

  3    ذد األَالد  :ــعـــ

  مضهم  :   انذٌـــــــــــاوة

       انقٍاس َانحقٌُم –عهم انىفش انحشبُي :       صــانحـخـص

 ر جامعًأصحا:       ً ــــــانُظٍف

     أصحار مضاعذ  انذسجة انعهمٍة :

            ابه سشذ –كهٍة انحشبٍة  \جامعة بغذاد :     عىُان انعمم

      -------انعمم   :    ٌاجف

       11617510993 :   انٍاجف انىقال

 alyusif_22r@yahoo.com كحشَوً :انبشٌذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالت انعهمٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة ةالدرجة العلمٌ

 بكالوريوس
 

 1991 ابن رشد -التربٌة بغداد

 1991 ابن رشد -التربٌة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2002 ابن رشد –التربٌة  بغداد

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوٍاً : انحذسج انُظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌش انجامعً . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1991 بغداد ابن رشد –كلٌة التربٌة  1

 

 : انمقشسات انذساصٍة انحى قمث بحذسٌضٍا. سابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2002 -  1991  علم نفس الخواص  العلوم التربوٌة والنفسٌة 1

 2001  -  2006 علم النفس التجرٌبً = =  =  =  =  =  = 2

 2010  -  2006 علم النفس العام =  =  =  =  =  =  = 3

 2003  -  1991 س والتقوٌمالقٌا التارٌخ 4

 2003  -  1991 القٌاس والتقوٌم الجغرافٌة 5

 2009  -  2005 القٌاس والتقوٌم اللغة الكردٌة 6

 2006   -  2004 القٌاس والتقوٌم  اللغة االنكلٌزٌة 1

, بناء االحصاء التربوي , االختبارات والمقاٌٌس   ماجستٌر \العلوم التربوٌة والنفسٌة  1

    تبارات التحصٌلٌة , نظرٌة القٌاساالخ

2005  - 2010 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1992 ابن رشد –كلية التربية  مساعد باحث علمي 1

 1991 ابن رشد –ة التربية كلي مدرس مساعد  2

 2001 ابن رشد –كلية التربية  مدرس 3

 2005 ابن رشد –كلية التربية  أستاذ مساعد 4



 

 

 

 

 

 

 

االحصاء التربوي , قٌاس الشخصٌة , علم النفس   دكتوراه \=======  9

المدرسً , دراسات متقدمة فً القٌاس , االختبارات 

 التحصٌلٌة , نظرٌات القٌاس العقلً

 

=  =  =  =  = 

 

 :انحً أششف عهٍٍا( انشصائم  ،االطاسٌح  )خامضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

اثر المشاركة الوجدانٌة لتالمٌذ الصف  1

السادس االبتدائً فً تحصٌلهم الدراسً 

 واظطراباتهم السلوكٌة

 

 

 

 2006 العلوم التربوٌة والنفسٌة

المرحلة االبتدائٌة مستوى اتقان معلمً  2

لمهارات التعلٌم الفعال وعالقته بالجنس 

 لمؤهل العلمًوا

=  =  =  =  =  = 2001 

المفاضلة فً تحدٌد درجات القطع  3

 لالختبارات  المحكٌة

=  =  =  =  =  = 2009 

قٌاس االغتراب الثقافً لدى بناء مقٌاس   4

 طلبة جامعة بغداد

=  =  =  =  =  = 2001 

استخدام انموذج راش على وفق نظرٌة  5

 السمات الكامنة فً بناء اختبار تحصٌلً 

  =  =  =  =  =  = 2009 

 

 

 انحً شاسك فٍٍا.انعهمٍة َانىذَات انمؤجمشات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث دادبغ 2001 المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة 1

 بحث بغداد 2009 مؤتمر كلٌة التربٌة االساسٌة 2

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

تنظٌم سمنار لمتابعة عمل طلبة الدراسات 

 ٌاالعل

حول الدعم  مشروع مشترك مع منظمة الٌونٌسٌف

 النفسً واالجتماعً لالطفال فً اوقات الطوارئ

  ً الحلقات النقاشٌة داخل القسمالمشاركة ف

  المشاركة فً لجان مناقشة الدراسات العلٌا

  

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

قٌاس مستوى الصحة النفسٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة   1

 ابن رشد –

علوم التربوٌة مجلة ال

 جامعة تكرٌت \والنفسٌة 

2000 

تقوٌم الممارسات الفعلٌة ألسالٌب التقوٌم التربوي  2

ابن رشد من وجهة نظر  –التربوي فً كلٌة التربٌة 

 االساتذة

جامعة  \مجلة القادسٌة 

 القادسٌة

2001 

مجلة البحوث التربوٌة  قٌاس مهارة تنظٌم الوقت لدى طلبة الجامعة 3

 جامعة بغداد \ والنفسٌة

2004 

 2004 مجلة جامعة بابل قٌاس مهارة حل المشكالت لدى طلبة الجامعة 4

قٌاس مستوى القلق لدى الطلبة المطبقٌن وعالقته  5

 بمفهوم الذات

جامعة  \مجلة االستاذ 

 بغداد

2005 

بناء دلٌل أستخدام برنامج راسكال فً تحلٌل بٌانات  6

 االختبارات المحكٌة

جامعة  \دسٌة مجلة القا

 القادسٌة

2009 



 

 

 

 

 

 

 

المفاضلة فً تحدٌد درجات القطع الختبار محكً  7

 المرجع

مجلة العلوم التربوٌة 

 جامعة بغداد\والنفسٌة 

2009 

قٌاس مستوى الشخصٌة المنافقة لدى طلبة كلٌة  8

 ابن رشد –التربٌة 

جامعة  \مجلة الفتح 

 دٌالى

2009 

اسلوب صٌاغة أثر اختالف نمط تدوٌن االستجابة و 9

الفقرات فً الخصائص السٌكومترٌة لمقاٌٌس 

 الشخصٌة

مؤتمر كلٌة التربٌة 

الجامعة \االساسٌة 

 المستنصرٌة

2010 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة    

     

 تقدير.و شهادات ال الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2002 رئاسة الجامعة كتاب شكر 1

 1994 عمادة الكلٌة كتاب شكر 2

 1999 عمادة الكلٌة كتاب شكر 3

 2009 وزارة التربٌة كتاب شكر 4

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ٌوجدال 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 ) االنكليزية ) بدرجة متوسطة             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


