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 (CVالسيرة الذاتية)
 

 الجنابي:أ.م.د. اسيل صبار محمد سمير االســم 
 اوال : معمومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
  قسم العموم التربوية والنفسيسة. كمية التربية لمعموم االنسانية.ـ العمل : جامعة االنبار 
  :ارشاد نفسي وتوجيو تربويالتخصص 
  :العنوان البريديed.aseel.mohammed@uoanbar.edu.iq 
  :70188009077نقال 
 يالبريد االكترون  :ed.aseel.mohammed@uoanbar.edu.iq 
 

 .معمومات شخصية  :2
 عراقيةالجنـسية :           بغداد/ الكرادةمكان الــوالدة :     
 ....A5368467 ........جواز سفر:       17/11/1979تاريــخ الوالدة :    
 (1) عدد األطفال :           متزوجةالحالة االجتماعية :      

 ثانيا : المؤىالت العممية :
 تاريخ الحصول عمييا الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2117 العراق االنبار البكالوريوس
 2118 العراق االنبار الماجستير 
 2114 العراق المستنصرية الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير 
 النبارة اؤولية االجتماعية لدى طمبة جامعاالمن النفسي وعالقتو بالمس

  هان أطروحة الدكتوراعنو: 
 السعادة الزوجية وعالقتيا بالغيرة وااليثار لدى الموظفين 

....................................................................................

....................................................................................
................................................................................... 

 
 شخصية 

 لعضو ىيئة التدريس
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الميام الرئيسية
 إلى من

 تدريسية مستمرة 8/8/2118 جامعة االنبار تدريسية
     
     
     
     

     
     
     
     

 رابعا : الخبرات التعميمية واالىتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 لكافة االقسام االول عمم النفس العام
 عمم النفس ولكافة االقسام االول عمم النفس النمو

 لكافة االقسام االول اسس تربية
 عمم النفس ولكافة االقسام الثاني ارشاد نفسي           

 عمم النفس االول           تربية خاصة
 عمم النفس االول عمم النفس التربوي

 عمم النفس الثاني تخطيط تربوي
 عمم النفس الثاني تعميم مستمر

 عمم النفس الفصل االول عمم النفس الخواص
 عمم النفس االولالفصل  عمم النفس االجتماعي
 عمم النفس الفصل االول عمم النفس الفسيولوجي

 عمم النفس الفصل االول فروق فردية
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 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 
 
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 . االىتمامات البحثية : 5
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العممية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

ندوة –التسول واثارة النفسية 
 عممية

 الجامعة المستنصرية
2112 

مشاركة 
بورقة 
 عمل

نحو مستقبل امن لمشباب العربي 
 ندوة عممية–

 حضور 2116 جامعة االنبار

بالعموم التربوية واالرشاد النفسي 
نرتقي بالعممية التعميمية نحو غد 

 مؤتمر عممي–افضل 

الجامعة –كمية التربية 
مشاركة  2116 المستنصرية

 ببحث

االصالح التربوي رؤية مستقبمية 
مؤتمر عممي  –في التعميم العالي 

 دولي

 كمية التربية  ابن رشد
 حضور 2116

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجمة عنوان البحث

الوحدة النفسية لدى ابناء الريف 
 والمدينة من طمبة جامعة االنبار

 2111 منفرد كمية التربية ابن رشد-مجمة االستاذ

الخجل وعالقتو بسموك العزلة لدى 
 عينةمن طالبات جامعة االنبار 

 2111 منفرد  مجمة جامعة االنبار لمعموم االنسانية

السعادة الزوجية من وجية نظر عمم 
 النفس االيجابي

 2114 مشترك مجمة النيج التربوي 

مجمة كمية االداب لمعموم التربوية  قياس الغيرةالمعرفية 
 2114 مشترك  جامعة بغداد–والنفسية 

الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة 
 النازحين وغير النازحين

جامعة –كمية االداب –مجمة االداب 
 2115 منفرد بغداد

االنغماس الوظيفي وعالقتة بالثقة 
 بالنفس لدى المرشدين التربويين 

 كمية التربية ابن رشد-مجمة االستاذ
 2116 منفرد

النفسية وعالقتيا با مستوى الصحة 
 النتماء الوطني لدى طمبة الجامعة

الجامعة –مجمة كمية التربية 
 2116 مشترك عدد خاص بالمؤتمر –المستنصرية 
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جية النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 عضوية المجان :تاسعا : 
 عمى مستوى القسم عمى مستوى الكمية عمى مستوى الجامعة

عضوة في لجان  عضوة في لجنة  استقبال الطمبة 
 االستالل الماجستير

عضوة في لجان استالل   
 بحوث الترقيات العممية

 عضوة لجنة امتحانية  
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذىا : 
 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فييا: 
 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة
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 عشر: معمومات اضافية:اثنتا 
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االىتمامات العامة. 2 

 
 
 
 
 

 السنة البمد الجية المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2118 العراق مساعد رئيس  الجامعة كتاب شكر وتقدير

 كتاب شكر وتقدير
 كمية التربية لمعموم-السيد العميد

 االنسانية
 العراق

2116 

 كتاب شكر وتقدير
الجامعة –كمية التربية -السيد العميد

 المستنصرية.
 العراق

2116 

 كتاب شكر وتقدير
 ابن رشد.كمية التربية -السيد العميد

 جامعة بغداد
 العراق

2116 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى
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 الميارات العامة. 3

 
 
 
 

 
 

 التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال ىاشم الذويب أ .د. ياسر خمف رشيد

 عميد الكمية التربوية والنفسيةرئيس قسم العموم 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان الميـــــارات
 Ic3حاصمة عمى شيادة  تطبيقات الحاسوب
 حاصمة عمى شيادة التوفل المغــــات األجنبية

 مطالعة الكتب  اليــوايـــــــــــات


