
 السيرة الذاتية 

   : كلثوم عبدعون ردام البلحياالسم الكامل 

1978/  7/ 1تولد : بغداد /   

درست البكالوريوس والماجستيروالدكتوراه في قسم رياض االطفال كلية التربية  

. للبنات جامعة بغداد    

2001  -2000عملت محاضرة في قسم رياض االطفال للمدة من    

.  2001عينت  معيدة في قسم رياض االطفال كلية التربية للبنات عام   

سنة .  20مدة الخدمة :   

 الشهادات الحاصلة عليها : 

 الشهادة  سنة الحصول عليها  
 البكالوريوس   2000

 الماجستير    2006

 الدكتوراه    2015

 

االختصاص الدقيق : رياض االطفال           االختصاص العام : رياض االطفال    

 

 االلقاب العلمية  سنة الحصول عليها   
 مدرس مساعد    2006

 مدرس   2011   

 استاذ مساعد   2018

 

المشرف العلمي لمختبر الروضة التطبيقية في قسم رياض االطفال للعام  *

. 2012- 2011الدراسي   



*احد االساتذة العشر االوائل في دورة طرائق التدريس التي يقيمها مركز 

حصلت على كتاب شكرمن السيد رئيس   التعليم المستمر في جامعة بغداد اذ 

 جامعة بغداد . 

 

برنامج تلفزيوني واذاعي يخص االسرة والطفل .*شاركت باكثر من   

 

*خريجة من البرنامج العالمي برنامج )الزائر القيادي الدولي ( الذي يقام  

. 2018المتحدة االمريكية لعام في الواليات   

  

.  2014 – 2013البنك الدولي للعام  عملت بدرجة خبيرفي *   

2020عام *المناصب التي شغلتها رئيس قسم رياض االطفال من   

 كتب الشكر : 

1220 -2001(  من كتب الشكر للفترة من  30)  مايقاربحاصلة على   

 عضو في لجان عديدة في القسم والوزارة اهمها لجنة الغيابات ولجنة االمتحانية . 

.  2018عضوة في اللجنة العليا لكتابة االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في عام   

ولحد االن وفي قسم رياض   2001قمت بتدريس عدد كبيرمن المواد للفترة من 

 االطفال 

قياس وتقويم طفل الروضة -1  

اساليب تدريس خبرات العلوم  -2  

اسس التربية -3  

التنمية اللغوية  -4  

واالشراف التربوي  االدارة-5  

طرائق التدريس  -6  

مادة التطبيقات التربوية   -7  



بايولوجية االنسان   -8  

    البحوث المنشورة :

  عنوان البحث   مكان النشر سنة النشر  العدد

مجلة كلية   2010 1
 التربية للبنات  

الموهبة وعالقتها ببعض  
المتغيرات لدى اطفال  

 الرياض  

 

مجلة البحوث   2010 24
التربوية  
 والنفسية  

عند اطفال  السرقة 

الرياض )الذكورواالناث (  
وعالقتها ببعض  

 المتغيرات  

 

مجلة العلوم   2011 1
التربوية  
 والنفسية  

التوافق النفسي وعالقته  
بالسلوك العدواني عند  

 اطفال الرياض  

 

مجلة االسراء /   2012 
جامعة االسراء  

عمان /  

الموهبة لدى اطفال  
الرياض وعالقتها ببعض  

 المتغيرات  

 

مجلة العلوم   2018 
 النفسية  

ابعاد التعلم لمارزانو لدى  
 معلمات الرياض 

 

مجلة البحوث   2017 46
النفسية  
 والتربوية  

االتزان االنفعالي لدى  
معلمات الرياض وعالقته  
 بالقلق لدى طفل الروضة  

 

مجلة البحوث   2016 24
النفسية  
 والتربوية 

ادارة التغيير لدى مديرات  
 رياض االطفال  

 

مجلة دراسات   قيد النشر 
عربية في  

التنمية وعلم  
 النفس 

الشعور باالمن لدى  
االطفال النازحين  

 المحرومين من الوالدين  

 

 
 
 
 
 

 منشور
 
 
 

 منشور

مجلة كلية  
 التربية للبنات  

 
 

مجلة  
مركزالبحوث  

 التربوية  

المسؤولية االجتماعية لدى  
معلمات رياض االطفال  

الحكومية واالهلية )دراسة  
 مقارنة ( . 

العطف على الذات  
وعالقته بالعالقات  

االنسانية لدى معلمات  
 رياض االطفال  

 

 



 الندوات والمؤتمرات : 

 شاركت في عدد كبير من الندوات والمؤتمرات في جامعات متفرقة منها :  

  عنوان الندوة   تاريخها  
دورالدراما التعليمية في ترسيخ القيم التربوية /   2012

 ورقة عمل 
 

التربية ومهارات التعلم والتعليم / مؤتمرعلمي /   2012
 االردن /بحث  

 

االرشاد االسري وسيلة وقائية لمواجهة المشكالت /   2014
 ورقة عمل  

 

  االلعاب االلكترونية ايجابيات وسلبيات / ورقة عمل   2016

الوضع الراهن في العراق واثره على البناء االسري /   2016
 ورقة عمل  

 

االرشاد النفسي واستراتيجيات بناء االنسان / ورقة   2016
 عمل 

 

  مشارك في بحث في مؤتمر اربيل  2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


