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 بغداد: الجامعة
 كلیة التربیة للبنات : الكلیة  

 ریاض األطفال: القسم
) كلیة اآلداب/جامعة بغداد: (١٩٩٦ماجستیر ) كلیة اآلداب/جامعة بغداد(١٩٩٠بكالوریوس : الشھادة

 )كلیة اآلداب/جامعة بغداد)  (٢٠٠٠(الدكتوراه 
 ٢٠١١:  أستاذ                   تاریخ الحصول علیھ : اللقب العلمي

 )علم النفس العام:    ( التخصص العام والدقیق
 تدریسیة: ي العنوان الوظیف

 ١٢/٩/١٩٩٢: تاریخ التعین في الجامعة 
 

 التاریخ المناصب
 2004-2003 مقررة قسم علم النفس

 2006-2004 أمین مجلس الكلیة
 2003 مسؤولة المكتب اإلرشادي
 ( 2003-2002)  عضوة وحدة أبحاث المرأة

 2014-2013 رئیسة لجنة التعضید
 2018-2017 رئیس لجنة الترقیات العلمیة

 مستمرة-٢٠١٧ رئیسة اللجنة العلمیة
 

 المواد التي درستھا
 - علم النفس االجتماعي  -علم النفس التربوي   -علم النفس العام   -(الدراسة األولیة

 ) مناھج البحث العلمي  -اإلرشاد النفسي والصحة النفسیة    
- علم النفس التربوي-علم النفس االجتماعي-مناھج البحث العلمي( -الدراسات العلیا
 )تصمیم تجریبي

 
 اللجان التي عملت فیھا

 اللجان االمتحانیة -
 اللجان العلمیة  -
 اللجان اإلرشادیة -

 )٢٠٠٣-٢٠٠٠(اللجان االمتحانیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -
 )٢٠٠٩- ٢٠٠١(لجنة تقویم األداء الجامعي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -
  ٢٠١٠لجنة تقویم األداء العام للكلیات   -
 لجنة اإلشراف على موقع الكلیة االلكتروني -
  مستمرة– ٢٠١٣مجلة العلوم التربویة والنفسیة  -
 لجان تحدیث المناھج- -
 ٢٠١٢لجنة مقترح جائزة الطلبة المتفوقین  -



 ٢٠١٥-رئیسة لجنة التعضید في الكلیة  -
 المشاركة في المؤتمرات والندوات بالبحوث وأوراق العمل -
 

 العدد نوع المؤتمر
 10 المؤتمرات الدولیة
 20 المؤتمرات المحلیة

 30 الندوات
 

 )٤٥(البحوث المنشورة-
  الدراسات العلیا والبحث العلمي-

المواد التي درستھا في الدراسات 
 العلیا

علم -علم النفس التربوي
مناھج -النفس االجتماعي

 التصمیم -البحث التربوي
 .التجریبي

عدد الطالبات اللواتي أشرفت 
 علیھن

  )٨(  الدكتوراه
   )١٢(الماجستیر

 عدد المناقشات 
 

  )١٥(  الدكتوراه
 )٢٠( الماجستیر

 )٥٠( عدد الرسائل والبحوث  المقومة
 
 

 كتب الشكر
 10 وزیر 

 4 وزیر الشباب
 14 رئیس جامعة

 35 عمید الكلیة
 16 جھات أخرى

 
 



Curriculum vitae 
 

Name: Altaf  Yasin Kader Ali 

Mobil: 07710003272            Emil: professor.altaf2016@gmail.com 

Nationality: Iraqi. 

Certificates:   

 PhD, General Psychology, 2000. 

 MSc. in Social Psychology 1996.  

 BSc, in Psychology 1990. 

Scientific title: Assistant Professor.  

Date of Employment at the University: 1992. 

Current Place of Work:  Department of Kindergartens /  

                                              College of Education for women / 

                                              Baghdad University. 

 

Previous Tasks: 

 Decision Maker of the Department of Education & Psychology at the 

College of Education for ladies. 

 Vice-president of the Board of College of Education for ladies. 

  

Committees: 

 A member of the Central Examination committee of the Ministry of 

Higher Education. (2000-2002). 

 Member of the Social & psychological Counselling Unit. 2002. 

 Member of the Women Research Unit, (2002-2005) 

 Member of the Committee of Evaluation of Universities Performance, 

since 2002 -2008 

 

Training courses: I Participated in (four) technical and promotion training courses. 

Scientific activities: 1-  I taught the following topics for the under graduate students: 



 General Psychology. 

 Educational Psychology. 

 Social Psychology.  

 Methodology in Educational Research. 

 Educational Measurement and Evaluation.  

 Psychological counselling. 

 Developmental Psychology. 

 

                                 2- The following topics for the post- graduate students: 

 Methods of Educational Research. 

 Social Psychology. 

 Social Development of kindergartens children. 

 

                               3- Supervision of  MSc. Students.  

Researches and Papers: (11)  published researches since 2000. 

Thanks and Appreciation:   

 ( 8 ) thanks letter from his Excellency, the Minster of Youths & Sports. 

And his Excellency,(2) the Minster of Higher Education (5) 

 ( 16 ) thanks letter from the President of Baghdad University. (10) 

 ( 14 ) thanks letters from the Dean of  College of Education for 

women.(35) 


