السٌرة الذاتٌة
االسم :مٌسون حامد طاهر
المهنة  :تدرٌسٌة فً لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
مكان العمل:جامعة بغداد – كلٌة التربٌة للبنات
الشهادة  :الدكتوراه
تارٌخ الحصول علٌها 2013 :
اللمب العلمً  :مدرس
تارٌخ الحصول علٌه2013 :
االختصاص العام  :علم النفس التربوي
االختصاص الدلٌك  :علم النفس التربوي
المواد التً درستها فً الدراسات األولٌة :علم نفس النمو  ،اإلرشاد التربوي  ،علم النفس االجتماعً
 اإلشراف فً الدراسات األولٌة على ما ٌمارب ( 20بحث ) من بحوث التخرج لطالباتالمرحلة الرابعة فً لسم الخدمة االجتماعٌة ولسم العلوم التربوٌة النفسٌة.

الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة الوحدة اإلرشادٌة الموسومة بـ (الشخصٌة االٌجابٌة لطالباتالكلٌة )2012
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة الوحدة اإلرشادٌة الموسومة بـ (التعامل مع الشخصٌاتالصعبة )2013
 المشاركة فً ببحث فً ندوة لسم الخدمة االجتماعٌة الموسومة بـ (المتغٌرات المجتمعٌة فًالعراق )2013
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة الوحدة اإلرشادٌة الموسومة بـ (دور الطالبة فً الحفاظعلى البٌئة من التلوث) 2014
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة الوحدة اإلرشادٌة الموسومة بـ (اإلرشاد األسري وسٌلةولائٌة لمواجهة المشكالت )2014

 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة الموسومة بـ (فلسفة فً الذكاءاالصطناعً )2014
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة الموسومة بـ (اإلبداعواالبتكار )2015
 المشاركة فً بورلة عمل فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة الموسومة بـ (لضاٌا معاصرةوانعكاساتها على ظاهرة صراع األدوار )2015
 تأٌٌد حضور ورشة عمل الموسومة بـ (العصف الذهنً) التً الامتها وحدة اإلرشاد فً كلٌةالعلوم 2013
 المشاركة فً الدور التدرٌبٌة التً إلامتها كلٌة العلوم الموسومة بـ( التخطٌط الستراتٌجًالشخصً) 2013
 المشاركة ببحث فً مؤتمر لسم الخدمة االجتماعٌة /كلٌة التربٌة للبنات الذي الٌم فً0202/0/02

البحوث المنشورة والممبولة للنشر
 الحواجز النفسٌة وعاللتها بالتوافك مع الحٌاة الجامعٌة عند طلبة الجامعة/منشور فً مجلة كلٌةالتربٌة للبنات 2016
 العزلة الوجدانٌة عند طلبة الجامعة/منشور ف مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانٌة 2016 األزمات وعاللتها باالستمرار النفسً عند طلبة الجامعة/منشور فً مجلة العلوم التربوٌةوالنفسٌة 2017
 سمة ما وراء المزاج وعاللتها بتنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة/ممبول للنشر فً حولٌات كلٌةاآلداب /جامعة عٌن شمس 2017

الشكر والتمدٌر
 شكر وتمدٌر من عمٌدة الكلٌة للجهود المبذولة فً تنظٌم الندوات التً تشرف علٌها وحدةاإلرشاد 2013/1/28
 شكر وتمدٌر من عمٌدة الكلٌة للجهود المبذولة فً إنجاح أعمال الوحدة اإلرشادٌة2013/5/20
 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/جامعة البصرة 2013/11/12 شكر وتمدٌر من عمٌدة الكلٌة للجهود الطٌبة فً عمل اللجان االمتحانٌة للعام الدراسً2015/2014
 شكر وتمدٌر من السٌد الوزٌر -شكر وتمدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد

اللجــــــــــــان
 عضو فً لجنة متابعة الطالبات المتأخرات دراسٌا" والمتفولات 2013 عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لندوة المخدرات والتدخٌن افة المجتمع 2013 /3/31 عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لندوة الشخصٌة االٌجابٌة لطالبات الكلٌة 2012/12/16 عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لندوة التعامل مع الشخصٌات الصعبة 2013/2/24 عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لندوة اإلرشاد واإلبداع 2013 /4/28 -عضو فً اللجنة االمتحانٌة لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

الشهــــــــــــــــــادات
 شهادة مشاركة من وحدة بحوث المرأة للمشاركة فً ورشة العمل عن (دور المرأة فًمواجهة التحدٌات األمنٌة ) 2010/12/9
 شهادة مشاركة من الوحدة اإلرشادٌة/كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً الدورة التدرٌبٌة للجاناإلرشاد الفرعٌة فً األلسام كافة .2014/3/17

 شهادة أتمام دورة من مركز العرالً لإلبداع والتطوٌر عن مشروع رسائل التنمٌة الذاتٌة(ورشة عمل تعرٌفٌة )2013/3/26
 شهادة مشاركة من الوحدة اإلرشادٌة/كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً الندوة العلمٌة (اإلرشادواإلبداع) .2013/4/21
 شهادة مشاركة فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة العلمٌة الموسومة بـ(فلسفة فً الذكاءاالصطناعً) .2014/2/24
 شهادة مشاركة من وحدة اإلرشاد والتوجٌه التربوي /كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً الندوةاإلرشادٌة(دور الطالبة فً الحفاظ على البٌئة من التلوث) .2013/3/4
 شهادة مشاركة من وحدة اإلرشاد والتوجٌه التربوي /كلٌة التربٌة للبنات للمشاركة فً الندوةاإلرشادٌة(اإلرشاد األسري وسٌلة ولائٌة لمواجهة المشكالت) .2013/3/18
 شهادة تمدٌر من مركز البحوث النفسٌة للمشاركة فً المؤتمر الدولً السنوي الثامن عشر عن(الصحة النفسٌة فً الجامعات العرالٌة ) .2014/3/27-26
 شهادة مشاركة من األكادٌمٌة العربٌة العالمٌة للتدرٌب والتطوٌر 2015/2/19-18 شهادة مشاركة فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة العلمٌة الموسومة بـ(االبداع واالبتكار)2015/3/31
 شهادة مشاركة فً ندوة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة العلمٌة الموسومة بـ(لضاٌا معاصرةوانعكاساتها على ظاهرة صراع األدوار لدى الشباب) .2015/4/30
 شهادة مشاركة من مركز التطوٌر و التعلٌم المستمر فً دورة ملئ استمارة التسجٌل فً(.2017/5/16 )Google scholar
 تأٌٌد مشاركة فً دورة المجالت العلمٌة للتدرٌسٌٌن فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر/جامعةبغداد 2017/12/11
 شهادة مشاركة فً مؤتمر لسم الخدمة االجتماعٌة الموسوم بـ ( المشكالت االجتماعٌة فًالمناطك المتأثرة بالنزاع /حالة العراق) 0202/0/01

