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 ةالسيره الذاتي

 
      عيسى لموزة اشواق سامي جرجيس:      ـم ـــــــــاالســ

  1/1969 /18 : تاريخ الميـالد 

 الحالة الزوجية: متزوجة

 التخصص العام: ماجستير في االقتصاد المنزلي/تربية الطفل

       دكتوراه في علم النفس التربوي :     الدقيق  صــالتـخـص

  تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 استاذ    الدرجة العلمية :

           كلية التربية للبنات/ قسم االقتصاد المنزلي  جامعة بغداد/:    عنوان العمل

 

   ashwaq69@yahoo.comكتروني :البريد إالل
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 أواًل : المؤهالت العلمية . 

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 
 1991 التربية للبنات دبغدا

 1999 التربية للبنات بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 
 2005 التربية للبنات  بغداد

    أخرى 
 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة لية(الجهة  )المعهد / الك ت
 2019 -1999 بغداد كلية التربية للبنات  1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 1998 -1993 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات معيدة )معاون مالحظ فني( 1
 2002 -1999 ناتجامعة بغداد/ كلية التربية للب  مدرس مساعد  2
 2009 -2002 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات مدرس 3
 2017 -2009 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات استاذ مساعد 4

   2019-2017 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات استاذ 5
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2    
3    

 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 2019 -2006 تربية الطفل )اولية( قسم االقتصاد المنزلي 1
  2007/2019 ت )اولية(ادارة الحضانا قسم االقتصاد المنزلي 2
العائلية نظريات متقدمة في تربية الطفل والعالقات  قسم االقتصاد المنزلي 3

 )عليا(

2007- 2008    

  2008- 2007 )عليا( ومشكالتهنمو الطفل  قسم االقتصاد المنزلي 4
 2007 )عليا( تنشئة اجتماعية قسم االقتصاد المنزلي 5
 2019 -2007 )اولية( بحث مشروع قسم االقتصاد المنزلي 6
   2014-2012 ادارة وتعليم ثانوي )اولية( قسم االقتصاد المنزلي  7
  2018-2015 االرشاد والصحة النفسية )اولية( قسم االقتصاد المنزلي 8
 نظريات متقدمة في تربية الطفل )دراسات عليا( قسم االقتصاد المنزلي 9

 

2014-2019 
  2018-2006 مشاريع بحوث المرحلة الرابعة   قسم االقتصاد المنزلي 10

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامسًا:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

 المدرسةبعض المتغيرات في مرحلة ماقبل  مظاهر العنف في اللعب لدى االطفال على وفق 1

 

    2009 االقتصاد المنزلي

 2017 االقتصاد المنزلي  القته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة المرحلة االبتدائيةالتسامح وع 2

 2018 االقتصاد المنزلي الكفاية المدركة وعالقتها بموقع الضبط لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي  3
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 لتي شارك فيها.العلمية االندوات و لمؤتمرات اسادسًا:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ابن رشد/ جامعة  كلية التربية 2001 البناء النفسي لالنسان العراقي وتحديات المستقبل مؤتمر  1

  بغداد

 مشاركة في بحث

ندوة االقتصاد المنزلي ودوره في حياة المجتمع)استهالك  2

 المالبس(

مشاركة في الهيئة  كلية التربية للبنات  2002

 تحضيرية الندوةال
 مشاركة في بحث كلية التربية للبنات 2006 ندوة االقتصاد المنزلي بين الواقع والطموح 3

 مشاركة في بحث كلية التربية للبنات 2009 ندوة من اجل نمط حياة افضل  4

المؤتمر العلمي الدولي االول التربية والتعليم في المجتمع  5

 المعاصر

 حضور  ات كلية التربية للبن 2011

 حضور كلية التربية للبنات 2013  سن الخامسة  المشاكل التغذوية لالطفال دون  6

 مشاركة كلية التربية للبنات 2013 دور كليات التربية في التنمية البشرية  7

المؤتمر العلمي الدولي الثاني التربية والتعليم ركيزتان  8

 اساسيتان في عملية التنمية المستدامة

 حضور كلية التربية للبنات 2014

الندوة العلمية السادسة )دور االسرة في المجتمع العراقي  9

 الحديث (

11/11/

2014 

 مشاركة التربية للبنات كلية 

الندوة العلمية السابعة )االقتصاد المنزلي وقضايا تكنولوجيا  10

 العصر(

 مشاركة كلية التربية للبنات 4/1/2016

ثامنة)االقتصاد المنزلي والتنمية البشرية الندوة العلمية ال 11

 المستدامة(

 مشاركة كلية التربية للبنات  23/3/2016

المشاركة في ندوة قسم االقتصاد المنزلي )المراة وملوثات  12

 البيئة( 

 مشاركة كلية التربية للبنات 4/1/2017

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية داخل الكلية

ولجنة صيانة  الجودة ضمان ولجنة اركة في لجنة علمية ولجنة مشتريات ولجنة امتحانيةالمش

ولجنة متابعة سير المناقشات طلبة الدراسات ولجنة تربية الطفل  االثاث ولجنة االرشاد والتوجيه

،لجنة االشراف على مختبر  ولجنة السالمة الفكرية لرسائل الماجستير قبل المناقشة العليا

 الطفل

 المشاركة في دورة تدريب المالكات التدريسية في ماليزيا

(2011) 

في التخطيط االستراتيجي الشخصي المشاركة في دورة  9/5/2013الثقافة باالشتراك مع وزارة الثقافة واالعالم  بغداد عاصمة المشاركة في مهرجان

 12/5/2012-5مركز الرجاء الثقافي 

 Google scholar&Research)المشاركة في دورة  2013 /25/11 ي بمشاركة اطفال مختبر الطفلالمشاركة في مهرجان الطفل العالم

Gate)  جامعة بغداد /مركز التطوير والتعليم  في

 تقييم بحوث النشر 13/5/2014المشاركة في حفل تخرج اطفال مختبر الطفل  8/3/2016المستمر 

  23/2/2014سباتالمشاركة في دورة صيانة الكمبيوتر في قسم الحا

 

 

 

 

 

  8/4/2015(Microsoft Excel 2010المشاركة في دورة )

  19/2/2015المشاركة في ورشة عمل )ايجابيات وسلبيات صفحة الفيسبوك 

وسائل االتصال الحديث على العالقات العائلية استخدام المشاركة في ورشة عمل اثر 
19/3/2015 

 

  29/12/2015بصحة المراة(المشاركة في ورشة علمية )العناية 
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اقامة حلقة نقاشية بعنوان )المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى طالبات كلية 

 23/11/2016التربية للبنات( 

 

  15/3/2017اقامة سمينار بعنوان)االساءة للطفل(

  16/3/2017اقامة ورشة عمل بعنوان )المخدرات الرقمية واثرها على الطلبة (

راف والتقويم العلمي لرسالة تقويم علمي لجهاز االش 11/5/2016لمشاركة في مهرجان قسم االقتصاد المنزلي الثاني ا
 22/9/2016ماجستير في جامعة البصرة 

 
 
 
 

المشاركة في مناقشة رسالة الماجستير )قصور التعبير عن المشاعر وعالقته بالذكاء الوجداني 

 17/7/2016دائي(لدى تالمذة الصف السادس االبت

 

االشراف على رسالة الماجستير )التسامح وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة الصف 

 23/3/2016السادس االبتدائي 

تقويم علمي للترقية في جامعة ديالى /كلية التربية 
 10/4/2017االساسية 

لدى تالمذة الصف االشراف على رسالة الماجستير)الكفاية المدركة وعالقتها بموقع الضبط 

  14/11/2016 (السادس االبتدائي

 

  15/3/2017المشاركة في دورة صيانة الحاسوب في قسم الحاسبات 

  6/4/2017المشاركة في مهرجان قسم االقتصاد المنزلي الثالث  

اقامة حلقة نقاشية بعنوان )المرونة النفسية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى طلبة الجامعة( 

4/10/2017 

 

  19/10/2017اقامة ورشة عمل بعنوان )مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي(

المشاركة في ندوة قسم االقتصاد المنزلي)االقتصاد المنزلي نموذج للحياة 

 21/1/2018العصرية(
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  6/3/2018المقامة في قسم الحاسبات  Windows 7االمشاركة في دورة نظام التشغيل 

  28/2/2018اقامة سمينار اخطر الظواهر االجتماعية في المجتمع العراقي 

-25المشاركة في دورة الصفوف التعليمية من  14/11/2018-12المشاركة في دورة االرشاد النفسي للعاملين في الوحدات االرشادية 
في مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني  26/11/2018

 جامعة بغداد /

ار ) دافعية االنجاز االكاديمي وعالقته بالرضا عن الدراسة لدى طالبات قسم اقامة سمين

 24/10/2018االقتصاد المنزلي 

 

  8/11/2018اقامة ورشة عمل )التفكك االسري واثره على الفرد والمجتمع (

  9/1/2019اقامة حلقة نقاشية )التغير االجتماعي وصراع القيم (

 
 
 
 

 .فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  ةثامنا: المشروعات البحثي 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة كلية التربية للبنات  اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي للوالدين  1

 (3)11العدد

2000 

مجلة كلية التربية للبنات  ول االبتدائي المحصول اللفظي وعالقته ببعض المتغيرات لدى تالمذة الصف اال  2

 (3)12العدد

2001 
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مجلد  مجلة كلية التربية للبنات المحصول اللفظي الطفال دور الدولة واطفال االسرة العاديين )دراسة مقارنة( 3

13(3) 

2002 

االحداث الصدمية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالمذة الصف السادس  4

 ياالبتدائ

مجلة البحوث التربوية والنفسية 

 18العدد 

2008 

مجلة البحوث التربوية والنفسية  الضغوط الصدمية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي 5

 19العدد 

2008 

 الحرمان العاطفي وعالقته بالمشكالت السلوكية واالنفعالية لدى طلبة المرحلة المتوسطة 6

 
 
 

 

جلة كلية التربية للبنات مجلد م

20(2) 

2009 

 2013 30مجلة بيت الحكمة العدد  مظاهر العنف في اللعب لدى االطفال على وفق بعض المتغيرات في مرحلة ماقبل المدرسة 7

مجلة كلية التربية للبنات مجلد  مظاهر السلوك االتكالي لدى لالطفال وعالقتها ببعض المتغيرات 8

24(1) 

2013 

مؤتمر دور كليات التربية في  دافع حب االستطالع وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الصف الرابع االعدادي  9

 التنمية البشرية

2013 

دراسات عربية في التربية مجلة  الغضب وعالقته ببعض سمات الشخصية  10

 الجزء الثاني 36وعلم النفس العدد

2013 

اماراباك المجلد الخامس العدد مجلة  على التعليم الجامعي من وجهة نظر اساتذة جامعة بغداد  الوعي بانعكاسات ظاهرة العولمة 11

 الرابع عشر

2014 

 2015 مجلة العلوم التربوية والنفسية  طالب المرحلة االعدادية الهواتف الذكية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى  12

تحدي ظغوط الحياة لدى التالمذة ذوي االنتماء للجماعة وعالقته بقدرة الذات على   13

 االحتياجات الخاصة والتالمذة العاديين )دراسة مقارنة(

ستاذ/كلية التربية ابن مجلة اال

المجلد الثالث 224العددرشد/

  2018آذار

2018 

نات مجلة كلية التربية للب لدى طالبات كلية التربية للبنات بجودة الحياة المساندة االجتماعية وعالقتها  14

 2017(3)28المجلد//

2017 
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 مجلة البحوث التربوية والنفسية  التسامح وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية 15

 57/1/4/2018العدد 

2018 

 مجلة البحوث التربوية والنفسية الكفاية المدركة وعالقتها بموقع الضبط لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي  16

 58/1/7/2018عددال

2018 

  

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشرًا:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 30/1/1994 كلية التربية للبنات  شكر وتقدير 1
 6/4/1995 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 2
 25/6/2001 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 3
 10/6/2002 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 4
 12/12/2005 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 5
 4/7/2007 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 6
 27/5/2008 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 7
 10/7/2008 للبنات كلية التربية شكر وتقدير 8
 9/2/2009 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 9
 13/5/2009 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 10
 30/5/2009 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 11
 19/10/2009 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 12
 شكر وتقدير 13

 

 

 

 

 3/3/2010 كلية التربية للبنات
 18/5/2011 كلية التربية للبنات ديرشكر وتق 14
 31/7/2011 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 15
 20/11/2011 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 16
 29/12/2011 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 17
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  3/7/2012 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 18
 3/12/2012 مكتب الوزير شكر على اهداء  19
 3/12/2012 مكتب رئيس الجامعة المستنصرية شكر على اهداء 20

 18/12/2012 قسم الشؤون العلمية /جامعة بغداد شكر على اهداء 21

 2013نيسان  4-3 مؤتمر كلية التربية للبنات والتربية ابن رشد شهادة تقديرية  22

 17/6/2013 كلية التربية والبنات  شكر وتقدير  23
 15/1/2014 كلية التربية والبنات يرشكر وتقد 24
 24/2/2016 مكتب الوزير شكر وتقدير 25
 8/5/2014 مكتب رئيس الجامعة المستنصرية  شكر على اهداء 26

 20/4/2014 كلية التربية ابن رشد/مكتب العميد شكر على اهداء 27
 30/4/2014 مكتب الوزير شكر على اهداء 28
 19/6/2014 للبنات  كلية التربية شكر وتقدير 29

 12/10/2015 كلية التربية للبنات شكر وتقدير  30
 15/10/2015 مكتب العميد-ابن رشد-كلية التربية شكر على اهداء 31

 20/10/2015 كلية التربية للبنات  شكر على اهداء  32
 7/4/2016 الجامعة المستنصرية/مكتب العميد شكر على اهداء 31
 26/5/2016 التربية للبنات كلية شكر وتقدير 32
 18/8/2016 مكتب رئيس الوزراء  شكر وتقدير 33
 5/12/2016 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 34
 4/1/2017 مكتب رئيس الجامعة المستنصرية شكر على اهداء  35
 28/8/2017 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 36
 23/10/2017 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 37
 19/11/2017 مكتب رئيس الجامعة المستنصرية شكر على اهداء 38
 20/11/2017 مكتب العميد-ابن رشد-كلية التربية شكر وتقدير 39
كلية التربية االساسية /الجامعة  شكر على اهداء 40

 المستنصرية/مكتب العميد 

12/12/2017 

 12/7/2018 كلية التربية للبنات شكر وتقدير 41

 

 

 

 5/8/2018 كلية التربية للبنات/جامعة تكريت  شكر وتقدير 42

 13/9/2018 مجلس الوزراء/المجمع العلمي العراقي شكر وتقدير 43
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 23/12/2018 مكتب رئيس الجامعة المستنصرية شكر على اهداء 44

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةاحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2012 والمراهقة ابحاث في الطفولة  1
 2014 التربية والوعي البيئي  2
 2015 تربية الطفل وبعض مشكالته اسباب وعالج  3
 2015 ادارة حضانات  4
االحداث الصدمية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالمذة المرحلة  5

 االبتدائية 

2016 
 2018 المتغيرات النفسية في التربية وعلم النفس 6
 2019 التسامح وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي 7

 ت .اــثاني عشر :اللغ 

       العربية       

       االنكليزية       

 

 عميدة كلية التربية للبنات رئيس قسم االقتصاد المنزلي

  نوال فاضل عباس م.د..أ م.نادية حسين منخي أ.


