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االستاذ الدكتورة شذى عبد الباقي محمد العجيلي
المعلومات الشخصية
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دراسة مقارنة للقيم في كتب
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الرتبة األكاديمية:
الرتبة االكاديمية
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

تاريخ الحصول على الرتبة
1986
1992
1999

الخبرات الوظيفية:
الوظيفة
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس

الجهة المانحة للرتبة
كلية التربية ابن جامعة بغداد
كلية التربية ابن جامعة بغداد
كلية التربية ابن جامعة بغداد

جهة العمل
المهد القومي للشباب /وزارة الشباب العراقية
كلية التربية ابن رشد /جامعة بغداد  ,مدرس  ,أستاذ
مساعد  ,استاذ
عضو هيئة تدريس في جامعة االسراء عمان  /األردن /
أستاذ علم النفس التربوي
جامعة عمان العربية  /أستاذ علم النفس التربوي

المقررات (المواد) الدراسية التي قمت بتدريسها:
المستوى
اسم المقرر (المادة)
ماجستير
تعليم التفكير
نظريات التعلم وتطبيقاتها

ماجستير

علم النفس التربوي  /متقدم

ماجستير

نظريات الدافعية

ماجستير

أساليب البحث العلمي

ماجستير

النمو االنفعالي واالجتماعي

ماجستير

اضطرابات السلوك

ماجستير
2

الفترة الزمنية
الى
من
1986
1979
2004
1986
2005

2007

2007

لغاية االن

مكان التدريس
كلية التربية ابن رشد -جامعة
بغداد
جامعة بغداد وجامعة عمان
العربية
جامعة بغداد وجامعة عمان
العربية  ,كلية التربية
جامعة بغداد وجامعة عمان
العربية
جامعة عمان العربية – كلية
العلوم التربوية والنفسية
جامعة عمان العربية -كلية
العلوم التربوية والنفسية
جامعة عمان العربية – كلية

ل

طفولة ومراهقة

ماجستير

علم النفس المدرسي

دكتوراه

دراسات متقدمة في علم النفس المعرفي

دكتوراه

علم نفس الشواذ

دكتوراه

دراسات متقدمة في علم نفس النمو

دكتوراه

نظريات الشخصية

دكتوراه

بحث تخرج

بكالوريوس

العلوم التربوية والنفسية
جامعة بغداد و جامعة عمان
العربية – كلية العلوم التربوية
جامعة بغداد وجامعة عمان
العربية
جامعة بغداد وجامعة عمان
العربية
جامعة بغداد  -كلية التربية
ابن رشد
جامعة عمان العربية – كلية
العلوم التربوية
جامعة بغداد – كلية التربية
ابن رشد
جامعة االسراء  -كلية العلوم
التربوية
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االهتمامات البحثية
المطالعة والقراءة في مجال تخصصي علم النفس بفروعه (التربوي ,والتطبيقي  ,النمو وكل ما يخص الطفولة
والمراهقة والشباب ,والمعرفي ,والشخصية ,واالمراض النفسية).
مراجعة المواقع اإللكترونية لالطالع على المستجدات الخاصة بالعلوم التربوية والنفسية على شبكة اإلنترنت.
إعداد البحوث في الموضوعات الخاصة بميدان علم النفس التربوي  ,وكذلك موضوعات علم النفس المعرفي
والعمليات العقلية  ,وفي الشخصية  ,والدافعية.
إعداد المقاييس المطلوبة في الدراسات لقياس المتغيرات النفسية والمعرفية والمهنية واالجتماعية .
البحث والتقصي في كل ما يثير اهتمامات األطفال والمراهقين والشباب في المجال التربوي مثل االلعاب
االلكترونية واستخدام األجهزة االلكترونية واالدمان عليها وكذلك المخدرات وكل ما يعيق سير
العمليات التربوية
المشاركة ببحوث في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الجامعات األردنية والعربية والعالمية في مجال التخصص
برامج التدريب وورش العمل في مجال التدريب وتعليم التفكير بأنواعه وفي استثارة الدافعية و االرشاد
تصميم برامج في الصحة النفسية والجسدية للمرأة
3
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الدورات التدريبة التي شاركت بها متدربا:
اسم الدورة
الدورة التربوية لطرائق التدريس والتعليم
المستمر لتدريب الجدد في كافة كليات
جامعة بغداد

جهة العمل

الفترة الزمنية

مركز طرائق التدريس  /جامعة بغداد 1992

دورة قيادة الحاسوبICDL

جامعة االسراء /االردن

2005

لمدة 6
اسابيع
ا
اسبوعين

برنامج الدراسي بعنوان مشغل في
برنامج التحليالت االحصائية برنامج
()SPSS

جامعة عمان العربية  /المركز
العربي لتحسين االداء وتنمية الموارد
البشرية  /االردن

2010

16ساعة

برنامج التنمية المهنية العضاء هيئة
التدريس في جامعة عمان العربية

المركز العربي لتحسين االداءوتنمية
الموارد البشرية /االردن

2008

9
ساعات

اساليب البحث العلمي

جامعة عمان العربية  /االردن

2012

جامعة عمان العربية /االردن

2017

يعاد كل
بداية
فصل
يعاد
بداية كل
فصل
دراسي

جامعة عمان العربية /االردن

2016

مختبر الحاسوب في جامعة عمان
العربية /االردن

2020

دورة في كيفية اجراء االمتحانات
االلكترونية

 Onlineجامعة عمان العربية/
االردن

2020

في كيفية حفظ المحاضرات االلكترونية
للطلبة

Onlineجامعة عمان العربية /
االردن

2020

استخدام االحصاء في البحوث

دورة حول استخدام التعلم االلكتروني في
المحاضراتE learning
دورة في استخدام التعلم عن بعد
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الفصل
الدراسي
االول
ا
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الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
عنوان البحث

مكان النشر

بلد النشر

وقائع مؤتمر جرائم
الشباب المحكم,وزارة
الشؤون االجتماعية

العجيلي,شذى(.)1985تحصين
الشباب ضد الجريمة
العجيلي,شذى(.)1986اتج
مجلة وزارة الشباب
اهات منتسبي وزارة
الشباب للعمل فيها
السامرائي,مهدي
والعجيلي,شذى(.)1990بناء
منشورات المكتبة
الوطنية ,
مقياس لقياس اتجاهات الطلبة
الجامعيين نحو البيئة
السامرائي,مهدي
والعجيلي,شذى).قياس اتجاهات
منشورات المكتبة
الوطنية
المدرسين والمدرسات والمعلمين
والمعلمات نحو البيئة
العجيلي,شذى(.)1991اسباب
مجلة العلوم التربوية
عزوف الشباب عن ارتياد مراكز
والنفسية
الشباب
مجلة
العجيلي,شذى(.)1996استقصاء
االستاذ,جامعة
الحاجات اإلنسانية للقيادات
بغداد
االدارية في جامعة بغداد
العجيلي,شذى(.)1999اال
مجلة
غتراب الدراسي وعالقته
االستاذ,جامعة
بالتوافق النفسي
بغداد,كلية
واالجتماعي لدى طلبة
التربية ابن رشد
الجامعة
مجلة
العجيلي,شذى
االستاذ,جامعة
والنعيمي,ليلى(.)1999الثقة
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العدد

المجلد

تاريخ
النشر

العراق

))67

ص60-34

198
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العراق

24
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198
6

العراق

رقم
االيداع(64
)

199
0

العراق

رقم
االيداع(
)168

199
0

العراق

العدد(112
),ص-27
44

199
1

العراق

العدد( 670المجلد(199 )122
6
)

العراق

العدد)712

مجلد()137

199
9

العراق

العدد
()713

المجلد
()137

199
9
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بغداد ,كلية
التربية ابن رشد

بالنفس والتكيف االجتماعي
المدرسي والتحصيل الدراسي
لألطفال المساء اليهم واقرانهم من
غير المساء اليهم
السامرائي,مهدي
والعجيلي,شذى(.)1999اثر
منشورات
المناخ الجامعي في اتجاهات
المكتبة الوطنية
الطلبة وقيمهم نحو بعضهم بعضا
(دراسة تتبعية)
مجلة جمعية
العجيلي,شذى (.)2000واقع
ادارات المدارس الثانوية المهنية العلوم التربوية
والنفسية
(الصباحية – والمسائية)
الدوري,سعاد والعجيلي,شذى
دار
(.)2000االساليب المعرفية
الوفاءالقانونية
(تأملي -اندفاعي) و (تصلب-
للطباعة والنشر
مرونة) لدى االسرى العائدين من
االسكندرية
االسر
مجلة دار المراة
العجيلي.شذى (.)2000دورة
العربية لالبحاث
المرأة في مواجهة الحصار
والنشر
العجيلي,شذى (.)2001السلوك
مجلة االستاذ,
االتكالي وعالقته بعمر الطفل
جامعة بغداد
وجنسه وترتيبه الوالدي وحجم
,كلية التربية ابن
االسرة وعمل االم
رشد

العراق

رقم
االيداع(78
)

199
9

العراق

العدد (
)64

200
0

جمهورية مصر
العربية

-403
)428

200
0

جمهورية مصر
العربية

العدد ()37

200
0

العراق

العجيلي,شذى (.)2001االساءة
واثرها في البناء النفسي للطفل،
نظرة استعراضية لالساءة عبر
العصور والثقافات ونتائج بحوث
عالمية

مجلةجمعية
العلوم التربوية
والنفسية

العراق

العجيلي,شذى وماهود,زهرة
(.)2001اثر توقعات المدرسين
في التحصيل الدراسي لدى طلبة
االعدادية

منشورات وقائع
المؤتمر
القطري االول
المحكم لكلية
التربية ابن
رشدوالتربية
للبنات
بعنوانالبناء
النفسي
لالنسانالعراقي
وتحديات
المستقبل

العراق
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العدد ()1
ص-54
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200
1

200
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العجيلي,شذى (.)2002العنف
مع االطفال اسبابه اشكاله نتائجه
وعالجه (مجلة دنيا االتحاد
االمارتية)

مجلة دنيا
االتحاد االماراتية

مجلة مركز
العجيلي,شذى والعيساوي,حنان
البحوث التربوية
(. )2002تطور مفهوم العدد
والنفسية ,جامعة
عند اطفال الرياض.
بغداد
وقائع
مؤتمرالمجلس
الزبيدي,علي والعجيلي,شذى
(.)2002ترصين المواد التربوية االعلى لالداب
والفنون
في مناهج كليات التربية
والتربية ,
مجلة العلوم
العجيلي,شذى (.)2002مشكالت
التربوية
طلبة الدراسات العليا في كليات
والنفسية,جامعة
جامعة بغداد
بغداد

االمارات العربية

العراق

العدد()73

جامعة تشرين ,
الجمهورية
السورية

الجزء
االول

200
2

العراق

العدد ()58

200
2

العراق

منشورات وقائع
المؤتمر القطري
العجيلي,شذى وعزيز,عمر
الثاني المحكم
(.)2002أثر العصف الذهني في
للعلوم النفسية ,
تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة
كلية التربية ابن
المرحلة االعدادية .
رشد/جامعة
بغداد

العراق

العجيلي,شذى
(.)2004الثقافة االستهالكية
لدى العراقيين ومدلوالتها
(دراسة ميدانية)

العدد()74

200
2

وقائع المؤتمر
العلمي العربي
العجيلي,شذى (.)2002القيم
االول لمركز
القومية والوطنية في بعض الكتب
البحوث التربوية
المدرسية في الوطن العربي,
والنفسية ,
جامعة بغداد

العجيلي,شذى (.)2003تحليل
المحتوى (منهج وطريقة بحث) ,

200
2

جامعة بغداد
مجلة مركز
البحوث التربوية
والنفسية
مجلةالجمعية
العراقية لحماية
المستهلك ,كلية
العلوم ,جامعة

العراق

العراق
7

بعنوان
"دور علم
النفس في
مواجهة
تحديات
الحاضر
والمستقبل
العربي"
بعنوان
:تنمية
االبداع
وتحفيزه
في االنسان
العراقي
لمواجهة
التحديات

العدد()42

العدد () 7

ص20 - 1

ص45-25

200
2

200
2

200
3
200
4
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بغداد
العجيلي ,شذى
(.)2006العجز المتعلم
وعالقته بقلق االمتحان لدى
طلبة المرحلة المتوسطة .,

مجلة االستاذ ,
كلية التربية ابن
رشد,جامعة
بغداد

منشورات وقائع
العجيلي,شذى (.)2006دراسة
مؤتمر االبداع
مقارنة في الضغوط النفسية لدى
مؤسسة الملك
الطلبة المسرعين في العراق و
عبدهللا ورجاله
نظرائهم في االردن.
للموهبة واالبداع
منشورات مؤتمر
العجيلي,شذى (.)2006درجة المعلم في االلفية
الثالثة /جامعة
وعي المعلمين االردنيين لحقوق
االسراء الخاصة
الطفل
,

العراق

المملكة العربية
السعودية

الجزء
الثاني

200
6

االردن

العدد االول

200
6

العجيلي,شذى والتميمي,أحمد
(.)2010الفروق في القدرة على
مجلة العلوم
العراق
االستدالل المنطقي التصنيفي لدى
التربوية والنفسية
طلبة المرحلتين الثانوية والجامعة
في االردن,
منشورات وقائع
العجيلي,شذى وعبيدات ,يحيى
المؤتمر العلمي
(.)2012أثر استخدام استراتيجية
المحكم لجامعة
الخرائط المفاهيمية المستندة على
االردن
عمانالعربية
التفكيرماوراء المعرفي في حل
بالتعاون مع
المسائل الرياضية اللفظية لدىطلبة
اتحاد الجامعات
ذوي صعوبات التعلم.
العربية
الدوري ,سعاد
دار الوفاء
والعجيلي,شذى(.)2014االسالي
جمهورية مصر
القانونية للطباعة
ب المعرفية(تأملي –
العربية االسكندرية
والنشر
اندفاعي)و(تصلب-مرونة)لدى
االسرى العائدين من االسر _
ذياب,علي و العجيلي,شذى
(.)2016اثر استخدام التعليم
المستند إلى نموذج كولب في
تنمية مهارات التفكير االبداعي
لدى الطلبة ,والنفسية,

العدد( 907مجلد ()233
)

200
6

مجلة الجمعية
العراقية للعلوم
التربوية

العراق

8

العدد (76
)

ص()19-1

201
0

الجزء
الثاني

ص

201
2

ص-403
428

العدد(122
)

201
4

ص (-624
)650

201
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سالمة  ,مريم ,والعجيلي ,شذى
أماراباك المجلة
(. )2016انماط مشاهدة وسائل
العلمية االكاديمي
االعالم المرئي وعالقتها بالسلوك
األمريكية للعلوم
العدواني لدى طلبة منطقة المثلث
والتكنولوجيا
,
العجيلي  ,شذى ()2017
 ,وقائع المؤتمر
.اتجاهات اعضاء هيئة التدريس
الدولي الرابع
نحو تطبيق معايير الجودة
لكلية التربية
واالعتماد في الجامعات في ضوء
,جامعة السلطان
متغيرات مصدرالشهادة
قابوس ,سلطنة
والتخصص والمرتبة العلمية
عمان
والنوع.
كنعاني ,محمد صالح أحمد و
العجيلي ,شذى ( .)2017السلوك المجلة العربية
للعلوم ونشر
االستقاللي وعالقته بالقدرات
االبحاث
االبداعية لدى الطلبة في منطقة
الناصرة
العجيلي,شذى ,ومصطفى ,أمل
المجلة العربية
صالح الدين ,وابراهيم ,حنان
لآلداب
عبد الغفار(. )2018اثر الحياة
والدراسات
الجامعية في تنمية الحوار
االنسانية
المجتمعي من وجه نظر طلبة
جامعة عمان العربية
Alajeely, Shatha
)&Jafar,Fatmeh .(2019
.Cultural Diversity values
Embedded in children’s
Literature. .
القاعود  ,عبد هللا والعجيلي  ,شذى
( . )2020التوجهات الدافعية و عالقتها
بنمط الشخصية(االنبساطي /االنطوائي )
لدى طلبة الجامعة المدمنين على لعبة
ببجي في لعبة .
السكارنة  ,فرج  ,والعجيلي  ,شذى
(. )2020النمط االداري المدرك و
عالقته بالكفاءة الوظيفية لدى المرشدين
التربويين في المدارس الثانوية
الخصاونه,قيس ,والعجيلي ,شذى()2020
.الشخصية الالمعيارية وعالقتها بالضغوط
النفسية وتوكيد الذات لدى طلبة المرحلة
الثانوية في االردن
درجة ممارسة المسؤولية المجتمعية من
قبل العاملين في جامعة عمان العربية
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بركات,عبير عبد الحافظ,
والعجيلي,شذى(.)2020قيمة الذات
وعالقتها بالدافعية نحو العمل لدى معلمي
المدارس الثانوية في االردن
المنشاوي ,تمارا أحمد حجازي,
والعجيلي,شذى( )2020ز الذاكرة
االنفعالية وعالقتها با ساليب المعاملة
الوالدية لدى الطلبة في المدارس الحكومية
في عمان

المؤتمر

المحكم بعنوان
المسؤولية
المجتمعية
للجامعات (التزام
و تشريعات)
المجلة العربية
للعلوم ونشر
االبحاث
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مقبول
للنشر

202
1

االستشارات العلمية
تحكيم االستبيانات والمقاييس النفسية المستخدمة في البحوث  ,ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه
و مدى صالحياتها
استشارات في مناهج البحث داخل الكلية وخارجها ومن الجامعات االخرى
استشارات الهيئة االدارية لمركز تطوير طرائق التدريس حول تطوير العمل
االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في الكليات واالقسام المتناظرة
استشارات نفسية في تعديل السلوك لالطفال والمراهقين
استشارات علمية لطلبة الدراسات العليا بتخصص علم النفس وفروعه في الجامعات العربية
االستشارات العلمية للعاملين في الحقل التربوي في وزارة التربية
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:
اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل
عنوان البحث
االساءة واثرها في
البناء النفسي للطفل
,نظرة استعراضية
لالساءة لالطفال
عبر العصور,
ونتائج بحوث
عالمية

الندوة المقامة في مركز البحوث
التربوية والنفسية /جامعة بغداد
بعنوان  :صحة الطفل النفسية ضمان
لمستقبل مشرق

10

مكان انعقاد
المؤتمر/الندوة/ورشة العمل
العراق

التاريخ

2001

ل

االساليب المعرفية (تأملي ندوة الجمعية العراقية للعلوم التربوية
–اندفاعي) و(تصلب –
والنفسية  /بعنوان :االسرى العائدين
مرونة) لدى االسرى
من االسر
العائدين من االسر
في
المدرسين
أثر توقعات
العراق
المؤتمر القطري االول المحكم لكلية
التحصيل الدراسي لدى
منشورات وقائع
التربية(ابن رشد) للعلوم التربوية
طلبة المرحلة االعدادية
والنفسية
المؤتمرص73-54:
جامعة بغداد ,بعنوان :البناء النفسي
لالنسان العراقي وتحديات المستقبل
العراق
أثر العصف الذهني في المؤتمر القطري الثاني المحكم لكلية
تنمية التفكير
ص45-25
التربية (ابن رشد) /جامعة
االبتكاريلدى طلبة
بغداد/بعنوان :تنمية االبداع وتحفيزه
المرحلة االعدادية.
في االنسان العراقي لمواجهة التحديات
المؤتمر العلمي لمركز البحوث
القيم القومية
العراق
التربوية والنفسية  /جامعة بغداد
والوطنية في بعض
الكتب المدرسية في
الوطن العربي
ترصين الموادالتربوية
سوريا
ندوة المجلس االعلى لآلداب والفنون
في مناهج كليات التربية
والتربية  /جامعة تشرين
العراق

دراسة تحليلية للقيم
القومية في الكتب
المدرسية في
امريكا
دراسة تحليلية
لكتب التربية
الوطنية والقومية
في المراحل
الدراسية في العراق
الثقافة االستهالكية
لدى العراقييين
ومدلوالتها(دراسة
ميدانية)
العالقة بين العنف
والجنوح
دراسة مقارنة في
الضغوط النفسية
لدى الطلبة
المسرعين
ونظرائهم في

المؤؤؤؤتمر الخؤؤؤاص بمناقشؤؤؤة اهؤؤؤداف
ومفردات المناهج في وزارة التربية.

2002

2001

2002

2002

2002

العراق

2004

ندوة التربية الوطنيؤة لؤوزارة التربيؤة
العراقية .

العراق

2004

نؤؤدوة الجمعيؤؤة العراقيؤؤة للؤؤدفاع عؤؤن
حقوق المستهلك /كلية العلوم ,جامعة
بغداد .

العراق

2004

مؤؤؤؤؤتمر جامعؤؤؤؤة مؤتؤؤؤؤه بعنؤؤؤؤوان
االمؤؤؤؤن والديمقراطيؤؤؤؤة وحقؤؤؤؤوق
االنسان .
وقائع مؤتمر االبداع لمؤسسة الملك
عبدهللا ورجاله للموهبة واالبؤداع فؤي
المملكة العرببية السعودية

االردن – جامعة مؤته

2006

المملكة العربية السعودية

2006

11

ل

االردن
درجة وعي
المعلمين لحقوق
الطفل في المدارس
االردنية
أثر استخدام استراتيجية
الخرائط المفاهيمية
المستندة الى مهارات
التفكير ماوراء معرفي في
حل المسائل الرياضية
اللفظيةلدى طلبة ذوي
صعوبات التعلم .

الجندر والنوع
االجتماعي
مدى تضمين ادب االطفال
لقيم التنوع الثقافي
اتجاهات اعضاء هيئة
التدريس نحو تطبيق
معايير الجودة واالعتماد
في الجامعات في ضوء
متغيرات الجنس
والمؤهل العلمي والرتبة
االكاديمية
العجيلي,شذى,والعزاوي
,محمد ( )2017أالثار
االقتصادية واالجتماعية
المترتبة على الالجئين
السوريين في االردن
Cultural Diversity
Values
Embedded in

مؤتمر جامعة االسراء الخاصة بعنوان
(المعلم في االلفية الثالثة)
مؤتمر التوجهات الحديثة في التربية
الخاصة  /في جامعة عمان العربية
بمشاركة جامعة القدس
اسؤطنبول

مؤؤتمر جامعؤة B A U
بعنوان الجندر
مؤؤؤتمر التعؤؤايش االجتمؤؤاعي فؤؤي ظؤؤل
التنؤؤؤوع الثقؤؤؤافي فؤؤؤي االردن  /جامعؤؤؤة
عمان العربيادب
مؤتمر الرابع لكلية التربية في جامعة
السلطان قابوس في عمان بعنوان
االعتماد االكاديمي طريق الى ا
ستدامه الجودة في التعليم
مؤتمر اللجوء في المواثيق الدولية
والشرعية  /جامعة عمان العربية /كلية
القانون .بحث مشترك
International Academic
Conference , London.

االردن  -عمان

االردن  -عمان
الجزء (, )2ص554-524

2012

تركيا

2013

االردن  -عمان

2015

سلطنة عمان

2016

االردن  -عمان

2017

2018
University of London

Chlidren’s
Literature
أثر الحياة الجامعية في
تنمية ثقافة الحوار
المجتمعي من وجهة نظر
طلبة جامعة عمان
العربية.في االردن دراسة
وصفية
درجة ممارسة المسؤولية
المجتمعية من قبل العاملين
في جامعة عمان العربية

2006

UK 22 May
المؤتمر الدولي المحكم

2018

المؤتمر العربي الدولي المحكم بعنوان
المسؤولية المجتمعية للجامعات ( التزام و
تشريعات )
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االردن – عمان

2020

ل

Human Resources Department
الكتب المنشورة
عنوان الكتاب

دار النشر

سنة النشر

السلوك المهني

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

2002

-3كتببببب منهجيببببة فببببي التربيببببة
الوطنيببة و االجتماعيببة للمرحلببة
لوزارة التربية في العراق
االبتدائيببببببة للصببببببفوف الرابببببببع
والخبببامس والسبببادس  /لبببوزارة
التربية في العراق /
;كتؤؤؤؤؤاب منهجؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤي التربيؤؤؤؤؤة
الوطنيؤؤؤة واالجتماعيؤؤؤة للمرحلؤؤؤة
لوزارة التربية في العراق
المتوسطة االول والثاني والثالؤث
 /مديريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهج  /وزارة
التربية في العراق
اتجاهؤؤات حديثؤؤة فؤؤي علؤؤم الؤؤنفس
دار المسيرة للنشر ,عمان االردن
المعرفي
نظريؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤتعلم وتطبيقاتهؤؤؤؤؤؤا
التربوية

تكليؤؤؤف ببرنؤؤؤامج تؤؤؤدريبي للمؤؤؤراة بعنؤؤؤوان (
التوعيؤؤؤؤؤؤؤؤة الصؤؤؤؤؤؤؤؤحية والسؤؤؤؤؤؤؤؤالمة النفسؤؤؤؤؤؤؤؤية

الصف السادس79
االول متوسط150

2005

الثاني157
الثالث162 :

2011

311

التاريخ

جامعة بغداد

من
1998

الى
2004

كلية الجامعة الرافدين

1998

2003

الجامعة المستنصرية،
وزارة التعليم
العالي/العراق

2001

2004

2013

2014

BAU – Bahcesehir
13

الصف الرابع 9 4

الصف الخامس 81

مكان اعقاد المحاضرة

تؤؤدريب وتاهيؤؤل اعضؤؤاء الهيئؤؤات التدريسؤؤية تربويؤؤا
في مركز تطوير طرائق التدريس الجدد فؤي جميؤع
كليات جامعة بغداد  /مادة علم النفس التربوي
تدريب التدريسيون على البؤرامج التربويؤة فؤي وحؤدة
التعلؤؤؤيم المسؤؤؤتمر وتطؤؤؤوير طرائؤؤؤق التؤؤؤدريس  /كليؤؤؤة
الجامعة الرافدين
فؤؤي علؤؤم الؤؤنفس فؤؤي قطاعؤؤات اخؤؤرى خؤؤارج
النطاق التربوي.
أساليب البحث العلمي

451

2020

قيد الطبع

البرامج التدريبية التي حاضرت فيها:
عنوان المحاضرة

2004

عدد الصفحات

ل

للمرأة)المقامة في اسطنبول  /تركيا  4اسابيع

University.

ورشه تدريبية في برنامج التفكير القبعات الستة
في تنمية التفكير االبداعي لطلبة الدراسات العليا
ورشؤؤؤه تدريبيؤؤؤة فؤؤؤي اسؤؤؤتخدام نظريؤؤؤات الؤؤؤذكاء
والؤؤذكاءات المتعؤؤددة بعنؤؤوان بالشؤؤتراك مؤؤع طلبؤؤة
الدراسات العليا

جامعة عمان العربية

ورشة نفسية لطلبة الدراسات العليا بعنوان  ,والوظائف التنفيذية ,
باالشتراك مع د .سهيلة بنات في موضوع المناعة النفسية

2017

جامعة عمان العربية

5/5

2018

جامعة عمان العربية

4/27

2019

Human Resources Department
الجوائز التي تم الحصول عليها:
اسم الجائزة
دار المرأة لالبحاث والنشر  /جمهورية مصر
العربية
مكافاة من عميد الكلية.االستاذ المتميز
مكافاة من وزير التعليم العالي بعد الحصول
على رتبة االستاذية ببحوث مميزة
مكافا ة من رئيس الجامعة في يوم االستاذ
الجامعي
مكافاة من مجلة دنيا االتحاد االمارتية للبحث
المميز
مكافاة من هيئة المعاهد الفنية  /لجنة التعضيد
والتأليف والترجمة
.رعاية المالكات العلمية  /تم شمولي
برعاية المالكات العلمية في الجامعات
العراقية كافة ولمدة سنة

الجهة المانحة للجائزة
 جمهورية مصر العربية.كليةةة التربية ابن رشد /العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/
العراق
جامعة بغداد  /العراق

التاريخ
2000
2001
2000
2004-202

االمارات العربية
وزارة التعليم العالي

2003

وزارة التعليم العالي العراقية

2003- 2002

كتب الشكر والتقدير
البلد

الجهة المانحة
14

التاريخ

ل

العراق
من عمادة كلية التربية ابن رشد
من رئاسة جامعة بغداد  /الدائرة القانونية
واالدارية
عمادة كلية الرافدين الجامعة  /عميد الكلية
رئاسة جامعة بغداد  /الدائرة القانونية واالدارية

1991
1991
1999
1999

عمادة كلية التربية  /ابن الهيثم

العراق

2000

جامعة بغداد

2000

عمادة كلية التربية  /الجامعة
المستنصرية

العراق

عمادة كلية الرافدين الجامعة

العراق

2000

العراق  -بغداد

2000

مصر  -القاهره

2000

العراق  -بغداد

2001

مع قدم رئاسة جامعة بغداد  /الدائرة القانونية
دار المرأة العربية لالبحاث والنشر  /جمهورية
مصر العربية
رئاسة جامعة بغداد  /مع قدم
عمادة كلية التربية ابن رشد
رئاسة جامعة بغداد  /مع قدم

2001
العراق  -بغداد

عمادة كلية التربية  /ابن رشد
رئيس جامعة بغداد

2000

2001
2001

العراق  -بغداد

2002

البحرين

2009

مؤؤن الجامعؤؤة الخليجيؤؤة فؤؤي البحؤؤرين لمناقشؤؤة
طلبةدكتوراه وماجستير فيها.
اتحؤؤاد الجامعؤؤات العربيؤؤة  /تقيؤؤيم بحؤؤوث للنشؤؤر
في المجلة العلمية
من الجامعة االمريكية في دبي لتقييم بحوث
ترقية احد اساتذتها

2014
دبي

2015

جامعة كربالء  /وزارة التعليم العالي  /تقييم
برامج تربوية

العراق

رئيس جامعة عمان العربية للمساهمة المميزة
في انجاح فعاليات المؤتمر العلمي :افاق تطور
البحث العلمي والتربية والتعليم في اطار
التحديات المعاصرة

االردن

2019

رئاسة جامعة كربالء لتقييم بحوث التربوية

العراق

2020

عضوية في الجمعيات وللجان الدائمة
15

2018

ل

عضويه  --لجان

البلد

عضوة في لجنة تابعة لمديرية تربية بغداد
 /الرصافة.

العراق

عضوة في لجنة مجلس القسم  /في قسم
العلوم التربوية والنفسية  /كلية التربية ابن
رشد
عضوة في الوحدة االرشادية التابعة
لجامعة بغداد
عضوة في لجنة الترقيات والتعضيد في
كلية التربية ابن رشد.
عضوة في منتدى ابن رشد
رئيس لجنة تأليف مناهج في وزارة التربي
عضوة في جمعية العلوم التربوية
والنفسية.
عضوة استشارية في المجلس االستشاري
لمركز تطوير طرائق التدريس في جامعة
بغداد
عضوة في مجلس ادارة قرية عائلة العراق
التابعة الى ديوان الرئاسة
عضوة في اللجنة الثقافية /جامعة عمان
العربية
عضو ة في مجلس الكلية في جامعة
االسراء  /لجنة الترقية
عضو ة في مجلس كلية العلوم التربوية
والنفسية /جامعة عمان العربية
عضوة في لجنة الترقية والتعيين /كلية
العلوم التربوية والنفسية /جامعة عمان
العربية
رئيس اللجنة االجتماعية في الكلية
عضوة في لجنة ضمان الجودة /كلية
التربية

العراق
العراق
العراق
العراق
-2005 -2004 – 2003

العراق
العراق
العراق  -بغداد
العراق
االردن

2004 – 2001
2004-2002
2020-2019

االردن

2007-2005

االردن

2020-2014
2020-2016

االردن
جامعة عمان العربية
جامعة عمان العربية
جامعةعمان
العربية

عضوة في لجنة االمتحانات  /كلية التربية
عضوة في اللجنة التاديبية

التاريخ

جامعة عمان العربية
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2020-2010
2018-2017
2020-2016
2020-2018
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رئيس لجنة الترقيات في كلية العلوم
التربوية والنفسية

جامعة عمان العربية

رئيس لجنة االمتحانات /كلية العلوم
التربوية والنفسية

جامعة عمان العربية

عضو لجنة تأديب الطلبة في الكلية

جامعة عمان العربية

عضو المجلس االستشاري/كلية العلوم
التربوية والنفسية

جامعة عمان العربية

عضو في لجنة الخطط الدراسيةفي الكلية

جامعة عمان العربية

رئيس لجنة االشراف على ملفات
المساقات في /كلية العلوم التربوية
والنفسية

جامعة عمان العربية

2020-2017
2020-2018
2020-2019
2020-2018
2020-2018
2020-2019
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Human Resources Department

االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه:
عنوان الرسالة
مركز الضبط وعالقته
تطور مفهوم العدد عند اطفال الرياض في مدينة بغداد
السلوك االتكالي وعالقته بعمر الطفل وجنسه وترتيبه الوالدي وحجم االسرة وعمل االم
التفكير الخرافي لدى طلبة الجامعة وعالقته بجنسهم وسلوكهم وتخصصهم الدراسي.
القيم الدينية وعالقتها بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة.
التفاؤل -التشاؤم لدى طلبة الجامعة وعالقته بجنسهم وتخصصهم وتحصيلهم االكاديمي.
التوجهات الدافعية وعالقته باستراتيجيات التعلم
اثر طريقة المناقشة في تنمية الثقة بالنفس والتحصيل الدراسي لدى طلبة االعدادية.
اثر لتوقعات المدرسين في التحصيل الدراسي لطلبة الرابع االعدادي
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انماط معاملة المعلمين لتالميذهم وعالقتها بتوافقهم المدرسي وتحصيلهم الدراسي.
التكيف االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي لدى طلبة مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية واقرانهم في المدارس اال
السلوك االيثاري لدى الطلبة المتميزين واقرانهم من الطلبة االعتياديين
التفكير المنطقي لدى طلبة االعدادية وعالقته بجنسهم وتخصصهم.
تشتت االنتباه وعالقته بالجنس ودرجة الذكاء لدى تالمذة المرحلة االبتدائية.
مهارات التعلم و االستذكار لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة
بناء برنامج تدريبي مقترح واختبار فاعليته في تحسين مهارات بناء االختبارات التحصيلية لدى معلمي العلوم االجتماعية في
العالقة بين مستويات االنتباه ومهارات التفكير المركب لدى طلبة المرحلة االعدادية في عكا
السلوك االيثاري و عالقته بانماط التنشئة االسرية لدى طلبة المرحلة الثانوية في االردن
الذكاء االجتماعي لدى طلبة المدارس الثانوية المختلطة وغير المختلطة في عمان

اثر استخدام التعليم المستند الى انموذج كولب في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في
الخصائص االنفعالية واالجتماعية لدى اطفالدار رعاية الطفولة ونظرائهم الذين يعيشون مع اسرهم في سلطنة
التوجه نحو الحياة وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة االردنية
سلوك التنمر وعالقته بمفهوم الذات االكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة الناصرة
مساعدات التذكر لدى الطلبة وعالقتها بأنماط تعليمهم
التفتح العقلي وعالقته بحل المشكالت لدى الطلبة
سلوك التذمر وعالقته بالتفكير السلبي لدى الطلبة
مستوى استخدام المواقع االلكترونية وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى طلبة الجامعة
االلتزام القيمي وعالقته بالجاذبية االجتماعية لدى الطلبة
عادات العقل وعالقتها بالتعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة المرحلة الثانوية في عكة
مستوى االسلوب المعرفي المخاطر مقابل الحذر لدى الطلبة في اتخاذ القرار
الدافعية المعرفية وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى الطلبة الموجودين في مؤسسات الرعاية االجتماعية واقرانهم العادي
مستويات تشكيل الهوية وتطورها لدى ال السعودية مراهقات في السعودية
انماط مشاهدة وسائل االعالم المرئي وعالقتها بالسلوك العدواني لدى الطلبة في منطقة المثلث .
الفروق في مستوى السمات الشخصية بين الطلبة المدمنين وغير المدمنين على االنترنيت في ضوء بعض المتغي
السلوك االستقاللي وعالقته بالقدرات االبداعية لدى الطلبة في منطقة الناصرة
انماط التعليم وعالقتها بالتفكير العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية
دالالت الحركات التعبيرية وعالقتها بسيمتي االنبساط واالنطواء لدى طلبة المرحلة االساسية في البادية والمدنية في الملكة اال
مهارات التواصل االجتماعي وللغوي لدى اطفال اضطراب طيف التوحد في الكويت من وجهة نظر اولياء امورهم
الخصائص الشخصية لدى الطلبة المقبولين وغير المقبولين من قبل زمالئهم في المرحلة االساسية والثانوية في منطقة المثلث
تشوهات المعرفية وعالقتها باإلدمان على استخدام االنترنت لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة عرابة
اليقظة الذهنية وعالقتها بقلق االختباري لدى طلبة المرحلة الثانوية في لبيا
التطور االنفعالي – االجتماعي وعالقته باإلنجاز االكاديمي وممارسات الوالدين لدى االطفال المنتمين لمؤسسة نهر
مستوى تقدير الذات وعالقته بأخالقيات الوظيفة لدى العاملين والتقاعدين في االردن
التوجهات الدافعية وعالقتها بنمط الشخصية (انبساطي – انطوائي) لدى طلبة الجامعة المدمنين على لعبة الببجيي في الردن في
النمط االداري المدرك وعالقته بالكفاءة الوظيفية لدى المرشدين في المدارس الثانوية في االردن
الشخصية الالمعيارية وعالقتها بالضغوط النفسية وتوكيد الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في االردن
قيمة الذات وعالقته بالدافعيةنحو العمل لدى المدرسين في المدارس الثانوية في االردن.
الذاكرة االنفعالية وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلتين االساسية والثانوية في االردن.
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اطاريح الدكتوراه
عنوان األطروحة
اثر العصف الذهني في تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة االعدادية
الثقة بالنفس والتكيف االجتماعي المدرسي لدى االطفال المساء اليهم واقرانهم من غير المساء اليهم (دراسة مقارنة)
تقويم الكتب المقررة للنقد االدبي في ضوء االهداف التعليمية لبعض االقطار العربية (دراسة مقارنة)
اثر الحرمان من الوالدين في تطور التعاطف عند الطفل السوداني
الفشل المتعلم وعالقته بموقع الضبط ودافع االنجاز والتخصص والجنس لطلبة جامعة بغداد

اثر برنامج تدريبي في تنمية دافعية االنجاز وفي التحصيل الدراسي لدى التالميذ بطيئي التعلم في المدارس االساسية في االرد
التعلق غير اآلمن واليات الدفاع النفسي لدى مراهقي دور الدولة واقرانهم الذين يعيشون مع اسرهم.
اثر برنامج في خفض العجز المتعلم لدى الطلبة الراسبين وفي تحصيلهم الدراسي.
اثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي لدى طلبة معاهد اعداد المعلمين.
الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين واقرانهم غير المسرعين في المرحلة الثانوية والجامعة.
اثر برنامج تنمية االدراك واالبداع في مستويات الذكاء واالبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
تقنين اختبار ستانفورد لالنجاز على طلبة المرحلة المتوسطة في العراق.

فاعلية برنامج تدريبي مبني على نظرية اريكسون في تنمية مهارات االستقاللية و المبادأة و االنجؤاز ألطفؤال غؤرف المصؤادر
التعلم

أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية في تحسين مهارة حل المسائل الرياضية اللفظية و مهارات التفكير الناقد لدى طلبة
التعلم في المملكة العربية السعودية
فاعلية برنامج تدريسي قائم على استراتيجيات ا لتقويم التكويني في الفاعلية الذاتية
الفروق في القدرة على االستدالل المنطقي التصنيفي لدى اطفال المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة في االردن

فاعلية برنامج تدريسي قائم على تنظيم الذاتي في تحسين استراتيجيات التعلم والعمليات المعرفية العليا في المواد االجتماعية ل
االساسية في مدارس وكالة الغوث الدولية في االردن
ابناء مقياس االنماط الشخصية والتحقق من فاعلية لدى طلبة الجامعات السورية وفق نماذج التقدير الجزئي لنظرية االستجابة ل
بناء مقياس للقدرة الرياضية متعدد المستويات وحساب معادالت موازنة االداء بين المستويات الصفية لدى الطلبة
اثر برنامج قائم على االلعاب التربوية في تنمية مهارات التفكير المركب لدى اطفال المرحلة االساسية العليا في االردن
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مناقشة رسائل ماجستير ومطاريح دكتوراه وتقويم علمي
الموضوع
ناقشت اكثر من ( )170بين رسائل ماجستير واطروحات دكتوراه منذ عام 1993
التقويم العلمي لما يقارب ( )47رسالة ماجستير ,و ( )43اطروحة دكتوراه في التخصصات النفسية والتربوية في الجامعؤات
وجامعات عربية
تقو يم بحوث الترقية والتعضيد لكليات تابعة لجامعات عربية في العراق ,واالردن ,واليمن ’,والبحرين  ,واالمارات.
تقويم بحوث للنشر في مجالت علمية (مجلة االستاذ  /مجلة الخليجية  /مجلة الجامعة االردنية  /مجلة اتحاد الجامعات العربيؤة
جامعة الكويت )
تقويم كتب منهجية مخصصة لالقسام التربوية والنفسية في كليات وجامعات عربية
مناقشة اطاريح دكتوراه في مملكة البحرين في الجامعة الخليجية /كلية التربية

الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي:
نوع المشاركة
اسم المشاركة
برنامج تدريبي لرفع الكفاءة الذاتية ميدانية
لدى المعلمات في المدارس الثانوية
ميدانية
زيارة دار المسنين
اجراء البحوث الخاصة بالمسؤولية ميدانية
المجتمعية
علمية
االشتراك بالمؤتمرات والندوات
الخاصة بخدمة المجتمع
التبرع لترميم المدارس االقل مستوى ميدانية  /مالية
اقتصادي البنائها

مالحظة :السيرة الذاتية لغاية تاريخ 20 20 /12 / 17م.
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