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 السيرة العلمية لتدريسي كلية االداب

 

 أسماء عبد محي شاتياالسم و اللقب العلمي : ا.م.د 

 نفسية وصحة شخصيه/  التربوي النفس علم التخصص العام و الدقيق :

 dr.asmaabed @yahoo.comالبريد االليكتروني : 

)بناء اختبار للكشف عن قدرات اإلدراك فوق : عنوان رسالة الماجستير

 الحسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية(

مفهوم الذات وعالقته بموقع الضبط لدى العائدين ) اطروحة الدكتوراه : 

 من األسر(

 : اكثر من عشرين بحث عنوان البحوث العلمية المنشورة 

 : ال توجد عنوان الكتب الؤلفة و المترجمة

 : اكثر من عشرة كتب الشكر و التقدير

 مركز/  الصرفه العلوم قسم رئيس-:  التي تقلدهاالمناصب االدارية 

 (3102-3102) بغداد جامعة/ العربي العلمي التراث إحياء

 (3112 - 3113)  بغداد جامعة/  النفسية البحوث قسم رئيس-

 (  0111)   بغداد جامعة رئاسة في  المستمر التعليم مديرة-

 (  0112) بغداد جامعة/  النفسية البحوث مساعد مدرس-

 (0112)    باحث مساعد-

  : ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية و الفرق االستشارية

 ستالل إال  لجنة عضو

 العلمية اللجنة عضو
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 الترقيات لجنة عضو

 والنفسية التربوية البحوث مجلة تحرير هيئة في عضو

 العالي التعليم وزارة في المرأة شؤون عن  بغداد لجامعة وممثل  عضو

 العلمي والبحث

 والنفسية التربوية البحوث مركز في االعالم لجنة رئيس

 جامعة/ العربي العلمي التراث إحياء لمركز السنوي الكتاب لجنة عضو

 بغداد

 ( 0: ) العدد االجمالي لالشراف على طلبة الدراسات العليا 

 ( 5: )  العدد االجمالي للمشاركات في المناقشات
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Name and academic Title ; Dr: Asmaa Abed Muhi  Shati  

Specialization (Major & Minor : science of  Psychology 

Personality and mental health   

Email : dr.asmaabed @yahoo.com 

Titles of MA thesis & M.A. dissertation : (Building test 

to detect the capacity of over perception about the 

primary school pupils ) 

Titles of Published Research : Ph.D ( Self-concept and 

its relation to the discipline site over those who 

returned from captivity ) 

Titles of Published Books (Authored &Translated Books  

: not found 

Letters of Appreciation & Recognition :( 10 ). 

Professional Experience : Head of the Department of 

Science Pure / revival of Arab / University of Baghdad 

Scientific Heritage Center (2013-2014) 

- Head of the Department Psychological Research / 

University of Baghdad Division (2002 – 2008) 

Assistant lecturer since  2005. 

- The Chairman of Psychology Researches Department 

in 2002. 

Principal of Continual Education in the University of 

Baghdad Presidency in 1999. 
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Assistant Researcher in 1993. 

Membership (Journals, Scientific committees, etc :  

Drawing Committee member  

Scientific Committee member 

Promotions Committee member. 

Member of the editorial board of Journal of 

Educational and Psychological Researches centre    .  

Media committee member Educational and 

Psychological Researches centre  .  

Member and Representative of Baghdad University 

over Woman affairs in Ministry of Higher Education 

and Scientific Research. 

Member of Annual Book Board in the Center of Revival 

of Arab Scientific Heritage/ Baghdad University. 

Media committee member Educational and 

Psychological). 

Total Number of Supervised Graduate Students : ( 1 ). 

Total Number of Graduate Examining Committees : (5). 


