السٌرة الذاتٌة والعلمٌة  /أ .م .د اسماء عبد الحسٌن دمحم:
الموالٌد 5691/5/51:
مكان العمل  :جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة للبنات  ،لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة .









الحصول على شهادة البكلورٌوس  /الجامعة المستنصرٌة /كلٌة التربٌة  /لسم االرشاد التربوي  ،عام .5661
تم التعٌٌن فً متوسطة الزٌتونة  /حً الجهاد  /بغداد  /كمرشدة تربوٌة  ،عام (.)5661 _5661
تم الحصول على شهادة الماجستٌر فً االرشاد التربوي  /كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة ،فً .)1003(3-51
بعد اجتٌاز ومنالشة رسالة الماجستٌر الموسومة  :أثربرنامج ارشادي فً خفض للك المستمبل لدى طالبات الصف السادس
االعدادي .كلٌة التربٌة  ،الجامعة المستنصرٌة .
تم التعٌٌن فً جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة للبنات  /لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  ،كمدرس مساعد فً .1001/6/51
الحصول على شهادة مشاركة فً دورة التاهٌل التربوي ،دورة ()90للتدرسٌٌن الجدد ،التً عمدت فً جامعة بغداد  ،مركز التطوٌر
والتعلٌم المستمر من  50-30الى .1001-51-6
الحصول على شهادة مشاركة فً دورة اللغة العربٌة ،دورة ( )31للتدرسٌٌن الجدد ،التً عمدت فً جامعة بغداد  ،مركز التطوٌر
والتعلٌم المستمر من  50-30الى .1001-51-6
الحصول على شهادة الدكتوراه فً االرشاد النفسً والتربوي  ،الجامعة االردنٌة .)1050( /8 /11

بعد اجتٌاز ومنالشة اطروحة الدكتوراه  ،الموسومة :أثر برنامج عالجً فً خفض أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة
وتحسٌن التكٌف النفسً لدى عٌنة من المراهمٌن العرالٌٌن الممٌمٌن فً االردن .


الحصول على شهادة تمدٌرٌة للمشاركة فً المؤتمر العلمً للطالبات بالتعاون مع اللجنة االرشادٌة فً كلٌة التربٌة للبنات
بتارٌخ .1051-1-59
حضور المؤتمر العلمً  /الخطاب التربوي فً عصر مابعد الحداثة  ،جامعة الزٌتونه  ،عمان االردن .1051،
نشر البحث الموسوم  :أثر برنامج عالجً فً خفض ضغط ما بعد الصدمة لدى عٌنة من المراهمٌن العرالٌٌن الممٌمن فً االردن
 ،مجلة االداب والعلوم االجتماعٌة ،جامعة سعد دحلب  ،الجزائر  ،العدد( ، )9شباط .1051 ،
حضور المؤتمر التدرٌبً االول للعاملٌن فً الخدمات التربوٌة والنفسٌة ،باشتران مؤسسة نهر االردن وجامعة مشغن وللفترة من
.1053/50/30-16




الحصول على شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومة (الوراثة فً السلون االنسانً ) ،بتارٌخ .1053/1 /3
نشر البحث الموسوم  :أثر برنامج عالجً فً خفض أعراض ضغط ما بعد الصدمه لدى النساء المعنفات فً االردن  ،مجلة
دراسات  ،الجامعة االردنٌة ،المجلد ( ،)10العدد ( 3،)5آذار .1053
نشر البحث الموسوم :أثر برنامج تدرٌبً معرفً سلوكً فً المدرة على حل المشكالت الحٌاتٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة  /جامعة
بغداد  ،مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة ،العدد( 9،)36تشرٌن الثانً . 1053،
الحصول على شهادة مشاركة فً ورشة العمل الموسومة ( االستخدام االمثل الولات الفراغ )بتارٌخ .1053/55/51
المشاركة فً دورة الترلٌات العلمٌة فً كفاءة الحاسوب الخاصة باساتذة فً جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة للبنات  ،وحدة التعلٌم
المستمر للفترة من .1053/1/18-11



نشر البحث الموسوم  :أثر برنامج تدرٌبً فً تمكٌن ضحاٌا التنمر المدرسً لدى عٌنة من طلبة الصف السادس االبتدائً .مجلة
كلٌة التربٌة للبنات  ،جامعة بغداد ،المجلد ()11العدد(.1051،)5
الحصول على شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌةالموسومة ب( هجرة الشباب الى الخارج :االسباب والحلول ) كلٌة التربٌة جامعة
بغداد  ،الموافك .1059 /3/18
الحصول على شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومه ( الذكاء االصطناعً وتطبٌماته ) كلٌة التربٌة  ،جامعة بغداد  ،الموافك



نشر البحث الموسوم :الضغوط النفسٌة لدى العاطلٌن عن العمل وعاللتها بالحٌاة الهانئة ،مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة ،جامعة
بغداد  ،العدد( 3،)16نٌسان .1059،














المشاركة فً فعالٌات المؤتمر الدولً الثانً لمكتبة الجامعة االردنٌة،بعنوان :النشر االلكترونً عبر تكنلوجٌا الحوسبة السحابٌة
والمتنملة  ،الجامعة االردنٌة  ،والمنعمد للفترة .1059/9/18-19
تم الحصول على ترلٌة علمٌة الى مرتبة استاذ مساعد فً اختصاص (االرشاد النفسً والتربوي ) بتارٌخ .1059 /8 /35
الحصول على شهادة مشاركة فً المؤتمر العلمً االول  :اثر التعلٌم االهلً فً االرتماء بالمستوى العلمً الجامعً ) الذي الامته
كلٌة المصطفى الجامعة الموافك .1052 /1/51
منالشة طالبة الماجستٌر (مروة جالل حسٌن دمحم )لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  ،الرسالة الموسومة (للك التصور المعرفً وعاللته
بأسالٌب الحٌاة عند طلبة جامعة بغداد ) بتارٌخ (.)1052/1/1
المساهمة فً اعداد دلٌل االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي  ،والمتضمن أهم البرامج العلمٌة والعملٌة والممترحات التطبٌمٌة الالزمة
لبناء بٌئة دراسٌة علمٌة  ،بالتعاون مع لسم الشؤون العلمٌة  ،رئاسة جامعة بغداد .
نشر كتاب  :االرشاد االسري ( ، )1059دار المسٌرة  ،عمان ،االردن .
الحصول على شهادة مشاركة بدورة (كٌفٌة ملىء استمارة التسجٌل فً (  )Google scholarالغراض الترلٌة العلمٌة ،
1059/5/56على لاعة مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر  /جامعة بغداد.
الحصول على شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومة (العلوم التربوٌة والنفسٌة فً التراث العربً االسالمً ) فً كلٌة التربٌة
.
للبنات  ،بورلة عمل :االرشاد والتوجٌه التربوي فً التراث العربً االسالمً الموافك 1052/1/12
منالشة طالبة الماجستٌر ( حوراء حسٌن احمد النصر هللا ) لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  ،الرسالة الموسومة  :الشغف الدراسً
وعاللته باسالٌب التفكٌر عند طلبة المرحلة الثانوٌة فً مدارس المتمٌزٌن ) بتارٌخ .1058/5/35
االشراف على بحوث تخرج لطالبات الصف الرابع ،لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  ،كلٌة التربٌة للبنات  ،جامعة بغداد .
تمدٌم خدمات ارشادٌة لمن ٌعانون من مشكالت نفسٌة وتربوٌة واسرٌة  ،ضمن جلسات فردٌة واخرى جمعٌة  ،كلٌة التربٌة،جامعة
بغداد .
تموٌم بحوث للنشر (مجلة كلٌة التربٌة للبنات ) وهً مجلة دورٌة محكمة  ،جامعة بغداد
المشاركة فً المؤتمر العلمً  ،جامعة المصطفى  ،بغداد  ،بورلة عمل :االسالٌب الحدٌثة لتحمٌك جودة البحث العلمً فً العلوم
االنسانٌة واالجتماعٌة .)1052( 1/51 ،
االشتران فً لجان منالشة بحوث التخرج (اختصاص علم النفس) لكل عام دراسً .
لبول نشر البحث الموسوم (دور جامعة بغداد فً تنمٌة مجتمع المعرفة من وجهة نظر اعضاء هٌئة التدرٌس ) فً مجلة كلٌة
المصطفى الجامعة  /العدد:م .ن.ق.بتارٌخ .1058/2/51



الحصول على شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومة ب (التواصل االنسانً السلٌم طرٌمة لبناء مجتمع منسجم ) فً كلٌة التربٌة
للبنات  /جامعة بغداد ،الموافك .1052/51/53



الحصول علىكتاب شكر وتمدٌر من عمٌدة كلٌة التربٌة للبنات بتارٌخ ()1058/51/1



المشاركة فً دورة (االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات االرشادٌة )التً الامتها الوحدة االرشادٌة بكلٌة التربٌة للبنات من الفترة
(_1058/ 55/51لغاٌة  . )1058/55/51المشركة محاضرة فً الدورة .



مشاركة فً ورشة عمل ( البحث االكادٌمً ) التً الامها مركز التدرٌب والتطوٌر الوظٌفً فً كلٌة المنصور الجامعة بتارٌخ
.1058/50/9



المشاركة فً الندوة العلمٌة الموسومه (الكشف المبكر عن سرطان الثدي ) فً كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغداد  /لسم العلوم
التربوٌة والنفسٌة  ،الموافك .1058/51/1



اشراف طالبة الماجستٌر  :رسل ربٌع زرع هللا ( الكفاح التحصٌلً وعاللته بالتفاؤل غٌر الوالعً )  ..العدد /5083:د.ع بتارٌخ
.1058 /50/8



تموٌم بحث للنشر  /تموٌم البحث الموسوم  :العوارض الصدمٌة وردود االفعال النفسٌة المصاحبة للزلزال فً العراق .بتارٌخ
.1058/51/51


















نشر بحث (طرائك التدرٌس المتبعة وعاللتها بالسمات الشخصٌة لدى معلمً الطلبة المتمٌزٌن من وجهة نظر الطلبة انفسهم .مجلة
العلوم النفسٌة الصادرة عن مركز البحوث النفسٌة .العدد ( )30اذار .1056



المشاركة كمحاضرة فً الدورة التخصصٌة الموسومة ب(دور االرشاد فً تنمٌة السلون االخاللً المهنً )التً الامتها وحدة
التاهٌل والتوظٌف والمتابعة فً كلٌة التربٌة للبنات .للفترة  1056/1/52الى .1056/1/15



المشاركة كعضوة فً اللجنة التحضرٌة للحلمة النماشٌة الموسومة (كٌفٌة وضع معاٌٌر لمٌاس مخرجات كلٌة التربٌة فً الجامعة
العرالٌة ) والمنعمدة فً لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  /كلٌة التربٌة للبنات بتارٌخ .105/5/15



المشاركة فً المؤتمر العلمً االول (نحو االعتمادٌة فً كلٌات التربٌة ) الذي الامه لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  /كلٌة التربٌة
للبنات  /جامعة بغداد المنعمد فً . 1056/3/3



تموٌم بحوث لمركز البحوث النفسٌة  /مجلة العلوم النفسٌة /

-5أثر انموذج كوسكروف فً تنمٌة التفكٌر ما وراء المعرفً لدى طالبات الصف الخامس االعدادي .
 -1الثمة العاطفٌة وعاللتها بعادات العمل المنتجة لدى المشرفٌن التربوٌٌن .
The relationship between emotional problwms and followed teaching stategiesby instructors among
undergraduate students at the university of jordan .
Fatima eid zaid al- adwan &Asmaa abdulhussain mohammad
Available on line at www.ijast.org
International journalof advanced science and technology
)Volume-13-issue-3(2019






مشاركة فً الندوه العلمٌة الموسومة (الثمافة النفسٌة والتعاٌش السلمً فً مرحلة ما بعد داعش ) فً كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة
بغداد /الموافك .1056/1 /2
تكلٌف بمهام ممررٌة المسم للدراسات العلٌا .ذي العدد  5316/5بتارٌخ .1056/3/35
حضور ورشة العمل الموسومة (البرنامج الحكومً ) الممامه فً كلٌة التربٌة للبنات  /لاعة المصطفى (.)1056/1/51
عضوة لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا  /لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة /كلٌة التربٌة للبنات /بتارٌخ 1056/1 /15

