السٌرة الذاتٌة CV
االســـــــم  :أ.م .د .مٌادة اسعد موسى
الجنــــسٌة  :عراقٌــة
موقع العمل الحالً  :كلٌة التربٌة للبنات  /قسم رٌاض االطفال
اللقب العلمً وتارٌخ الحصول علٌة :استاذ مساعد دكتور بتارٌخ
1325 – 8 -03
البرٌد االلكترونً Dr.Meyadaasaad@gmail.com :
انشهبزاد انتي تى انحصىل عهيهب :
 بكلورٌوس فً رٌاض االطفال  /جامعة بغداد – كلٌة التربٌة للبنات فً عام 2991 ماجستٌر اداب فً رٌاض االطفال  /جامعة بغداد – كلٌة التربٌة للبنات فً عام 1330 دكتوراه فلسفة فً علم النفس التربوي  /جامعة بغداد – كلٌة التربٌة ابن الهٌثم فً عام1321

-

انرجراد انًهُيخ :
عضى هيئخ تسريس في قسى ريبض االطفبل كهيخ انترثيخ نهجُبد يٍ تبريد – 2 – 2
2002
انتسريس في انراسبد انعهيب نهعبو انسراسي 2002-2002
يقرر زراسبد عهيب في انقسى في عبو  . 2002ويٍ عبو  -2002ونغبيخ االٌ
عضى نجُخ ايتحبَيخ نًسح سُتبٌ  ، 2002 – 2002و نالعىاو انسراسيخ –2002
2002
رئيس نجُخ يُسق ازارح انجىزح في انقسى نهعبو انسراسي 2002 – 2002
عضى نجُخ اذتيبر وتحسيس انكىازر انكفىءح في انروضبد انقرآَيخ انتبثعخ ناليبَخ انعبيخ
نهعتجخ انحسيُيخ انًقسسخ في عبو 2002
عضى نجُخ تطىير وتأهيم االجهسح انًرتجريخ 2002 – 2002
عضى نجُخ تحسيج يُبهج قسى ريبض االطفبل عبو  2002وانعبو 2002
عضى نجُخ تطىير انكىازر انتعهيًيخ في انروضبد انقرآَيخ انتبثعخ ناليبَخ انعبيخ نهعتجخ
انحسيُيخ انًقسسخ في عبو 2002

 -عضو لجنة المعارض في قسم رياض االطفال لمعام الدراسي 2132- 31-2

 -عضو في لجنة تحضيرية الحتفالية يوم الطفل العالمي لمعام الدراسي 2132- 31-2

 عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طالبات المرحلة الرابعة لمسنوات الدراسية -21322134-2133 ، 2133

 اشراف عمى طالبة ماجستير "دعاء عبد الرزاق كريم " بحسب االمر االداري ذي العدد 4623ش ط والمؤرخ في 2133/33/3

 اشراف عمى طالبة ماجستير "سنان عطا عبد الحسين " بحسب االمر االداري ذي العدد/ 3371د ع والمؤرخ في 2134/31/24

 عضو في المجنة العممية لقسم رياض االطفال بالكتاب المرقم  552/23المؤرخ في2134/1/6

 الحصول عمى لقب ( استاذ مساعد دكتور ) بتاريخ  2133-6-11وفقا لالمر الجامعيذي العدد  23713والمؤرخ في  2134/7 /36بموجب قرار  133لسنة 3766

انكتت وانجحىث انًُشىرح او انًقجىنخ نهُشر:
 تألٌف كتاب " التفكٌر تعلٌمه مهاراته عاداته" رقم االٌداع فً دار الكتب والوثائق ببغداد 1441لسنة  1320عدد الصفحات  ، 426صدر عن دار الفراهٌدي للنشر والتوزٌع.
 تألٌف كتاب بعنوان" تقوٌم اداء طفل الروضة باستخدام الملف التقوٌمً التراكمًبورتفولٌو  ،. "portfolioرقم االٌداع فً دار الكتب والوثائق ببغداد  998لسنة
 1325صدر عن دار الفراهٌدي للنشر والتوزٌع.
 بحث منشور بعنوان " مهارات التفكٌر االساسٌة لدى اطفال الرٌاض على وفق بعضالمتغٌرات " فً مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  -عدد  05سنة 1320
-

بحث منشور بعنوان " اثر التعزٌز االٌجابً فً جذب االنتباه البصري الطفال الرٌاض"
فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات عدد فً عام 1324
بحث بعنوان "مشكالت طالبات قسم رٌاض االطفال" مجلة الحكمة .1324
بحث منشور بعنوان " قٌاس سعة الذاكرة قصٌرة المدى لدى اطفال الرٌاض" .فً مجلة
مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة 1324،
بحث بعنوان " مهارات السالم لدى اطفال الرٌاض " مشاركة فً المؤتمر العلمً
الوطنً سنة  " 1320دور التربٌة فً التنمٌة البشرٌة " لكلٌة التربٌة ابن الرشد وكلٌة
التربٌة للبنات

 بحث بعنوان "الشخصٌة المشاكسة وعالقتها بالتمثٌل المعرفً لدى طلبةالجامعة"مشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثامن عشر لمركز البحوث التربوٌة
والنفسٌة " الصحة النفسٌة فً الجامعات العراقٌة  /بتارٌخ  16-15اذار 1324

 بحث بعنوان " ضبط االنفعال للطالبات وعالقته بالتصورات المستقبلٌة نحو مهنة معلمةالروضة واشباعهن للحاجات العضوٌة واالجتماعٌة "مشاركة فً المؤتمر الدولً لجامعة
االسراء (االردن) الذي ٌحمل عنوان " العلوم االنسانٌة الواقع والمأمول" لكلٌتا ارداب
والعلوم التربوٌة  /بتارٌخ اٌار 1324
 بحث بعنوان "التعلم باالستظهار(الحفظ االصم) لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعضالمتغٌرات " مشاركة فً المؤتمر الرابع البحاث الموهبة والتفوق فً الوطن العربً الذي
ٌحمل عنوان "الطــالب فً مدرســــة المســــتقبل" الجامعة االردنٌة االردن بتارٌخ -22
1325 -8
 بحث بعنوان" الصعوبات البحثٌة التً تواجه طالبات قسم رٌاض االطفال المرحلة الرابعةفً بحث التخرج" مشاركة فً المؤتمر الدولً لجامعة دٌالى مقدم الى المؤتمر العلمً
للعام 1325
 بحث بعنوان"اخطاء االسر الشائعة فً تربٌة االبناء وعالقته بتحصٌل الوالدٌن"مشاركةفً المؤتمر الدولً لجامعة دٌالى مقدم الى المؤتمر العلمً للعام 1325
 بحث بعنوان " السلوك االندفاعً وعالقته بالقلق لدى اطفال الرٌاض " نشر فً مجلةاداب المستنصرٌة العدد( )10الجزء الثانً 1326
 بحث بعنوان " جودة تعلٌم التفكٌر فً كلٌات التربٌة من وجهة نظر الطالب " نشر فًمجلة الفتح 1326
 بحث منشور بعنوان " التفاعل التبادلً لدى اطفال الرٌاض – بحث مستل " فً مجلةكلٌة التربٌة للبنات

اوراق العمل
 المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان"عصر المعلومات وازمة التربٌة االنسانٌة" مقدمة الىندوة مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة  /الحٌاة الجامعٌة وتكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت
فً 1324 -2 -8
 المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" التقوٌم احد معاٌٌر الجودة الشاملة فً رٌاض االطفال"مقدمة الى الندوة العلمٌة المشتركة بٌن وحدة ضمان الجودة وقسم رٌاض االطفال فً - 5
1324-1
 المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان"صراع االدوار لدى المرأة العاملة ومشاركتها فً تنمٌةالمجتمع "" مقدمة الى ندوة وحدة بحوث المرأة والتً ستعقد فً كلٌة التربٌة للبنات
بتارٌخ 1324 / 0 /21

 المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" السرة وتنمٌة فكر الطفل" مقدمة الى الندوة العلمٌةلقسم رٌاض االطفال والتً عقدت فً 1325 / 0 / 16
-

-

المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" التفكك االسري اسباب وحلول " مقدمة الى الندوة
العلمٌة لقسم رٌاض االطفال ( الوضع الراهن فً العراق واثره على البناء االسري )والتً
عقدت فً 1326 / 1 / 14
المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" دور الوالدٌن فً توجٌه العاب الطفل االلكترونٌة "
مقدمة الى الندوة العلمٌة لقسم رٌاض االطفال والتً عقدت فً 1326 / 4 / 14
المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" االرشاد العقالنً العالجً " مقدمة الى الندوة العلمٌة
للوحدة االرشادٌة والتً عقدت فً 1326 / 2 / 21
المشاركة بـ ورقة عمل بعنوان" ذاتك كٌف تغٌرها نحو االفضل " مقدمة الى الندوة
العلمٌة للوحدة االرشادٌة والتً عقدت فً 1321 / 2 / 21

االختبارات الفردية التي تم اعدادها
 اختبار التهيؤ القرائي لطفل الروضة 2111 / اختبار مهارات التفكير االساسية لدى اطفال الرياض 2132 / اختبار سعة الذاكرة قصيرة المدى لدى اطفال الرياض 2132/ ممف تقويمي تراكمي  portfolioلتقويم اداء طفل الروضة 2133 /رسائل الماجستير التي تم ناقشتها
 عنوان الرسالة " الوعي المهني وعالقته بالكفاية العقمية لدى معممات رياض االطفال" فيقسم رياض االطفال  /كمية التربية لمبنات بتاريخ  2132-5-4بحسب االمر االداري
المرقم  3171ش ط المؤرخ في 2132-3-23
 عنوان الرسالة " اثر التعزيز الزائد في تعديل بعض العادات الغذائية غير السميمة لدىاالطفال المصابين بسوء التغذية " كمية التربية لمبنات بتاريخ  2132-7-34بحسب
االمر االداري المرقم  6331ش ط المؤرخ في 2132-6-32
 عنوان الرسالة " ابعاد التعمم لمارزانو وعالقته بأساليب ادارة االزمات لمعممات الرياض "بتاريخ  2134/7/4بحسب االمر االداري المرقم /522د ع المؤرخ في 2134/5/35

تقويم بحوث في مجالت
-

-

-

تقوٌم بحث فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات وفق الكتاب ذي العدد  112بتارٌخ -6-29
 1324بعنوان " مفهوم الذات لدى اطفال الرٌاض المصابٌن بالسكري وغٌر المصابٌن "
تقوٌم بحث فً مجلة اداب ذي قار وفق الكتاب ذي العدد  225بتارٌخ 1324-6-16
بعنوان " بناء مقٌاس قوة التحمل النفسً لدى معلمات رٌاض االطفال فً محافظة ذي
قار"
تقوٌم بحث فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات وفق الكتاب رقم البحث  19بتارٌخ  16بتارٌخ
 1325/22/1بعنوان" المهارات الحركٌة الدقٌقة لدى اطفال الروضة – مستل "
تقوٌم بحث فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات وفق الكتاب رقم البحث  19بتارٌخ
 1326/0/20بعنوان" اسباب الكذب عند اطفال الرٌاض"
تقوٌم بحث المؤتمر النسوي (المرأة والعلوم فً العراق) /جامعة بغداد كلٌة العلوم للبنات
للفترة  1326/2/8-6عنوان البحث "مشكالت كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم "
يشبركخ في يعبرض
يعرض يىو جبيعخ ثغساز في انًكتجخ انًركسيخ سُخ 2002
يعرض يىو جبيعخ ثغساز في قسى ريبض االطفبل سُخ 2002
يعرض حفم تررج اطفبل يرتجر انروضخ انتطجيقيخ /قسى ريبض االطفبل سُخ 2002
انًشبركخ في اقبيخ يهرجبٌ يىو انطفم انعبنًي ثتبريد  2002/00/22عهى قبعخ
انًصطفى ثحضىر رئيس انجبيعخ ويسير االشراف يٍ انىزارح وعًيسح كهيخ انترثيخ نهجُبد
معرض خاص بٌوم الطفل العالمً بتارٌخ 1320/22/15
معرض احتفالٌة ٌوم جامعة بغداد 1324

 مشاركة في ورش عمل-

مشاركة فً ورشة عمل انجاز المقرر الدراسً  /وحدة ضمان الجودة واالداء الجامعً
للعام الدراسً 1320- 1321
مشاركة فً ورشة عمل تحسٌن اداء اللجان االمتحانٌة 1320- 1321
اقامة ورشة عمل  /الساعة الحرة بعنوان" اثر الطالق على مكانت المرأة فً المجتمع "
بتارٌخ 1324/1/11
اقامة ورشة عمل  /الساعة الحرة بعنوان" التفكٌر السلبً اسبابه وطرق التخلص منه "
للعام 1325
اقامة ورشة عمل  /الساعة الحرة بعنوان" الشخصٌة الشكاكة وطرق التعامل معها "
للعام 1326/2/18

-

-

كتت انشكر
كتبة شكر وتقسير يٍ يعبني وزير انتعهيى انعهي وانجحج انعهًي
كتبة شكر وتقسير يٍ انسيس رئيس جبيعخ ثغساز
كتاب شكر وتقدٌر من عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً حفل تخرج طلبة جامعة
بغداد للعام الدراسً  1320-1321بحسب الكتاب ذي العدد  4281/22المؤرخ فً
كتاب شكر وتقدٌر من مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة للمشاركة فً الندوة العلمٌة
التخصصٌة " الحٌاة الجامعٌة وتكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت " بتارٌخ1324/2/بتقدٌم
ورقة عمل بعنوان "عصر المعلومات وازمة التربٌة االنسانٌة"1320/22/14
كتاب شكر وتقدٌر من رئيس جبيعخ ثغساز نهعًم في انهجبٌ االيتحبَيخ نهعبو انسراسي
 2002-2002حست انكتبة انًرقى  2222وانًؤرخ في 2002-2-22

 كتاب شكر وتقدٌر من عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً اللجنة االمتحانٌة للعامالدراسً ، 1320-1321حسب الكتاب ذي العدد  021/22بتارٌخ 1324/2/10
 كتاب شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً "علً محمد الحسٌن االدٌب" ذيالعدد م و  183/5بتارٌخ 1324/1/26
 كتاب شكر وتقدٌر من جامعة االسراء  /االردن للمشاركة فً مؤتمرها الدولً العلوم"االنسانٌة الواقع والمأمول" لكلٌتا ارداب والعلوم التربوٌة بتارٌخ اٌار 1324
 كتاب شكر وتقدٌر من مركز البحوث النفسٌة للمشاركة فً مؤتمرها الدولً الثامن عشر "الصحة النفسٌة فً الجامعات العراقٌة" بتارٌخ اذار 1324
 كتاب شكر وتقدٌر من مركز البحوث النفسٌة للمشاركة فً الندوة العلمٌة التخصصٌة"الحٌاة الجامعٌة وتكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت"بتارٌخ 1324-2-8
 كتاب شكر وتقدٌر من عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة بمعرض ٌوم جامعة بغدادبتارٌخ 2132-5-18
 كتاب شكر وتقدٌر من عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً اللجنة االمتحانٌة ،حسبالكتاب ذي العدد 0648/22بتارٌخ 1324/23/18
 كتاب شكر وتقدٌر من مكتب رئٌس الوزراء ذي العدد م.ر.و 23161 /69/ .المؤرخ فً1326/8/28

