
 لسيرة الذاتيةا

 االسم الثالثي   :     جوري معين علي

 الحالة الزوجية :      متزوجة

 عدداالطفال     :      اربعة

 الديانة           :       مسلمة

 التخصص       :      رياض االطفال 

 15/9/2019تاريخ الحصول   - استاذ مساعد دكتورالدرجة العلمية  :       

 قسم رياض االطفال  –عنوان العمل    :       كلية التربية للبنات 

 1/3/2015تاريخ الحصول عليها   - الشهادة الحاصل عليها : دكتوراه

 11/1999/ 15:        تاريخ التعيين  

 سنة  22  :      سنوات الخدمة 

 -:المناصب التي حصل عليها 

 2001-1999مديرة روضة من سنة 

 2017-2014من سنة مديرة روضة 

 2021-2017مديرة مختبر التغذية من 

  -: اللجان التي اشترك فيها

 . عضو لجنة تحديث المناهج - 1

 (19/10/2017)في ضمان الجودة واالداء الجامعي عضو لجنة دائمية وفرعية - 2

 . (3/10/2017عضو لجنة التقييم السنوي للنشاطات ) - 3

 رياض االطفال .عضو لجنة ارشادية في قسم  - 4

 عضو لجنة مالية في قسم رياض االطفال . - 5

 عضو لجنة المعارض . - 6



                                       عضو لجنة كتابة التقارير الخاصة  – 7

         2019_  2018_عضو في لجنة الغيابات للعام الدراسي 8

  -:الحاصلة عليها كتب الشكر

 .1998المشاركة في ندوة عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر في  - 1

 . 1999عميد كلية التربية للبنات  معرض كتاب شكر في المشاركة في - 2

كتاب شكر عن اقامة معرض خاص برياض االطفال عميد كلية التربية للبنات  – 3

2010 . 

 . 2010كتاب شكر عميد كلية التربية للبنات  – 4

 . 2009ة نشاط عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر عن ممارس – 5

 . 2014كتاب شكر عن المشاركة في معرض الكتاب المكتبة المركزية  – 6

 2016كتاب شكر عن اسبوع العمل التطوعي عميد كلية التربية للبنات  – 7

وتقدير عن مشاركة بندوة بناء قدرات ومهارات اعضاء الهيئة ._كتاب شكر8

                                                              التدريسية            

 لةعميدة تثمينا للجهود المبذو_كتاب شكر من ال9

                               -الدراسية التي تمت تدريسها :المقررات 

تنشئة اجتماعية , تاريخ تطور رياض االطفال , علم النفس العام , صحة الطفل 
االولية , بايولوجية االنسان , تغذية الطفل , سيكولجية اللعب , تقنيات واسعافاته 

 تربوية , ادارة واشراف , التربية الحركية , تربية بيئية .

 

  -المشروعات البحثية في مجال التخصص :

 . 2005دور معلمة الروضة في اكتساب العادات الصحية مجلة كلية االداب  – 1

فل الروضة وعالقته بتربيته داخل االسرة مجلة جامعة التكييف االجتماعي لط – 2

 . 2005االنبار 

 اثر برنامج تنموي في االستعداد الكتابي لطفل الروضة مجلة العلوم التربوية  – 3

اثر برنامج قصصي في تنمية الثقة بالنفس لدى طفل الروضة مجلة كلية  – 4

 . 2010التربية للبنات 



وجبة الفطور لدى طفل الروضة وعالقته باالدراك مجلة البحوث التربوية  – 5

 . 2015والنفسية 

 

 

  الخصائص القيادية لدى االطفال الملتحقين وغير الملتحقين في رياض االطفال-6

 2019مجلة العلوم النفسية 

 2019 وضة وعالقته بمخاوفهمالحوار االسري لوالدي اطفال الر -7

  2019ي تواجه معلمات رياض االطفالالمشكالت الت -8

 2020الصمت االختياري وعالقته بالخجل لدى اطفال الرياض  -9

-2003اشرفت على العديد من بحوث التخرج لطالبات المرحلة الرابعة من سنة 

2021 . 

 

 

 -الندوات المشارك بها :

حماية كلية التربية للبنات لجنة تشريفات سبل  1998الحصار واثره على الطفولة 

فندق المنصورميليا اقامة معرض ندوة بعنوان  1999الطفولة في الوطن العربي 

 كلية التربية االساسية ورقة عمل . 2010الطريق االمثل لتطور العراق 

كلية التربية للبنات قسم رياض االطفال  2015الطفال الرياض ندوة تعليم التفكير 

 ورقة عمل .

 . 2016اثره على البناء االسري ندوة الوضع الراهن في العراق و

 2016مشاركة في ندوة االرشاد النفسي واستراتيجيات بناء االنسسان بتاريخ 

 . 2017ندوة القيم السائدة لدى طلبة الجامعات العراقية مركز البحوث التقدمية 

حضور ندوة علمية بعنوان التقنيات الحديثة في الدراسة الجغرافية قاعة المصطفى 

17/10/2017 . 

حضور الندوة العلمية )المسؤولية االجتماعية لطالبات الجامعة ( قاعة المصطفى 

20/11/2017 . 



مشاركة في ندوة دور التربية الخاصة في التعامل مع التالميذ ذوي الصعوبات 

 . 3/12/2017وبطئ التعلم والتأخر الدراسي مركز البحوث النفسية 

طفل الروضة( قسم رياض االطفال عقد سمنار بعنوان )الوعي البيئي لدى 

17/10/2017 . 

 2017مشاركة في ورشة عمل الواقع والمعوقات التي تواجه قسم رياض االطفال 

زيارة ميدانية مع االطفال الى كلية الزراعة لتنمية الخبرة العلمية لدى اطفال 

 . 19/11/2017المختبر 

عن ايفاد لجامعة  حضور الجلسة النقاشية التي عقدت في قسم رياض االطفال

 . 5/12/2017باندراما التركية للمحاضرة ميادة اسعد 

مشاركة في ندوة تنمية التفكير واالبداع عند طلبة الجامعات مركز البحوث النفسية 

28/3/2017 . 

 . 16/1/2017مشاركة في ندوة )حماية بيئة الروضة من التلوث ( قاعة المصطفى 

تقنيات الحوار مركز البحوث النفسية مشاركة في ندوة مهارات االتصال و

7/3/2017 . 

 2018مشاكة في ندوة مخرجات الجامعة وسوق العمل 

 . 20/3/2017مشاركة في ندوة تعليم النزاهة لطفل الروضة قاعة المصطفى 

 . 25/4/2017حضور مؤتمر سنوي في علوم القرأن 

بعنوان الواقع والعوقات التي تواجه قسم رياض االطفال مشاركة في ورشة عمل 

                                                                               2017في تشرين االول 

                                                                                      2018مشاركة في مؤتمر دولي ببحث عن واقع المسنين في العراق في شهر نيسان 

في ندوة علمية عن التطور التقني والتكنلوجي وعالقته بالصحة النفسية                    مشاركة 

                                              2018 \نيسان\ 22لطفل الروضة في 

          2018\5\9لجامعي فيمشاركة في ندوة عن حقوق واواجبات االستاذ ا

مشاركة في مؤتمر بصفة حضور  عن الصحة النفسية رؤيتنا نحو رفاهية المجتمع 

                                                                       2018\11\11في 

مشاركة في ورشة عمل عن كيفية كتابة ونشر البحوث في المجالت قواعد بيا نات 

                                     2018\10\18دور النشر العالمية في  \اس سكوب

 2018\11\14مشاركة في دورة عن االرشاد النفسي في الوحدات االرشادية في 



  2019مشاركة محاضرة علمية واقع مناهج رياض االطفال بين التغير والتطور 

ماعية والنفسيةالمؤثرة في الصحة ي مؤتمر الثقافة الصحية والعوامل االجتركة فامش

 2019 والمرض

 2021مشاركة في ورشة  علمية صور تثمين الحياة في ظل جائحة كورونا 

    

                                                                                                                                                Google Scholarمشاركة في دورة 

  reseach gateمشاركة في دورة

 التي تم مناقشتها الرسائل واالطاريح

 2018مها صبري رسالة ماجسير 

 2019شهد محمد رسالة ماجستير 

 2020اسماء محسن رسالة ماجستير 

 2021دنيا فارس رسالة ماجستير 

 2021موج باسم اطروحة دكتوراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae : 

Triple Name: Gauri Moeen Ali 

Marital status: married 

Number of children: four 

Religion: Muslim 

Specialization: Kindergarten 

Academic Degree: Assistant Professor Doctor - Acquired 

15/9/2019 

Work Address: College of Education for Girls - Kindergarten 

Department 

Certificate obtained: PhD - date obtained 1/3/2015 

Appointment Date: 11/15/1999 

Years of service: 22 years 

Positions held:- 

Kindergarten Director from 1999-2001 

Kindergarten Director from 2014-2017 

Director of Nutrition Lab from 2017-2021 

Committees that 

1 - Member of the Curriculum Update Committee. 

2 - Member of a permanent and sub-committee on quality 

assurance and university performance (19/10/2017) 

3- Member of the annual activities evaluation committee 

(3/10/2017). 



4 - Member of the guidance committee in the kindergarten 

department. 

5- Member of the Finance Committee in the Kindergarten 

Department. 

6 - Member of the Exhibitions Committee. 

7 - Member of the Special Report Writing Committee  

8 - Member of the Absences Committee for the academic year 

2018-2019 

Recieipt of thank book:- 

1 - A letter of thanks for participating in the symposium of the 

Dean of the College of Education for Girls 1998. 

2- A letter of thanks for participating in the exhibition of the 

Dean of the College of Education for Girls 1999. 

3- A letter of thanks for holding a special exhibition in 

kindergarten, Dean of the College of Education for Girls 2010. 

4- A letter of thanks from the Dean of the College of Education 

for Girls 2010. 

5- A letter of thanks about the activity of the Dean of the 

College of Education for Girls 2009. 

6- A letter of thanks for participating in the Central Library Book 

Fair 2014. 

7- A letter of thanks for the week of volunteer work, Dean of 

the College of Education for Girls 2016 8_ A letter of thanks and 

appreciation for a seminar on building the capabilities and skills 



of faculty members 9_ A letter of thanks from the Dean in 

appreciation of the efforts exerted 

The courses taught :- 

Socialization, the history of kindergarten development, general 

psychology, large-scale child health, ecology, human nutrition, 

child nutrition, play psychology, educational techniques, 

management and supervision, kinetic education, environmental 

education. 

 

The role of research projects in the field of specialization: - 

1 - The role of the kindergarten teacher in acquiring healthy 

habits. Journal of the College of Arts, 2005. 

2 - The social conditioning of the kindergarten child and its 

relationship to his upbringing within the family Anbar 

University Journal 2005. 

3- The effect of a development program on the experiences of 

the book for the kindergarten child. Journal of Educational 

Sciences 

4- The effect of a narrative program in developing the self-

confidence of the kindergarten child. Journal of the College of 

Education for Girls 2010. 

5- The child's breakfast and its relationship to cognition Journal 

of Educational and Psychological Research 2015. 

6-baby genie, kids, kids, and attachments, kids 

Journal of Psychological Sciences 2019 



7- The family dialogue of the parents of kindergarten children 

and its relationship to their fears 2019 

8- Problems facing kindergarten teachers 2019 

9- Voluntary silence and its relationship to shyness among 

Riyadh children 2020 

Female students of the fourth stage of the year 2003-2021. 

 

 

Participating seminars:- 

The embargo and its impact on childhood 1998 College of 
Education for Girls Committee of Honors for Childhood 
Protection in the Arab World 1999 Mansour Melia Hotel 
Holding a symposium exhibition entitled the optimal path for 
Iraq’s development 2010 College of Basic Education Working 
paper . of the of symposium teaching children’s thinking, 
Riyadh 2015 College of Education for Girls, Kindergarten 
Department. Working paper. 
Symposium on the current situation in Iraq and its impact on 
family building 2019 
Participation in a symposium on psychological counseling and 
human-building strategies on 2016 
Symposium on the Prevailing Values of Iraqi University 
Students, Progressive Research Center 2017. 
Attending a scientific symposium entitled Modern Techniques 
in Geographical Study Al-Mustafa Hall 17/10/2017. 
Attending the scientific symposium (social responsibility for 
university students) Al-Mustafa Hall 20/11/2017 
Participation in the symposium on the role of special education 
in Dealing with Students with Difficulties, Slow Learning and 
Academic Delay Psychological Research Center. 



3/12/2017. 
Seminar held on (Environmental Awareness of Kindergarten 
Child) Kindergarten Department 17/10/2017. 
Participation in the reality workshop and the obstacles facing 
the kindergarten department 2017. 
a field visit with children to the Faculty of Agriculture to 
develop the scientific expertise of laboratory children 
19/11/2017. 
Attending the discussion session that was held in the 
kindergarten department about the dispatch of the Turkish 
Pandrama University for the lecture Mayada Asaad 12/2017 /5 
. 
Participation in a symposium on developing thinking and 
creativity among university students, Psychological Research 
Center 28/3/2017. 
Participation in a symposium (Protecting the Kindergarten 
Environment from Pollution) Al-Mustafa Hall 16/1/2017. 
Participation in the Symposium on Communication Skills and 
Dialogue Techniques, Psychological Research Center 3/7/2017 . 
Participation in the symposium on University Outcomes and the 
Labor Market 2018. 
Participation in the Symposium on Integrity Education Child 
Kindergarten Al-Mustafa Hall 20/3/2017 . 
Attending an annual conference in the sciences of the Qur’an, 
20/4/2017. 
Participation in a workshop entitled Reality and Obstacles 
Facing Kindergarten Department in October 2017. 
Participation in an international conference on the reality of 
the elderly in Iraq in April 2018. 
Participation in a scientific symposium on technical and 
technological development and its relationship to the mental 
health of the kindergarten child on April 22, 2018. 
Participation in a symposium On the rights and duties of a 
university professor in 2018/5/9. 



Participation in a conference as an attendee on mental health 
Our vision towards the well-being of society in 2018/11/111. 
Participation in a workshop on how to write and publish 
research in journals Scopus databases | International 
publishing houses in 2018/10/18. 
Participation in a course on psychological counseling in 
counseling units in 2018/11/14. 
Participation in a scientific lecture The reality of kindergarten 
curricula between change and development 2019. 
Participation in the Conference on Health Culture and Social 
and Psychological Factors Affecting Health and Disease 2019 . 
Participation in a scientific workshop Pictures Valuing life in the 
shadow of a pandemic Corona 2014 
Participation in the Google Scholar course. 
Participation in the reseach gate course . 
The theses and thesis 
discussed: 
Maha Sabry Master’s thesis 2018 . 
Shahd Muhammad Master’s Thesis 2019. 
Asmaa Mohsen Master’s Thesis 2020. 
Donia Fares Master’s Thesis 2021. 
Moj Bassem Doctoral Thesis 2021. 


