السيرة الذاتية CV

المعلومات الشخصية
االسم :اشرف موفق فليح
محل وتاريخ الوالدة :بغداد 8791
الحالة االجتماعية :متزوج
المنصب الحالي :مدير قسم العالقات الثقافية -دائرة البعثات والعالقات الثقافية.
رقم الهاتف69960700778 :
البريد االلكترونيashraaff2005@yahoo.com :
dr.ashraf@scrdiraq.gov.iq
التحصيل الدراسي
 بكالوريوس علم النفس  /الجامعة المستنصرية 0666-8770
 ماجستير علم النفس /الجامعة المستنصرية 0660-0666
 دكتوراه علم النفس السريري /جامعة نوتنغهام – المملكة المتحدة 0687-0688
اللقب العلمي :مدرس دكتور
اللغات :اجادة اللغة العربية واإلنكليزية كتابة وقراءة ونطقا بطالقة
العضويات
 عضو في الجمعية النفسية البريطانية .BPS
 عضو في الجمعية االوربية لدراسات الضغوط الصدمية . ESTSS
 عضو في هيئة تحرير مجلة العلوم النفسية.
 عضو في مكتب االستشارات النفسية -مركز البحوث النفسية .0660-0662
 عضو في عدد من اللجان الوزارية وفي مركز البحوث النفسية .
الخبرات العلمية والمناصب اإلدارية
 محكم علمي في مجلة الضغوط الصدمية االمريكية.
 محكم علمي في مجلة العلوم التربوية والنفسية/جامعة بغداد.
 مدير قسم العالقات الثقافية /دائرة البعثات والعالقات الثقافية -وزارة التعليم العالي
 - 0680ومستمر لحد االن.











االشراف على طلبة الدراسات األولية -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد.
محاضرخارجي لمادتي علم النفس النمو وعلم النفس التربوي في جامعة بغداد والجامعة
المستنصرية  0669ومستمر لحد االن.
رئيس لجنة استالل البحوث في مركز البحوث النفسية  0687ومستمر لحد االن.
مدير شعبة التخطيط والمتابعة /مركز البحوث النفسية .0667-0667
مدير شعبة العالقات العلمية /مركز البحوث النفسية .0669-0660
العمل في المختبر النفسي -مركز البحوث النفسية .0680
محاضر في دورات تطوير المهارات القيادية التي تقدم للمناصب اإلدارية في الجامعات العراقية.
مدرب ومحاضر في دورات الحقيبة اإلحصائية  IBM SPSSالتي تقدم للجامعات العراقية
.0680-0667
محاضر في دورة التحصين النفسي التي أقيمت في وزارة اإلسكان واالعمار .0687

المؤتمرات والندوات
 المشاركة ببحث في الموتمر العلمي لعلم النفس في البرتغال 0687






المشاركة ببحث في المؤتمر العالمي لندن 0687
المشاركة ببوستر عدد ( )0في المؤتمر العلمي الذي أقيم في جامعة نوتنغهام -بريطانيا
0680/0688
المشاركة في المؤتمرات السنوية لمركز البحوث النفسية لالعوام 0669-0662
نشر العديد من البحوث في المجاالت العالمية والعراقية.
المشاركة في العديد من الندوات والحلقات النقاشية .

الدورات وورش العمل المشارك بها
 المشاركة في ورشة عمل ورشة حول حول كيفية التعامل مع االحداث الصدمية 0680/0688
كاردف – بريطانيا.
 المشاركة في ورشة عمل ورشة حول حول كيفية التعامل مع االحداث الصدمية وطرق العالج
 0687لندن.
 المشاركة في دورة تدريبية في كيفية العالج النفسي باستخدام تقنية الحرية النفسية 0688
مانشستر -بريطانيا.
 المشاركة في الدورة التدريبة حول كيفية استخدام العالج التعرضي السردي Narrative
)Exposure Therapy (NET

 0680لندن.

 المشاركة في الدورة التدريبية حول كيفية العالج النفسي باستخدام حركة العين 0687 EMDR
نورثهامتن – بريطانيا.
 المشاركة في دورة لغة الجسد  0687جامعة نوتنغهام – بريطانيا.

 المشاركة في دورة  0687 Systematic reviewجامعة نوتنغهام – بريطانيا.
 المشاركة في دورة الذكاء االنفعالي واالمراض النفسية  0687جامعة نوتنغهام – بريطانيا.
 المشاركة في دورة مهارات التحدث امام الجمهور الساتذة الدراسات العليا في الجامعة 0682
جامعة نوتنغهام – بريطانيا.
 المشاركة في دورة تقيم التدريس في الجامعات  0680جامعة نوتنغهام – بريطانيا.
 المشاركة في كورس اكاديمي لمدة  7اشهر حول مناهج البحث في الصحة العقلية في
 0687-0680كلية الطب -جامعة نوتنغهام – بريطانيا.
 المشاركة في دورة برنامج الوورد والباوربوينت) (Word &PowerPointالتي اقامتها جامعة
نوتنغهام – بريطانيا .0680
 المشاركة في دورة الصحة النفسية في جامعة روان – فرنسا لمدة  7اشهر .0667

