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 الـســيـرة الــذاتـيــة
C.V 

 

  : معلومات شخصيــة 

تاريخ  الجنسية التخصص االســــــم
 مكان المــيالد الميـالد

علم النفس  محمد عباس محمد .م.دأ
 التربوي

 بغداد 1983 عراقي

عنوان 
 العمل

وزارة التعليم العالي والبحث 
 بغداد -العراق  مكان اإلقامة العلمي / جامعة بغداد

مركز البحوث  لكليةا
  التربوية والنفسية

البريد 
 اإللكتروني

Moh_abbas@perc.uobaghdad.edu.iq 

Agburimohammed@yahoo.com 

 07724168835 موبايل قسم البحوث النفسية القسم
 
 : المؤهالت العلمية 
 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه الـــمؤهـــل ت

 علم النفس التربية المستنصرية 2014 دكتوراه 1
 التربوي

 علم النفس التربية المستنصرية 2008 ماجستير 2
 التربوي

 التربية المستنصرية 2005 بكالوريوس 3
العلوم 
التربوية 
 والنفسية
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  :مؤهالت وخبرات علمية أخرى 
 الجهة المانحة المؤهل او الخبرة ت

1 

 ية البشرية مدرب دولي في التنم TOTحاصل على شهادة 

األكاديمية الكندية الدولية للتطوير 
 2016 والتدريب

 
 CBTفي العالج النفسي بطريقة  خبرة حاصل على شهادة 2

 العالج السلوكي المعرفي
 البريطاني the well centerمركز 

2017  

3 
  EMDRفي العالج النفسي بطريقة    خبرة حاصل على شهادة

 لنفسيمعهد الهاي الهولندي للعالج ا
2016 La Haye  Institute voor 

Psychologische Diesten   

في العالج النفسي بطريقة  خبرة حاصل على شهادة 4
Mindfulness اليقظة الذهنية 

 البريطاني the well centerمركز 
2017  

حاصل على شهادة خبرة لذوي االحتياجات الخاصة  5
 متالزمة داون( –)اضطراب التوحد 

 البريطاني the well centerمركز 
2019  

6 

 ( Microsoft officeشهادات خبرة في نظام الحاسوب ) 3

  2007الجامعة المستنصرية 

  2012جامعة بغداد 

 2016مركز االبداع والتنمية البشرية 

 
  الكتب المؤلفة 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2012 ية والعملية)كتاب( المختبر النفسي ؛ أسسه, مكوناته, تطبيقاته العلم 1
 قيد االنجاز سيكولوجية القدرات العقلية )كتاب(  2
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 : اإلداريةالمناصب  
 الى -فترة العمل / من  جهة العمل عنوان الوظيفة ت

1 
مدير شعبة االدارة بحسب االمر 

بتاريخ  593االداري المرقم 
30/8/2015 

 30/6/2016الى  30/8/2015 مركز البحوث التربوية والنفسية

2 
مسؤول وحدة المتابعة بحسب االمر 

بتاريخ  158االداري المرقم 
29/3/2016 

 10/9/2018الى  29/3/2016 مركز البحوث التربوية والنفسية

3 
مقرر قسم البحوث النفسية حسب 

بتاريخ  630االمر االداري المرقم 
17/9/2017 

 15/7/2018الى  17/9/2017 مركز البحوث التربوية والنفسية

4 
رئيس قسم البحوث النفسية بحسب 

/د بتاريخ 6/7االمر الجامعي المرقم 
10/7/2018 

 ومازال مستمر 2018/ 10/7 مركز البحوث التربوية والنفسية

 

 ( بحث28عدد البحوث المنشورة ) 
 ( مؤتمر وندورة34عدد المؤتمرات والندوات المشارك فيها ) 
 ( دورة  15ها بصفة مدرب )عدد الدورات المساهم في 
 ( دورة دولية ومحلية وعربية16عدد الدورات المشارك فيها ) 
 ( كتددداب شدددكر وتقددددير وشدددهادة تقددددير/ مدددن جهدددات 55عددددد كتدددب الشدددكر والشدددهادات التقديريدددة )

منهدددا )وزيدددر التعلددديم العدددالي والبحدددث  داخدددل وخدددارج وزارة التعلددديم العدددالي والبحدددث العلمددديمختلفدددة 
 .مراكز(.مدراء و  ,ء الجامعات, وعمداء كليات, مدراء عامينالعلمي, ورؤسا

 العضوية:
 ن العراقيينيمييعضو هيئة عامة في نقابة االكاد 
 . عضو الهيئة اإلدارية في منظمة نفسانيون بال حدود 
 .عضو الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية 
 .عضو الجمعية العراقية للعالج النفسي 
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 دريسيين الجامعيين.عضو رابطة الت 
  عضو ورئيس لعديدد مدن اللجدان العلميدة والتحضديرية فدي المدؤتمرات والنددوات وورو العمدل والحلقدات

 النقاشية داخل وخارج تشكيالت جامعة بغداد.
 المؤقتة والدائمة داخل وخارج تشكيالت جامعة بغداد. العلمية عضو ورئيس لعديد من اللجان 
 جامعة بغداد -/ مركز البحوث التربوية والنفسية عضو اللجنة العلمية الدائمة 
  جامعة بغداد  -النفسي والتوجيه التربوي الدائمة/ مركز البحوث التربوية والنفسية اإلرشادعضو لجنة 


