
 C.Vالسيرة العلمية 

  أوال : معلومات عامة

 االسم الكامل : انتصار زين العابدين شهباز

 التربوية والنفسية .البحوث اللقب العلمي : استاذ مساعد في مركز 

 التخصص العام : ماجستير طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية اإلسالمية .

 التربية اإلسالمية .التخصص الدقيق : ماجستير طرائق تدريس 

 عنوان العمل : العراق /الجادرية / رئاسة جامعة بغداد / مركز البحوث التربوية والنفسية 

 ثانيا : الشهادات العلمية:

 بكالوريوس شريعة وعلوم إسالمية / كلية الشريعة / جامعة بغداد . -1

معة بغداد / كلية ماجستير تربية / طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية اإلسالمية / جا -2

 ابن رشد . –التربية 

 ثالثاً : أهم اللجان التي شاركت فيها :

 لجنة اإلشراف اللغوي . -1

 لجنة التعليم المستمر -2

 لجنة التعضيد -3

 لجنة االستالل -4

 لجنة اإلرشاد التربوي  -5

 لجنة متابعة النشاطات  -6

 لجنة المشتريات -7

 ً  : إعداد البحوث اآلتية : )البحوث المنشورة ( :رابعا

مجلة ( بحثاً منشوراًفي المجالت العلمية المحكمة في العراق مثل ) 30لدي أكثر من )

 –العلوم التربوية والنفسية التي تصدرها الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية / كلية اآلداب 

ية مجلة البحوث التربوية والنفسية التي يصدرها مركز البحوث التربوية والنفس، جامعة بغداد 

مجلة العلوم االجتماعية التي تصدرها الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية / جامعة ،  جامعة بغداد

مجلة اآلداب  ، جامعة بغداد –مجلة األستاذ التي تصدرها الجمعية العراقية / كلية التربية اد ، بغد

/ الصادرة عن الجمعية مجلة نسق ،  جامعة بغداد –التي تصدرها الجمعية العراقية / كلية اآلداب 



، مجلة كلية التربية / الجامعة المستنصرية ،  العراقية للدراسات التربوية والنفسية / بغداد

 الصادرة عن مركز العراقة للثقافة والتنمية. مجلة اشراقات تنموية

 حامساً : الجهود التدريسية :

مادة طرائق التدريس  التدريس في كلية التربية ،ابن الرشد / جامعة بغداد محاضرة في -1

 .2003والمناهج 

التدريس في معهد المعلمات المركزي المسائي ، محاضرة في مادة طرائق تدريس التربية  -2

 م . 2006 – 2005اإلسالمية 

 م .2009التدريس في كلية االمام جعفر الصادق ، محاضرة في مادة الثقافة االسالمية  -3

ز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية بالتعاون مع مهرجان الطفولة العراقية الذي ااقامه مرك -4

 الثالثاء . 2011- 6 -14وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 

 م 2010مهرجان الطفل العراقي الذي أقامه مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية للعام  -5

ربوية واألبحاث النفسية  الموافق البرنامج الزمني لالحتفال بيوم اليتيم / مركز الدراسات الت -6

 م .2010/ 4/ 27الثالثاء 

المؤتمر العلمي السنوي السادس لمركز الدراسات الفلسطينية / جامعة بغداد / يوم القدس  -7

 م .2010/  10/  2الموافق 

مؤتمر حقوق المرأة التمييزية عبر التاريخ / الذي أقامه مركز الدراسات التربوية واألبحاث  -8

 م .2009للعام النفسية 

ندوة تزوير الوثائق الدراسية  / مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية تشرين الثاني /  -9

 م.2011للعام 

 ً  : : المشاركة في الدورات اآلتية سادسا

 الدورات : -أ

م ولغاية  27/3/2005( للتدريسيين وبتقدير جيد جدا للفترة من 37دورة اللغة العربية ) -1

 م.28/4/2005

م 27/3/2005( للتدريسيين وبتقدير جيد جدا للفترة من 63دورة التأهيل التربوي ) -2

 م .28/4/2005ولغاية 

م ولغاية 25/6/2006دورة الحاسوب الخاصة بالترقيات العلمية في مركز الحاسبة للفترة  -3

 م .29/6/2006



نفسية لمنتسبي الذي أقامه مركز الدراسات التربوية واالبحاث ال ) excelدورة الحاسبة ) -4

 م .2011المركز للعام 

 م2010الدورة الصحية / الذي أقامه مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية للعام -5

دورة ترسيخ القران الكريم في اذهان المتعلمين/ الذي اقامه مركز البحوث التربوية  -6

 2016والنفسية للعام 

 2016ث التربوية والنفسية للعام دورة القيادات / الذي أقامه مركز البحو -7

 2016دورة المرأة الذي أقامه مركز دراسات المرأة -8

 2018 مركز البحوث التربوية والنفسية/ الذي اقامه دورة التوحد  -10

 2019دورة المحاضرات الفديوية عن التعسف ضد األطفال  -11

 

 المؤتمرات : -ب

المجلس األعلى لرعاية الفنون مؤتمر التاريخ في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي في  -1

م 26/4/2006-24مدينة حماة في الفترة من  –واآلداب والعلوم االجتماعية في سوريا 

 بالبحث الموسوم "تدريس التاريخ والتخطيط للتدريس في مرحلة ما قبل الجامعي .

  12/2007/ 13 -11ابريل . –إقليم كردستان  –المؤتمر األول للتعليم العالي في العراق  -2

المدارس  –بعنوان  1/11/2008المؤتمر العلمي األول لدائرة التعليم االسالمى  -3

 الواقع والطموح  –اإلسالمية 

المؤتمر العلمي االول في بغداد بعنوان نحو " استراتيجية وطنية لتنمية العمل التطوعي  -4

لعمل / تحت شعار " تعزيز ثقافة ا 2016اذار /  23لدى الشباب العراقي  " الموافق / 

 التطوعي لدى الشباب من خالل وظيفة البيئة والمجتمع..

 2017 مؤتمر وزارة التربية -5

 .2018االمؤتمر العالمي للصحة النفسيسة لمركز البحوث التربوية والنفسية  -6

 2018مؤتمر الحشد الشعبي  -7

 لمركز البحوث التربوية والنفسية  2017المؤتمر الداخلي لخطة بحوث  -8

 

 

 

 


