
السیره الذاتیھ

سمیره عبد الحسین كاظم الجنابي.د:االسم

١٩٥٥:تاریخ المیالد

متزوجة: الحالة الزوجیة

)١:(دعدداالوال

مسلمة:الدیانة

علم نفس النمو\علم النفس التربوي:  التخصص

ة جامعیةذاستا: الوظیفة

ذ  مساعدالدرجة العلمیة؛استا

ة بغدادجامع\كلیة التربیة للبنات :عنوان العمل

:ھاتف العمل

٠٧٨١١٩٨٢١٨١:الھاتف النقال

Dr-Samera-555: البرید االلكتروني

.المؤھالت العلمیة:اوال

التاریخالكلیةالجامعةالدرجة العلمیة 

االتحاد \جامعةلینغرادبكالوریوس
السوفیتي

١٩٨٥یةكلیة الترب

ابن \كلیة التربیةجامعة بغدادیرتالماجس
رشد

١٩٩٠

ابن \كلیة التربیةجامعة بغدادتوراهالدك
رشد

١٩٩٦

اخرى

١



.التدرج الوظیفي:ثانیا

الى- الفترة من الجھةالوظیفة

قسم ریاض \كلیة التربیة للبناتمساعد باحث علمي
االطفال

١٩٩٠- ١٩٨٧

قسم ریاض \كلیة التربیة للبنات مدرس مساعد
االطفال

١٩٩٦- ١٩٩٠

قسم ریاض \لتربیة للبناتكلیة امدرس
االطفال

٢٠٠٩_١٩٩٦

قسم ریاض \كلیة التربیة للبناتاستاذ مساعد
االطفال

لحد االن- ٢٠٠٩

التدریس الجامعي:ثالثا

الى–الفترة من ةامعالج)الكلیة\المعھد (جھة ال

٢٠٠٠_١٩٨٧جامعة بغدادكلیة التربیة للبنات

٢٠٠٦_٢٠٠٠الیمن\جامعة حضرموت كلیة التربیة للبنات

لحد االن–٢٠٠٦جامعة بغدادكلیة التربیة للبنات

٢



المقررات الدراسیھ التي قمت بتدریسھا: رابعا

السنھالمادهالقسمت

١٩٩٠الطفولھ في التراثاولیھ/ریاض االطفال-١

١٩٩٠التربیة الحركیة للطفلاولیھ/ریاض االطفال-٢

٢٠٠٩- ١٩٩١علم نفس الطفلاولیھ/طفالریاض اال-٣

٢٠٠٠- ١٩٩٢علم النفس العاماولیھ/ریاض االطفال-٤

لحد االن- ١٩٩٢تاریخ تطور ریاض االطفالاولیھ/ریاض االطفال-٥

لحد االن- ٢٠٠٠علم النفس التربوياولیھ/ریاض االطفال-٦

٢٠٠٠- ١٩٩٦نمو وتطور الطفلالعلیا/ریاض االطفال-٧

٢٠٠٠- ١٩٩٦النمو اللغوي للطفل العلیا/ریاض االطفال-٨

١٩٩٨نمو وتطور الطفلالعلیا/ریاض االطفال-٩

لحد االن- ٢٠٠٩التنشئھ االجتماعیھالعلیا/ ریاض االطفال-١٠

:التي اشرف علیھا) الرسائل, االطاریح:(خامسا

السنھالقسماسم االطروحھ او الرسالھت

ماعیھ لطفل الروضھ وعالقتھا المكانھ االجت-١
ببعض المتغیرات

رسالة /ریاض االطفال
ماجستیر

١٩٩٨

اثر برنامج ارشادي لخفض السلوك -٢
االنسحابي عند االطفال التوحدیین

رسالة /ریاض االطفال
ماجستیر

٢٠١٠

٣



:المؤتمرات والندوات العلمیھ التي شارك فیھا:سادسا

نوع المشاركھمكان انعقادھاالسنھالعنوانت

المؤتمر العلمي الخامس للدفاع -١
عن حقوق الطفل

وزارة العمل ٢٠٠٩
والشؤون االجتماعیھ

حضور

وزارة التعلیم /وحدة بحوث المراه-٢
كلیة التربیھ للبنات/العالي

حضورفندق میلیا منصور٢٠١٠

مناقشة اھداف ومفردات مناھج -٣
ریاض االطفال

مناقشھ وتعدیلرة التربیھوزا٢٠٠٩

ندوه ارشادیھ لطالبات قسم علم -٤
النفس واالقتصاد المنزلي

مكتبة كلیة التربیھ ٢٠٠٨
للبنات

مشاركھ في االرشاد

ندوه ارشادیھ لطالبات قسم -٥
ریاض االطفال

ادارة الندوهقاعة المصطفى٢٠٠٩

:االنشطھ العلمیھ االخرى:سابعا

یھخارج الكلداخل الكلیھ

محاضرانت غیر / القاء محاضره عن اضطراب التوحد
في الیوم المفتوح لطالبات قسم ریاض االطفال نھجیھلما
)نشاط خاص(

تقییم استبانات طالبات الدراسات العلیا من الماجستیر 
والدكتوراه

المشروعات البحثیھ في مجال التخصص لخدمة البیئھ والمجتمع او تطویر التعلیم:ثامنا

السنھمحل النشرسم البحثات

كلیة / مجلة العلوم التربویةاللعب ودوره في النمو االجتماعي لالطفال-١
التربیة للبنات

١٩٩٩

مجلة العلوم التربویة تطور النمو الخلقي عند االطفال-٢
والنفسیة

٢٠٠٠

مجلة العلوم التربویة اسباب السرقھ لدى تالمیذ المرحلھ االبتدائیھ-٣
فسیةوالن

٢٠٠٧

المكانھ االجتماعیھ لطفل الروضھ بین اقرانھ -٤
وعالقتھما ببعض المتغیرات 

مجلة العلوم التربویة 
والنفسیة

٢٠٠٨

ریاض األطفال األطفال التوحدیون في مرحلة -٥
في محافظة بغداد) دراسة تشخیصیة (

مجلة الجمعیة العراقیة 
للعلوم التربویة والنفسیة

٢٠٠٨

المشكألت النفسیة واألجتماعیة الشائعة لدى دراسة -٦
اطفال الروضة

مجلة العلوم التربویة 
والنفسیة

١٩٩٨

٤



٠عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة: تاسعا 

٠اللجنة العلمیة في القسم -١

٠جامعة بغداد / عضوة في لجنة االشراف على االقسام الداخلیة في الجامعة -٢

٠لجنة االرشاد -٣

٠الجودة لجنة -٤

كتب الشكر،الجوائز وشھادات التقدیر: عاشرا

السنھالجھھ المانحھاو شھادة التقدیركتاب الشكر او الجائز هت

١٩٩٦وزیر التعلیم العاليشكر وتقدیر-١

١٩٩٦وزیر التعلیم العاليشھاده تقدیریھ-٢

١٩٩٨مركز البحوث النفسیھكتاب شكر-٣

٢٠٠٩وزارة التربیھیھشكر من وزارة الترب-٤

٢٠٠٨رئیس الجامعھشكر من رئیس الجامعھ-٥

:الكتب المؤلف ھاو المترجمھ:الحادي عشر

:اللغات: الثاني عشر

اللغھ االنكلیزیھ-١

اللغھ الروسیھ-٢

٥


