
 السيرة الذاتية

 م.د. وفاء حسن عيسى

 وفاء حسن عيسى علي الفريداوي -سم الرباعي واللقب:الا

 1983/  1/  20 -تاريخ الميالد :

 العراقية -: الجنسية

 طفالاالرياض  -: التخصص

 2006- 2005العام الدراسي  -: تاريخ الحصول على شهادة البكلوريوس

كلية التربية  طفال / الثانية علىااللى على طالبات قسم رياض االوامتياز بتسلسل  -: تقدير معدل البكلوريوس

 .للبنات

 22/11/2011 -:أطفال تاريخ الحصول على شهادة ماجستير آداب رياض 

 5/12/2011مدرس مساعد  -: تاريخ الحصول على اللقب العلمي

 اً بتقدير جيدجد 87,388 -ماجستير:بتقدير امتياز /معدل ال 92 -درجة مناقشة رسالة الماجستير:

 12/12/2011 -: هيل التربويوالتأمشتركة بدورة طرائق التدريس 

 7/6/2012الى  6/5/2012 -( :139مشتركة بدورة التأهيل التربوي التربوي )

 نهاء دراسة الماجستير دون تمديد وكذلك في الدكتوراهالمنحت قدم ومدته سنة واحدة 

 بتقدير امتياز 94 -الدكتوراه :درجة مناقشة اطروحة 

 2018- 2017العام الدراسي  -تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه :

 18/10/2017 -تاريخ الحصول على اللقب العلمي مدرس :

 .حاصلة على شهادة دولية احترافية في التنمية البشرية من البورد النرويجي

 .النفسية والبورد النرويجي تفاق بين مركز البحوثباالحاصلة على وسام التميز 

 من البحوث المنشورة لها

 (2011)قته بالمحصول اللغوي لطفل الروضة وعالالحس الجمالي  - 1

 (2011)الحس الجمالي لطفل الروضة  -2

 (2013)طفال االالعولمة الثقافية في القيم التربوية لطالبات قسم رياض  - 3

 (2014)طفال االنسانية لطالبات قسم رياض االقته بالحقوق وعالقلق المستقبل  - 4

 (2014)نسانية للطالب الجامعي االقته بالحقوق وعالقلق المستقبل  - 5



 (2014)قته ببعض المتغيرات وعالالتفكير الخرافي عند معلمات الرياض  - 6

 (2017)تأثير برنامج ارشادي في تنمية مهارة حل النزاعات اليومية بين اطفال الرياض  -7

 (2017)هلي والحكومي االالمساومة والمنافسة بين اطفال الرياض  - 8

 (2017)بوين وتحصيلهما الدراسي االقته بمهنة وعالتلطيف الموقف بين اطفال الرياض  - 9

 (2018)ت الت وغير العامالمهات العامالطفال األعتماد على النفس الا - 10

 (2018لمتغيري الجنس والحالة االجتماعية ) ت المسنين وفقامشكال - 11

 (2018)طفال الواقع البيئة التربوية في رياض ا - 12

 (2019)عاقة القته بمستوى االطفال المعاقين ذهنيا وعالالقلق لدى امهات ا - 13

 (2019ل )األطفاقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى معلمات رياض النية وعالقلالعنية واالعقالفكار الا - 14

 (2019)طفال الكاديمي لطالبات قسم رياض االقتها بالطموح االالرفاهية النفسية وع -15

 (2020)ثير برنامج تدريبي في تنمية الرقابة الذاتية لدى أطفال الروضة أت -16

 (2020)يات التربية من وجهة نظر اساتذتهن لالسلوكيات السلبية لدى طالبات ك -17

 مقبول للنشر(2021لدى طالبات قسم رياض األطفال )الذنب الموقفي وعالقته بيقظة الضمير  -18

 شراف عليهااالمن البحوث التي تم 

 .طفالاليثاري لطالبات قسم رياض االالسلوك ا -1

 .جتماعي لدى طفل الروضةالالتوافق ا -2

 .العنف عند طفل الروضة -3

 .اطفي لطفل الروضةالقصة في تنمية الذكاء الع اثر -4

 .جتماعي لدى طفل الروضةالقته بالتوافق االمعنى الحياة وع -5

 .هليالاوطفال الحكومي الجتماعية لدى معلمات رياض االالبصيرة ا -6

 .هليالواندفاعي لدى اطفال الرياض الحكومي االالسلوك  -7

 .الوعي الصحي لطفل الروضة - 8

 .طفالالرياض ا الوعي المعلوماتي لدى طالبات قسم -9

 .مظاهر العنف في اللعب لدى طفل الروضة -10

 أسباب العناد من وجهة نظر معلمات رياض األطفال. -11



 التحيز المعرفي لدى طالبات قسم رياض األطفال. -12

 التسويف االكاديمي لدى طالبات قسم رياض األطفال. -13

 االمن النفسي لدى طالبات قسم رياض األطفال. -14

 ب شكراكت ( 20)  -:عدد كتب الشكر الحاصلة عليها

لجنة /  طفال / لجنة التأهيل والتوظيفاالنشطة لقسم رياض االمشاركة في عدد من اللجان منها فيها : لجنة 

لجنة تحضيرية /  جتماعي / لجنة الندوات والمؤتمرات / لجنة مناقشة بحوث طالبات المرحلة الرابعةاالالتكافل 

داء / عضو ارتباط في لجنة الا جتماعية لطالبات الجامعة / لجنة تقييمالمية الموسومة بالمسؤولية اللندوة العل

طالبات مناقشة  لجان امتحانية / لجان /  ساتذة القسمالكتروني / مسؤول انشطة التفاعل الصفي االلالصف 

لجان تحضيرية وعلمية وتشريفات واستقبال في مجموعة مؤتمرات وندوات /  (الماجستيرالدراسات العليا )

/  للمناهج العامة المديريةفي  التربية وزارةفي  (األطفال لرياض الوطنية اللجنة) وزارية لجنة عضومنها 

 مركز مع بالتعاون( العقلية والقدرات الذكاء) الموسوم األول الدولي المؤتمر في تحضيرية لجنة عضو

 كلية في المستنصرية والجامعة والخدمات للتعلم الجوهرة ومنظمة النفسية العلوم وحدةفي  النفسية البحوث

 الموسوم الثاني الدولي المؤتمر في علمية لجنة عضو / العقلية والقدرات الذكاء أبحاث وحدةو األساسية التربية

 (2021 RSH)(Schwlar) مؤسسة مع بالتعاون(  واإلنسانية الجتماعية العلوم في المعاصرة التوجهات)

  . بولندا – شجيجين وجامعة

الصحة )عشر  (مؤتمرات منها المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن9) -عدد المؤتمرات الدولية المشارك فيها:

لدولي الحادي والعشرين ا والمؤتمر العلمي السنوي . 2014اذار  27-26 (النفسية في الجامعات العراقية

طفال ... الواقع الرياض ا) . والمؤتمر التربوي 2/4/2018-1 (واقع المسنين في العراق)الموسوم 

 . 10/4/2018الذي عقد بتاريخ  في وزارة التربية / مركز البحوث والدراسات التربوية (والمسؤولية

مارس  31-30-29تركيا / بتاريخ  –انطاليا / نياأالي ف (بابير)نسانية الوالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم ا

 (حتياجات الخاصةاالواقع ذوي )والعشرون الموسوم  . والمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني 2019آذار  /

نيا / انطاليا الفي أ (2بابير)نسانية الاالعلمي الدولي الثالث للعلوم  . والمؤتمر 2019نيسان  18-17بتاريخ 

 العمليات بعد فيما األطفال بواقع النهوض سبل) االول التخصصي العلمي المؤتمرو.  2019تركيا  –

/  للبنات التربية كلية/  االطفال رياض قسمفي  2019/   األول تشرين 24 – 23 بتاريخ المنعقد (اإلرهابية

 ظل في العراق في االلكترونية والمنصات التعليم) األول االفتراضي السنوي الدولي المؤتمر. و بغداد جامعة

المؤتمر . النهرين جامعة/  المستمر التعليم مركزفي  2020/تموز /20 -19:  بتاريخ المنعقد (كورونا جائحة

 .2021 /2/ 26-25الدولي الثاني في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في انطاليا / تركيا في 

العنف ضد (، (الطفل الفوضوي)مشاركة في عدد من الندوات و ورش العمل وعدد من الساعات الحرة منها 

أهمّية )،  المرأة في ظل ثقافة المتغيرات()، ( سرةالالعولمة الثقافية وتأثيرها في القيم التربوية ل، )المرأة (

 الوقت في حياة الطالب الجامعي(

 في 2020 سبتمبر والثالثون السادس:  العدد( للنزاعات البناءة المعالجة) عنوانب علمية مقالة علمية مقالة نشر

 ( .الرياضة وعلوم البدنية للتربية العرب االكاديميين رابطة عن تصدر مجلة) العلمية المقالة مجلة



 1/ 1 من للفترة الطفل وثقافة إلعالم العربية للمجلة العلمية الهيئة في عضو علمية مجلة تحرير هيئة عضو

 مصر/  (الطفل وثقافة إلعالم العربية المجلة) 2020/  12/ 31 وحتى 2020 /

/  النفسية العلوم مجلة و بغداد جامعة للبنات التربية كلية للبنات التربية كلية مجلةة في محلي ثوبح( 3) تقويم

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة/  النفسية البحوث مركز

 المجلةو مصر في( والنفسية التربوية للعلوم العربية) المجلةفي  (العراق خارج) ةعربي ثوبح( 10) تقويم

 .مصر في( الطفل وثقافة إلعالم العربية) المجلةو مصر في( االنسانية والدراسات لآلداب العربية)

 .المستنصرية الجامعة/  األساسية التربية كلية 2021/  6/  16 تاريخب ماجستير لرسالة علمي مقوم

 ارشاد نفسي وتوجيه تربوي ، مناهج بحث ، تنشئة)مواد  (7) -عدد المواد التي تم تدريسها:

 كية ، أسس تربية(، تربية فنية ، تربية حر ة االنساناجتماعية ، بايولوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

M.D. Wafaa Hassan Issa 

Full name and surname:- Wafaa Hasan Issa Ali Al-Fraidawi 

Date of birth: 01/20/1983 

Nationality:- Iraqi 

Specialization: Kindergarten 

Date of obtaining a bachelor's degree: - the academic year 2005-2006 

Estimation of the Bachelor's GPA: - Excellence in the sequence of the first 

on the students of the Kindergarten Department / the second on the 

College of Education for Girls. 

Date of obtaining a master’s degree in Kindergarten Arts: 11/22/2011 

Date of obtaining the scientific title: - Assistant teacher 5/12/2011 

The degree of discussion of the master’s thesis:- 92 with a grade of 

excellence / Master’s rate:- 87,388 with a grade of very good 

Joint course in Teaching Methods and Educational Qualification: 

12/12/2011 

Participated in the educational qualification course (139): 6/5/2012 to 

7/6/2012 

Granted a one-year application to finish the master's study without 

extension, as well as in the doctorate 

Doctoral thesis discussion score: 94 with distinction 

The date of obtaining a doctorate degree: - the academic year 2017-2018 

Date of obtaining the scientific title of teacher: 10/18/2017 

She holds an international professional certificate in human development 

from the Norwegian Board. 

She holds the Medal of Excellence by agreement between the 

Psychological Research Center and the Norwegian Board. 

From her published research 



1 - Aesthetic sense and its relationship to the language output of a 

kindergarten child (2011) 

2- Aesthetic sense of the kindergarten child (2011) 

3 - Cultural globalization in the educational values of kindergarten students 

(2013) 

4 - Future anxiety and its relationship to the human rights of kindergarten 

students (2014) 

5- Future anxiety and its relationship to the human rights of the university 

student (2014) 

6 - Superstitious thinking among Riyadh female teachers and its 

relationship to some variables (2014) 

7- The effect of a counseling program on developing the skill of resolving 

daily conflicts among Riyadh children (2017) 

8 - Bargaining and competition between private and government children in 

Riyadh (2017) 

9 - Softening the Situation Among Kindergarten Children and Its 

Relationship to Parents’ Profession and Academic Achievement (2017) 

10 - Self-reliance for children of working and non-working mothers (2018) 

11 - Problems of the elderly according to the variables of sex and marital 

status (2018) 

12 - The reality of the educational environment in kindergartens (2018) 

13- Anxiety among mothers of mentally handicapped children and its 

relationship to the level of disability (2019) 

14 - Rational and irrational thoughts and their relationship to the decision-

making ability of kindergarten teachers (2019) 

15- Psychological well-being and its relationship to the academic ambition 

of kindergarten students (2019) 

16- The effect of a training program on developing self-censorship among 

kindergarten children (2020) 



17- Negative behaviors of female students of faculties of education from 

the point of view of their teachers (2020) 

18- Situational guilt and its relationship to conscientiousness among 

students of the Kindergarten Department (2021 accepted for publication) 

From the research that was supervised 

1- The altruistic behavior of the kindergarten students. 

2- Social adjustment of the kindergarten child. 

3- Violence in a kindergarten child. 

4- The effect of the story on developing the emotional intelligence of the 

kindergarten child. 

5- The meaning of life and its relation to the social compatibility of the 

kindergarten child. 

6- Social insight among public and private kindergarten teachers. 

7- Impulsive behavior among children in government and private 

kindergartens. 

8 - Health awareness of the kindergarten child. 

9- Informational awareness of kindergarten students. 

10- Manifestations of violence in play for a kindergarten child. 

11- The reasons for stubbornness from the point of view of kindergarten 

teachers. 

12- Cognitive bias among kindergarten students. 

13- Academic procrastination among kindergarten students. 

14- Psychological security of kindergarten students. 

The number of thank you books she has received:- (20) thank you book 

Participation in a number of committees, including: Activities Committee of 

the Kindergarten Department / Rehabilitation and Employment Committee / 

Social Solidarity Committee / Committee for Seminars and Conferences / 

Committee for Discussing Research for Fourth Stage Students / Preparatory 

Committee for the Scientific Symposium Marked with Social Responsibility 



for University Students / Performance Evaluation Committee / Liaison 

Member in Electronic Class Committee / Responsible for classroom 

interaction activities for department teachers / Examination committees / 

Discussion committees for postgraduate students (Masters) / Preparatory 

and scientific committees, ceremonies and reception in a group of 

conferences and seminars, including a member of a ministerial committee 

(National Committee for Kindergarten) in the Ministry of Education in the 

General Directorate of Curricula / Member of a preparatory committee in the 

first international conference marked (Intelligence and Mental Abilities) in 

cooperation with the Psychological Research Center in the Psychological 

Sciences Unit, Al-Jawhara Organization for Learning and Services, Al-

Mustansiriya University in the College of Basic Education and the 

Intelligence and Mental Abilities Research Unit / Member of a scientific 

committee in the second international conference marked (Contemporary 

trends in Social Sciences and Humanities) in cooperation with the Schwlar 

Foundation (2021 RSH) and Schigin University - Poland. 

Number of international conferences attended: - (9) conferences, including 

the eighteenth annual International Scientific Conference (Mental Health in 

Iraqi Universities) March 26-27, 2014. The Twenty-first International Annual 

Scientific Conference (The Reality of the Elderly in Iraq) 1-2/4/2018. And the 

educational conference (Kindergarten...Reality and Responsibility) at the 

Ministry of Education / Center for Educational Research and Studies, which 

was held on 10/4/2018. And the Second International Scientific Conference 

for the Humanities (Pabir) in Alanya / Antalya - Turkey / on 29-30-31 March 

2019. The Twenty-Second Annual International Scientific Conference (The 

Reality of People with Special Needs) on 17-18 April 2019. And the Third 

International Scientific Conference for the Humanities (Paper2) in Alanya / 

Antalya - Turkey 2019. And the first specialized scientific conference (Ways 

to advance the reality of children after terrorist operations) held on October 

23-24, 2019 in the Kindergarten Department / College of Education for Girls 

/ University of Baghdad. And the first virtual annual international conference 

(Education and electronic platforms in Iraq in light of the Corona pandemic) 

held on: 19-20 / July 2020 at the Center for Continuing Education / Al-

Nahrain University. The Second International Conference on Humanities and 

Social Sciences in Antalya / Turkey on 25-26/2/ 2021. 

 



Participation in a number of seminars and workshops and a number of free 

hours, including (Children's Anarchy), (Violence against Women), (Cultural 

Globalization and its Impact on the Educational Values of the Family), 

(Women in a Changing Culture), (The Importance of Time in the Life of a 

University Student) 

Publishing a scientific article, a scientific article entitled (Constructive 

Handling of Conflicts) Issue: Thirty-sixth September 2020 in the Journal of 

the Scientific Article (a magazine issued by the Association of Arab 

Academics for Physical Education and Sports Sciences). 

Member of the editorial board of a scientific journal Member of the scientific 

committee of the Arab Journal of Child Information and Culture for the 

period from 1/1/2020 to 31/12/2020 (The Arab Journal of Child Information 

and Culture) / Egypt 

Evaluation (3) local research in the Journal of the College of Education for 

Girls, College of Education for Girls, University of Baghdad and the Journal 

of Psychological Sciences / Psychological Research Center / Ministry of 

Higher Education and Scientific Research. 

Evaluation of (10) Arab researches (outside Iraq) in (The Arab Journal of 

Educational and Psychological Sciences) in Egypt, the (Arabian Journal of 

Literature and Human Studies) in Egypt, and the Journal (Al-Arabiya for Child 

Media and Culture) in Egypt. 

Scientific validator for a master's thesis dated 6/16/2021, College of Basic 

Education/Al-Mustansiriya University. 

Number of subjects taught: (7) subjects (psychological counseling and 

educational guidance, research methods, upbringing 

Social, human biology, art education, kinetic education, foundations of 

education) 

 

 


