
 

 م / السٌرة الذاتٌة 

 األسم : هند لؤي عبد الحمٌد 

 الشهادة : ماجستٌر رٌاض اطفال -

  0200/  9/ 02تارٌخ الحصول على الشهادة : -

بموجب االمر االداري  0/7/0220تارٌخ التعٌٌن : باشرت مهام عملها بتارٌخ - 

0/00072  

بموجب  0200/  9/  02منحت اللقب العلمً ) مدرس مساعد ( اعتبارا من -

  5/00/0200فً  0332االمر األداري الرقم م ش /

 hlasamaray@ g mail. Comالبرٌد األلكترونً :-

 7720590023الهاتف /-

البحوث المنجزة و المنشورة : ) بناء اختبار مهارة الرسم لطالبات قسم رٌاض -

صفحة ,  0205, عام  0, العدد 00لة كلٌة التربٌة للبنات , مجلد األطفال ( مج

 مشترك مع د. الطاف ٌاسٌن . 0299

 9/00/0205مشاركة فً المؤتمر العلمً الثانً / كلٌة االداب / جامعة بغداد فً -

 اعٌة و القانون الدولً (الجممع م.م ضحى بدر  بحث بعنوان ) االبادة 

 07/00القفازٌة فً أنشطة رٌاض األطفال ( بتارٌخ ساعة حرة بعنوان ) الدمى  -

/0205  

بورقة عمل بعنوان )  00/0/0200مشاركة فً ندوة قسم رٌاض األطفال فً  -

 المخدرات و عالقتها بالعنف االسري (

بورقة عمل بعنوان ) اطفالنا  0/0200/ 00مشاركة ندوة رٌاض األطفال فً  -

 بٌن األلكترونٌات و الفضائٌات (

نشر كتاب بعنوان ) بناء اختبار المهارات الفنٌة ( مطبعة دار الفراهٌدي للنشر  -

 و الطباعة 



ش ط بتارٌخ  000عضو فً لجنة  متابعة الغٌابات بموجب األمر االداري  -

00/0/0200 

فً دورة تدرٌبٌة بجودة و اعتماد المختبرات بموجب األمر ذو العدد مشاركة  -

  09/00/0205بتارٌخ  30533

 (  0بحوث التخرج : مجموع البحوث ) -

 الطالبة نور محمد ) الكفاٌات الالزمة لمعلمة التربٌة الفنٌة ( .0

الطالبة امنة صالح ) اتجاهات معلمة رٌاض األطفال نحو التعامل مع  .0

 السلوك العدوانً لطفل الروضة ( 

ة الطالبة زهراء عبد الجبار ) الوسائل التعلٌمٌة فً رٌاض األطفال الحومٌ .3

 و االهلٌة (

 الطالبة مها جدعان ) الذكاء المكانً / البصري لطفل الروضة (  .0

 مسؤولة مختبر التقنٌات التربوٌة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CV 

- Hind Lauy Abdulhameed 

-Master's degree in Kindergarten  

-Date of obtaining a Master's degree 20/9/2012 

-Date of hiring and direct thework 1/7/2002 

-Date of Awarded the scientific title(assistant 

lectuer)20/9/2012 

-Published research ( Buliding Skill test of drawing for 

students kindergarten section) Journal of Education 

College for girls , folder26, number 4, 2015,p.1099 

-Participate in a conference of literatue college / 

baghdad university 9/12/2015( Genocide and

 International law) 

-Participate in watch free17/12/2015 (Puppte dolls in 

Kindergarten activities)  

-Symposium 24/2/2016 ( Drug and it'srelation to 

domestic violece ) 

-Symposium 24/4/2016 ( Our childern between 

electronics and satellite TV)  

-Publishing a book ( Build art skills test ) printing 

press Dar al frahedy ,2016 

-Member follow-up committee attednce 

-Atraining course in quality assurance and laboratory 

a ccreditation 29 /12/2015 

-Graduation research (4 )  

-Responsible laboratory TMS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصٌف مقرر مادة التربٌة الفنٌة ) العملً ( للمرحلة الرابعة  -

 المواد  ت

كتابة المفردات العملً مع الطالبات و توزٌع عمل السجل  0
 التتبعً لرسم طفل الروضة 

 كتابة خطة فنٌة  0

 خبرة رسم مع األطفال فً الروضة  3

 خٌاطة مالبس لألطفال  0

 مراجعة العمل  5

 استالم العمل و وضع الدرجة  0

 استخدام االلوان المائٌة مع اطفال الروضة  7

 تسلٌم السجل التتبعً لرسم الطفل 3

 خٌاطة صدرٌة لطفل الروضة  9

 مراجعة العمل  02

 تسلٌم العمل و وضع الدرجة  00

 طباعة بالبطاطا و اوراق االشجار مع اطفال الروضة  00

 اعادة تدوٌر مخلفات البٌئة  03

 مراجعة العمل  00

 تسلٌم العمل ووضع الدرجة  05

 صناعة و تشكٌل بالطٌن االصطناعً مع اطفال الروضة  00

 صناعة صوانً المهر  07

 مراجعة العمل  03

 تسلم العمل و وضع الدرجة  09

 التسلٌم النهائً للسجل التتبعً لرسم الطفل 02

 خبرة قص و لصق مع اطفال الروضة  00

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  00

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  03

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  00

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  05

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  00

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  07

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  09

 تقدٌم خبرة فنٌة من قبل الطالبات  32

 

 

 



 توصٌف المقرر الدراسً لمادة سٌكولوجٌة اللعب ) العملً ( 

 المقرر ت

 توزٌع مفردات العملً على الطالبات  0

 اطر الحل و الشد لمدام منتسوري عمل 0

 متابعة العمل  3

 متابعة العمل  0

 تسلٌم العمل و توزٌع الدرجة 5

 عمل متدلٌات تعلٌمٌة  0

 متابعة العمل  7

 متابعة العمل  3

 تسلم العمل و توزٌع الدرجة  9

 عمل الكتاب التفاعلً لطفل الروضة  02

 متابعة العمل  00

 متابعة العمل 00

 تسلم العمل و توزٌع الدرجة  03

 اعادة تدوٌر لمخلفات البٌئة  00

 متابعة العمل  05

 متابعة العمل  00

 تسلم العمل و توزٌع الدرجة 07

 عمل شجرة الفصول االربعة  03

 متابعة العمل  09

 متابعة العمل  02

 مل و توزٌع الدرجة تسلم الع 00

 ,ثالجة (عمل العاب تمثٌلٌة )طباخ  00

 متابعة العمل 03

 متابعة العمل 00

 تسلم العمل و توزٌع الدرجة 05

 عمل مسرحٌة تمثٌلٌة من قبل الطالبات فً الروضة  00

 عمل مسرحٌة تمثٌلٌة من قبل الطالبات فً الروضة 07

 عمل مسرحٌة تمثٌلٌة من قبل الطالبات فً الروضة  03

 الطالبات فً الروضةعمل مسرحٌة تمثٌلٌة من قبل  09

 عمل مسرحٌة تمثٌلٌة من قبل الطالبات فً الروضة 32

 


