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CV   السيرة العلمية 
 

سعد شريف االمارة أاالسم الكامل : الدكتور   
العراق   –التولد : البصرة   

 الحالة االجتماعية : متزوج ولدي بنتان 
    استاذ علم النفس المرتبة العلمية : 

التعاون مع مراكز بحثية سويدية في مجال الصحة النفسية واالندماج والتنمية   –حاليا   : متقاعدالعمل حاليا
  االجتماعية. –البشرية 

 االيميل:  
asaad.elemara@gmail.com 

 صفحة الفيس بوك  
Asaad Elemara 

محافظة أوريبرو  –السويد السكن الحالي:    
  الحالة العلمية :

   1995- الجامعة المستنصرية   -كلية التربية – والتوجيه التربوي  االرشاد النفسي  -علم النفس دكتوراه   -
 عنوان االطروحة: عالقة الضغوط والتعامل معها بالخصائص العصابية لدى طلبة الجامعة. 

1988 –ة جامعة البصر  -كلية التربية  –ماجستير في علم النفس واالرشاد  -  
 عنوان رسالة الماجستير: أساليب المعالجة المعرفية للمعلومات الدراسية لدى طلبة الجامعة . 

العربية مصر جمهورية  –جامعة عين شمس بالقاهرة   -كلية االداب–قسم علم النفس  -بكالوريوس علم النفس -
-1980   

:  في العراق والدول العربية واالوروبيةالتدريس   
1991-1989جامعة بغداد  -ية االداب كل –قسم علم النفس    - 

7199-1992الجامعة المستنصرية  –كلية التربية    -     
2000-1997قسم االرشاد النفسي واالجتماعي  – سابقا(  الفاتحطرابلس)جامعة    - )ليبيا(   

الجمهورية العربية    -دمشقعضو لجنة تأسيس االرشاد النفسي والتربوي واالجتماعي في جامعة  - 
2001 -2000السورية     

   -   2010-2006بالدنمارك وكندا   -الدراسة عن بعد –" التعليم االليكتروني" التدريس في الجامعات المفتوحة 
2005العمل مع دائرة الخدمات االجتماعية في بلدية مدينة كومال -  

2008  -2006اجتماعي في مدرسة كومال بالسويد  –العمل اخصائي نفسي   - 
   2010 -2009العمل في مركز دراسات الدعم وسط السويد  -
   2017-2011قسم علم اإلجتماع  –كلية اآلداب  –في جامعة واسط  استاذ    -
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:الكتب العلمية المتخصصة المنشورة  

االردن(.    -دار المنهجية ) عمان(  2019أسئلة نفسية حائرة )  -  
.   (االردن  -  عمان زيدة ، دار المنهجية )( طبعة جديدة وم2019السلوك الجمعي ) مقدمة في   -  
.  ( عمان االردن( دار المنهجية ) 2015إجتماعية ) جدل اإلنسان "قراءات نفسية -  
– كلية االداب  –ويدرس لطلبة قسم علم االجتماع / المرحلة الرابعة كتاب مقرر  ( 2013)السلوك الجمعي  -

   .جامعة واسط
االردن( مقرر ويدرس في   -)عمانللنشر  صفاءدار  ( 2012 )سيكولوجية الشخصية / الطبعة الجديدة -

. ويدرس في االكاديمية العربية بالدنمارك.   2009الجامعة المستنصرية منذ العام   
االردن( –)عمان للنشر  صفاءدار   ( 2012)  علم نفس الشواذ -  
االردن(   –)عمان للنشر صفاءدار   ( 2012))علم النفس الفارقي(  سيكولوجية الفروق الفردية -  
  (.يدرس باالكاديمية العربية بالدنمارك. 2007اجتماعية معاصرة )الدنمارك  –سية مشكالت نف -
العراق(  –.) واسط   ( واسط للطباعة2015)  أوراق  نفسية  -  
لبنان(  -( مطبعة دار العلوم للطباعة) بيروت2003نظرية الالعنف عند السيد الشيرازي)  -  

المنشورة في مجالت عربية وعالميةالبحوث العلمية المحكمة     بعض 
جامعة بغداد / العدد – االحالم المتحققة من وجهة نظر الحالمين ) منشور في مجلة كلية االداب -

44/1998  )  
، مؤتمر الطب   1997الضغوط النفسية التي تتعرض لها المرأة العراقية ودور االسرة في التخفيف عنها  -

 النفسي الثالث في بغداد.  
االردن.  – جامعة اربد  –مؤتمر كلية االداب والفنون  –  1997مهنة التعليم بين القبول والرفض  -  
( منشور بالدنمارك )مجلة 2007عراقية المقيمة في السويد )أزمة الهوية واالغتراب لدى بعض أفراد الجالية ال -

 االكاديمية العربية بالدنمارك(. 
إتجاهات الطلبة نحو التعليم المفتوح )بحث في مؤتمر علمي بجامعة الملك محمد االول بمدينة وجدة    -

(2008ابريل  -، نيسانبالمغرب   
منشور بالدنمارك )مجلة االكاديمية العربية  ،  (2008السويد)  إدراك االمن النفسي لدى الجالية العراقية في  -

 بالدنمارك(. 
جامعة  –كلية االداب –دراسة نفسية لقلق المستقبل لطلبة المرحلة المنتهية في جامعة واسط، )مجلة الراك(   -

. 2013واسط   
( 2014  -الشعور باليأس وعالقته بمركز السيطرة ) مجلة واسط   -  
جامعة   (2014 -انسانيات –) مجلة كلية التربية  في السويد الشباب العراقي المهجر لدى الرضا عن حياة   -

  البصرة.
جامعة واسط(  –كلية االداب  –)مجلة الراك  اتجاهات الشباب العراقي نحو الهجرة للخارج -  
(  واسطجامعة   –كلية االداب  –)مجلة الراك  العراقيين وعالقته بالصراع النفسيمخاوف النازحين  -  

االشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. *   



3 

 

عضو في العديد من لجان مناقشة الماجستير والدكتوراه داخل العراق وخارجه.  *   
المقاالت العلمية المتخصصة في الصحف والمجالت ومواقع االنترنيت: *   
العربية واالوروبية والمجالت العراقية و علمية متخصصة منشورة في الصحف  وبحوث مقالة (  300)أكثر من  -

منها الحوار المتمدن، صحيفة المثقف، مركز النور، معارج   .العلمية المتخصصة والمواقع العلمية االليكترونية.
شبكة النبأ المعلوماتية. .، الفكر، مجانين  

 كتب تحت الطبع:
   النفسية.مقدمة في الصحة  -
  الخطو نحو الالعنف "تربية الالعنف".  -
صراعات نفسية يومية.  -  

 

  
 
 

 


