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Curriculum Vitae 
 

Name Susan Abdallah Mohamad  

Academic Degree Assistant Professor   

Current position Instructor  

Certification 

▪ B.A / Department of kindergarten 2001 

▪ M.A/ Department of kindergarten 2008 

▪ PhD/ Department of kindergarten 2019 

Participation Participated in : 

▪ )3(  Courses in the University  

▪ 10( Workshops 

▪  17  ( Conferences 

Appreciation ▪ )17( Appreciation letter from the Dean of the College of Education for 

women. 

▪ )10( Appreciation letter from the Head of the University of Baghdad. 

▪ )6( Appreciation letters from the Minister of the higher Education 

Position That Held  ▪ Coordinator of the B.A Studies in the Department 

▪ Instructor at the Department of Kindergarten 

Committees Worked on )20( committees  

Supervision ▪ Supervision of )18( B.A graduating project (Research)  

Assessment ▪ Evaluation of research for Publish. 

The Published Papers )42(papers  

Other Activities Organized of a number of exhibitions  

A number of guidance sessions for students of the department 

Courses Taught ▪ Psychological guidance  

▪ Social upbringing of kindergarten children  

▪ Art education of kindergarten teacher 

▪ Studies on syllabus of kindergarten children 
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 سيرة ذاتية
 االسم  سوزان عبدهللا محمد  

مساعد  استاذ   اللقب العلمي   

 المنصب الحالي       تدريسية 

 2001بكلوريوس رياض االطفال  ▪

   2008ماجستير رياض االطفال  ▪

 2019 رياض االطفالدكتوراه  ▪
 

 الشهادات  

دورات في الجامعة   3  

   مؤتمر  17

ورشة عمل    10  

 المشاركات  

كتاب  شكر عميد كلية التربية للبنات  17  

كتاب شكر من رئيس الجامعة   01  

كتاب شكر وزير التعليم العالي   6  

 شكر وتقدير 

 مقرر الدراسات االولية في القسم  

قسم رياض االطفال  تدريسي في   

المناصب التي 

 تسلمتها 

لجنة   20 عملت في   اللجان   

مشروع تخرج بحثي للبكلوريوس  18اشراف على   االشراف   

مجلة   ثتقويم بح  تقييم   

 تنظيم عدد من المعارض  

 تنظيم عدد من الدورات التوجيهية للطلبة  

 نشاطات اخرى 

لطفل الروضة  التنشئة االجتماعية   

 التربية الفنية لمعلمة الروضة  

 التربية الحركية  

 سيكولوجية اللعب  

 التطبيقات العملية  

   االرشاد النفسي لطفل الروضة 

 دراسات في مناهج رياض االطفال  

 تدريس المقررات  

 
 


