السيرة الذاتية
بسم هللا الرحمن الرحيم

االسم :د.عزه عبد الرزاق حسين علي الزبيدي
تارٌخ المٌالد7916/03/42 :
التخصص :علم النفس التربوي
الوظٌفة :أستاذ مساعدة
عنوان العمل :قسم رٌاض األطفال– كلٌة التربٌة للبنات\ جامعة بغداد
الجوال:

01170379942

البرٌد اإللكترونً

daily2004@yahoo.com

الشهادات التي حصلت عليها
درجة الدكتوراه فً التربٌة وعلم النفس  /علم النفس التربوي  /كلٌة التربٌةللبنات – قسمالتربٌة وعلم النفس  /جامعة بغداد 4001-4006.
درجة الماجستٌر فً رٌاض االطفال / .كلٌة التربٌة للبنات /من جامعة بغداد4004-4007 ،
-بكالورٌوس رٌاض األطفال  /كلٌة التربٌة  /جامعة بغداد فً عام .7991-7991

عدد البحوث المنشورة  70 :بحوث

اللجان:
-7عضوه فً لجنة الغٌابات
-4عضوه فً اللجنة االمتحانٌة
-3عضوه فً اللجنة التحضٌرٌة للندوات المؤتمرات
-2عضوه فً لجنة ضمان الجودة
-5عضوه فً لجنة المناهج

المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم:

اسم البحث
ت
 .7عنف األمهات والمعلمات ضد أطفال الروضة
 .4سحب المقاطع الدائرٌة باستخدام طرٌقة العناصر المحددة(برنامج تعلٌمً حاسوبً)
مجلة العلوم اإلنسانٌة/دٌالى4001
 .3المناهج التربوٌة والعولمة
 .2ضغوط العمل لدى معلمً المدارس االبتدائٌة وعالقتها بمركز الضبط
 .5التأثٌرات االٌجابٌة والسلبٌة الستخدامات األطفال للحاسوب من وجهة نظر معلماتهم
 .6بعض أسالٌب التفكٌر وفق نظرٌة ستٌرنبرغ عند طالبات قسم رٌاض األطفال
 .1العنف النفسً ألطفال الروضة من وجهة نظر أمهاتهم ومعلماتهم
 .1أمٌة طالبات الجامعة فً استخدام الحاسوب
 .9الكشف عن مدى فاعلٌة المختبرات التعلٌمٌة فً المراحل المتوسطة عند طلبة الرابع
إعدادي(العلمً)
 .70عنف األمهات والمعلمات ضد أطفال الروضة
المناصب التي شغلتها:
-1تدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة للبنات /قسم رٌاض األطفال من -4006ومستمرة
-4مدٌرة الروضة التطبٌقٌة التابعة لكلٌة التربٌة للبنات  /من 4001-4006

المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:
-7تارٌخ تطور رٌاض األطفال سنة 4001
-4تربٌة حركٌة السنوات 4070-4009-4001
-3أسالٌب قٌاس وتقوٌم طفل الروضة السنوات من ()4074-4001
-2أسالٌب تدرٌس أصول التربٌة الفنٌة من سنة 4070-4009
-5تطبٌقات تربوٌة 4076من سنة  4071-ومستمرة لحد اآلن
-6علم النفس العام من سنة  4071-4076ومستمرة لحد اآلن

المواد التي ادرسها في الدراسات العليا:
( قٌاس وتقوٌم) ...لطالبات الماجستٌر فً قسم رٌاض األطفال

عدد المناقشات التي شاركت بها )7( :طالبة ماجستٌر
عدد كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليها)6( :

المؤتمرات والندوات المشاركة فيها:
ت

مكان المشاركة

اسم البحث

نوع
المشاركة
التربية للبنات
ندوة

1

الصحة النفسٌة لألطفال
واألمهات فً ظل الظروف
الراهنة
ظاهرة التسول أسبابها وطرق
عالجها
األمية بين أوساط الشباب في
المجتمع العراقي
األداء التدريبي الجامعي بين
الواقع والطموح

5

دور المرآة في بناء المجتمع
والدولة
مؤتمر
حقوق األطفال والنساء في
العراق بين التمكين والتهميش
رعاية الموهوبين الطريق األمثل ندوة
لتطوير العراق الجديد
ندوة
الواقع الحالي لرياض األطفال
من وجهة نظر المديريات العامة
للتربية والتعليم العام/

1
3
4

6
7
8

ندوة
ندوة
ندوة
مؤتمر

مركز الدراسات
واألبحاث النفسية
وزارة الشباب
والرياضة
مركز الدراسات
التربوية
واألبحاث النفسية
المؤتمر العلمي
األول
المؤتمر العلمي
الرابع
التربية األساسية
مديرية رياض
االطفال

األنشطة األخرى:
قدمت ساعة حرة لطالبات قسم رٌاض األطفال فً كلٌة التربٌة للبنات

C.V
In the name of Allah

التاريخ
1111/11/19
1111/11/11
1111/11/31
1111/4/6
1111/1/11
1111/11/6-5
1111/1/15
1117/9/31

Name: Dr.Azza Abdul Razak Hussein Ali al-Zubaidi
Date of Birth: 24/03/1976
Specialization: Educational Psychology
Position: Professor Assistant
Work Address: Department of kindergarten- College of
Education for women \ Baghdad University
Mobile: 07710319924
E-mail: daily2004@yahoo.com
Obtained Certifications
- PHD. in Education and Psychology / Educational Psychology / College of Education for women - Department of Education
and Psychology / University of Baghdad .2006-2007
- Master's degree in kindergarten. / College of Education for
women / Baghdad University, 2001-2002
- Bachelor in kindergarten / College of Education / University of
Baghdad in 1997-1998
Number of published papers: 10 Research
Committees:
1 - Member of the absences Commission
2-Member of the exam Commission
3-Member of the Preparatory Committee for seminars
conferences
4-Member of the Committee of Quality Assurance .
5-Member of the Curriculum Committee

Research projects in the field of specialization to serve the
community and the environment or the development of
Education:
No.
Research Name

1.
2.

Mothers and Teachers violence against children kindergarten
Pull the circular using the finite element method sections (a
tutorial software) Magazine Humanities / Diyala 2008
. 3educational curricula and globalization
4 . Work stress among primary school teachers and their
relationship to control center
5 . positive and negative impacts of the uses of the children of
the computer from the standpoint of their teachers
6 . Some of thinking according to Sternberg's theory when
students kindergarten section methods
7 . psychological violence to kindergarten children from the
viewpoint of their mothers and their teachers
8
illiteracy among university students in the use of computer
9 . disclosure of the effectiveness of educational laboratories in
the intermediate stages at the fourth preparatory students
)(scientific
10 . Mothers and Teachers violence against children kindergarten
Positions occupied:
1-instructor at the College of Education for women /
kindergarten-Dept from 2006 until now
2-director of the Applied kindergarten of the College of
Education for Women / from 2006 to 2007
Courses Taught
1-1history of the development of kindergartens in 2007
2- kinetics breeding, years 2007-2009-2010
3-Methods of measuring and evaluating child kindergarten years
)(2007-2012
4-teaching methods assets Art Education from 2009-2010
5- applications educational of the year 2016 -2017 and
continuing until now
6-general psychology from the year 2016 to 2017 and
continuing until now

Material that I teach in the Higher studies:
(Measurement and evaluation) ... for the students of Master in
kindergarten Dept.
Number of discussions participated in: (1) MA student
Number of appreciation and awards and recognitions obtained: (6)

Conferences and seminars to participate:
1-mental health of children and mothers in the current
circumstances/ seminar/ Education for Women/ 12/19/2012
2-begging causes and treatment methods/ Seminar/ Studies and
psychological Research Center/ 22/11/2011
3- illiteracy among young people in Iraqi society/ Seminar
/Ministry of Youth and Sport/ 30/11/2011
4- university training performance between reality and ambition/
Seminar / Center of Educational Studies and psychological
Research/ 6/4/2011
5-The role of women in building society and the State/
Conference/ First Scientific Conference /11/2/2010
6-children and women's rights in Iraq between empowerment
and marginalization/ Conference/ fourth scientific conference/
5-6 / 21/2010
7-custody of Gifted is the best way to develop the new Iraq
/seminar/ Basic Education, 25/2/2010
8-current reality for kindergarten from the standpoint of the
general directorates of education and public education / seminar/
kindergarten Directorate / 30/09/2017
Other activities:
It offered a free hour for kindergarten department students in the
College of Education for women.

