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 االسم: زهرة موسى جعفر 

عنوان العمل الحالي : تدريسية في جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم العلوم 

 التربوية والنفسية .

e-mil:    dr.zhra@yahoo.com 

 1971المواليد : 

 خلف المحافظة –بعقوبة  –ديالى  -العنوان :العراق 

 1982 -1981االبتدائية : الدراسة  -

 1985 -1984الدراسة المتوسطة :  -

 بعقوبة   -ديالى /1990 -1989 تاريخ الحصول على  شهادة دبلوم معهد إعداد المعلمات : -

 –من الجامعة المستنصرية  1994 – 1993تاريخ الحصول على شهادة البكالوريوس :  -

 كلية التربية / قسم اإلرشاد التربوي .

   1996/  25/12)التربية للعلوم االنسانية حاليا (ن في كلية التربية األصمعي تاريخ التعيي -

 من جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  2002تاريخ الحصول على شهادة الماجستير :   -

 عنوان رسالة الماجستير " تطور مفهومي العقل والدماغ لدى أطفال مدينة بغداد " -

 لتربوي.االختصاص العام : علم النفس ا -

 االختصاص الدقيق علم نفس النمو . -

من جامعة بغداد / كلية التربية  2009 – 2008تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه :    -

 ابن رشد

 عنوان أطروحة الدكتوراه " تطور االستدالل التماثلي لدى األطفال " -

 2012/  1/3تاريخ الحصول على لقب أستاذ مساعد  -

 النفس التربوي.االختصاص العام : علم   -

 االختصاص الدقيق علم نفس النمو . -

 الخبرات األكاديمية 

تدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية األصمعي / جامعة ديالى منذ عام  -

2002 

 -----الى  2009 -6 -10أمين مجلس كلية التربية األصمعي من تاريخ  -

 



في كلية التربية للعلوم االنسانية   2011- 2007عضوا في وحدة التعليم المستمر  من عام  -

 جامعة ديالى. /

عضوا في مجلس ضمان الجودة وتقويم   األداء الجامعي  في كلية التربية للعلوم االنسانية /  -

 2007جامعة ديالى من عام

 2010 -2009الى  2007– 2006عضوا في اللجنة االمتحانية  من عام  -

 _2011  -2010عضوا في اللجنة المركزية االمتحانية في الكلية للعام الدراسي  -

 ---الى  2012– 2011عضوا في اللجنة االمتحانية  من عام  -

 13/4/2011عضوا في وحدة اإلرشاد في كلية التربية للعلوم االنسانية من تاريخ  -

ة رباب كامل محمود بعنوان للطالب 7/2/2010في  103تقويم رسالة ماجستير بالعدد  -

 سنوات(  . 6-4)تطور المهارات االجتماعية لدى أطفال مرحلة الرياض لألعمار 

)المؤتمر العلمي الرابع لمركز ابحاث الطفولة 17/10/2012في  457تقويم بحث بالعدد  -

واالمومة ( والموسوم ب)) حقوق االطفال والنساء في العراق بين التهميش والتمكين (( 

 ن البحث )حق الطفل في رعاية نموه اللغوي (عنوا

 من جامعة بغداد /كلية التربية /ابن رشد .28/2/2013في 97تقويم بحوث ترقية بالعدد  -

 

 البحوث المنشورة 

 بحث مشترك : ا.د. ليلى عبد الرزاق نعمان االعظمي . -1

 : م .د. زهرة موسى جعفر .             بعنوان                             

تطور فهم األطفال لتغير التمثيالت وعالقته بفهم االعتقاد الخاطئ والتمييز بين المظهر والحقيقة 

 ) مجلة الفتح( الصادرة عن كلية التربية األساسية 

 ( .2004( لعام )19العدد)

 بحث مشترك :  م .د. زهرة موسى جعفر  -2 -

 بعنوان :     م.م . بشار خليل إسماعيل                             

 ( سنة 22-19( سنة و  )18-15االتجاه المضاد للمجتمع وعالقته بالحكم الخلقي لدى األعمار )

 ) مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية( الصادرة عن كلية التربية األصمعي 

 ( .2009( لعام ) 41العدد )

 بحث مشترك : ا.م.د. عدنان محمود عباس  -3

 م. د. زهرة موسى جعفر      بعنوان :                  

 االتجاه المضاد للمجتمع وعالقته بموقع السكن لدى طلبة المرحلة المتوسطة 



مؤتمر كلية التربية / الجامعة المستنصرية )مجلة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية  العدد 

 .2009( اإلنساني 3)

  2009/   5/  28-27بتاريخ 

 م المؤتمر:العلوم اإلنسانية والصرفة قلم ينبض لخدمة العراق .اس

 بحث منفرد بعنوان )تطور مفهوم األحالم لدى األطفال ( -4

  2010( لعام  44مجلة الفتح  الصادرة عن كلية التربية األساسية العدد ) 

 م. د. زهرة موسى جعفر  م.د. انتصار هاشم مهدي بحث مشترك  -5

 اسم                       م. د. خالد جمال ج  

 ( سنة 11، 9، 7، 5بعنوان :" قياس السلوك العدواني وعالقته بالذكاء لدى األطفال بأعمار )   

( الصادرة عن كلية التربية األصمعي 47) مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية ( العدد ) منشورفي -

 .2010لعام 

 -بحث مشترك : -6

 م.د.زهرة موسى جعفر 

 م.حيدر مزهر يعقوب 

 (سنة .22-19(و)17-13بعنوان اإلدمان على االنترنت لدى الفئات العمرية )

 مقبول للنشر مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد  

 -بحث مشترك : -7

 ا.م.د. سلمى مجيد حميد

 م.د.زهرة موسى جعفر

 سنة"11-7بعنوان "تطور مهارة صياغة األفكار لدى األطفال بأعمار 

منشور في المؤتمر العلمي العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين / في عمان /اسم   

المؤتمر"الموهبة واإلبداع منعطفات هامة في حياة الشعوب / الجزء الثاني من المجلة  

15-16 /10  /2011  

ا.د.عدنان محمود عباس و أ.م.د. زهرة موسى جعفر  بعنوان "  -بحث مشترك : -8

 اهقين دراسة مقارنة"التعصب لدى المر

 0مقبول للنشر   -

 -بحث مشترك : -9



 أ.م.د. زهرة موسى جعفر 

 السيدة : سوالف محمود عباس    /  نائبة رئيس  جمعية أجيال لتنمية الذكاء واإلبداع

 تقدير االحتياجات المجتمعية لألطفال العاملين وأولوياتها بعنوان:

ضايا وسياسات حماية االطفال ( للفترة منشور في الملتقى الدولي التاسع في الكويت )ق

 2013 /3/ 28 -26من 

 

 الخبرات التدريبية والشهادات التقديرية

الحصول على شهادة للمشاركة بدورة تدريبية لتعليم اللغة االنكليزية من كلية اآلداب /  -6

 .     1994الجامعة المستنصرية عام  

الحاسوب من كلية التربية ابن الهيثم/ الحصول على شهادة للمشاركة بدورة تدريبية في  -7

 .    1999جامعة بغداد  عام 

الحصول على شهادة للمشاركة بورشة عمل  في وحدة )السالم وحقوق اإلنسان(  في  -8

  2008/  22-19اربيل. بتاريخ  

 شهادة تقديرية للدوام في الظروف الصعبة من كلية التربية األصمعي . -9

جاز مهام المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية شهادة تقديرية للمشاركة في ان -10

 األصمعي مع درع المتميزين .

شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر كلية التربية / الجامعة المستنصرية بتاريخ   -11

27-28  /5   /2009  

شهادة مشاركة بالدورة التدريبية المتقدمة في حقوق اإلنسان ألساتذة جامعة  -12

التي أقامتها وزارة حقوق اإلنسان / المعهد الوطني  28/4/2011-26ديالى للفترة من 

 لحقوق اإلنسان.

شهادة تقديرية للمشاركة بالمؤتمر العلمي العربي لرعاية الموهوبين  -13

  2011/  10/ 16-15والمتفوقين

 المواد التي درستها في الدراسات االولية 

 علم النفس العام -1

 الفروق الفردية -2

 علم النفس التربوي -3

 نفس النموعلم  -4

 علم النفس المعرفي -5

 

 المواد التي درستها في الدراسات العليا



 الدكتوراه 

 نظريات التطور المعرفي  -1

 دراسات متقدمة في علم نفس النمو -2

 الماجستير 

 دراسات متقدمة في علم النفس التطوري  -1

 علم النفس المعرفي -2

 الندوات

المشاركة في عمل ندوة بعنوان )دور الجامعة في الحد من ظاهرة اإلدمان(  -14

 .    2008/  5 /13بتاريخ 

ندوة علمية بعنوان أسسس ومعسايير جسودة التعلسيم الجسامعي وورشسة عمسل تنميسة   -15

 ادوار عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمية  كقادة تربويين في جامعة نوروز.

 /5 /4التعليمات االمتحانيسة ثمسرة ينتظرهسا المجتمسع بتساريخ ندوة علمية بعنوان  -16

20011 

 626ندوة علمية بعنوان دور الجامعة فسي تحصسين الشسباب مسن المخسدرات بالعسدد ن م/  -17

 .11/4/2012في  8/4/2012بتاريخ 

 . 16/1/2013بتاريخ  626ندوة علمية بعنوان اخالقيات الطالب الجامعي بالعدد ن م/  -18

 

 -تم مناقشتها :الرسائل التي  -19

عضوا في لجنة مناقشة طالبة الماجستير )هديل خالد محمود (في جامعة بغداد /كلية  -1

  22/6/2010في  1137التربية ابن رشد بالعدد 

عضوا في لجنة مناقشة طالبة الماجستير )زينب جناني وطان (في جامعة بغداد /كلية  -2

ا الموسومة "واقع حقوق عن رسالته 18/1/2011في  210التربية ابن رشد بالعدد 

 اإلنسان في المدارس المتوسطة واإلعدادية في مدينة بغداد "

عضوا في لجنة مناقشة طالبة الماجستير )مريم هاشم حمد (في جامعة بغداد /كلية  -3

عن رسالتها الموسومة "التغيرات  3/7/2011في  1322التربية ابن رشد بالعدد 

 لدى األطفال " التطورية للتمييز بين الواقع والخيال

عضوا في لجنة مناقشة طالبة الماجستير )تمارا قاسم محمد احمد ( في جامعة  -4

عن رسالتها  16/9/2012في  1699ديالى/كلية التربية للعلوم اإلنسانية بالعدد 

 الموسومة "اإلخفاق المعرفي وعالقته بعوامل الشخصية الخمس لدى طلبة الجامعة "

الماجستير )شروق ثاير رجب ( في جامعة ديالى/كلية التربية عضوا في لجنة مناقشة طالبة  -5

عن رسالتها الموسومة "احترام الوقت  2012/ 10 /18في  2051للعلوم اإلنسانية بالعدد 

 .لدى تدريسي الجامعة " A-Bوعالقته بنمطي الشخصية 

 االطاريح التي تم مناقشتها 



سلمان (في جامعة ديالى/كلية  عضوا في لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه )نسرين جبار -1

حقوق  " ب عن أطروحتها الموسومة 16/9/2012في  2871التربية األساسية بالعدد 

الطفل في الفكر التربوي اإلسالمي ومدى رعايتها في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 

 األطفال "

 األشراف

 على طلبة الماجستير  األشراف

  2013 -1- 28 في 190حسب الكتاب اإلداري بالعدد  -

اختصاص علم النفس  –اشراف على طالبة الماجستير نور فاضل محمود مبارك  -1

عنوان الرسالة )العبء المعرفي وعالقته بقدرة الذات على المواجهة لدى  –التربوي 

 .طلبة الجامعة (

اختصاص علم النفس التربوي –اشراف على طالبة الماجستير نور محمد حسين موسى  -2

)فاعلية برنامج تعليمي في تنمية االبداع الجاد وفق نظرية ديبونو لدى عنوان الرسالة  –

 طالبات المرحلة االعدادية (.

 االشراف على طلبة الدكتوراه 

  2013 -1- 28 في 190حسب الكتاب اإلداري بالعدد  -

اختصاص علم النفس  –اشراف على طالب الدكتوراه زياد عبد الجبار جواد محمد  -1

عنوان األطروحة )السلوك االستكشافي والتسهيل االجتماعي وعالقتهما  –التربوي 

 باالبداع لدى تالمذة المرحلة االبتدائية (

 كتب الشكر والتقدير الحاصلة عليها.

 2/12/2007( في  بتاريخ  8129كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد )  -1

( في تاريخ 141دير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد )كتاب شكر وتق -2

21/1/2009 

( في تاريخ 540كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد ) -3

11/3/2009 

  12/4/2009( في تاريخ 4011كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد ) -4

( في تاريخ 1474كلية التربية األصمعي العدد ) كتاب شكر وتقدير من السيد عميد -5

5/7/2009 

( في تاريخ   887كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية الرازي العدد ) -6

6/5/2009 

 21/6/2009( في تاريخ 7299كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد ) -7

 2009 /27/7( في تاريخ 8458) كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد -8

 28(في تاريخ 11443)كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد  -9

9/2009. 



(في 2702كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد ) -10

 . 20/12/2009تاريخ 

(في 364كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد ) -11

 . 3/2/2010يخ تار

(في  105كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد)  -12

 . 28/4/2010تاريخ 

/  2/ 22(في 2601كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد)  -13

2010  . 

( في  1857كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد) -14

 . 29/6/2010تاريخ 

(في  1867كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد )  -15

 . 1/7/2010تاريخ 

(في 2404كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد ) -16

 . 21/9/2010تاريخ 

 30(في 17466كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ديالى العدد)  -17

/11  /2010  . 

(في 2898دير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد )كتاب شكر وتق -18

 . 11/11/2010تاريخ 

(في 594كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد ) -19

 . 3/4/2011تاريخ 

( في 2094كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األصمعي العدد) -20

5/10/2011. 

( في  2157عميد كلية التربية األصمعي العدد ) كتاب شكر وتقدير من السيد -21

11/10/2011. 

( في 6كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) -22

17/1/2012  

كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد  -23

  29/4/2012( في 1349)

( 151كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد ) كتاب شكر وتقدير من السيد عميد -24

  15/6/2012في 

كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية العدد  -25

  25/6/2012( في 2218)



في  546كتاب شكر وتقدير من مركز أبحاث الطفولة واألمومة بالعدد  -26

11/12/2012. 

( 838بية للعلوم اإلنسانية العدد )كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التر -27

 . 9/4/2013في 

 

 

 

 


