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 .معمومات شخصية  :2
  عراقية الجنـسية :        االنبار مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر: 1974-1-1تاريــخ الوالدة :    
 () عدد األطفال :                         متزوجالحالة االجتماعية :       
 ا : المؤهالت العممية :ثاني

 تاريخ الحصول عميها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1998 العراق بغداد البكالوريوس
 2001 العراق بغداد الماجستير 
 2013 المممكة المتحدة بميموث الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                         
 النا وعالقته بالنمو الخلقي نمو ا
 

  ...................................................................................: يعىوان أطروحت الدكتورا

In the Shadow of Terror: An exploration of Post Traumatic Stress Disorder, 

Attachment Styles and Coping Strategies: Response to the experience of being in a 

bombing attack among Iraqi people 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

الجامعـــة  -كميـــة االدا  محاضر
قســــــم  -المساتنصــــــرية
 عمم النفس

2002 2003  

 كميـــــة التربيـــــة لمعمـــــوم تدريسي
ــــــــة  -االنســــــــانية جامع

قســــم العمــــوم  -االنبــــار
 التربوية والنفسية

  االن 2003

     
     
     
     
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 عمم النفس 2004 عمم النفس العام
 عمم النفس 2005 لة عمم نفس الطفو 

 صحة نفسية 2007 -2006 عمم النفس السريري
-20013 -2007 الصحة النفسية 

2014-2015-2016 
 صحة نفسية

  2015-2014-2013 نصوص انكميزية
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 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2
 التخصص             لالفص اسم المادة

 عمم النفس االول  نصوص انكميزية
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 
 
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 اهتماماتي البحثية تنص  في مواضيع الصحة النفسية بشكل عام.
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 لمؤتمرات المتخصصة والندوات العممية :خامسا : ا

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

The British 

Psychological Society 

(BPS) conference 

 

Glasgow, UK 

2011 

 
 بحث

the 2nd Global 

Conference: Trauma: 

Theory and Practice 

Prague, Czech 

Republic 2012 بحث 

The 4th International 

Disasters and Risks IDRC 

Davos, Switzerland 
 بحث 2012

Tthe World Academy of 

Scientific, Engineering and 

Technology (WASET) 

France- Paris 

 بحث 2012

The 4
th

 International 

Academic Conference on 

Social Sciences (IACSS) 

Barcelona, Spain 

 بحث 2016

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجمة عنوان البحث

الىمو الخلقي لدى طالباث الجامعت بعد 

 مرحلت الحرب

 لمجلت العربيت للعلوم الىفسيت.
 6002 

 6002  لمجلت العربيت للعلوم الىفسيت. سيكولوجيت اإلقىاع

 6002  لمجلت العربيت للعلوم الىفسيت. هإلعدام صدام حسيقراءة وفسيت 

اليأس وعالقتً ببعض المتغيراث لدى 

 طلبت الجامعت

 مجلت جامعت االوبار للعلوم اإلوساويت
 6002 

In the shadow of terror: 

Posttraumatic stress and 

psychiatric co-morbidity 

following bombing in Iraq: 

The role of shattered world 

assumptions and altered self-

capacities 

Journal of Psychiatric 

Research 

 2013 

An Exploration of PTSD and 

Coping Strategies: Response 

to the Experience of Being in 

a Bomb Attack in Iraq 

Traumatology 

 2013 

The Impact of Bombing 

Attacks on Civilians in Iraq 

International Journal for 

the Advancement of 

Counseling 

 2013 

Psychological Effects of War Journal of Psychological  2015 
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and Violence on Children Abnormalities in Children 

PTSD, Depression, and 

Anxiety among Young People 

in Iraq One Decade after the 

American Invasion 

Traumatology 
 2016 

Why are some individuals 

more resilient than others: 

the dynamic role of social 

support and religious coping 

in Predicting PTSD and 

Psychiatric Distress as a 

Result of Mass Trauma 

Al-adab Journal-Baghdad 

University 
 2016 

    
 ثامنا : الكت  المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتا 

   
   
   
   
   
   

 تاسعا : عضوية المجان :
 عمى مستوى القسم عمى مستوى الكمية عمى مستوى الجامعة
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 اشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : ع
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 شر: معمومات اضافية:اثنتا ع
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 
 
 
 

 السنة البمد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    
    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى
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 لمهارات العامةا. 3

 
 
 

 
 

 التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذوي  أ .د. ياسر خمف رشيد

 عميد الكمية التربوية والنفسيةرئيس قسم العموم 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 اجيد استخدام الحاسو  تطبيقات الحاسو 
 المغة االنكميزية المغــــات األجنبية
 القراءة وممارسة الرياضة الهــوايـــــــــــات


