
   سجالء فائق هاشم محمد البغدادياالسم : 

 11/11/1791: تاريخ الميالد 

   عراقٌةالجنسية : 

 متزوجة الحالة االجتماعية : 

 البريد االلكتروني  :sajlaafaiq@yahoo.com 

 معهد اعداد المعلمات فً المنصور . بتقدٌر جٌد جدا   1771 فً عام دبلوم عالي:  المؤهالت العلمية/ 

 قسم رٌاض االطفال.  -كلٌة التربٌة للبنات -بتقدٌر امتٌاز / جامعة بغداد  1222 تربية في عام بكلوريوس

 قسم رٌاض االطفال. –كلٌة التربٌة للبنات  -/ جامعة بغداد بتقدٌر جٌد جدا عالً 1222 في عام ماجستير

 للبنات / قسم رٌاض االطفال كلٌة التربٌة -بتقدٌر جٌد جدا عالً / جامعة بغداد  6102عام دكتوراه 

 البحوث المنشورة :  
/ مجلة كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة اتلدى معلمات رٌاض االطفال وعالقتها ببعض المتغٌرالمواءمة المهنٌة  (1

 .بدرجة قٌمم وحصلت على هذا البحث تعضٌد1212( 3) 11بغداد/ مجلد 

مجلة البحوث النفسٌة / المظاهر السلوكٌة غٌر السلٌمة لطفل الروضة وعالقتها بأسلوب معلمة الروضة( 1    
 .م12/1212والتربوٌة / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة/العدد 

وٌة والنفسٌة/كلٌة / مجلة الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربالتوافق النفسً وعالقته بالسلوك العدوانً عند أطفال الرٌاض  (  3

 .م1211/ 11االداب /جامعة بغداد/ العدد 

/ 19مجلة البحوث النفسٌة والتربوٌة / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة/العدد / االذعان لدى اطفال الرٌاضقٌاس ( 2
 م. 1212كانون االول

2 ) 

 المؤتمرات والندوات المشاركة فيها:

اثر برنامج تدرٌبً فً تنمٌة التفكٌر االبداعً لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات/بحث قدم فً مؤتمر جامعة االسراء كلٌة ( 1

 .12/2/1211-7التربٌة ومهارات التعلم والتعلٌم(خالل الفترة من االردن( تحت عنوان )–العلوم التربوٌة فً)عمان 

/مقدم الى الندوة العلمٌة فً مة الزهراء }علٌها السالم {أنموذجا  أكمل فً المجتمع اإلسالمً فاط للزوجة الصالحة (1

 .11/7/1211وزارة الشباب والرٌاضةتحت عنوان)الزواج الناجح للشباب نواة بناء مجتمع(بتارٌخ 

ٌاض االطفال/ ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمٌة ) دور الدراما التعلٌمٌة رالتربٌة بالقصة فً االسالم وتطبٌقاته فً ( 3

 م. 11/1/1211فً ترسٌخ القٌم التربوٌة(على قاعة علً الوردي فً 

/ ورقة عمل مقدمة الى الندوة الندوة العلمٌة )الصحة النفسٌة لالم اركان الصحة النفسٌة لالم والطفل فً االسالم( 2

 .12/11/1211لمصطفى بتارٌخ والطفل(على قاعة ا

/ بحث مقدم الى الندوة العلمٌة )االمٌة بٌن اوساط الشباب فً مقارنة دراسة والشابات الشباب بٌن االتٌكٌت امٌة( 2

 معلى قاعة االدرٌسً / كلٌة االداب / جامعة بغداد.12/1211/ 32جتمع العراقً(فً الم

نالطرٌق االمثل ة عمل مقدمة الى النوة العلمٌة بعنوان)رعاٌة الموهوبٌورق البرامج الخاصة للموهوبٌن)دراسة مقارنة(( 6

 لتطور وتقدم العراق الجدٌد( مشترك/فً كلٌة التربٌة االساسٌة /الجامعة المستنصرٌة.

العوامل االجتماعٌة المؤدٌة لتعاطً المخدرات /ورقة عمل مقدمة الى ندوة وزارة الشباب )االدمان على المخدرات لدى (9

 م. 12/2/1211الشباب العراقً( على قاعة السٌادة مقر وزارة الشباب والرٌاضة /بتارٌخ 

بٌن االسرة والمجتمع( على قاعة المصطفى ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمٌة )الطفل  السرقة عند اطفال الرٌاض/( 1

 .9/11/1212بتارٌخ 
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العنف الموجه ضد المراة من وجهة نظر االسالم/ ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمٌة )واقع المراة العراقٌة فً ظل ( 7

 م.1212الظروف الراهنة( بتارٌخ 

م النفس علاعٌة/ ورقة عمل مقدمة الى ندوة قسم الحٌاة االجتموعلى  االسرةتواصل على وآثارها خطورة العولمة ( 12

 .9/2/1211)التواصل االسري فً ظل تحدٌات  العصر(بتارٌخ تحت عنوان 

/ بحث مقدم الى المؤتمر العلمً السابع بناء  أختبار التفكٌر الرٌاضً لمفهوم األحجٌة واأللغاز لدى  أطفال الرٌاض( 11

-2عنوان )التكنلوجٌا والتقنٌات المعاصرة فً العلوم التربوٌة والنفسٌة(بتارٌخ عن مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة/تحت 

 .مشترك2/2/1211

/شاركنا به فً مؤتمر التأثٌرات السلبٌة الناتجة عن لعب أطفال الروضة بألعاب الهاتف النقال من وجهة نظر األمهات( 11

 م.7/1211لتربوٌة والنفسٌة /العددم .ثم نشر فً مجلة العلوم ا1212-1-11-16وحدة بحوث المراة من

( االسس الفكرٌة للجهاد فً ثورة الحسٌن ) علٌه السالم ( وإستجابة الحشد الشعبً له/ بحث مشترك مع م.د. زهراء 13

 .1/11/1212-9/ الجامعة المستنصرٌةزٌد شفٌق فً مؤتمر الطف الدولً السابع فً كلٌة االداب 

( التاثٌر النفسً الطفال الرٌاض ممن وقع ابائهم ضحٌة االبادة الجماعٌة / بحث مشترك مع م.د. زهراء زٌد / فً 12

  1212-11 المؤتمر العلمً الثانً / االبادة الجماعٌة والعلوم االنسانٌة فً كلٌة االداب 

د / فً مؤتمر العلمً النبوي الثالث ( الطفل وتربٌته فً فكر الرسول محمد )ص( / شاركت به ممع د. زهراء ز12ٌ

/19/1/1216. 

 .12/1/1216( ادارة الجودة الشاملة فً مؤسسات التعلٌم العالً فً العراق / مشرك مع د. زهراء زٌد فً 16

 ذ.، نشر فً مجلة االستا 1216/ 2/ 11( قٌاس الدافعٌة للتعلم لدى اطفال الروضة/ مفرد / 19

 3/1216/ 13ة الرٌاضة والشباب فً ناء على العمل التطوعً / وقائع مؤتمر وزار( دور االسرة فً تنشئة االب11

                                                                                                                                                                                                                                                                                .9/1216/-11-12( قٌاس االنتماء االسري لدى طفل الروضة / المؤتمر االول لجامعة جرمو/ 17

 حصلث على مجموعة مه كتب الشكر والتقذٌر :كتب الشكر 

 :الدورات التدريبية 
 فً مركس الذراسات التربوٌة واالبحاث الىفسٍة . 02/12/0211-14للمذة مه  االحصاء التربوي والىفسً (1

ساعات المسلحة( )الصذمة الىفسٍة لالطفال وما بعذها، الخوف والقلق عىذ االطفال، زمان الطفولة فً الى (0

 .11/1/0210-11دورات اقٍمث فً كلٍة التمرٌض مه 

 .13/2/0212-11دوررة الترقٍات العلمٍة مه  (1

 .0214 دورة اقٍمث فً مركس التعلٍم المستمرلتطوٌر اللجان االمتحاوٍة (2

 

 

 

 

 

 

 


