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 المعلومات الشخصية

   احمد يونس محمود البجاري االسم  •

 1957/  1 /2 المواليد •

 نينوى، الموصل  مكان الوالدة  •

 ذكر الجنس •

 عراقية الجنسية  •

 متزوج  الحالة الزوجية  •

 6  عدد األطفال  •

 07738502858 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •

 التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية  القسم العلمي  •

 ارشاد نفسي وتوجيه تربوي  التخصص العام  •

 ارشاد نفسي وتوجيه تربوي  التخصص الدقيق •

 dr.ahmed2010@gmail .com البريد األلكتروني  •

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  •

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  (-????-????-رقمًا: ???? 16)يتكون من???? 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 كلية التربية ، الجامعة المستنصرية، العراق  ارشاد نفسي وتوجيه تربوي  2006 دكتوراه  •

 كلية التربية ، جامعة الموصل ، العراق  ارشاد تربوي  1999 ماجستير •

 كلية التربية ، جامعة الموصل ، العراق  علم النفس  1995 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية

 2001           مدرس مساعد اللقب العلمي  •

 2006                      مدرس اللقب العلمي  •

 2009استاذ مساعد              اللقب العلمي  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •

 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 .   التربية للعلوم االنسانية االرشاد النفسي والتربوي ، المرحلة الثالثة ، العلوم التربوية والنفسية ، كلية •

 .  التربية للعلوم االنسانية نظريات ارشادية  ، الدكتوراه  ، العلوم التربوية والنفسية ، كلية •

 . التربية للعلوم االنسانية سيكولوجية الفئات الخاصة ، الدكتوراه  ، العلوم التربوية والنفسية ، كلية •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 3 الماجستير •

 - الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

 

   غموض الدور لدى المرشدين التربويين وعالقته برضاهم عن عملهم. •

 أثر التدريب على المهارات  االجتماعية في تعديل سمة التعصب لدى طلبة كلية التربية   •

 العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدين التربويين. •

 ى طلبة كلية التربية . لد ج إرشادي في تعديل مفهوم الذاتم برنا أثر •

 أثر برنامج إرشادي للتخفيف من نرجسية الطالب الشعراء في كلية التربية .  •



 اثر اإلرشاد الديني في توجيه الشخصية المنافقة. •

       -أثر اإلرشاد االنتقائي في تعديل سلوك المخاطرة لدى طالب المرحلة اإلعدادية     •

 األمن الفكري لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.دور المرشد التربوي في تعزيز  •

 اثر برنامج ارشادي للتخفيف من اضطراب مابعد الصدمية لدى عينة من طلبة جامعة تكريت .  •

فاعلية برنامج ارشادي في تعزيز المعتقدات الصحية لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة  •

 الموصل . 

تنمية سلوك المواطنة  لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة فاعلية برنامج ارشادي في   •

 الموصل .

•  
 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 

 
 

 الكتب المؤلفة 

 1كتاب  •

 2كتاب  •

•  
 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

 2019/  2/  12- 11 جامعة دهوك / كلية التربية االساسية  المؤتمر العلمي الدولي االول في دهوك 0
 2018/  4/ 5       قاعة معهد المعلمات / مديرية تربية نينوى   مؤتمر اإلرشاد التربوي الثاني .  0 
 2014/  4-2علوم اإلنسانية/ جامعة كركوكالندوة الوطنية األولى الضطرابات التوحد . قاعة المؤتمرات / كلية التربية لل0
   2013/ 5 -23 قاعة معهد المعلمات / مديرية تربية نينوى   مؤتمر اإلرشاد التربوي األول . 0
 2012/ أيار /  23- 22 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كركوك  المؤتمر العلمي الثاني .0
 2012/ 4- 29 جامعة الموصل / كلية التربية التربوية والنفسية . الندوة العلمية الثانية لقسم العلوم   0
قاعة المؤتمرات/كلية التربية/ الجامعة المستنصرية  المؤتمر العلمي الدولي األول لإلرشاد /الجامعة المستنصرية .  0

 2012كانون األول   13- 12 

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •

 تم اعداد منهج االرشاد النفسي والتربوي والذي يتم تدريسه في قسم العلوم التربوية والنفسية .  .1



2013 . 

 2017تم اعداد منهج تعديل السلوك والذي يتم تدريسه في قسم العلوم التربوية والنفسية   .2

. 

 2019االرشاد االكاديمي /  القاء محاضرات في   .3

 2018القاء محاضرة عن التعايش السلمي في كلية االدارة واالقتصاد /   .4

 في قسم العلوم التربوية والنفسية لقاء محاضرات عن معالجة االدمان على المخدرات ا  .5

 
•  

 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات

 عضو في اتحاد االدباء في نينوى . •

 مؤسسة السادة االشراف في العراق .عضو في  •

 عضو في الرابطة العراقية للتاريخ وتوثيق علم االنساب .   •

 

 كتب الشكر 

•  
 عنوان الكتاب والجهة المانحة ت

 

 

  شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول في جامعة دهوك .  .1

  فرع الموصل . شهادة تقديرية من الرابطة العربية لالداب والثقافة /   .2

شهادة تقديرية ال لقاء المحاضرات في دورة السالم والبناء الثانية لتاهيل المشرفين  /   .3

 في تربية نينوى . 

 

شهادة تقديرية في الموسم الثقافي وتحت شعار )بالفن نرسم ادراكنا للحياة( في كلية   .4

 التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل .

 

الثامني  شهادة تقديرية ف  .5 الدولي  اإلنسانية/ جامعة  /    في تكريت  المؤتمر  للعلوم  التربية  كلية 
 تكريت

 

   2020شهادة تقديرية  / ورشة  المعهد الثقافي االلماني في جمهورية مصر العربية   .6

 
 
 


