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 ( CV السيرة الذاتية)
 صبري بردان عمي حسين الحياني  د.   االســم

Dr. sabri bardan ali hussen Alhayane 
 اوال : معمومات عامة

 حي التأميم  –رمادي قضاء ال االنبار/   الـعـنــوان:.1 
  كمية التربية لمعموم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :أستاذ    الدرجة العممية:     ارشاد تربوي  التخصص   
  :كمية التربية لمعموم االنسانية/قسم العموم التربوية والنفسية -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :00964 790102043 نقال 

           00964 7711455192 
 يالبريد االكترون  :dr_sabre22@yahoo.com                                               

                
 .معمومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                       وعناالنبار / والدة : ــمكان ال   
  A 10250484 .جواز سفر:                     1 /7 / 1954خ الوالدة :  ــتاري   
                                ( 6  ) عدد األطفال :                      متزوج      الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤىالت العممية :
 تاريخ الحصول عمييا الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1978 العراق المستنصرية البكالوريوس 

 1988 العراق بغداد الماجستير 

 2002 العراق المستنصرية الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير    

   تقتة بللتواقق لدى طمبة الص  الالمس اعاعداديمستوى التحصيل الدراسي وعال
                                                    م8988

 هعنوان أطروحة الدكتورا :    
  اثر برنلمج ارشلدي قي مواجية المشكالت السموكية لدى اطفلل دار الرحمة

 م2002

 

 

mailto:dr_sabre22@yahoo.com
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 رة الزمنيةالفت

 الميام الرئيسية
 إلى من

كمية التربية لمعموم اعانسلنية /  تدرييسي
 جلمعة اعانبلر

1992 
 

 

مقرر تقسم  مســتمر
 .رئيس تقسم 
 تدريسي

اعاملنة العلمة -وزارة الداامية موظ  حسلبلت
 موال المجمدةلال

 موظ  حسلبلت 8980 8976

مسلعد بلحث 
 عممي

تربية  مديرية–وزارة التربية 
 الرصلقة

 ادارة 8990 8980

مسلعد بلحث 
 عممي

شعبة –ديوان وزارة التربية 
 اعارشلد التربوي

مسوؤل شعبة  8998 8990
 اعارشلد

 مدرس 8992 8998 معيد المعممين  قي اعانبلر تدريسي
 رابعا : الخبرات التعميمية واالىتمامات البحثية :

 )البكالوريوس(:الدراسات االولية في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 اعارشلد التربوي والنفسي لحد اعان   -1992منذ   عمم النفس النمو
 ------------  لحد اعان  -2003 منيج البحث العممي

 ----------- -------------- عمم نفس الفروق الفردية
 ---------------- --------------- الصحة النفسية

 ---------------- --------------- اعارشلد والصحة النفسية 
 --------------- --------------------- اعارشلد التربوي 
 ---------------- -------------- اعارشلد النفسي

 ----------- -------------- عمم النفس المعرقي
 ------------- ------------ عمم النفس المدرسي
 ----------------- ------------ نظريلت التعمم 
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 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة
 عمم النفس التربوي االول منيج بحث

 ----------- الثاني صحة نفسية           
 ---------------- نيالثا عمم النفس المدرسي
 ------------- االول عمم النفس التربوي

  . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 (7عدد رسائل الماجستير التي تم االشراف عمييا)-1 
 1اطاريح دكتوراة في جامعو تكريت والموصل وبغداد 11مناقشة -2
 وديالى -والمستنصرية -وبغداد  -نباررسالة ماجستير في جامعو اال  15مناقشة اكثر من -3

     
 .تقييم البحوث: 4

 بحث 85-معموم اعانسلنية جلمعو اعانبلر لبحوث المقدمة لمنشر قي مجمةيم عدد من التقو  -1
 بحث 12تقويم عدد من البحوث المقدمة لمنشر في مجمة االستاذ جامعو بغداد   -2
 1زائر تقويم بحث مقدم لمنشر في مجمة جامعو ادرار في الج -3
وديالى -وبغداد -في جامعو البصره -بحثا مقدمة لمترقية  81تقويم اكثر من  -4

 1واالنبار  وتكريت  -والمستنصرية
 
 . االىتمامات البحثية : 5

 ..البحوث المتعمقة بمجلعات عمم النفس الماتمفة
 (فس التربوي  ، اعارشلد التربوي والنفسيوالصة )عمم الن 
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 تخصصة والندوات العممية :خامسا : المؤتمرات الم

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

العممي اعاول /كمية المؤتمر -8
 8994التربية /جلمعو اعانبلر لسنة 

 

 االنبار-العراق 

8994 
 مشلرك
 ببحث

القطري  مؤتمر كمية التربية -2
 الجلمعو المستنصرية –اعاول 

 -شلركم 8999 بغداد –العراق 
 بحث

مؤتمر كمية التربية/جلمعو -3
 اليرموك

 اعاردن-اربد
 مشلرك م2005

اعاستلذ الجلمعي املنة قي -4
 -اعنلق المجتمع

–مركز البحوث التربوية 
 جلمعو بغداد 

 مشلرك م2005

–مؤتمر اعامن والديمقراطية -5
 جلمعو مؤتة 

 االردن-عمان 
 مشلرك م2006

للثة مؤتمر المعمم قي اعالفية الث-6
 جلمعو اعاسراء الالصة–

 االردن –عمان 
 مشلرك م2006

كمية -مؤتمر الجلمعة اعاردنية-7
 العموم التربوية 

 االردن –عمان 
 مشلرك م2009

–مؤتمر الطفولة العربية الثلني -8
 جلمعو جنوب الوادي 

 مصر 
 مشلرك م2009

المؤتمر الدولي اعاول لبحوث -9
معو جل–المراة كمية التربية لمبنلت 

 بغداد 

 العراق -بغداد

 مشلرك م2080

 مشلرك م2080 االردن–اربد  مؤتمر جلمعو اربد اعاىمية -80
المؤتمر العممي الرابع كمية 88

 -جلمعة جرش –العموم التربوية 
 االردن-جرش 

 مشلرك م2082

مؤتمر اصالح وتطوير التعميم -82
وادمة المجتمع قي الجلمعلت 

 العراتقية 

 العراق –جامعو البصرة 

 مشلرك م 2088
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المؤتمر العممي اعاول لكميلت -83
 جلمعو اعانبلر–العموم اعانسلنية 

 العراق-االنبار 
 مشلرك م2088

المؤتمر العممي اعاول لجمعية -84
 -الحديث

 العراق –بغداد 
 مشلرك م2088

المؤتمر الدولي لمبحوث -85
 الدورة الثلنية –والدراسلت اعاسالمية 

 ماليزيا  -مالياجامعو 
 مشلرك م2082

المؤتمر القراني الدولي السنوي -86
 (3)مقدس /

جامعو –مركز بحوث القران 
 م2083 ماليزيا -ماليا

 مشلرك
 

مركز –مؤتمر جلمعو البصرة -87
 المستمر –التعميم 

 العراق-البصرة 
 مشلرك م2083

كمية –مؤتمر الجلمعو العراتقية -88
 -التربية

 العراق -بغداد
 مشلرك م2083

مركز –مؤتمر جلمعو البصرة -89
 التعميم المستمر 

 العراق-البصرة 
 مشلرك م2083

كمية –مؤتمر جلمعو جرش -20
 العموم التربوية 

 االردن-جرش 
2083 

 مشلرك 
 

 مشلرك 2083 العراق-جامعو الكوفة  مؤتمر مركز دراسلت الكوقة -28
كمية –مؤتمر جلمعو جرش -22

 العموم التربوية
 االردن-رش ج

 مشلرك 2084

 مشلرك 2086 العراق –بغداد  مؤتمر كمية التربية ابن رشد  -23
ندوة كمية التربية لمعموم -24

 جلمعو اعانبلر -اعانسلنية
 العراق-بغداد

 مشلرك 2086

 مشلرك 2086 العراق-بغداد  مؤتمر الوتق  السني -25
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة حالةال المجمة عنوان البحث
اثر اعارشلد التربوي عمى التواقق -8

 لدى طمبة المرحمة المتوسطة 
مجمة العموم 
 التربويةوالنفسية

 8998 منشور   

مستوى التحصيل الدراسي -2
 وعالتقتة بللتواقق

 كمية التربية-مجمة اعاستلذ
 م2000 منشور 
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اصلئص شاصية التدريسي -3
 قي الجلمعو من وجية نظر الطمبة 

 م2000 منشور  اعاستلذ مجمة

وجية نظر الطمبة قي مفلصل -4
 الحيله الجلمعية

 م2008 منشور  مجمة اعاستلذ

التفكك اعاسري وعالتقتة -5
 بللتحصيل عند طمبة المتوسطة

 م2008 منشور  مجمة اعاستلذ

الجلمعو -مجمة كمية التربية الشلطبي وأراؤة التربوية -6
 المستنصرية 

 م2008 منشور 

اعارشلد التربوي قي كمية  واتقع-7
 اعانبلر-التربية 

 م 2002 منشور  مجمة اعاستلذ

–مجمة كمية التربية  التواقق لدى طمبة جلمعو اعانبلر-8
 الجلمعو المستنصرية 

 م2000 منشور 

تشايص بعض الظواىر -9
النفسية والسموكية وعالتقتيل 

 بللتحصيل 

 مجمة جلمعو اعانبلر 
 م2003 منشور 

د قي القران الكريم =اعارشل80
والسنة النبوية الشريفة وبعض 

 النظريلت الحديثة 

 مجمة جلمعو اعانبلر 
 م2004 منشور

قي تواقق اثر برنلمج ارشلدي  -88
 طمبة المرحمة المتوسطة 

 مجمة جلمعو اعانبلر 
 م2005 منشور 

مستويلت الثقلقة العلمة -82
 -لمطللب الجلمعي 

 مجمة جلمعو اعانبلر 
 م2008 منشور

دور المدرس اعارشلدي قي -83
المدارس الثلنوية من وجية نظر 

 الطمبة 

 مجمة جلمعو اعانبلر 
 م2006 منشور 

السيطرة وتقوة اعانل لدى -84
 مدرسي المرحمة اعاعدادية 

مجمة مركز البحوث 
 جلمعو بغداد –النفسية 

 م2088 منشور

قلعمية برنلمج البرمجة -85
المرحمة العصبية المغوية عند طمبة 

مجمة جلمعو اعانبلر لمعموم 
 م2084 منشور اعانسلنية 
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 الثلنوية 
االفكار العقالنية والالعقالنية -16

وعالقتيا بالصحة النفسية عتد 
 طمبة المرحمة الثانوية 

اساليب التفكير السائدة وفق -17
نظرية كريكورك عند طمبة المرحمة 

 الثانوية 

–مجمة االكاديمية العربية 
 -الدنمارك-نكوبنياك

 
 مجمة جامعو االنبار 

 منشور 
 منشور 

 م2114
 م2116

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جية النشر عنوان الكتاب

اعارشلد والتوجية بين القران -8
 -الكريم وبعض النظريلت الحديثة 

دار صفلء لمنشر والتوزيع 
 -اعاردن–

 م2008

الصحة النفسية والعالج النفسي -2
 عاسالمي ا

دار صفلء لمنشر والتوزيع 
 اعاردن–

 م2088

اعارشلد التربوي والنفسي -3
 اعاسالمي ونظريلتو 

دار صفلء لمنشر والتوزيع 
 اعاردن–

 م 2088

اثر برنلمج ارشلدي قي مواجية -4
المشكالت السموكية لدى اطفلل 

 الشوارع 

–دار صفلء لمنشروالتوزيع 
 م2088 اعاردن

مركز ديبونولتعميم التفكير  -التعميم الجلمعي -5
 اعاردن–

 م2082
 

مركز ديبونولتعميم التفكير  اعارشلد والتوجية التربوي -6
 اعاردن  –

 م2082

ااالتقيلت واداب مينة التدريس -7
 -الجلمعي

 مركز ديبونو لتعميم التغكير 
 م 2082

 م2084 مركز ديبونوا لتعميم التفكير  مدال الى التربية الالصة -8
 م2086 مركز ديبونو لتعميم التفكير  عارشلد التربوي ا-9
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 : عضوية المجان : ثامنا
 عمى مستوى القسم عمى مستوى الكمية عمى مستوى الجامعة

 المجنو العممية   
 : الدورات التدريبية التي نفذىا :  تاسعا

 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 ي شارك فييا: : الدورات التعاشرا

 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة
 1996 كمية التربية /جامعو االنبار دورة التلىيل التربوي

مركز الحلسبة / جلمعو  دورة الحلسبلت
 اعانبلر

8999 

 2008 ايطاليا –جامعو فوجيا  دورة التربية الالصة 

 2111 االردن –عمان  دورة التربية الخاصة
 معمومات اضافية: :حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االىتمامات العامة. 2 

 

 السنة البمد الجية المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 م2112 ماليزيا -جامعو ماليا جائزة البحوث المتميزة 

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 وي والنفسيفي مجاالت  االرشاد الترب كتابات عامة

 النفس المختلفة , اختصاصات علم قراءات عامة

 في مجال خدمة المجتمع أنشطة أخرى
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 الميارات العامة. 3

 
 

 
 

 أ .د. جمال ىاشم الذويب أ .د. ياسر خمف رشيد
 عميد الكمية رئيس قسم العموم التربوية والنفسية

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان الميـــــارات
 جيد   تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية المغــــات األجنبية

 مواد التخصصفي .المطالعة السفر   اليــوايـــــــــــات


