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 * دكتورة إيمان يونس إبراهيم العبادي

 * اللقب العلمي: أستاذ مساعد
 علوم نفسية وتربوية: العام * التخصص

 علم النفس التربوي * التخصص الدقيق: 
   emanyounis274@gmail.comالبريد إلالكتروني:
 العراق -* مواليد: بغداد

 (م2014عام ) -كلية التربية -علم النفس التربوي من الجامعة املستنصرية -* حاصلة على شهادة الدكتوراه
مع التعضيد( عن رسالتها * أول طالبة ماجستير في الجامعة املستنصرية تحصل على درجة )الامتياز 

 م(2007عام ) -الرياض( )تأثير برنامج تعليمي في تنمية مهارات التفكير املعرفي لدى أطفال  املوسومة بـ
 قسم رياض ألاطفال -كلية التربية ألاساسية -* تدريسية في الجامعة املستنصرية

 (م2014الى  2013)للمدة من ) –الجامعة املستنصرية -* مقررة قسم رياض ألاطفال/كلية التربية ألاساسية
 (م2015 -2014للمدة من ) -الجامعة املستنصرية-* رئيس قسم رياض ألاطفال/كلية التربية ألاساسية

 * عضوة في الجمعية العراقية للبحوث التربوية والنفسية
 (م2013-2012للمدة من ) –لتطوير املناهج في العراق * عضوة في اللجنة الوطنية 

منشورة في والتنمية البشرية  ،ورياض ألاطفال ،( بحث في مجال علم النفس التربوي 192* لديها أكثر من )
 محلية وعربية وأجنبيةمجالت 

 * حاصلة على شهادة مدرب في التنمية البشرية 
 من املانيا (TOT* حاصلة على شهادة مدرب دولي في التنمية البشرية )

 * حاصلة على )وسام إلابداع العلمي الذهبي( من البورد ألاملاني للتدريب والاستشارات في الشرق ألاوسط
 الدولية للدراسات والعلوم إلانسانية* حاصلة على )الوسام الذهبي( من ألاكاديمية 

 * حاصلة على )وسام باحث مبادر( و)وسام باحث ناشط( من منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين
 * عضو هيأة تحرير في مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث

 * عضوة في مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية
 لتدريب والتنمية* عضوة في املنتدى العربي ألافريقي ل

 الدوليين في التنمية البشرية* عضوة في رابطة املدربين 
 * عضوة في مركز تطوير الذات والتنمية البشرية في هيوستن )الواليات املتحدة ألامريكية(

 (6DNA4C-CE001022، ورقم العضوية )* عضوة في منصة الباحثين وألاكاديميين )إيفاد(
 أكاديميون الدولي للتدريب* عضوة في معهد 

 (أكاديمي* عضوة في مؤسسة )بدن 
 * عضوة في مؤسسة فرسان العراق الخيرية

 (20/4404* عضوة في إلاتحاد الدولي للغة العربية، رقم العضوية )ع ب ر/
 * شاركت في العديد من املؤتمرات العلمية العراقية والعربية والدولية

 في مجال علم النفس التربوي ورياض ألاطفال والتنمية البشرية كتاب مؤلف( 28* لها )
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 * مدير تحرير مجلة أبحاث الذكاء في كلية التربية ألاساسية/الجامعة املستنصرية
 * حاصلة على شهادة سفير السالم الدولي من أكاديمية نوافذ للتنمية والتدريب الدولية

 حاصلة على شهادة فخرية عليا من أكاديمية ريشة ومداد إلانسانية* 
وأكاديمية إنتصار أكتوبر للثقافة  ،* حاصلة على شهادة دكتوراه فخرية من مؤسسة نهرين الثقافية الدولية

 والتدريب والبحث العلمي
 * حاصلة على شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية همسات وخواطر للمثقفين العرب

 حاصلة على شهادة فخرية عليا من أكاديمية سفراء املحبة والسالم* 
حاصلة على شهادة دكتوراه فخرية من نقابة السادة ألاشراف بالبصرة/العراق، وجمعية ارابيسك للفنون * 

 والسالم
وجريدة الاتحاد والسالم الدولية،  * حاصلة على شهادة دكتوراه فخرية من أكاديمية اليونسيف للتنمية،

 ومجلة مصر العلمية وتحالف الوفاق الوطني
 * عضوة في ألاكاديمية الدولية للسالم والدفاع عن حقوق إلانسان

 * حاصلة على شهادة دكتوراه فخرية بإمتياز )من الدرجة ألاولى( من أكاديمية مملكة السالم الدولية
 * إشراف على رسالة ماجستير )تخصص رياض ألاطفال(

 تير )تخصص رياض ألاطفال(* مناقشة رسائل ماجس


