
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهراء علي كريم حويس العائدي

ي المؤسسات الحكومية والعملية بشكل فردي او ضمن *
 
القدرة عل العمل ف

 فريق عمل . 

بوية والنفسية /  الماجستي  حاصلة عل شهادة البكالوريوس و * ي العلوم الير
 
جامعة واسط /كلية  ف

بية للعلوم االنسانية  .الير

بوية والنفسية الدكتوراةحاصلة عل شهادة * ي العلوم الير
 
/جامعة  /مناهج وطرائق التدريس العامة ف

بية للعلوم االنسانية بغداد   ./كلية الير

 ./ جامعة واسط اختبار صالحية التدريس حاصلة عل شهادة *

ية  شهادة وشهادة سالمة اللغة العربيةحاصلة عل *  .جامعة واسط  /كفاءة اللغة االنكلي  

 .جامعة واسط  /كفاءة الحاسوب  شهادةاصلة عل ح*

ية.  *دورة اللغة  االنكلي  

 ارات الحاسوب . دورة مه*

 دورة طرائق التدريس. *

ب* ي تحصيل مادة علم النفس االجتماعي لدى طلبة كلية الير
 
اتيجية حصاد االفكار ف يةواسط اثر اسير

ي /مجلة 
 
ي المعرف

ر
 .واسط للعلوم االنسانية وتنظيمهم الذات

 

ي تحصيل مادة علم النفس -فاعلية برنامج تعليمي *
 
تعلمي قائم عل وفق نظرية االبداع الجاد ف

بية /مجلة نسق   .االجتماعي عند طللبة كليات الير

 

تيجية * ي بمادة علم   5555اثر اسير ي التحصيل والتفكي  التباعدي لدى طالبات الصف الرابع االدت 
 
ف

 .واسط للعلوم االنسانية /مجلة االجتماع 
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وجة ز  مت 

قيةاعر   

 واسط /الكوت

 العربية

 انث  

مدرس دركتورتدريسية بلقب   

ونية اجيد  امج االلكت  .العمل عىل التر * 

.عىل الكمبيوتر العمل  اجيد  * 

د واالكسل مهارة للعمل عىل برامج الوور *

   .والبور بوينت

  العربيةاللغة 



 

 Zahraa Ali Kareem Huwais Al-Aidi 

 

The ability to work in government and business institutions individually or within a 

work team. 

 

She holds a BA and MA in educational and psychological sciences / Wasit University / College of 

Education for Human Sciences. 

* She holds a PhD in educational and psychological sciences / general curricula and teaching 

methods / University of Baghdad / College of Education for Human Sciences. 

* She holds a teaching aptitude test certificate / Wasit University. 

* She holds an Arabic language safety certificate and an English language proficiency certificate / 

Wasit University. 

* Obtaining a Computer Proficiency Certificate / Wasit University. 

 

* English language course. 

* Computer skills course. 

* Teaching methods course. 

 

The effect of the strategy of harvesting ideas on the achievement of social psychology 

among students of the Wasit College of Education and their cognitive self-organization / 

Wasit Journal for Human Sciences. 

 

The effectiveness of an educational-learning program based on the theory of serious 

creativity in the achievement of social psychology for students of faculties of education / 

Naseeq magazine. 

 

The effect of the 5555 strategy on achievement and divergent thinking among fourth-grade 

literary female students in sociology/Wasit Journal for Human Sciences. 
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married 

Wasit / Kut 

Iraqi 

Arabia 

I can work on electronic 

programs. 

I can work on the computer.* 

* Skill in working with Word, 

Excel and Power Point programs. 

 

Arabic 


