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 :    المناصب االدارية

 المؤسس االول (رئيس قسم العموم التربوية والنفسية (    
   جامعة ذي قار–رئيس هيئة تحرير مجمة كمية التربية  
  امعة ذي قار جمدير وحدة تمكين المراة في 
 قارعموم التربوية والنفسية  جامعة ذي رئيس المجنة العممية في قسم ال 
  محافظة ذي قار . مستشفى الحسين التعميمي  لجنة مكافحة المخدرات فيفي عضو 

 

 

 المؤهالخ العلمَح:

  8811تكالوسٍوط /اسشاد تشتوً / الجامعح المغتىصشٍح /كلَح التشتَح 

  المغتىصتتشٍح :كلَتتح ماجغتتتَش/ولوت تشتوٍتتح يو غتتَح / ولتتا التتى ظ التشتتتوً/  الجامعتتح

 ،        تتقذٍش )امتَاص(.5002التشتَح  /

  دكتوساي ولتوت تشتوٍتح يو غتَح / ولتا التى ظ التشتتوً/    الجامعتح المغتىصتشٍح :كلَتح

 ،        تتقذٍش) امتَاص(.5001التشتَح/ 

 

mailto:234111en@gmail.com


 شهاداخ اخشى 

 حَتتح كلَتتح شتهادج ك تتااج اللاتتح ازوكلَضٍتتح للمغتتوى العتتالٌ لتتٌ مشكتتض اللاتاخ ازجىثَتتح ال

 .5005جامعح الثصشج اللجىح المشكضٍح   -ازداب

  قغا الحاعثاخ  -شهادج ك ااج الحاعوب لٌ مشكض الحاعثاخ الجامعح المغتىصشٍح 

 يحتذج طشائتق التتذسٍظ لتٌ الجامعتح  -التشقَح العلمَح لٌ مشكض طشائق التذسٍظ شهادج

 كلَح التشتَح  -المغتىصشٍح

  يمه مىظماخ يايستَح   يوشتَح  وشاقَح  شهاداخ تقذٍشٍح مه مؤعغاخ ولمَح،

 حقوق اوغان يمىظماخ المجتمع المذوٌ.

 اضالح الي

 

مه  يكَل يصاسج التشتَح (00حوالٌ) حاصلح ولي العذٍذ مه  كتة شكش يتقذٍش    

 .المحالظاخلٌ وذد مه التشتَح اخ كلَذاا ،يوميالتعلَا   يالغَذ سئَظ جامعح رً قاس

 

 : العلمية خلرباتا

 للفخشة هي سئٍست لسن العلْم الخشبٌْت ّالٌفسٍت هعِذ اعذاد الوعلواث ري لاس 

      5991  -3002. 

 3002-5999حذسٌس هادة علن الٌفس الخشبْي هعِذ اعذاد الوعلواث ري لاس. 

  5991هحاضشة لوادة علن الٌفس العام/الذّسة الخشبٌْت الخاٍُلٍت للوذسسٍي. 

 3001حذسٌسً هادة علن الٌفس االخشبْي/ الوشحلت االّلى/ كلٍت الخشبٍت /خاهعت ري لاس . 

 3002حذسٌس هادة  المٍاس ّالخمٌْن/ الوشحلت الشابعت / كلٍت الخشبٍت/ خاهعت ري لاس. 

 3001هٌاُح الخذسٌس/ الوشحلت الثالثت / كلٍت الخشبٍت خاهعت ري لاس   ةحذسٌس هاد. 

  العذٌذ هي بحْد الخخشج ضوي اخخصاصً فً خاهعت ري لاسشاسكج بوٌالشت 

 .االشخشاف على حطبٍك  طلبت الوشحلت الشابعت فً الوذاسس الوخْسطت ّالثاًٌْت 

  حْل االسشةاد ّدّسٍ فً هذٌشٌةت حشبٍةت ري لةاسللوششفٍي االخخصاص الماء الوحاضشاث

 .فً العولٍت الخعلٍوٍت

 خاهعت ري لاس فً دّسة طشائك الخذسٌس. الماء الوحاضشاث الساحزة 

لطلثتتتح )دساسةةةاث ًفسةةةٍت هخمذهةةةت   حةةةذسٌس عةةةذد هةةةي الوةةةْاد الذساسةةةٍت الخخصصةةةٍت

 "الماجغتَش الذساعاخ العلَا
 في قسم المغة العربية  لطلبة الدلتوراهتدريس نظريات التعمم 



  ودولي ( مؤتمر محلي35حوالي  )  والعربية شاركت بالعديد من املؤمترات احمللية
 مشارلات اخرى

  شارلت بالدورة التدريبيو: تحديات التعليم المدرساي   المقاماة  اي جامعاة اليبازك    اي

 02/7/0202-7جمهورية المانيا االتحادية  للفترة من 

 (التاي  اي مرحلاة التعاا ي لماا بعاد الجا حاة  شارلت بالدورة التدريبياو)مهارات التادريس

 / جمهورية ارمينيا . عقدت  ي بريفان

  شارلت بتقيم  العديد من الترقيات العلميو الى درجة مدرس واستاذ مسااعد واساتاذ  اي

 العديد من جامعات العراق .

  اشر ت على رسا ل الماجستير  واطاريح الدلتوراة لدى عدد لبير من طلباة الماجساتير

 والدلتوراه  داخل وخارج العراق .

 رسا ل الماجستير والدلتوراه  ي جامعات العراق . شارلت بمناقشات العديد من 

  َشاسكج بالعذٌذ هي الداى فً سئاست خاهعت ري لاس  ّفةً كلٍةت الخشبٍة

 للعلْم االًساًٍت.

  شةةاسكج بالعذٌةةذ هةةي اخخبةةاساث صةةدحٍَ  ا لخةةذسٌس للوخخةةشخٍي هةةي ّصاسة

 .الخشبٍت ّّصاسة الخعلٍن العالً ّالبحذ العلوً  للواخسخٍش ّالذكخْساٍ 

  شاسكج بالعذٌذ هي دّساث حمْق االًساى فً الداهعت ّهع هٌظوةاث الودخوةع

 الوذًً

  شاسكج بخمٍن العذٌذ هي بحْد الخشلٍت هي اخة  ًشةشُا فةً الودةدث العشالٍةت

 .الوخخلفت 

  شةةاسكج بالعذٌةةذ هةةي الةةذّساث الخشبٌْةةت للوشةةشفٍي الخشبةةٌْي بوشةةاسكت ّصاسة

 فً الوذٌشٌت العاهت لخشبٍت ري لاس. الخشبٍَ



  اسةةخدل العذٌةةذ هةةي سسةةائ  الواخسةةخٍش ّالةةذكخْساة لةةبعا اسةةاحزة  خاهعةةاث

 العشاق .

 .حمٍن سسالت هاخسخٍش هي الداهعت الوصشٌت 

 . . اخخشث كخبٍش علوً لشسائ  هاخسخٍش ّدكخْساٍ فً الداهعاث العشالٍت 

 ٍن العةةالً ّالبحةةذ العلوةةً  اخةةش حمةةٍن  للخشلٍةةت جلةةى دسخةةت هةةذسس لةةْصٌش الخعلةة

 ولي الحغَه ازدٍة(.االسخار )

 

 

  حاصلة على العديد من الشهادات التقديرية والدروع من جامعات داخل وخارج العراق 

  حاصلة على العديد منلتب الشلر والتقدير من مؤسسات علمية وجامعات داخل وخارج

 . العراق

 : اللتب المؤلفة 

 وضريبة التلنلوجيا.علم النفس االللتروني   -0

 .الواقع التشتوً لٌيتطثَقاتها    الزكاااخ المتعذدج  للعالا جاسدوشوظشٍح  -0        

 ولا الى ظ التشتوً   قَذ ازوجاص . -0   

 

 الثحوث المىشوسج 

 

 تحج  لٌ تخصصٌ يتخصصاخ اخشى   00لذً العذٍذ مه الثحوث المىشوسج حوالٌ  

 

 

 

 أ.د.  انعام قاسم حفيف الصريفى                               

 جامعة ذي قار / للية التربية للعلوم االنسانية                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


