
 حسين علي  حابر -االسم :

 رياض االطفال  -االختصاص العام :

 رياض االطفال -االختصاص الدقيق :

 مدرس  -اللقب العلمي:

 الشهادات

 0220 -جامعة بغداد  –كلية التربية للبنات  – رياض اطفالبكالوريوس  -

 .0222 بغداد جامعة – كلية التربية للبنات –رياض اطفال  آداب ماجستير -

 المنشورة  البحوث

االثار النفسية واالجتماعية الستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لدى طالب جامعة بغداد, مجلة مركز البحوث النفسية, وزارة التعليم  -

 .0222العالي والبحث العلمي, 

 .0222والبحث العلمي,  مجلة مركز البحوث النفسية, وزارة التعليم العالياتجاهات معلمات رياض االطفال نحو استخدام الحاسوب ,  -

 .0222الضغوط النفسية لدى مديرات رياض االطفال وعالقتها بالدافعية , مجلة االستاذ , كلية التربية ابن الرشد ,  -

مجلة مركز البحوث النفسية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, خصائص معلمة الروضة وعالقتها باكتساب الطفل للخبرات,  -

0222. 

مجلة مركز البحوث النفسية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,  في القيم التربوية لطالبات قسم رياض االطفال , لثقافيةالعولمة ا -

0221. 

 

 المؤتمرات العلمية
 جامعة بغداد /المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم للبنات  -
 .0222وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /مركز البحوث النفسية  /مؤتمر الصحة النفسية في الجامعات العراقية  -
 

 الندوات وورش العمل

 
 0223  -جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  / قسم رياض االطفال( ورشة عمل بعنوان )المراة والطفل -
 0222  -جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  / ( قسم رياض االطفال دور االعالم في تربية الطفلورشة عمل بعنوان ) -
 0223 –جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات  / قسم رياض االطفال (ان )تعلم التفكير ألطفال الرياضبعنو ندوة -
والبحث العلمي, مركز البحوث النفسية, وزارة التعليم العالي ندوة بعنوان ) الحياة الجامعية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (,  -

0222. 

 

 
 

 كتب الشكر 
 من قبل السيدة عميد الكلية  2 -
  0224بتاريخ  كتاب شكر من قبل السيد رئيس الجامعة  -
 0222كتاب شكر من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -
  0224كتاب شكر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء  -
   

 

 



 

 اللجان المشاركة 

 0222النشاطات والمعارض في القسم  لجنة -

 0221لجنة الوثائق في الكلية  -

 

 

 المواد التي قمت بتدريسها 

 دراسات في مناهج رياض االطفال ) عملي ( -

 التربية الحركية ) عملي( -

 تطبيقات تربوية ) عملي ( -

 تقنيات تربوية ) عملي ( -

 سيكولوجيا الطفل ) عملي ( -

 

 


