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 (CVالسيرة الذاتية)
 : زهراء طارق بتال شاهر العاني.االســم

 اوال : معمومات عامة
 .الـعـنــوان:1 

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية/ قسم العموم التربوية والنفسية /العمل : جامعة االنبار 
  :عمم النفس التربوي.التخصص 
  :العنوان البريدي 
  :07728586004نقال 
 يالبريد االكترون  :ed.zahra.tareq@uoanbar.edu.iq  
 

 .معمومات شخصية  :2
 عراقية.الجنـسية :             . بغداد / العراقمكان الــوالدة :    
 . عراقي جواز سفر:                 م .1982تاريــخ الوالدة :    
  عدد األطفال :          .غير متزوجة  الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العممية :
 تاريخ الحصول عميها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2007 العراق االنبار البكالوريوس
 2014 العراق االنبار الماجستير 
    الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                        
 ضاء هيئة التدريس الجامعي(.أ ، ب ( ودافعية اإلنجاز لدى أع)نمطا الشخصية ) 

 
 هعنوان أطروحة الدكتورا 

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

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

. 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس
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 لثا : الخبرات الوظيفية :ثا

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مساعد باحث
جامعة االنبار / 

كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

2008 2011  

 مدرس جامعي
جامعة االنبار / 

كمية التربية لمعموم 
 االنسانية

2015 ....  

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 عموم تربوية ونفسية االول /االولى عمم النفس العام
 عموم تربوية ونفسية الثاني /االولى عمم النفس العام
 عموم تربوية ونفسية الثاني /االولى تعميم التفكير

 عموم تربوية ونفسية االول /االولى الفروق الفردية
 عموم تربوية ونفسية االول / الثالثة التربية المقارنة
 عموم القران /االولى االول أسس التربية
 عموم القران /االولى الثاني عمم النفس

المغة عربية+عموم  االول / الثانية عمم نفس النمو
 القران+المغة االنكميزية

 المغة عربية+المغة االنكميزية الثاني / الثانية االدارة التربوية
 . تدريس المواد في  الدراسات العميا :2

 التخصص الفصل اسم المادة
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 . االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه:3
 
 
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية :5
 
 
 
 
 

 المؤتمرات المتخصصة والندوات العممية :خامسا : 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

ندوة )المهجرون والصحة 
 2016 العراق / جامعة االنبار النفسية(

ورقة 
بحثية 
 مشتركة

    
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجمة عنوان البحث
، ب ( ودافعية نمطا الشخصية ) أ 

اإلنجاز لدى أعضاء هيئة 
 التدريس الجامعي

مجمة البحوث التربوية 
 2013 منشور والنفسية
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   

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

   
   
   
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها :
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها:
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

كمية التربية لمعموم  تعميم الحاسوب
 2009 /جامعة االنباراالنسانية

كمية التربية لمعموم  إدارة الذات
 2012 /جامعة االنباراالنسانية

مركز طرائق التدريس والتعميم  التأهيل التربوي
 2014 المستمر / جامعة االنبار
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 اثنتا عشر: معمومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 
 
 

 السنة البمد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2007 العراق والبحث العممي التعميم العاليوزير  شهادة تقديرية

 2007 العراق والبحث العممي وزير التعميم العالي +درعنقديةجائزة 
 2007 العراق وزير التربية جائزة عينية
 2007 العراق كمية التربية لمعموم اإلنسانية جائزة عينية
 2009 العراق اإلنسانيةكمية التربية لمعموم  شكر وتقدير

 2009 العراق اإلنسانيةكمية التربية لمعموم  وتقديرشكر 
 2010 العراق كمية التربية لمعموم اإلنسانية شهادة تقديرية

 2014 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى
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 المهارات العامة. 3

 
 
 

 
 

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

 عميد الكمية التربوية والنفسيةرئيس قسم العموم 
 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
  المغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


