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 ملخص تعريفي                                                

تدرٌسً فً جامعة ذي قار / كلٌة التربٌة   منتظر سلمان كطفان الخفاجً  الدكتور المدرسانً 

واعمل اٌضا كمدٌر للوحدة االرشادٌة فً الكلٌة  6102للبنات قسم رٌاض االطفال منذ عام 

 وعضو فً كثٌر من اللجان فً الكلٌة .

 الشهادات الدراسية 

  ة المستنصرٌة / كلٌة من الجامع 6102حصلت على شهادة البكالورٌوس فً عام

 التربٌة قسم االرشاد النفسً والتوجٌة التربوي.

  من الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة  6102حصلت على شهادة الماجستٌر فً عام

 قسم االرشاد النفسً والتوجٌة التربوي.

  من الجامعة المستنصرٌة / كلٌة التربٌة  6166فً عام  شهادة الدكتوراهحصلت على

 قسم االرشاد النفسً والتوجٌة التربوي.

 الجوائز والتكريم االكاديمي

 من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.( 7)عدد ب شكر وتقدٌر تحصلت على ك 

 .ًحصلت على كتاب شكر وتقدٌر من مجلس النواب العراق 

 (كتاب02حصلت على كتب شكر وتقدٌر من رئاسة جامعة ذي قار عدد). 

 (4حصلت على كتب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة للبنات عدد.) 

  التربٌة االساسٌة جامعة سومر.حصلت على كتب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها 



  التنشئة االجتماعٌة  –مناهج البحث التربوي  –االرشاد النفسً والتوجٌة التربوي– 

 .مشكالت االطفال  –سٌكولوجٌة االبداع 

 

 االنتساب المهني او الجمعيات 

  6107مقرر قسم رٌاض االطفال منذ العام . 

  الوحدة االرشادٌة فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة ذي قارمدٌر. 

 عضو اللجنة العلمٌة فً كلٌة التربٌة للبنات / قسم رٌاض االطفال. 

 ًجامعة البصرة 6102عام  عضو لجنة االمتحان التقوٌم /. 

 . عضو الجمعٌة العراقٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة 

 .رئٌس قسم رٌاض االطفال 

 المنشورات العلمية

 عة البصرة/ كلٌة االقتدار االنسانً وعالقته بدافعٌة االتقان لدى طلبة الجامعة. مجلة جام

 .التربٌة 

 الرفاه العاطفً لدى طلبة كلٌة الفنون الجمٌلة. مجلة جامعة بغداد / كلٌة االداب. 

  التدفق النفسً لدى معلمات رٌاض االطفال. مجلة جامعة ذي قار / كلٌة التربٌة. 

 االمن النفسً وعالقته بالسلوك التوكٌدي لدى اطفال الرٌاض. مجلة اشراقات تنموٌة. 

  االندماج الجامعً لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات / مجلة كلٌة االداب الجامعة

 المستنصرٌة.

 .المواجهة االٌجابٌة لدى المرشدٌن التربوٌٌن / مجلة نسق 

  جامعة ذي قار / كلٌة التربٌة لدى المرشدٌن التربوٌٌن / مجلةحس الدعابة. 

 مجلة نسقفقة بالذات وعالقتها باالستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة الش /. 

  جامعة ذي قار / كلٌة  المرشدٌن التربوٌٌن / مجلةجودة الحٌاة وعالقتها باالمتنان لدى

 .التربٌة

 . ًكتاب مقتطفات من علم النفس االٌجاب 

 تطوير المهارات 

  6107المساهمة فً ندوة الطفل التوحدي عام. 

 .ًالمساهمة فً ندوة كٌفٌة كتابة بحوث التخرج وخطة البحث العلم 

 .المساهمة فً ندوة لغة الجسد والتواصل مع االخرٌن 

  محاضر فً دورة الحقٌبة االحصائٌةSPSS. 

 ً6102عام  المشاركة فً مؤتمر )اطفالنا امانة فً اعناقنا ( الذي اقامه البورد االلمان 

  ًالمشاركة فً مؤتمر كلٌة التربٌة للبنات /جامعة ذي قار )الظواهر السلبٌة ف

 6160المجتمع(

 


