
 

 

 

 

 

 

 

 لسيرة الشخصية والعلميةا
 بانجازات سنوات الخدمة جميعها

 م النفس التربوي علدكتوراه :     صــالتـخـص/  وجدان جعفر جواد عبد المهدي الحكاك :   ـمـــــــــاالســ
 باحث يتدريس:     عنوان العمل/  أستاذ مساعد   : الدرجة العلمية / تدريسية  :      ةــــــالوظيف

 العلمية .المؤهالت  
 النتيجة والمرتبة والتقدير التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية
 ( للسنوات االربع%89,39بمعدل ) ،االولى 1998 التربية / ابن رشد بغداد بكالورياس
 ( للتحضيرية والرسالة%87,13، بمعدل )امتياز/االولى 2001 التربية / ابن رشد بغداد الماجستير
 (%83,70، )امتياز/االولى 2011 التربية / للبنات غدادب الدكتوراه 
 ناجحة الثالثة 1987 بغدادبناء وانشاءات/وجيا/معهد تكنو  أخرى 

 التدريس الجامعي . 

 الترقيات العلمية. 
 السنة الشهادة اللقب العلمي

 2001 قياس وتقويم -ماجستير/ التربية وعلم النفس مدرس مساعد

 2008 قياس وتقويم -ماجستير/ التربية وعلم النفس مدرس

 2013 تربوي  -دكتوراه / التربية وعلم النفس استاذ مساعد

 االخرى.اللغــات والمؤهالت  
 اللغة او المؤهل

بشكل عام، واالنترنيت بشكل  spssبشكل جيد جدا ،   pwer poinبشكل جيد جدا ،  wordاللغة العربية بشكل ممتاز، و الحاسوب/ برامج ، 
 عام. 

 التي اشتركت بها.التأهيلية والتطويرية الدورات  
 السنة التقدير االسم

 12/8/1998 يقة نجاحوث امتحان الكفاءة باللغة االنكليزية
( للتدريسيين 78دورة التاهيل التربوي )
 الجدد

 ( / مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد13شهادة مشاركة/ بالمرتبة )
19/6 – 24  /7 /

2006 
( للتدريسيين 52دورة اللغة العربية )
 الجدد

 مر / جامعة بغداد( / مركز التطوير والتعليم المست3شهادة مشاركة / بالمرتبة )
19/6 – 24  /7 /

2006 
دورة الحاسوب الخاصة بالترقيات 

 العلمية في مركز الحاسبة
 شهادة مشاركة / جامعة بغداد

23 – 27 /7 /
2006 

 دورة تاهيلية في الحاسوب
شهادة مشاركة / جامعة بغداد / مدير مركز الحاسبة االلكترونية / المكتب 

 لحاسباتاالستشاري لنظم المعلوملت وا
20/2/2011 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة
 الى اآلن 14/12/2002 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدريسية
 2021الى  2004/  2/  7 سيةمركز البحوث التربوية والنف باحثة



 

 

 

 

 

 

 

العديد من الدورات في التخصص العام 
والدقيق واخرى ) مثل الشائعات لمنتسبي 
وزارة الخارجية، والبحث العلمي لمنتسبي 

النزاهة، وحقوق االنسان الكترونيا، 
 واالحصاء الكترونيا، واخرى 

 مختلف الوزارات والتشكيالت والجامعات
لغاية  2015من 

2021 

 . ، والمقررات الدراسية التي درستهاربوية التي درست فيهاالمؤسسات الت 
 المـــــادة السنة الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية(

 االحصاء الوصفي / منهج البحث 1998 تربية الرصافة معهد اعداد المعلمات / الرصافة
 لتكوينيعلم النفس ا 2011 جامعة بغداد كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي

 الرصافة الثانية معهد المعلمات المركزي 
2005 /
2006 

 القياس والتقويم في العملية التدريسية

 جامعة بغداد مركز البحوث التربوية والنفسية
2004 

/2014 
 مواد التربية وعلم النفس كافة

  .قومتهاأو  ناقشتهااو  عليها تالتي أشرف االستبانات، االستشارات البحوث، ،الرسائل ،االطاريح 
 السنــة الجهة المهمة

 مركز البحوث التربوية والنفسية/ مركز البحوث النفسية تقويم بحوث للنشر في المجالت داخل وخارج القطر  
2006  /
2021 

تقويم استبانات لالطاريح والرسائل والبحوث للطلبة 
 والباحثين والتدريسيين 

 ةمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كاف
2006  /
2021 

تقويم اختبارات ومقاييس لالطاريح والرسائل والبحوث 
 للطلبة والباحثين والتدريسيين

 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كافة
2006  /
2021 

تقديم االستشارات البحثية الي باحث في اختصاصات 
 التربية وعلم النفس 

 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كافة
 ارات الدولة كافةوز 

2006  /
2021 

تقويم علمي لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في 
 األقسام االختصاص في الجامعات العراقية والوزارة 

جامعة بغداد: تربية بنات /الجامعة المستنصرية: التربية األساسية/ جامعة 
از االشراف البصرة: كلية التربية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جه

 والتقويم 

2011  /
2021 

مناقشة ثالث رسائل ماجستير في الجامعة المستنصرية 
 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / عضو مناقش

 
2018 
2020 

 فيها. تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات  

 نوع المشاركة  السنــة العنوان ومكان االنعقاد

 عرض والقاء بحث 2006 الشباب في ضوء تحديات الظروف الراهنة/ مركز البحوث التربوية والنفسيةمؤتمر استراتيجيات تحصين 

 اسبابها وطرائق عالجها/ مركز الدراسات التربوية واالبحاث النقسية –ندوة عن ظاهرة التسول 
2010  
2011 

 عرض والقاء بحث

 عرض والقاء بحث 2011 2010 ة/ مركز الدراسات التربوية واالبحاث النقسيةالمؤتمر الداخلي لمركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسي

 عرض والقاء بحث 2012 ندوة التوجهات الحديثة في التربية والتعليم/ مركز البحوث التربوية والنفسية



 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة 2012 دورة التغذية/ مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية

 مشاركة 2012 دماغ/ مركز التطوير والتعليم المستمردورة الموديل الديناميكي لل

دورة في تاهيل مدرسي ثانوية كلية بغداد للمتميزين على استعمال الصف االلكتروني / ثانوية كلية بغداد 
 للمتميزين / االعظمية / الشماسية

 مشاركة 2013

 حضور 2014 ندوة المكتبة االفتراضية/ مركز التطوير والتعليم المستمر

 حضور 2015 مؤتمر الصحة النفسية في كلية التربية الرياضية/ مركز البحوث النفسية 

حضور مؤتمر العمليات االنتحارية/ الدوافع النفسية واالجتماعية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ 
 في قصر الرشيد

 حضور 2015

في المركز وخارجه بحسب الدعوات المشاركة في كل المحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات 
بصفة مشارك او حضور فضال عن الحضور االلكتروني الغلب االنشطة العلمية في التخصص 

 free- conference-call(،)googleبحسب الدعوات من خالل الروابط االلكترونية في برنامجي )
meet(،)zoom meeting / .......... ،)امعات والوزاراتمختلف التشكيالت العلمية في الج  .... 

 مشاركة أو حضور  2021 2012

  التي شاركت فيها .اللجان  
 السنة اللجان

 2004 لجنة جرد الكتب وتشخيص واتالف الكتب السياسية 
 2014/ و  2005 ورئاسة لجنة تعضيد  لجنة التعضيدعضو  

 2005 لجنة تثمين االثاث
 2005 كافل االجتماعيلجنة العالقات االجتماعية واالنسانية والت

 2006 لجنة الطباعة والتصميم
 2006 لجنة المشتريات

 2006 هيئة تحرير نشرة ينابيع المعرفة /االعداد والطباعة والتصميم
 2006 لجنة تحضيرية لمؤتمر / استراتيجيات تحصين الشباب الجامعي في ضوء تحديات الظروف الراهنة

 2006 يات تحصين الشباب الجامعي في ضوء تحديات الظروف الراهنةلجنة توثيق بحوث مؤتمر / استراتيج
 2012/ و 2006 لجنة التعليم المستمر

 2010 لجنة اعداد ومناقشة مقترحات البحوث )سمنار(
 9/7/2012 تشكيل فريق عمل بحثي

جة السلوكيات المتطرفة، سايكودراما لجنة تحضيرية للندوات )ندوة االرامل ، ندوة المراة والطفل ، وندوة دور االرشاد في معال
 في التخفيف من حدة المشكالت السلوكية المدرسية(

2006  /2008 /
2013 

من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرصد ظاهرة الدجل والشعوذة من قبل شخصيات الفلك واالبراج في  ةتشكيل لجنة مكلف
 الفضائيات

(179 )- 
27/2/2013 

  24/9/2012 –( 339لجنة االستالل )
2012  /2014  /

 2019و
 2015 -2014 أغلب لجان المحاضرات والندوات وورش العمل كرئيس لجنة التعليم المستمر

 2020 عضو لجنة علمية في المركز 



 

 

 

 

 

 

 

 .المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم البحوث او  
 سنةال محل النشر أسم البحث
علـــى العـــائالت  -تاثيراتـــه االيجابيـــة والســـلبية  -اســـتخداماته  –الســـتاليت 

 العراقية / بحث ميداني / ومقترحات لتاثيرات االنترنيت والموبايل
مركــــــز البحــــــوث التربويــــــة  والنفســــــية / مــــــؤتمر اســــــتراتيجيات 

 تحصين الشباب الجامعي
2006 

اط الطلبــة / بحــث التشــخيص المبكــر لحــاالت تعــاطي المخــدرات بــين اوســ
ميداني / ومقترحات لفتح وحـدة لفحـص الـدم فـي المـدارس والكليـات واعـادة 

 تفعيل العمل بالبطاقة المدرسية مع بعض االضافات

 2008 (  58مجلة العلوم التربوية والنفسية / العدد )

الخصــائص االجتماعيــة الطفــال شــوارع مدينــة بغــداد المتســولين مــن وجهــة 
ــــــال نظــــــر تشــــــري ية )قــــــان ون وديــــــن( واجتماعيــــــة )افــــــراد المجتمــــــع واالطف

المتســـولين وذويهـــم( / بحـــث ميـــداني / ومقترحـــات لتعـــرف اســـباب تســـربهم 
 الدراسي

 ( 68مجلة االستاذ / العدد )
 كلية التربية / ابن رشد / جامعة بغداد

2008 

االطفــــال المتســــولين فــــي شــــوارع مدينــــة بغــــداد ودافعيــــتهم نحــــو التحصــــيل 
ميـداني / ومقترحـات باعـادة تفعيـل الزاميـة التعلـيم  وتقـديم  الدراسي / بحـث

المعونــــات المدرســــية مــــن كســــوة وقرطاســــية وراتــــب وتعلــــيم جــــاد وحــــريص 
 لهؤالء المتسولين

كليــة اآلداب /  -مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية  )قبـول نشـر( 
 جامعة بغداد

2012 

/ القيـــــاس مجموعـــــة بحـــــوث تجريبيـــــة تطبيقيـــــة فـــــي االختصـــــاص الـــــدقيق 
ـــة جديـــدة فـــي القيـــاس النفســـي والتوجيـــه  ـــوان ة نحـــو ر ي ـــويم تحـــت عن والتق

( بحــوث منهـــا )القيـــاس فــي الشخصـــية(، )الخصـــائص 7التربــوية  بواقـــع )
الســــــيكومترية للمقــــــاييس النفســــــية(، )مفهــــــوم العينــــــات(، )تبنــــــي المقــــــاييس 

ــــين المنطــــ ــــل المنطقــــي للفقــــرات(، )فقــــرات المقــــاييس ب ق النفســــية(، )التحلي
 والتجريب(، )مقارنات تجريبية لعينات بناء المقاييس النفسية(

 مجلة مركز البحوث التربوية والنفسية 
 مركز البحوث التربوية والنفسية / جامعة بغداد 

 (211العدد) -مجلة االستاذ / كلية التربية / ابن رشد 

2008  /
2013 

ومســــــــــــــــــــتمرة 
 بمقترحات 

والكشـف عنهـا وقياسـها وتنميتهــا /  بحـوث عـن القـدرات والسـمات االبداعيــة
( مقــاييس منهــا ) بنــاء مقيــاس 3تطبيقيــة / بنــاء مقــاييس وتطبيقهــا، بواقــع )

سمات الشخصية المبدعة لدى طلبـة الجامعـة(، ) بنـاء اختبـار القـدرة علـى 
ـــاج  التفكيـــر االبـــداعي اللفظـــي لـــدى طلبـــة الجامعـــة(، ) بنـــاء اداة تقيـــيم النت

 دى طلبة الجامعة(االبداعي العلمي والفني ل

 مجلة مركز البحوث التربوية و النفسية 
 مجلة االستاذ / كلية التربية / ابن رشد 

2009 / 
2010 

دراسة عن فتح مركز او وحدة لتشخيص المبدعين من طلبـة جامعـة بغـداد 
فــي المراحــل المنتهيــة ورعــايتهم مســتقبال / لالفــادة مــن االبــداع البكــر لطلبــة 

تطــوير مشــاريع تخــرجهم لخدمــة المجتمــع فــي ظــل  الصــفوف المنتهيــة فــي
 الظروف الراهنة

مقتــرح دراســة مقـــدم الــى رئاســة جامعـــة بغــداد / مكتــب رئـــيس 
)لــم تحصــل الموافقــة عليــه  -الجامعــة / قســم الشــؤون العلميــة 

 من قبل مجلس الجامعة (

2011 

الكشــف عــن )ــيض )قمــة( الخبــرة لــدى ثالثــة مســتويات مــن االفــراد / بحــث 
ن مفـاييم جديـدة فـي العلـوم السـلوكية والنفسـية / ومقترحـات حــول نظـري عـ

ــذين يحــالون علــى  االفــادة مــن الخبــرات وفائضــي الخبــرة مــن االشــخاص ال
 التقاعد في اي اختصاص السيما االدارات في الجامعة

 2006 مجلة مركز البحوث التربوية والنفسية

قيـــة / بنـــاء بحـــوث عـــن مفـــاييم وســـمات شخصـــية ونفســـية وقياســـها / تطبي
( مقيـــــاس منهــــا ) بنــــاء مقيــــاس االطمئنـــــان 2مقــــاييس وتطبيقهــــا، بواقــــع )

النفســي لــدى طلبــة الجامعــة(، ) بنــاء مقيــاس الصــالبة النفســية لــدى طلبــة 
 الجامعة(

 مجلة مركز البحوث التربوية و النفسية 
 

2009 / 
2010 

/  2012 مجلة العلوم النفسية / اآلداب  بحوث عن الصـف االلكترونـي كخطـوة مهمـة للنهـوض بـالتعليم فـي العـراق



 

 

 

 

 

 

 

ـــة بشـــكل واضـــح مـــن  ـــة / تخـــدم نظـــام الحوكمـــة االلكتروني / بحـــوث ميداني
التعليم واالرشفة والمكتبات والتقديم للجامعات واالمتحانات الوزاريـة والعقـود 

 ..... الخ من انظمة ادارية في الحوكمة االلكترونية

2013 

جميعــا فــي يومنــا هــذا وظروفنــا التــي بحــث عــن مفهــوم مهــم جــدا ونحتاجــه 
ن يشـــــها اآلن وهـــــو التفكيـــــر المـــــزدوج وكيـــــف يخـــــدم ويعـــــزز مفهـــــوم وقـــــيم 

 التسامح والصفح والسالم لدى الشباب سيما طلبة الجامعة 

 مجلة مركز البحوث التربوية و النفسية 
 

2014 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  
 السنة الجهة المانحة ة التقديركتاب الشكر أو الجائزة أو شهاد

جائزة صدام للمتفوقين االوائل كوني األولى فقط على الدراستين الصباحية 
 والمسائية في كل المراحل حتى الماجستير

/19/10 ( ديوان الرئاسة / الدائرة التربوية والعلمية34750)
1998  

 2006 ( معهد المعلمات المركزي / الرصافة الثانية172) شكر وتقدير
 2006 ( رئيس جامعة بغداد / مركز التطوير والتعليم المستمر 1400) شكر وتقدير

 2004 مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر على اهداء
/ 2004 رئيس جامعة بغداد وآخر شكر على اهداء  شكر وتقديراثنان أوامر 

2006 
 -2005 النفسيةمركز البحوث التربوية و  شكر وتقديرستة أوامر  

2008 
جامعة بغداد / لمدير مركز الحاسبة االلكترونية / المكتب  شهادة مشاركة / دورة تاهيلية في الحاسوب 

 االستشاري لنظم المعلوملت والحاسبات
20/2/

2011 
 2011 ربوية واالبحاث النفسيةالمدير العام لمركز الدراسات الت الندوة العلمية ظاهرة التسول اسبابها وطرق عالجها في شهادة مشاركة 

 2012 االمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة  لرفدهم بالبحث الخاص بظاهرة التسول 5/6/6/27شكر وتقدير ، و.د /
شهادة تقديرية للمشاركة بالمؤتمر العلمي السنوي الداخلي االول 

(2010/2011) 
الدراسات التربوية واالبحاث  المدير العام لمركز 8-9/5/2012

 النفسية 
2012 

  2012 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي شكر وتقدير 
 2012 المدير العام لمركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية شكر وتقدير

شكر وتقدير في انجاح دورة تطوير مهارات العاملين في الخدمة 
 ةاالجتماعي

 2012 مدير مركز البحوث التربوية والنفسية

  مدير مركز البحوث التربوية والنفسية مقررة لجنة تحضيرية لالرشاد شكر وتقدير
 2012 مدير مركز البحوث التربوية والنفسية الندوة العلمية عن التوجهات الحديثة في التربية والتعليمفي شهادة مشاركة 

  عالي والبحث العلميوزير التعليم ال شكر وتقدير
 2013 مدير مركز البحوث التربوية والنفسية (905شكر وتقدير )

شهادة مشاركة في ندوة اتجاهات وتطبيقات حديثة في طرائق التدريس في 
 الجامعات العراقية

  2014 مركز التطوير والتعليم المستمر

 2012 المدير العام لمركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية علميواخرى للحصول على اللقب ال شهادة تهنئة للحصول على الدكتوراه 
عشرات شهادات التقدير وشهادات المشاركة في المحافل العلمية المختلفة 

 وكتب الشكر من ر ساء الجامعة ومعالي الوزير في جائحة كورونا
 2012- 

2021 
 المحاضرات التي القيت في المركز والتي اعدت لاللقاء 



 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ ن المحاضرةعنوا
تاثيراتها النفسية واالجتماعية،  –القبعات الست في التفكير االبداعي، الظواهر التربوية والنفسية وكيفية اختيار ادوات قياسها، الغيبة 

والحرية النفسية وآليات عملها لدى االنسان، )يض الخبرة لدى ثالث فئات ومستويات من االفراد، السالمة النفسية  –ماهيتها  –الذاكرة 
محاضرة وورشة عمل، فن التعامل مع اآلخرين، كيفية التعامل مع المواقف المحرجة، كيف  –وعالقتهما بابداع المبدع، صناعة التفكير 

عادات غذائية خاطئة نمارسها في حياتنا، معلومات عن التربية في مدارس اليابان،  5نتجنب عادة تأجيل المهام في حياتنا اليومية، 
 كيف تتعامل مع الشخصية المستفزة، التغيير أول خطوة في تطوير الذات، واخرى ..........

2009 
 2020لغاية 

 مقترحات لبحوث مستقبلية 
 السنة عنوان مقترح البحث

يرين للمتابعة وتحسين اعداد استمارات تقويم دورية للعاملين في جميع مؤسسات التعليم العالي بنائية ونهائية تخص المدربين والمهنيين والمد
اعداد استمارات تقويم تخص كل دورة او ندوة او مؤتمر تقدم للحاضرين والمشاركين لتحسين وتطوير تنظيم عمل ، كذلك جودة االداء

ر ية  االستمرار بطرح واختبار االفكار الخاصة باالحصاء والقياس والتقويم النفسي والتربوي تحت عنوان ة نحو، و  المحافل العلمية هذه
 وما االفضل –وكيف  –لماذا  –الثبات وطرائقه و جديدة في القياس والتقويم التربوي والنفسي ة منها )عالقة الثبات بالخطا الم ياري 

عينات المقاييس النفسية والتربوية بحسب اطوال المقاييس من حيث عدد الفقرات وعدد البدائل( وتجريبها الثباتها على ارض الواقع و 
 .. الخميدانيا.

2015 

( عن المرأة والطفل والنازحين والقوانين والتعليمات الخاصة بموظفي الخدمة الجام ية 2020-2017انجاز واقتراح بحوث عدة من عام )
سيا، وعن مفاييم حديثة ومهمة في العلوم التربوية والنفسية مثل )الضجر األكاديمي، االمتنان النفسي، تمكين المرأة وظيفيا واقتصاديا ونف

وانعكاسات جائحة كورونا، الرضى الوظيفي لدى منتسبي المراكز البحثية، فنيات صياغة فقرات المقاييس النفسية، فنيات خفض خواء 
المعنى، المعين المتفرغ لتلبية متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة،  الصالبة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى عينة مثقفة من غير 

،  تاثير افكار الفلكيين على الطلبة ، دراسة تجريبية لتعرف اثر الصف االلكتروني على اي طلبة، العنف والتعنيف المجتمعي المتزوجات
 لدى غير المتزوجات، دليل تعريفي بكيفية بناء فقرات المقاييس النفسية، تنظيم الوقت وعالقته باالنجاز في الدراسات والبحوث، فن ادارة

...الخ(، التسامح ودوره في تعزيز مجتمع  -مؤتمر  –بحوث واوراق عمل الباحثين في المحافل العلمية )ندوة  وقت تقديم ملخصات
. المواطنة، التفكير المزدوج ودوره في التسامح، المشكالت الصحية للمسنين وتاثيرها النفسي، وعن المراة، وعن جائحة كورونا و .........

 العديد 

2012 
الى 

2021 

من كتب الشكر والتقدير من معالي الوزير والسيد رئيس الجامعة بسبب التصدي لظروف جائحة كورونا واالستمرار بالعمل والدوام، العديد 
 ومنح قدم شهر. 

2020 – 
2021  

  االشتراك في المنصات االلكترونية لتقديم المحاضرات / الجامعة المستنصرية: كلية التربية االساسية.

 ..  وقل ربي زدني علما..  وما اوتينا من العلم اال قليال  .. كر هللوالحمد هلل والش
 صدق هللا العلي العظيم

 
 


