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 ( CV السيرة الذاتية)
 صافي عمال صالح ذياب الدليمي  د.   االســم

Dr. Safi Ammal Salih Deab Aldolayme 
 اوال : معمومات عامة

 395/ د  7/ ز6مقضاء الخالدية  االنبار/   .الـعـنــوان:1 
  كمية التربية لمعموم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :مدرس    درجة العممية:ال  عمم النفس التخصص  
  :كمية التربية لمعموم االنسانية/قسم العموم التربوية والنفسية -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :00964 7827420654 نقال 

           00964 7710528559 

 يالبريد االكترون  :Fasa222@gmail.com 
ed.safee.saleh@uoanbar.edu.iq                                                    

                
 .معمومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                       الخالديةاالنبار / والدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                          1 /7 / 1960خ الوالدة :  ــتاري   
                                ( 6  ) ألطفال : عدد ا                              متزوج      الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤىالت العممية :
 تاريخ الحصول عمييا الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1983 العراق الموصل البكالوريوس 

 2006 العراق المستنصرية الماجستير 

 4102 العراق تكريت الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير                                                          

   كشف الذات وعالقتو بالجاذبية  الشخصية  لدى طمبة الجامعة
 هعنوان أطروحة الدكتورا :    

االخفاق المعرفي وعالقتة باساليب التفكير لستيرنبرج والتعمم التجريبي لكولب لدى 
 . الدراسة االعدادية طمبة
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 ة : ثالثا : الخبرات الوظيفي

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الميام الرئيسية
 إلى من

كمية التربية لمعموم االنسانية /  تدرييسي
 جامعة االنبار

2006/4/12 
 

 

 التدريس مســتمر

  0542 مركز بحوث الباراسيكولوجي 
0551 

 

 عضو مشارك مستمر 4102 الجمعية العراقية لمعالج النفسي 
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 عمم النفس لحد االن   - 2006منذ   عمم النفس العام

 عمم النفس  لحد االن  - 2006منذ  عمم النفس التجريبي
 عمم النفس 2008  - 2011 عمم نفس الشخصية

 عمم النفس 2009 - 2006 عمم نفس النمو       
 عمم النفس 4101 - 2011 تنمية تفكير
 ةـــتربي 2006 - 2008 اسس تربية
 ةـــتربي 2006 - 2008 ادارة تربوية

 عمم النفس 4103 - 4101 تصميم اختبارات
 عمم النفس 4102 عمم النفس المعرفي
 عمم النفس 4102 عمم النفس الجنائي

 عمم النفس 4102 نظريات التعمم
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 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   

  . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  

     
 .تقييم البحوث: 4

 مة لمنشر في مجمة كمية التربية لمعموم االنسانيةتقييم عدد من البحوث النفسية المقد     
 
 . االىتمامات البحثية : 5

، وخاصة )عمم النفس التربوي  ، عمم النفس  البحوث المتعمقة بمجاالت عمم النفس المختمفة
 المعرفي ، الشخصية (

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العممية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 مشارك 0551تموز واشنطن -الواليات المتحدة  مؤتمر عمماء النفس السياسيين 
-0541 بغداد -العراق  الندوات العممية لجرحى الحرب

0551 
 مشارك

-0542 بغداد -العراق  ندوات مركز البحوث النفسية
 مشارك 0551

ندوات والمؤتمرات العممية لمركز 
 لباراسيكولوجيبحوث ا

- 0542 بغداد -العراق 
0551 

 مشارك

 – كمية التربية لمعموم االنسانية الندوة العممية " االبداع " 
 مشارك 2010 جامعة االنبار
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 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجمة عنوان البحث

تقنين مقياس اساليب التعمم 
 التجريبي  لكولب

جامعة  –ة مجمة كمية التربي
 4102 منشور     تكريت

بناء مقياس لالخفاقات المعرفية 
 لدى طمبة الدراسة االعدادية

جامعة  –مجمة كمية التربية 
 تكريت

 4102 منشور

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جية النشر عنوان الكتاب
دراسات في عمم النفس االجتماعي 

 خصيةوالجاذبية الش كشف الذات –

 االردن -دار دجمة ، عمان 
4101 

 4102 االردن -دار الجنان ، عمان  سيكولوجية االخفاقات المعرفية
   

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

 المجنة االمتحانية المجنة االرشادية 
 : الدورات التدريبية التي نفذىا :  تاسعا

 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة
قسم العموم التربوية والنفسية/ كمية  سيكموجية التفاوض

 2010 التربية لمعموم االنسانية

   
 : الدورات التي شارك فييا: عاشرا

 تاريخ انعقادىا مكان الدورة اسم الدورة
قسم العموم التربوية والنفسية/ كمية  دورة التاهيل التربوي

 تربية لمعموم االنسانيةال
2006 

 2010 كمية التربية لمعموم االنسانية دورة الحاسبات

قسم العموم التربوية والنفسية/ كمية  الدورة التربوية
 2009 التربية لمعموم االنسانية
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 : معمومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االىتمامات العامة. 2 

 
 الميارات العامة. 3

 
 

 
  

 

 أ .د. جمال ىاشم الذويب أ .د. ياسر خمف رشيد د. صافي عمال  :سماال
 عميد الكمية رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 2116/ 11/ 7

 

 سنةال البمد الجية المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 في مجاالت علم النفس السياسي كتابات عامة

 , وادباختصاصات علم النفس المختلفة , سياسة و تاريخ  قراءات عامة

 الرياضة أنشطة أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــانالبـي الميـــــارات
 جيد   تطبيقات الحاسوب

 قليل من التركية –االنكليزية  المغــــات األجنبية

 القراءة , والسفر , والرياضة اليــوايـــــــــــات


