
علوم السياسية/ كلية الجامعة املوصل  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي شيماء ناظم حمودي علي العبيدي االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمية

 كلية العلوم السياسية جهة العمل

 علم النفس التربوي الدقيق علم النفس العام التخصص

 07719650472 الجوال / العمل هاتف

 Shaimaaalubidi@gmail.com كترونيالبريد االل

 shaimaaalubidi@uomosul.edu.iq  الرسمي االلكتروني بريدال
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

    / الدكـتــــوراه

كلية التربية / جامعة الموصل 2013 الماجســــتيـر  علم النفس العراق 

كلية التربية / جامعة الموصل 2000 البكالوريـوس  علم النفس التربوي العراق 

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

2000/2016 كلية التربية موظفة  

2016/2013 كلية العلوم السياسية موظفة  

الوقت الحاضر الى 2013 كلية العلوم السياسية تدريسية  

 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
 

 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 مستل( في تعلق المراهقين بأقرانهم )بحث علمي  وأثرهالحرمان العاطفي  1

 (التعايش النفسي واالجتماعي لدى طلبة كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل )بحث علمي 2

 جامعة الموصل  / كلية التربية االساسية / زمتمي أكاديميالى التعليم من وجهة نظر  ندوة رسائل 3

 جامعة الموصل كلية التربية االساسية / / ندوة الرياضة وصحة البدن وسبل عالج اصاباته 4

 جامعة الموصل / ندوة الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر االنجاز/كلية التربية االساسية 5

 عمل ( ورش8) 6

 (2) ( وموقتة4ة )لجان ارشاديه دائم 7

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 علم النفس العام 1

 لم نفس النموع 2

 االرشاد النفسي والتربوي 3

 

 

 يةاألعمال التطوعسادساً:  
 

 المشاركة بالتبرعات االنسانية لدعم صندوق طلبة االقسام الداخلية 1

 المشاركة في صندوق تكافل الطلبة في الكلية 2

 المشاركة في االسواق الخيرية والمعارض التي تقام في الجامعة 3

 
 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

مراسم المؤت ت خالتاري   

تكامل العلوم  الثالث لكلية التربية االساسية المقام في دهوك بعنوانالمشاركة ببحث علمي في مؤتمر دولي  1

 نحو تحقيق اهداف التعليم

 

 
قام باإلشراف عليها التي واالطاريح رسائلال اً:اسعت   

اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

: الشكر والتقديرأحد عشر  



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 

 

 

 

 

 

: عضوية المنظمات والمراكز واللجاناثنا عشر     

 

 الثة عشر: معلومات أخرىث

 

وضوع الشكر والتقديرمعنوان  الجهة المانحة  ت  رقم وتاريخ الكتاب 

 19/5/2011في9/8/579 المشاركة في مؤتمر علمي  السيد عميد الكلية 1

 19/6/2011في2764  المشاركة في مؤتمر علمي مكتب رئيس هيئة النزاهة 2

 2/4/2018في  9/8/651 انهاء اعمال لجنة الترحيل  السيد عميد الكلية 3

 3/4/2018في  9/8/314 طاء المحاضرات في المواقع البديلةاع السيد عميد الكلية 4

 25/2/2019في 9/8/345 مبادرة الخير في كلية العلوم السياسية السيد عميد الكلية  5

يسم البرنامج التدريبأ ت  التاريخ 

  2013دورة طرائق التدريس  1

  2009دورة االسعافات االولية  2

  2018اللغة العربية  دورة سالمة 3

    2018 جامعةالدورة كيف ننمي االبداع لدى طلبة  4

  2018دورة تمكين المرأة في المجتمع الموصلي  5

  2018صاب ووسائل العالج دورة التخطيط في كيفية التعامل مع الم 6

  2018دورة الرؤية العلمية في زيادة القدرة على اكتشاف متالزمة التوحد  7

  2018دورة رصد االنتخابات  8

  2019العراق  دورة المفوضية العليا لحقوق االنسان / 9

  2019االولية دورة االسعافات  10


