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 انسام اياد علي السرية الذاتي

 السيرة الذاتية

 

  انسام اياد علي الصالحي االسم الرباعي :  

10/3/1973تاريخ الميالد :   

 الحالة االجتماعية : متزوج

(2012الشهادة : الدكتوراه                           تاريخ الحصول عليها :      )   

ربية              التخصص العام : فلسفة تربية               التخصص الدقيق :  فلسفة ت  

       22/12/2016اللقب العلمي : مدرس                        تاريخ الحصول عليها  

سنوات 6عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :   

ansam13331@Gmail.com  :   البريد االلكتروني                     



C.V 
Ansam Ayad Ali 
 

M.D Ansam Ayad Ali   2 
Ansam13331@gmail.com 

 انسام اياد علي السرية الذاتي

       (1996لفنية /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد)الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس : قسم التربية ا

 ( 2006ى.) ديال جامعة - االساسية التربية يةلك -طرائق تدريس الفنونالجهة المانحة لشهادة الماجستير :    
 (2012جامعة ديالى)-كلية التربية االساسية–:فلسفة تربية الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه    
 اثر نوع االلوان في التعبير الفني لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي.الماجستير :    عنوان رسالة    
  الجمال في الفلسفات الحديثة وتوظيفه في التربية الجمالية. عنوان اطروحة الدكتوراه :      

 

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها :

 ت المعهد او الكلية الجامعة
ن الجميلة كلية الفنو جامعة بغداد  1 
 2 كلية التربية االساسية  جامعة ديالى
 3 كلية التربية األساسية  جامعة ديالى
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 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :

 ت الجامعة الكلية  القسم المادة
 1 جامعة ديالى كلية التربية االساسية التربية الفنية اسس التربية

لية الفنون الجميلةك التربية الفنية اسس التربية  2 جامعة ديالى 

 3 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة التربية الفنية علم الجمال

 4 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة التربية الفنية مبادى التربية الفنية

 5 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة التربية الفنية التربية الجمالية

الفنية التربية تاريخ فن اسالمي  6 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة 

تاريخ فن حديث 
 ومعاصر

 7 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة التربية الفنية

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريسية التي شارك فيها :

نوع المشاركة  السنة
-حضور-)بحث

 مشاركة(

 ت طبيعة النشاط مكان االنعقاد

27/12/2016 ورحض   ابحاث الطفولة واالمومةمركز  
 /جامعة ديالى

)تغذية المرأة الحامل(علمية ندوة  1 
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10/1/2017 /جامعة  ابحاث الطفولة واالمومةمركز  حضور 
 ديالى

)الثقافة الدوائية  علمية ندوة
 واهميتها في المجتمع(

2 

15/3/2017.  ابحاث الطفولة واالمومةمركز  حضور 
 /جامعة ديالى

 

)تربية االطفال على  علمية ندوة
ثقافة تقبل المختلف للوصول الى 
 مدارس المستقبل الدمج الشامل(

3 

26/11/2017 ندوة علمية)اهمية التوعية في  كلية التربية االساسية /جامعة ديالى حضور 
 الحد من سرطان الثدي(

4 

4/12/2017 ورشة عمل)دور التصوير  كلية الفنون الجميلة /جامعة ديالى حضور 
وتوغرافي في مجاالت الحياة(الف  

5 

12/12/2017 ندوة علمية )التوعية الخاصة  كلية التربية االساسية /جامعة ديالى حضور 
 بالثقافة المرورية(

6 

21-22/12/2017  قضاء الخالص –مدرسة الشموع  مشاركة 
 

ورشة تدريسية)كيفية التعامل مع 
 طفل المرحلة االبتدائية (

7 

4/3/2018.  
 

 

 معهد االمل للصم والبكم  مشاركة
 

)تربية وتأهيل ورشة تدريسية
 الطفل االصم(

8 
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19-20/3/2018 ورشة عمل)االرتجال في  كلية الفنون الجميلة /جامعة ديالى حضور 
 المسرح...(

9 

3-4/4/2018  قضاء الخالص –مدرسة الشموع  مشاركة 
 

ورشة عمل)واقع االنشطة 
 المدرسية الفني والرياضي(

10 

7/5/2018.  الملتقى الثقافي/ جامعة ديالى  حضور 
 

مؤتمر )اطالق منسقية التواصل 
الجماهيري في اللجنة العليا 

الجامعة للتعايش والسلم 
 المجتمعي(

11 

12/9/2018 ورشة عمل)التكنولوجيا  قاعة الشهيد هاشم/ محافظة ديالى مشاركة 
 وتأثيراتها على الواقع االسري

12 

 

 

ي مجال التخصص :المشروعات البحثية ف   

 ت عنوان البحث محل النشر السنة

 79العدد 19المجلد 
2013حزيران لسنة   

مجلة كلية التربية االساسية في الجامعة 
القسم االنساني–المستنصرية   

 1 التقدير الجمالي للتراث الرافديني في ضوء اهميته التربوية
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 80العدد19المجلد  
2013ايلول  سنة   

ة االساسية في الجامعة مجلة كلية التربي
القسم االنساني–المستنصرية   

) اعداد المعلم وفق التربية االسالمية بين االصالة 
 والمعاصرة (

2 

عدد خاص في المؤتمر العلمي الثالث  2018
لإلرشاد التربوي الذي لوزارة التربية 

 /مديرية االرشاد التربوي .

المرحلة الطمأنينة االنفعالية لفاقدي االب من تالمذة 
 االبتدائية

3 

اإليجابية وفق التربية ومعالجتها على الطفولة مشكالت مجلة نسق للعلوم التربوية والنفسية  2018   4 

العدد الخامس 

(2018اكتوبر)  

 في الجمالية التربية على الحديثة للتكنولوجيا السلبية االثار المجلة العربية للتربية النوعية
االطفال رياض  

5 

 
 

ات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادة تقديرية / كتب شكر( :ابداع  

عنوان االبداع او  السنة
 النشاط

ما حصل عليه من  الجهة المانحة
)جائزة/ شهادة تقديرية / 

 كتب شكر(

 ت نوع االبداع

المهرجان الفني السنوي  2014
 االول

–كلية الفنون الجميلة 
 جامعة ديالى

 1 مشاركة شهادة تقديرية
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ورشة عمل  2017
تطويرية)القيادة االدارية 

 وادارة االعمال(

منظمة مرايا للمراة 
 والطفل

 2 مشاركة شهادة تقديرية

الندوة العلمية  والموسومة  2017
 )ظاهرة االنتحار(

مركز ابحاث الطفولة 
 واالمومة/جامعة ديالى

 3 مشاركة شهادة تقديرية

ورشة عمل تطويرية  2017
هارات بعنوان )تطوير م

 معلمات رياض االطفال(

منظمة نساء الغد 
 للتنمية ورعاية االرامل

 4 مشاركة شهادة تقديرية

الدورة التدريبية)الية  2017
التسجيل في الباحث 

 Googleالعلمي 
Scholar) 

 كلية التربية االساسية
 /جامعة ديالى

 5 مشاركة شهادة تقديرية

ندوة )العنف والتحرش  2017
ل(الجنسي باألطفا  

مركز ابحاث الطفولة 
 واالمومة/جامعة ديالى

 6 مشاركة شهادة تقديرية



C.V 
Ansam Ayad Ali 
 

M.D Ansam Ayad Ali   8 
Ansam13331@gmail.com 

 انسام اياد علي السرية الذاتي

المؤتمر العلمي الدولي  2017
 االول

كلية الكتاب الجامعة 
بالتعاون مع جامعة 

 لوند السويدية

 7 مشاركة شهادة تقديرية

المؤتمر المركزي لإلرشاد  2018
 التربوي

 8 مشاركة شهادة تقديرية وزارة التربية

21-

22/9/2019  
طاولة مستديرة 

 الموسومة)المرأة واالسالم(
منظمة حواء لإلغاثة 

 والتنمية
 9 مشاركة شهادة تقديرية

 

 

 الوظائف التي شغلها :

الى -من   ت المناصب االدارية والعلمية مكان العمل 
1/7-15/11/2018 مركز ابحاث الطفولة  

 واالمومة
 1 رئيس قسم االمومة
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 ت فيها:نشاطات قدمتها وشارك
  28/2/2017قدمت محاضرة )التربية الجمالية واثرها في تربية الطفل( على قاعة كلية الفنون الجميلة بتاريخ . 
  قدمت محاضرة )االجهزة االلكترونية واثارها السلبية وااليجابية ( على قاعة مركز ابحاث الطفولة واالمومة بتاريخ

9/3/2017 . 
 مات رياض االطفال االهلية والحكومية ضمن ورشة عمل تابعة لمنظمة نساء الغد على قدمت محاضرة )تربية الطفل( لمعل

 28/9/2017قاعة مركز ابحاث الطفولة واالمومة بتاريخ 
  19/10/2017قدمت محاضرة ) اطفال التوحد ( في روضة النشء الجديد مع مشرفات رياض الخالص  بتاريخ 
 25/10/2017عراقي بين الواقع والطموح ( في روضة النشء الجديد  بتاريخ قدمت محاضرة ) التربية االيجابية للطفل ال 
  15/11/2017شاركت محاضرة ) الرضاعة الطبيعية( في قاعة مستشفى البتول بتاريخ 
  20/12/2017قدمت محاضرة ) التربية العالمية واثارها السلبية وااليجابية( في قاعة مركزنا بتاريخ 
  الغفاري المختلطة االبتدائية وتوزيع مبالغ نقدية لمجموعة من االيتام ضمن حملة صندوق دعم قمت بزيارة مدرسة ابو ذر

 .16/3/2017االيتام الذي يقوم به مركزنا بتاريخ 
  قمت بزيارة متوسطة الرافدين للبنين وتوزيع مبالغ نقدية لمجموعة من االيتام ضمن حملة صندوق دعم االيتام الذي يقوم به

 .16/3/2017 مركزنا بتاريخ
   قمت بزيارة مدرسة زين العابدين  االبتدائية  ومدرسة الزنابق االهلية االبتدائية واعطائهم كتيب وفولدر وتقويم وبوستر عن

 12/12/2017التحرش الجنسي باألطفال ضمن الحملة التوعوية التي قام بها المركز بتاريخ 
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 ة والخالص لتطبيق االختبار والمقاييس الخاصة ببحوث الخطة قمت بزيارات عديدة للمدارس والرياض في قضاء بعقوب
 السنوية على التالميذ لألعوام الدراسية كافة. 

 /2017وزعت ورد وبطاقات تهنئة بمناسبة عيد المراة لمديرات بعض المؤسسات الحكومية في بعقوبة. 
 ادرة عن قسم االعالم والعالقات العامة في رئاسة كتبت مقالة بعنوان )التربية الجمالية للطفل(في مجلة االفاق الجديدة الص

 . 2017بتاريخ كانون االول لسنة34جامعة ديالى العدد 
  قمت بزيارة مدرسة ابو ذر الغفاري المختلطة االبتدائية وبعلبك االبتدائية المختلطة والسنهوري االبتدائية المختلطة في قضاء

 .3/5/2018م ضمن حملة صندوق دعم االيتام الذي يقوم به مركزنا بتاريخ الخالص وتوزيع مبالغ نقدية لمجموعة من االيتا
 

 نشطات حضرتها: 
  2016/2017حضرت مهرجان التعايش السلمي  المقام في قضاء الخالص . 
  24/4/2018بتاريخ  ابحاث الطفولة واالمومةحضرت محاضرة )الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية( في قاعة مركز. 
 25/4/2018بتاريخ  ابحاث الطفولة واالمومةاضرة ) التربية في الواليات المتحدة االمريكية( في قاعة مركز حضرت مح. 
  9/4/2018حضرت احتفالية تكريم االيتام  في قاعة المعلم / كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى بتاريخ. 

 
 اللجان : 
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  للعام  ابحاث الطفولة واالمومةية ولجنة متابعة الموقع االلكتروني مركز شاركت عضوًا في اللجنة الثقافية واللجنة االعالم
 (. 2018-2017) -(2017-2016الدراسي ) 

  2018-2017شاركت عضوا في اللجنة العلمية الدائمة لمركز ابحاث الطفولة واالمومة للعام الدراسي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


