الســـ يـرة العلميــة لتدريسيي كلي ــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

ازهار حممد جميد  /مدرس

علم النفس /علم النفس الرتبوي ( التفكري االابداع)

Azhar_alsabab@yahoo.com

املاجستري /اثر برنامج القبعات الست يف تنمية التفكري االبداعي
لدى طالبات املرحلة االعدادية
الدكتوراه /اثر اسرتاتيجيات االبداع اجلاد يف تنمية عادات
العقل لدى الطالبات املوزعات وفقا ألمناط السيادة الدماغية

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 - 1فاعلية برنامج املاسرتثنكر (املفكر البارع) يف تنمية
اساليب التفكري وفق نظرية حكومة الذات العقلية
لدى طلبة املرحلة االعدادية /الصف الرابع ادبي
/الرصافة الثانية .
جملة احباث ميسان/اجمللد ( /)11العدد ( 1112 /)11
 - 1اثر برنامج سكامرب يف تنمية تدفق االفكار لدى طلبة
معهد اعداد املعل مني /الرصافة الثانية /املرحلة
الرابعة .
جملة العلوم الرتبوية والنفسية /جامعة بغداد /كلية
اآلداب  /العدد (  ) 111سنة 1111
 - 3العبء املعريف وعالقته بالسعة العقلية وفقا ملستوياتها
لدى طلبة اجلامعة املستنصرية /جملة كلية
الرتبية/العدد(  / ) 1اجمللد االول 1111 /
 - 4التفكري وعالقته بتنظيم الذات لدى طلبة املرحلة

االوىل  /كلية اآلداب
جملة االستاذ /كلية ابن الرشد /اجمللد الثاني/
العدد( 1111 / )112
 - 2اثر برنامج تعليمي قائم وفق نظرية ديبونو يف تعديل
امناط السيادة الدماغية لدى طالبات اجلامعة
مؤمتر دولي حتت عنوان ( الرتبية املعاصره من اجل
االمن النفسي) يف جامعة جه رمو يف حمافظة
السليمانية 1111 / 11 _ 11
 - 1قبول نشر يف اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات .
قياس مستوى املواطنة الصاحلة عند طلبة معهدي
املعلمني واملعلمات العدد( 1111- 1- 12 / ) 111
 - 7حبث يف مؤمتر يف جامعة بغداد/كلية االداب/
حتت شعار (العلم واملعرفة نبين االنسان واجملتمع)
وحتت عنوان ( العلوم االنسانية وثرها يف البناء
االجتماعي)
الشيخوخة

النفسية

عند

املتزوجني

قسرا

1111 /11 /12

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

ال يوجد

مخسة عشر كتاب شكر وتقدير  /مرفقة مع االستمارة

ال يوجد

استشارية اآلمن الوطين  /خلية العمليات النفسية  /التواصل
اجلماهريي

والفرق االستشارية
ال يوجد

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

واحده فقط

Name and academic Title

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Azhar Mohammed majed
Educational Psychology

Specialization (Major & Minor)
Email

Azhar_alsabab@yahoo.com
Master/ The lmpact of the six hats programme in
developing the creative thinking of the preparatory

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

female students
Ph.D/ the effect of creation strategies in developing
mind's habits for the students distributed according
to brain sovereignty patterns

Titles of Published Research

1. Master Thnker effectiveness of the program (master
thinker) in the ways of thinking in accordance with the
theory of mental self-government among Students in
middle school / fourth grade literary / Rusafa II
development.
Journal of Maysan / folder Research (11) / number (21) /
2015
2. Following Skambr program in the flow of ideas among
students prepare teachers / Rusafa II / Phase IV
Development Institute.
Journal of Educational and Psychological Sciences /
Baghdad University / College of Arts / number (126) 2016
3. The burden of knowledge and its relationship to mental
capacitive according to their levels at Mustansiriya
University Student / Faculty of Education Journal / Issue
(6) / Volume I / 2016
4. thinking and its relationship to al-reliance among
students of the first phase / Faculty of Arts
Professor / Journal of the Faculty son of majority / second

volume / number (219) / 2016
5. effect based educational program according to De
Bono's theory of modified patterns of brain sovereignty
among university students
An international conference under the title of
(contemporary education for psychological security) in the
charmo University in the province of Sulaymaniyah 20_21
/ 2016
6. accept the deployment of the Iraqi University / College
of Education for Girls.
Measure the level of good citizenship when Institutes
teachers, students, the number (102) / 06.15.2016
7. Search in the conference in Baghdad University /
College of Arts / under the slogan (science and knowledge
to build human society) and under the title (the humanities
and the social construction Therha)
Psychological aging when forcibly married 19/12/2016

Titles of Published Books (Authored

none

&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.

none

Professional Experience
Membership

(Journals,

fifteen
letter of appreciation / attached with the application form

Scientific

National Security / cell advisory psychological operations
/ mass communication

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

none

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

Only one

